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Het staat je vrij om dit boek "Doe zo voort !  Over burn-out en hongerige geesten" 
te ! kopiëren, te verdelen en te vertonen, liefst zoveel mogelijk, maar mits 
inachtneming van de volgende voorwaarden :

De naam van de auteur dient vermeld te worden, alsook het volgende web-adres 

http://groteburnoutblog.blogspot.com

Dit werk mag je niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Dit werk mag niet veranderd, getransformeerd of aangevuld of uitgebreid worden.

Dit werk mag niet vertaald worden.

Voor elke vorm van verder gebruik of distributie moet dit copyright voor derden 
duidelijk gemaakt worden.

Al deze voorwaarden kunnen teniet gedaan worden door de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de auteur.

Elk ander gebruik moet uitdrukkelijk en schriftelijk toegelaten zijn door de auteur.

De tekening "Little red flower in the sun", oorspronkelijk inkt op rijstpapier, mag enkel 
gebruikt worden in de context van dit boek.
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Voorwoord

Een boek over burn-out schrijven als je er nog niet van bekomen bent ? Klinkt gek, 
maar ik kan er in alle geval over meepraten. Weliswaar zonder de pretentie hier 
literatuur te willen neerpennen.  Te vermoeiend.  Sorry.

Burn-out dus.  Je kunt je werk niet aan, of sterker nog,  je kunt je leven niet aan, 
zeggen ze. 

Bijna alle boeken en reportages over burn-out gaan ervan uit dat jij de schuldige 
bent, dat er met jou iets fout gelopen is, dat jij je moet aanpassen.  Is dat wel zo  ?
Neen,  je zult het zien, je moet je stress niet controleren, en je moet je burn-out niet 
overwinnen in 30 dagen. Focus op de oorzaken.  En leer eruit.

Er zijn veel gevallen van burn-out, te veel om te kunnen beweren dat oorzaken bij de 
individuele mens liggen en niet bij de maatschappij - en je kan die maatschappij en 
haar vele crisissen niet beter begrijpen, dan aan de hand van dit groeiende en 
boeiende fenomeen.  Ik moét er dus dringend iets over vertellen...
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BURN-OUT
Ooooops...

Plots heb je helemaal geen energie meer en dat ZONDER herkenbare reden.  Al 
onze energie is opgebruikt, er is geen recuperatie meer mogelijk, en dus is er nu 
sprake van een burn-out.  

Eigenlijk ga je dood, terwijl je nog leeft.  Zo lijkt het.  De ademhaling stokt of slaat op 
hol, er is een dissociatie van de ademhaling met het hartritme, dan volgt de 
HORROR- stop : je gaat levend dood.

De bloeddrukmeter geeft onmogelijke waarden aan.  Geen druk meer ?  Hallo, ben ik 
er nog ?

Resultaat ?

we voelen ons vallen

alléén

kwetsbaar

er is geen zelfvertrouwen

geen concentratie

we vergeten wie we zijn

we vergeten namen en plaatsnamen

we kunnen geen zin meer afmaken

we blijven steken in een redenering page 5



we voelen ons oud en "op"

we stellen ons vragen over ons verleden

we stellen ons vragen over onze fouten

we kijken angstvallig uit naar de hoek van waar de volgende bedreiging kan komen

overal zijn er muren, maar er is geen dak

er gaat niets meer vooruit

zwerfstromen in je lichaam

chaos

en een onbeschrijfelijke druk

Daar ligt je diagnose nu op tafel, kijk : burn-out.  Natuurlijk ben je hiermee niet 
gelukkig. Diagnose of niet, je hebt angst.  Hoe moet het nu verder ?  

De grote leegte, die is er vanaf nu altijd, je kunt er niet meer naast kijken.

Die grote leegte, altijd op een armlengte.  Die laat je niet los.  Er is niets meer 
waarvoor je geen moeite moet doen. En elke moeite lijkt moeite teveel.  Laat me 
slapen.

Je ademt bijna niet meer en als je dan merkt dat je ademt, dan is het omdat je hijgt.  
Je adem, je hart en je hoofd willen allemaal iets anders.

Je hoofd barst en je hebt stoppen in je oren, alsof er broden in je oren zitten.  Je kunt 
het niet meer aanhoren,  je wil niet meer.

En vooral : wat heb jij verkeerd gedaan, wat heb jij veroorzaakt, ben je niet sterk 
genoeg geweest en wat voor een miezer ben je dat je zo ten onder moet gaan.  Wat 
denken jullie allemaal nu van me ?  Mag ik alsjeblief blijven leven of moet ik nu gaan ?  
Was het mijn fout ? Ik heb toch alles gedaan zoals het moest.  Wie heeft er schuld ? 
De duisternis neemt de bovenhand. 

page 6



Kun je het leven wel aan ? Kun je het werk wel aan ? Kun je de mensen wel aan ? 
Neen, vraag me niets, vraag me niets meer, ik kàn niet meer. Zwijg.  Laat me alleen.

 Je blijft met de vraag zitten : wat is er nu eigenlijk gebeurd ? Waarom laat dat stop-
moment mij niet meer los ? Nooit gedacht dat me zoiets kon overkomen.  In de 
laatste 20 jaar hebben één griepje en één operatie aan een wonde mij ooit 
thuisgehouden...

Wat is burn-out ?

Burn-out is de laatste 20/30 jaar opgekomen, lees je, in de industrielanden.  

Burnout zou verantwoordelijk zijn voor 1/3 van alle afwezigheid door ziekten op 
werk.

Eén op vijf is een verhouding die je veel tegenkomt.  Wat ? Eén op vijf ? Waanzin.

Voorkomen : 13 % in Nederland,  900 000 gevallen of  25 % in België las ik elders.

Eén op vier heeft burn-out in de verpleegkunde.

Tendens : exploderend in alle industrielanden.  Industrielanden ?

De juiste cijfers interesseren me eigenlijk niet, alleen de beweging van waar het 
naartoe gaat.  En : de problemen krijgen we blijkbaar altijd maar vroeger.  

Er is dus meer aan de hand :  1/5 heeft chronische pijn, 1/4 kanker, 1/8 diabetes, 1/3 
hartproblemen, 1/4 slaapstoornissen ... enz.  Nog iets ? 1 op 5 kinderen is te dik en 1 
op 5 denkt meermaals aan zelfmoord. Een op 5 van de kinderen neemt 
antipsychotica.  Oeps ! Blijft er nog iets over ???   Aha, 1 op 3 heeft last van de 
buren... Hebben we een probleem ? Ja ! 
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Zou het kunnen dat we hier voor een maatschappelijk probleem staan ? Ja !  Ik geloof 
inderdaad dat we een probleem hebben.  En geen kleintje. En niet alleen met burn-
out.  Voor 55 tot 64 jarigen zijn er tussen 1950 en 2000 (ik ben zeker dat we het nu 
nog veel beter doen) nog andere ziektegevallen gestegen in de industrielanden :

allergiën + 150 %

darmkanker + 114 %

reuma + 90 %

neurodermitis + 80 %

borstkanker + 34 %

hartziekten + 27 %

Zo, genoeg cijfers.  We weten nu zeker dat we een probleem hebben.  Zoveel 
apotheken in elke straat en het wordt alleen maar erger.  De hele industriële wereld 
lijkt op een burn-out af te stevenen...  

Een beschavingsziekte

Alle beschavingsziekten vloeien voort uit onze manier van leven en van samenleven.  
Burn-out komt, naar het schijnt, meer voor in tijden van crisis, namelijk door de 
stijgende angst en het dreigend sociaal conflict.  Het is blijkbaar ook de "travailleur 
sentinelle", de gewetensvolle werker, die eerst getroffen wordt.

Burn-out komt voor in àlle beroepen, onafhankelijk van inkomen (je hoeft niet per se 
last met een lening, of angst voor de toekomst te hebben), en het zet zich door, 
ongeacht alle pogingen tot positief denken.  Burn-out wordt in verschillende landen 
ook verschillend ingeschat.  Dat kan, omdat de definitie van burn-out medisch nog 
niet vast staat.  De politiek moeit er zich nu ook mee, op europees niveau zelfs, want 
er zijn er gewoon teveel.  
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In vele landen wilden ze het fenomeen niet in de ogen kijken en dan plakten ze er 
maar het etiket "depressie" op.  En ook recent nog hoorde ik in een nieuwsuitzending 
zeggen, dat je een burn-out oplost met drie maanden rust.  Was dit het gevolg van 
hun politieke discussie ?  Hoe ver kun je wel van de realiteit verwijdert zijn ?

Er is bij burn-out sprake van 130 symptomen, en er is geen duidelijke identificatie van 
oorzaken.  In de literatuur is er sprake van twee richtingen.  Sommige artsen-auteurs 
leggen het accent op veranderingen in de hersenen, anderen dan weer op een 
bijnierinsufficiëntie.  De DNA wordt eventueel niet meer juist geïnterpreteerd, de 
stressreceptoren in de hippocampus zouden betrokken zijn bij een verstarring van 
het neuronale netwerk.  Anderzijds zou het kunnen, dat burn-out één van de 
mogelijke gevolgen is van uitgeputte adrenaline, een proces waarbij dan cortisol een 
sleutelrol speelt.  Ik wil me niet in de discussie mengen, ik ben geen medicus. 

Geest èn lichaam zijn bij burn-out in interactie.  Zoveel is zeker, wat mij betreft. En 
dat ons menselijk systeem een degelijk en goed stofwisselingsprogramma heeft, dat 
ons in staat stelt te vechten of te vluchten, OK, dat zal wel correct zijn.  Dat heeft dan 
ook duizenden jaren gefunctioneerd, maar is het wel opgewassen tegen de belasting 
van de laatste 10, 20 jaar ? Dàt is wellicht de kernvraag.  Bij een continu belasting 
wordt ons systeem op termijn niet gesterkt of gehard, maar integendeel verzwakt.  En 
het zijn geen tijden waarin de gevolgen van stress nog goed door harde fysieke 
arbeid afgebouwd kunnen worden.  Daarvoor is het àl te zittende leven totaal 
ongeschikt.

Zijn het de bijnieren ?

Hypo-adrenie, bijnierinsufficiëntie, als gevolg van stress en als oorzaak van chronische 
vermoeidheid lijkt toch een grote rol te spelen bij burn-out.  Bijnierinsufficiëntie is als 
een onzichtbare epidemie, waarvan alleen het eindstadium als ziekte van Addison 
door de medische wereld ernstig genomen wordt.  Dit komt o.a. omdat er geen 
labo-waarden zijn, waarmee je die diagnose kunt vastleggen.  De bijnieren reageren 
op dezelfde manier, welke ook de oorzaak, of de zich overlappende oorzaken van de 
stress moge zijn.  Wanneer het lichaam de stress niet meer de baas kan en er geen 
mogelijkheid meer is tot regeneratie, dan ontstaat de bijnierinsufficiëntie.  
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Die bijnierinsufficiëntie ligt aan de basis van een aantal aandoeningen die daardoor 
een ding gemeen hebben : de genezing gebeurt slechts héél langzaam. 

Eerst wordt de sympathicus geactiveerd, dan over-geactiveerd, dan uitgeput en dan 
volgt uiteindelijk een wat men noemt vagotone reactie.  Zo zou je het kunnen 
samenvatten.  Maar wat is de oorzaak ?

Langdurige stress, met een energielek tot gevolg, is een zekere oorzaak van burn-out, 
emotionele of lichamelijke chocs zijn een ook een zekere oorzaak van burn-out, of ze 
zijn de kers op de taart, zoals ik zelf mocht ervaren.  Bij burn-out is het uiteindelijke 
energiegebrek een feit, dat pleit voor de these bijnierinsufficiëntie, en toch merk ik 
dat er ook schakels zijn in mijn brein die ervoor zorgen dat ik soms erg zenuwachtig 
ben, dat mijn schedeldak zich plots te klein gaat voelen, dat er een spanvijs op mijn 
slapen komt te staan, of dat er een stekende hoofdpijn komt, afhankelijk van de 
situatie.  Die schakels, dat zijn hoofdzakelijk angstreacties op de mogelijke herhaling 
van dat "levend doodgaan"-gevoel. 

Sommige wetenschappers beweren dat de frontale delen van onze hersenen 
uitgeschakeld worden, en dat dit chronisch is.  Dat zal wel zijn, ergens heb ik het 
gevoel dat er iets blijvend fout loopt.  Anderen zien het dan weer als een probleem 
in de energieverzorging van onze cellen.  Dan moeten we onze mitochondriën in de 
gaten houden en een hoop voedingssupplementen slikken.  Dat kan ook wel 
kloppen, maar ik slikte die al voor mijn burn-out.  Misschien had ik anders de burn-
out wel nog vroeger gekregen.

!

Oorzaken

Je krijgt volgens de literatuur dus mogelijk een burn-out na :

een leven met te weinig ontspanning en/of te weinig plezier

een lange periode met slaapgebrek

een lange periode van overactiviteit 

een lange periode van machteloosheid, voor jezelf niet kunnen opkomen page 10



een leven van perfectionisme, en dan liefst zonder waardering terug te krijgen voor 
wat je doet

een leven van werken in shifts

een te lange periode waarin je druk moet ondergaan (druk zetten, hoeveel keer heb 
ik dat woord moeten horen)

een te lange periode van opeenvolgende crisissen

een te lange periode waarin je de indruk had in de val te zitten 

een leven waar zowel thuis en werkplaats onzekere plaatsen worden, zodat je dan 
nergens meer veilig kunt zijn

een leven waar je geen ondersteuning vindt van vrienden of familie

een jobverlies, een verlies van geld, of van een geliefd persoon 

traumata, stress verzamelt zich graag rond oude wonden

een cultuurschok, ontworteling door globalisering

pesterij en agressie

Dus na stress  en/of na rake klappen.  Na rake klappen ?

Als kind was ik héél erg verbonden met de natuur en héél erg liefhebbend.  De 
confrontatie met het egoïsme en de koude en de gevoelloosheid van naasten was er 
eentje van formaat, veel erger dan welk geboortetrauma ook.

Klappen dus.  Hier een greep uit een rijk verleden :

Als jong kind speelde ik wat graag in een hele hoge paalhut.  Een van de iets oudere 
sjamfoeters uit de buurt meende dat hij die paalhut ongemerkt in brand moest 
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steken, terwijl ik erin zat.  Hij dacht dat ik de moed niet zou gehad hebben om die 3 
meter naar beneden te springen.  

Aan de unief moest ik van buiten leren, iets waarvoor ik al altijd een aversie had.  En 
daar heb ik mijn eerste pre-burn-out opgelopen.  Overblokt ... En ik lag in bed en het 
was alsof mijn mezelf uit mijn lichaam wou.  Het bed en de muren zwalpten als een 
schip en ik heb uren moeten vechten voor de storm geluwd leek.

Je bent twintig en je rijdt graag rond met een oldtimer BMW motor, 500 cc.  Zo 
lekker in de bochtenrijke Ardennen, en plots keren de remmen achteraan terug tot 
stof.  Te heet gelopen.  Tja, dan heb je de bocht gemist en dan ben je tot stilstand 
gekomen tegen een boom, en de andere boom, die je omvergereden hebt is na diep 
overleg op je kop beland, links.  En die pijn is na jaren, na  een 30-tal jaren, terug 
opgedoken. Want op die plaats heeft al de stress zich eerst onmerkbaar, en later 
maar al te merkbaar opgestapeld.  En het is of de hele burn-out zich van daar uit 
ontvlamd heeft.

Natuurlijk was dit niet het enige moto-ongeval.  Een dronken autochauffeur met 
brilleglazen die centimeters dik waren, een werkelijk surrealistische aanblik, deed de 
deur dicht.  De koprol over de auto was naar het schijnt mooi om aan te zien, maar 
dat was mijn Yamaha 400 helemaal niet meer.  Afgelopen met motorrijden.  
Trouwens, enkele goede vrienden waren net omgekomen door een onverlichte 
tractor.  Ze hebben ze van tussen de eg moeten krabben.  Genoeg ermee ! 

Duitsland, Hannover,  ik was net bijna terug thuis.  Ik reed door een buurt waar heel 
wat van die half Russen, half Duitsers woonden, door een straat met vele winkeltjes 
en een paar bomen.  Plots duwde een vrouw haar kinderwagentje met kind erin als 
de bliksem de straat op, net voor mijn wielen.  Toch slaagde ik erin het stuur om te 
gooien, en een aanrijding te vermijden.  Millimeterwerk.  Die vrouw deed dat met 
opzet.  Echt.  Een truc van de armen aldaar om die Duitsers voor hen te doen 
betalen, zo vertelde me iemand.  Maar hoe kun je dat nu doen met je eigen kind ?  Ik 
was er weken niet goed van.  En af en toe spookt dat beeld nog in m'n hoofd.  
Waarom ?  Geen idee.
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Vrouw was ziek en het zou nog een tijd lang duren.  Maar gelukkig was er een (dure) 
verzekering, die die uitval van het zelfstandig inkomen moest compenseren.  Maar die 
wou niet betalen, tot we er een advocaat aan gezet hebben.  Wat was het probleem ?  
De bediende van de (nochtans grote en bekende) verzekeringsmaatschappij kreeg 
een bonus op elke uitbetaling die hij kon afwimpelen.  En dus sleepte hij met alles, tot 
het te heet werd.  Maar ondertussen zaaide die man paniek bij de onschuldige 
mensen.  Goed, dat ik die man nooit in levende lijve gezien heb, want dan zat ik 
misschien nu nog achter tralies.

We huurden wat later een doodleuk peperkoeken vakwerkhuisje in een glooiend 
Duits landschap, dicht bij een bos, en met een grote tuin.  Idyllisch.  Wat we echter 
niet wisten, is dat we terecht gekomen waren in een traditioneel Nazi-nest.  Hitler 
had anderhalf kilometer verder nog toespraken gehouden, en tegen de midzomer-
wende dreunde de weg van de zware botten, op weg naar die vroegere 
verzamelplaats.  De buren hadden er de vorige (Griekse) huurder al weggepest, en 
nu was het aan ons.  De ene keer vonden we de hele tuin bezaaid met geplooide, 
verroeste nagels, de andere keer waren in onze afwezigheid alle bonen geplukt, nog 
een andere keer hadden ze benzine in de vijver gegoten om zo een 30-tal 
Shubunkin-vissen te doen sterven, en nog een andere keer waren er in de nacht, 
rond rond het huis, verschillende geweerschoten.  Maar vooral hebben ze met een 
zware 4x4 tot tweemaal toe mijn vrouwtje bijna overreden met als commentaar : 
keer terug naar uw land.

Hoe het mogelijk is dat een bedrijf een ander kan overnemen, dat driemaal groter is, 
en dat zonder geld ?  Een grap van de vrije markt.  En het bedrijf waar ik dus werkte 
had daarna plots 9 miljard verlies, in plaats van 5 miljard plus.  Hoe dan ook, voor die 
operatie moest er dringend afgeslankt worden, en dus waren zowat alle 45-plussers 
er teveel aan.  Na meer dan 20 jaar voor dezelfde werkgever, enzovoort, ik wil er niet 
verder op ingaan. 

Terug naar België, maar hier aangekomen sprong de band tussen mijn toekomstige 
werkgever en de headhunter plots af, en dus stond ik hier zonder job.  Gelukkig maar 
één week, want via een inter imkantoor was ik dan weer voor een 
zwangerschapsvervanging snel aan de slag.  Voor zowat een half jaar.  En dan weer 
voor één week werkloos, en dan opnieuw ergens anders aan de slag.  Maar ik denk 
dat al dat op en af, en dat niet en dan weer wel, en dan weer niet, me de das 
omgedaan heeft.  De burn-out das dus.  
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Of waren het dan toch die drie bijna-ongevallen in twee weken tijd, die de emmer 
deden overlopen ?  Of waren het de vele vermoeiende vliegreizen ? Of was het nog 
iets anders ?  Angst voor een ongeval moet er bij mij nog uit. Ik ben dat nog niet 
kwijt.  Maar angst voor een tweede burn-out evenzeer. 

Herkenning 

Goed.  Hoe herken je nu een burn-out ?  Zijn er zoiets als aankondigende signalen of 
zijn er herkenbare fasen ?

Je voelt lang gewoon niets, net als de veelgeciteerde kikker in het kokende water (als 
je een kikker in het kokend water gooit, dan merkt hij dat, maar gooi je hem in koud 
water, dat je geleidelijk verhit, dan merkt een kikker daar niets van).  Meestal begint 
de neerwaartse beweging al vijf, zes jaar voor de burn-out, en is er een eerste èchte 
aankondiging zowat één maand vooraf - zegt men, en dat lijkt met mijn ervaring te 
kloppen.  

Sommigen beginnen mateloos hard te werken en willen zichzelf plots bewijzen

Hiermee samenhangend komt het tot een totaal ontkennen van de eigen behoeften

Koffie, suiker, alcohol of erger worden ongecontroleerd verbruikt

Zichzelf niet meer juist kunnen inschatten

Men krijgt het gevoel van een vage "leegte" 
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Niet durven toegeven dat het niet meer gaat

Een verkramping van het lichaam en een soort "er kan niets meer bij" -gevoel

E e n m a t g e vo e l , s l a a p s t o o r n i s s e n , e m o t i o n e l e v e r s t a r r i n g , e e n 
minderwaardigheidsgevoel

Gebrek aan nieuwsgierigheid

Geen wensen meer

Zonder doel of intentie-kracht ronddolen of werken

Het sociaal netwerk verandert, het vermijden van de ander

Zelfmoordgedachten, of moordgedachten (zou ik me ook zo rot voelen, had ik de 
andere van kant gemaakt ?)

Autisme
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Depressie ?

Burn-out en depressie zijn toch wel twee verschillende dingen.  Depressie komt na 
de burn-out, maar is niet de burn-out.  Depressie komt als je denkt dat je gefaald 
hebt en dat jij de schuldige bent.  Vermoedelijk is depressie wel in heel veel gevallen 
de begeleider van burn-out, maar burn-out met depressie gelijk zetten is 
struisvogelpolitiek.  De problematiek heeft een sociale dimensie, die men niet graag 
onderkent.  Mensen leven niet meer, ze zijn gewoon bezig.  En in die zin zijn ze 
allemaal wel depressief.  Bijna geen hartelijk mens meer of hij of zij zit aan de pillen.

De problematiek van burn-out te herleiden tot psychologische problemen bij de 
betroffene alléén is evenzo verkeerd.  Maar we zijn nu eenmaal gewend geraakt om 
met de vinger te wijzen als we de problemen niet willen zien.  Een beetje zoals de 
politiekers die elk probleem willen tegenhouden met een campagne, als ze maar niet 
naar de oorzaak moeten kijken.  Zo komen we niet tot een oplossing.  
Gedragstherapie en het-leven-is-toch-mooi-sessies, psychofarmaca en antidepressiva 
zijn géén oorzakelijke oplossingen.  Paul Verhaeghe (Hoogleraar psychologie aan de 
UGent) gelooft niet in cursussen en coachings.  "Dat is als een vrouw die mishandeld 
wordt door haar man een keer per week opkrikken met een praatje en een pil zodat 
ze er weer tegen kan ..."  

Van psychologen gesproken.  Daar zit ook van alles tussen.  Je bent een nagelbijter, zei 
de psycholoog.  Neen, ik ben geen nagelbijter, zei ik.  Toch, zei de psycholoog, ik zie 
het.  Je hebt je nagels heel kort geknipt en dat weet ik, dat doen nagelbijters.  Denken 
in categorieën is voor idioten weggelegd, dacht ik.  Neen, ik ben geen nagelbijter, zei 
ik.  De psycholoog wou het niet horen, en wuifde preventief alle argumentatie weg.  
En dus vertelde ik maar niet, dat ik basketbalspeler was, en daarom, verplicht, mijn 
nagels kort moest knippen.  Dan moest ik ook nog tests afleggen en de zoveelste 
boom tekenen.  Je weet wel, als er dan geen vruchten aan hangen, dan mankeert er 
je iets.  Ik heb dan maar een grote kastanjenoot getekend met bovenaan een sluiting 
als van een bierblik, met de verwijzing "for tree open here..." - eens zien hoe die met 
zijn categorieën klaarkomt... Bye bye psycholoog.
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Dik vel, dun vel en HSP

Ik geloof ook al niet in positief denken.  Wie een dik vel heeft, heeft geen positief 
denken nodig en wie een dun vel heeft, die kan er niet mee geholpen worden.  En als 
je een dun vel hebt, dan ben je vermoedelijk ook heel erg gevoelig.  Van een dun vel 
gesproken.  Als je nog geen HSP geworden bent voor je burn-out, dan wordt je 
misschien wel HSP na je burn-out.  Maar misschien besef je dat niet zo direct.  

Wat is een HSP ?  Een hoog-sensitief persoon.  Een persoon, die uiterst gevoelig 
geworden is voor de lading van situaties, de lading van de atmosfeer in alle 
betekenissen van het woord, de lading van gevoelens, van zowel emotionele als 
mentale roersels.  Maar ook gevoelig voor elektrische en magnetische velden en voor 
GSM- of GPS-straling.  HSP kan ook een voorteken van burn-out zijn, want hoe meer 
je systeem in het nauw geraakt, hoe meer het gaat uitkijken naar steeds subtielere 
signalen uit de omgeving.  Hooggevoeligheid kan een gevolg van wantrouwen zijn.

Het is belangrijk om dit te beseffen, want hooggevoeligheid wordt meestal over het 
hoofd gezien. Je vindt ofwel geen referentie, ofwel krijg je reacties van ongeloof, zelf 
gekverklaring.  Je kunt die nieuwe gevoeligheid niet altijd plaatsen, dat is het 
probleem.  Sensitief zijn heet subtielere signalen oppikken en de gewone dingen als 
lawaai en drukte als agressie ervaren.  En daar zijn goede redenen voor, want het gaat 
bij HSP ook om je grenzen en je afgrenzing, die je veel preciezer in de gaten houdt, 
moét houden, omdat ze doorlaatbaar zijn.

Je hebt een dunner vel, je bent sneller geraakt

Je bent snel aan het einde van je krachten

Je neemt dingen persoonlijker

Je werkt niet graag tegen anderen, maar eerder mèt ! ! anderen samen

Je bent sneller moe
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Je bent sneller in paniek

Je verdraagt geen drukte

Je verdraagt geen zware medicijnen, want je evenwicht ! ! is delicaat

Je hebt meer rust nodig

Je kunt moeilijk stil zitten

Je verdraagt geen alcohol meer,

geen radio in de auto,

geen gezoef van andere auto's ...

Je ontvlucht de stad

Maar ...

Je hebt anderen snel door

Je ziet de drijfveren achter alles veel duidelijker

Je voelt de agressie van de andere chauffeurs

Je geeft een andere uitleg aan gebeurtenissen en dingen

Je kunt wedden dat er na de volgende bocht een GSM-! ! antenne staat

Je kunt zelfs merken wanneer er een zonne-eruptie ! ! plaats heeft

Je merkt heel goed wie of wat er met je enegie gaat ! ! lopen ...

...en die hooggevoeligheid stelt me dus in staat vast te stellen, dat zowel stress als 
schokervaringen weliswaar factoren zijn bij een burn-out, maar dat het werkelijke 
kernprobleem van burn-out op het vlak ligt van de hongerige geesten ! Laten we 
eens dieper ingaan op de oorzaken.
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ENERGIE EN 
STRESS
Stress...

Nog voor de wekker ben ik wakker ... vandaag ga ik formidabele dingen doen ... ach, 
wat heb ik een super interessant werk ... is het alweer al tijd om naar huis te gaan ... 
morgen zal ook formidabel zijn ... ik kijk er al naar uit ...

Als je overschot aan energie hebt, dan spring je uit je bed en ben je benieuwd naar 
de nieuwe dag, je zingt.  Je ademt diep en je geniet het leven.  

Je bent blij, je kijkt ernaar uit om onder de mensen te zijn. Je bent geïnspireerd en 
creatief, je gaat er nog eens tegenaan...

Maar hoe dikwijls klinkt het : die verdomde wekker ...  wat een apenwerk ... stomme 
collega's ... heeft dit hier nog wel zin ... ik sleur me door de dag ... zucht ... ik wou dat 
het morgen al vrijdag was ...  ik ben uitgeput ... 

De overgang van de positieve spiraal naar de negatieve lijkt meer voor te komen dan 
de overgang van de negatieve spiraal naar de positieve. Waarom is dat zo ?  Er wordt 
gesuggereerd dat dit te maken heeft met de overgang van jong naar oud.  De 
veerkracht van de jeugd die noodgedwongen evolueert naar de problemen en de 
stijfheid die horen bij de rijpere leeftijd.  
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Leeftijdsgebonden ?  

Wat er ook van zij, de meeste mensen blijken creatief in de eerste helft van hun 
leven, en daarna laten ze het afweten, afgestompt door de routine en door het 
gebrek aan frisse wind, en door afwezigheid van de drang tot hernieuwing en 
ontdekking.  En als ze dan helemaal géén wensdromen meer hebben, dan is dat een 
heel, heel slecht teken.  Geen wensen meer hebben heet : geen energie meer 
hebben.  En dan zit je al vast in een aftakelingsproces.  Dan ga je zichtbaar achteruit.  
Oud worden met fonkelende ogen, bestaat dit nog bij ons ?  

Tijdens een reis in Turkije beleefden we een hoogtepunt in een klein maar fijn 
visrestaurantje, waar, prompt bij het voorgerecht, een orkest bestaande uit vader (aan 
de viool) en zijn twee zonen (aan de trommels) als uit het niets opdook.  Nu ja, het 
zal wel gepland geweest zijn.  Het werd even weemoedig, dan weer meeslepend en 
tenslotte vurig en doorspekt van muzikale humor. De violist en vader, met 
sprankelende ogen, gelukkig met al die bijval, genoot. De man was 75 jaar jong.
Onze volgende stop hadden we in een golfhotel aan de kust. Golfhotels hebben 
alleen rustige klanten, dacht ik, en voor de rest houden die zich met hun sport bezig 
en kunnen daarna genieten van een heerlijke wellness. De gemiddelde bezoeker van 
het golfhotel was zo'n 50-60 jaar oud, met de nadruk op oud. OK, dacht ik, het is een 
hotel met een zeer grote wellness-afdeling, dat moet hier dan ook goed draaien.  Een 
derde van de bezoekers leken wel waggelende gifcontainers, een derde was 
gefrustreerd, verbeten, kwaad of jaloers, wie weet. En een derde was duidelijk op weg 
om tot een van de twee andere groepen te gaan horen. Veel te belangrijk zagen ze 
eruit, veel te ernstig, of veel te ziek.

Zeer weinig levensvreugde dus.  Gelukkig was er een groepje van 6 lachende 
uitbundigen in het restaurant. Zes op 300 man ! Eventjes uitrekenen : dat is dan 0,02 
%.  s' Avonds kwam er nog een hele groep bij : Turkse artsen, want het congres over 
"Ziekten van het Metabolisme" werd juist geopend. En weet je wat ? Bijna geen 
enkele van die artsen zag eruit alsof hij zijn metabolisme echt onder controle had. 
Tja, teveel congressen, vermoedelijk. Oud en versleten voor hun tijd.

Vandaar de vraag : wat is nu jong en wat is nu oud ? Oudere mensen, die er jong 
uitzien, vind je wel nog in andere culturen.  Kijk maar eens naar de reportages over 
Azië, Afrika, Oostenrijk, Zwitserland, vele mensen worden daar nog écht mooi oud. 
Zonder make-up. 
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Bij ons is er iets mis.  Maar wat is er dan anders ? Aan het niet-eten van varkensvlees 
alléén kan het niet liggen.  Kan het zijn dat ze jong blijven omdat ze in hun familie nog 
iets te betekenen hebben ?  Kregen ze meer aandacht ? Of hebben ze minder stress 
in het leven gehad ?  

Mensen worden in elk geval sneller oud, als ze geen plezier, geen wensen en geen 
interessen meer hebben.  Als ze alleen gelaten en aan de rand geduwd worden, zoals 
in onze maatschappij meer en meer het geval is. En o wee als ze uiteindelijk met 
antidepressiva achter een TV-toestel geduwd worden, zodat ze niet meer lastig 
zouden zijn.  Oud worden en oud worden is twee, en dat blijkt hoegenaamd niet uit 
de statistieken.  Als de levensduur langer wordt, dan zegt dat nog niets over de 
levenskwaliteit.  

Toch herinner ik me, dat om 10 uur in de avond nonkel en tante aan de deur 
stonden om nog een wandeling te doen.  Omdat het zo mooi was in de sneeuw.  Ze 
waren 91 en 87 jaar oud.  Ze hadden altijd veel plezier gemaakt.  Die dansten ook 
nog op de weet-ik-wat-voor een bruiloft van mijn grootouders, 92 en 93 waren ze 
toen.  Oerkrachten, zoals mijn overgrootmoeder, gestorven op haar 97ste.  Dat kon 
vroeger allemaal .

Creativiteit en verdwazing

Oud worden en energie hebben hoeft dus in sé geen tegenspraak te zijn.  Energie is 
iets wat je krijgt én geeft.  Net als geld.  Als je er genoeg hebt, dan leef je in een 
toestand van tevredenheid met jezelf en met de wereld.  Hoe krijg je energie ? Door 
te ademen en te eten, natuurlijk, maar ook door te lachen, lief te hebben, 
gewaardeerd te worden, je nuttig te voelen, je creativiteit te kunnen uitleven.

Ja, je voelt het al komen.  Hier en daar hapert het vandaag de dag :
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Ademen veronderstelt dat de lucht je ook voedt.  Maar nu dat in stedelijke 
omgevingen het zuurstofgehalte niet meer 21 % is maar soms slechts 12 %, dan vraag 
je je af of velen niet gewoon dik worden omdat ze geen zuurstof genoeg meer 
hebben.  Zuurstof hebben we immers nodig om ons eten voldoende te kunnen 
verbranden.  Nu ja, en zuurstof krijgen we niet genoeg binnen omdat we teveel zitten 
en zo ons luchtvolume beperken, en ook nog omdat we vanzelf onze ademhaling op 
een laag pitje zetten als het teveel stinkt.  

Zo'n 50 jaar geleden, woonde ik op 90 km in vogelvlucht van de zee, en als de wind 
uit het westen waaide, dan rook je de zee en dan aten we minder, want die lucht 
voedde je.  Als je nu de zee wil ruiken, moet je je broek opstropen en je 
vooroverbuigen, ter plaatse ...

Dat met dat eten is ook een goeie.  Als je verse groenten eet, zeggen ze, krijg je 
genoeg vitamientjes binnen. Vergeet het.  Zoals er nu gekweekt wordt ?  Alleen al de 
tomaten bevatten zo'n 70 % minder vitamine C dan vroeger.  En ik kan je nog een 
lijstje bezorgen, waar je misselijk van wordt.

Lachen doen de mensen bijna niet meer.  Ze leven in een zee van problemen, en om 
daarvan te herstellen kijken ze 's avonds naar de televisie. Waar ze nog meer 
problemen geserveerd krijgen.  Klagen is trouwens in.  Klagen is de regel. Mensen 
kunnen het ook niet hebben dat je nog glimlacht : je moet klagen als iedereen, anders 
mag je niet meer meespelen.  

Maar zowel zélf klagen als anderen horen klagen doet je energieniveau dalen.  Kijken 
naar een smiley met de mondhoeken naar omhoog doet je goed, en naar eentje met 
de mondhoeken naar omlaag haalt je ook naar omlaag, dat leren ons de heren 
psychologen en hun boeken.

Het liefhebben wordt er ook niet beter op.  Eén op 2 huwelijken eindigt op een 
scheiding.  Liefhebben en bezitterigheid worden vaker door mekaar gehaald, zeker 
door die vele hedendaagse, door en door gesoapte breinen. 
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Gewaardeerd worden, dat kan nog, maar het wordt niet meer uitgesproken en daar 
heb je ook niets aan.  En als het dan uitgesproken wordt, en je merkt overduidelijk 
dat hij of zij dat geleerd heeft in een seminarie, dan helpt je dat ook niet.  
Vriendelijkheid op z'n Amerikaans doet m'n maag keren.

Je nuttig voelen is noodzakelijk, maar het is zoiets wat ook snel verzuurt. Zeker als je 
merkt dat iedereen wel van jou iets wil, maar dat je nooit of nooit iets terugkrijgt.  

Creatief kunnen zijn geeft je heel veel energie.  Maar doe je eigenlijk wel iets dat je 
zelf wilt ?  Creativiteit en je eigen ding kunnen doen worden onderschat.  De 
buitenwereld zal je wel vertellen dat je beter gewoon dat moet doen wat je moet 
doen, werken zoals het je bevolen wordt, zonder daarbij vragen te stellen. En dat 
gebrek aan creativiteit mag je dan proberen te compenseren door heel hard aan 
sport te doen.  

Er is trouwens geen heil te verwachten van geweldige sportieve exploten.  Het is 
overduidelijk, heel wat van die stoere sporters zien er veel sneller oud uit.  Ga het 
maar na.  Na je 36ste zou je, bij wijze van spreken, nooit geen grijns meer op je 
gezicht mogen hebben.  Want dan wordt je heel snel oud.  Bewegen, ja !  Maar jezelf 
alsjeblief géén pijn doen, dat is contraproductief.

De energiehuishouding

Onze energiehuishouding is niet meer in balans.  

Kunnen we nu aan onze energiehuishouding evenveel aandacht schenken als aan 
onze financiële boekhouding ? En die energiehuishouding even zo regelmatig aan een 
audit onderwerpen, zodat er geen ontsporingen ontstaan ? Je energie weggeven is 
gemakkelijker dan het te krijgen, zoals ook met geld het geval is. 
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 Je geeft je fysieke spierkracht en/of je denkkracht aan je werkgever of aan de school 
bijvoorbeeld.  Maar je geeft ook psychische energie weg in de vorm van aandacht.   
Volg je als supporter een voetbalploeg of een wielrenner, dan geef je daar aandacht 
aan, en dat kost je dus energie.  Volg je een geliefkoosd merk, of ben je op zoek naar 
de beste auto, dan geef je daar aandacht aan, en dat kost je tijd en energie.  Ben je 
tijd aan het spenderen met je kinderen, dan kost dat je aandacht en dus ook energie.  
Aandacht is energie.  Intentie is ook energie.

Hoe gemakkelijk is het om energie kwijt te geraken.  En vraagt de wereld ons niet 
altijd om nog méér inspanningen ?  Een tandje bijsteken, je weet wel ?  

Het managen van je energiekapitaal onderstelt dus dat je het geven en ontvangen in 
evenwicht houdt. Dat lijkt evident, maar denken we ooit bewust daarover na.  Of we 
denken dat dit overbodig is, omdat we daarmee ook alweer energie in moeten 
steken.  Klopt niet.  Het is waanzinnig belangrijk.  

 
De dag is 24 uur lang, 8 uur slaap, 1 uur middagmaal en 1 uur ontbijt en avondeten, 
blijven 14 uren. Goed. Het eten hoef je misschien zelf niet te maken, anders komt er 
nog wat bij. Een uurtje wandelen of sport en één uurtje mediteren, gewoon zijn, dat 
is een minimum. 14-2 = 12. Dat gaat nog. Een uur aandacht voor de partner en een 
half uur hulp in het huishouden. Of omgekeerd, en dan nog een half uurtje werk in 
de tuin. 12-2 = 10.  10 uren. Dat ziet er nog altijd goed uit.  Een beetje sociaal 
contact hebben we nog niet meegerekend. Een uurtje per dag moet kunnen. Blijven 9 
uren over.  Om te werken ?  Gemiddeld 1 uur voor de verplaatsing naar het werk 
zijn normaal. Dus 8 uur.  Klopt, maar ...

Voor sommigen gaat er nog een uur af voor de opvoeding, het huiswerk of de zorg 
voor de kinderen. En de gemiddelde volwassene moet daar, volgens de statistiek, nog 
3 uur televisiekijken aftrekken.  Als je aan het bouwen bent kun je echter 
televisiekijken vergeten, of ?  Meebouwen aan de maatschappij, al of niet via de 
politiek, daar kruipen ook uren in.  Ooops.  Hoe doen die mensen dat  allemaal ?  
Maak eens het rekensommetje voor jezelf.
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Vroeger ging manlief werken, en had moeder de vrouw tijd om het huishouden in 
goede banen te leiden en de kinderen op te voeden, en dus ook die in goede banen 
te leiden.  Vandaag de dag werken beide, en dat is geen probleem, zolang ze maar 
niet beide 9 uur of langer van huis zijn en het lot van hun kinderen te moeten 
outsourcen.  Dat mag nog geen probleem zijn, maar het is duidelijk, dat het welzijn 
van de kinderen in vele gevallen moet wijken voor de soaps van de televisie.  Met alle 
gevolgen van dien.  In die gevallen is er een heel groot energie-huishouding-
probleem.

Alarm !

Voor de vrouw is de huidige werksituatie mogelijk nog meer dramatisch.  Een 
huishouden, kinderen, een man en dan nog voltijds werken ? Waanzin.  En elke dag 
ook nog met de kinderen naar de sportactiviteiten, naar de muziekles, naar de 
jeugdvereniging, naar de tandarts, enzovoorts ? Wordt het niet allemaal teveel ? Heb 
je niet het gevoel dat je continu moeite moet doen ? Dat je op de duur tegen dit 
moeite doen weerstand opbouwt en je een gevoel van spanning krijgt ?  Moet je die 
pijn niet telkens weer verbijten ?

Of denk je dat je dat zo nog wel héél lang kunt volhouden ?  Het zou wel eens 
anders kunnen aflopen...

Stress is continu spanning of inspanning.  Als je in rust bent, dan is er geen wrijving, 
dan voel je niets, en dan denk je ook niet, of tenminste je denken raast niet als een 
bezetene.  Spanning krijg je als je iets najaagt wat je niet of moeilijk krijgt.  Spanning 
komt van moeite doen.  In onze zogezegde opvoeding is alles erop gericht om je 
moeite te leren doen om dingen te bereiken.  En ze slagen er best goed in, want je 
krijgt de indruk dat je niets meer kunt bereiken zonder moeite te doen.  No pain, no 
gain.
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Maar hoe meer moeite je doet, des te meer wordt je brein afgestompt.  Moeite 
werkt bewustzijns-vernauwend.  Moeite kost zenuwenergie.  Moeite zet je kop dicht. 
Moeite is op de duur kwaadaardig, want het leven wordt tot één pijn herleidt.  
Spanning komt ook door weerstand, als je iets moet ondergaan wat je niet wil.  Er is 
een situatie, agressief, of die je dwars zit, zodanig dat je aandacht erop gefixeerd is.  Je 
ergert je.  Je verliest energie.

De overtreffende trap van spanning komt dàn opzetten, als je uiteindelijk in een 
alarmfase overgaat, waarin alle spieren zich opspannen. Waar alle aandacht zich op de 
aanvaller richt, terwijl je organisme alle troepen in paraatheid stelt voor de 
tegenaanval.  Stress ? Nog niet.  Wèl een pijn, die je zegt : doe dit niet verder of je 
energiepeil zakt tot onder het aanvaardbare.  Want dat hoeft allemaal nog geen 
probleem te zijn, zolang je van de inspanning terug tot rust kunt komen. Lukt dat niet 
meer, dan krijg je pas stress.  Stress die zich verder vastzet in je lichaam, in je emoties 
en in je geest. 

Dit vergt dan zenuwenergie.  Veel zenuwenergie.  Als er iets is, wat je energie gestadig 
aantast, dan is het wel stress.  Je aandacht wordt voor een deel onbewust aan de 
stress gebonden.  De stress wordt in het lichaam gestopt, of verstopt, onder de vorm 
van min of meer constante spierspanning.  Dat maakt je verbruik van zenuwenergie 
tot een constante : er is nu een gapend energielek aanwezig, en dat leidt 
onvermijdelijk tot het moment, waarop al je energie weg is.  Dat is dus stress : niet 
meer kunnen recupereren.

Vergeet die zogezegde positieve stress, je weet wel, die stress die je wakker houdt, je 
lichaam fit houdt, en ervoor zorgt, dat je voor een komend gevaar niet in slaap valt.  
Dat is geen èchte stress.  Dat begrip is uitgevonden door werkgever-vriendelijke 
breinen.  Sommigen menen dan meteen dat, als er zoiets bestaat als positieve stress, 
dat je er de mensen dan ook maar volop 24/24 en 7/7 moet van laten genieten.  
Niets is minder waar. 
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En stress los je niet op door gewoon maar voldoende slaap.  Als je stress hebt, dan 
gaat het lichaam 's nachts gewoon door met het instandhouden van de spanning.  
Die spierspanningen blijven bestaan, omdat je problemen blijven bestaan, je slaapt 
dan steeds slechter, en de wekker klinkt altijd verder weg.  Er is ooit een studie 
geweest, waarin beweerd werd dat wekkers op zich stress veroorzaken. Misschien 
klopt dit wel, want wekkers verhinderen het lichaam door te slapen tot de vereiste 
mate van rust bereikt is.  In elk geval verstoort een wekker jouw eigen ritme.

Maar als je het probleem tot in de diepte analyseert, dan zie je dat de veruit grootste 
veroorzaker van stress niets minder is dan de belangrijkheid, die je aan iets of iemand 
toekent, en dus aan de mate van invloed die je aan iets of iemand geeft op je leven, 
op je denken, op je vrijheid.  Wat je niet belangrijk vindt, waar je geen aandacht aan 
schenkt, veroorzaakt ook geen stress.  Ernstigname.  Misschien een nieuw woord, 
maar ik vind er voorlopig geen ander.  We komen daar later op terug.  

Samenvattend : stress is de dood voor de mensen, en 3 of 4 weken vakantie slagen er 
niet meer in om de schade weer goed te maken.  Definitief niet.

Snelheid, ritme, evenwicht 

Rust roest ?  Ledigheid is het oorkussen van de duivel ? Wie heeft er die spreuken 
eigenlijk uitgevonden ?  Voor we het over burn-out gaan hebben, hier een paar 
voorbeschouwingen.

Je dag begint gewoonlijk met het gedreun van je wekker.  Dit is een rampzalige 
vervanging voor een langzaam opkomende zon, die je aangenaam en vriendelijk  in 
de nieuwe dag verwelkomt.  Niet alleen wekkers verstoren jouw ritme.  Heb je nog 
respect voor je biologische klok ?  Wil je niet té veel en té snel.  Heb je nog tijd om 
uit te ademen, of wil je alleen nog maar inademen ?  
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Zelfs het heelal ademt, in en uit.  Dag en nacht.  Actie en rust. Uitdeinen en krimpen.  
Bomen groeien en verliezen dan hun bladeren.  In de winter, als de natuur tot rust 
komt en zichzelf regenereert, leef jij verder alsof de winter voor jou helemaal niet 
bestaat, alsof je zelf helemaal geen natuur bent.  Wel, dat klopt niet, en dat is zo niet 
in orde.  In de winter heb je veel meer rust nodig, de zon kan je niet zomaar 
vervangen.  En toch raas je verder.

The rat race  

Weekends bestaan nog in theorie, want de rustdag is zo goed als verdwenen.  De 
24/24 en de 7/7 zijn de regel geworden.  Dag en nacht lopen door mekaar.  Er is 
evenveel autoverkeer in de weekends als tijdens de week.  En dat alles maakt, dat de 
onrustige atmosfeer van de werkdagen gewoon na blijft zinderen.  In de steden en op 
onze wegen, en in het grootste deel van de nacht.

Zondagmiddag en je wil buiten eten.  De ene gebuur haalt zijn bosmaaier uit, de 
andere een cirkelzaag, een derde zijn hogedruk-reiniger.  Je kent dat wel. De mens 
maakt het zich graag gemakkelijk en dat is best begrijpelijk.  Hij slaagt er ook in, maar 
alleen met machines die lawaai maken.  

De rustpauzen na het eten zijn er voor velen ook niet meer.  Op het werk de 
gedwongen babbel met de collega's.  Kun je na het eten rusten, en niets anders dan 
rusten, en wel tot je lichaam het signaal geeft, dat de verwerking van je maaltijd zo 
ver is, dat je weer langzaam kunt beginnen met activiteit ? Jouw natuur wil het zo.  
Het moet zo. Het is een regel.

  

Als je tegen zo'n regel vloekt, dan wordt je lichaam kwaad, en als je een paar keer 
niet luistert, dan gaat dat nog, maar als je dat consequent 40 jaar aan een stuk, 240 à 
365 keer per jaar doet, dan zit je snel aan 10 000 overtredingen.  En wees gerust, dat 
wordt afgestraft.  Misschien met een maagzweer, maar het kan ook wat anders zijn : 
een woedeuitbarsting, een zware griep, een kanker.  Of misschien een burn-out ?
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Telkens je je lichaam geweld aandoet, geen rust gunt wanneer het rust wil, of door de 
ritmeverstoring door je wekker telkens weer te onderdrukken, zij het door de 
verwittigingen van je ziel niet te willen aanhoren, telkens opnieuw stop je de spanning 
dieper en dieper in je lichaam.  Dat heb ik nu geleerd : ik neem de fiets, en als mijn 
lichaam zegt "slenteren", dan slenter ik, en ik geef pas gas als dat vanzelf gaat.

Thuis zou je normaal gezien moeten kunnen ontspannen, door je van de 
buitenwereld af te schermen. Maar waarom halen we dan onmiddellijk de 
buitenwereld terug in huis via de televisie ? De hele onrust is weer present, maar dan 
nog in een overtreffende trap.  Met doden en gewonden, met méér angst en met 
méér problemen.  Je rust ? Weg !

Je vakantie is eigenlijk ook al verdwenen, weet je, het is geen tegenpool meer, en 
trouwens hoeveel onrust en ergernis ontmoet je niet op je vakantie ? De doorsnee 
vakantie is niets meer als van de ene consumptie naar de andere, van de ene 
animatie naar de andere, en van de ene kick naar de andere gejaagd worden.  Na 
zo'n vakantie zou je beter een tijdje rust kunnen nemen.  

En we denken te veel, en daar zijn vele redenen voor.  Als je denken voorstelt als 
elektrisch en emoties als magnetisch, dan zie je dat het eerste bij velen op hol 
geslagen is en het tweede onderdrukt.  Ons elektromagnetisme is daardoor in 
onbalans.  En het door-razen van onze gedachten maakt dat we zeer veel energie 
verliezen.  Te veel denken put ook de bijnieren uit. Dat vinden we ook terug bij burn-
out.  

Tijd om een rouwproces door te maken is er ook niet.  Als je partner sterft en je 
krijgt daar dan een of twee dagen voor, ben je dan al terug de oude ?  Of ? Business 
as usual ? En als je je werk verliest, dan heb je ook nood aan een rouwproces, want 
dat is ook een pijnlijk afscheid. Ook hier helpt het niet als anderen achter je veren 
zitten.  Nog tijd om je wonden te likken na een zware klap ? Vergeet het.
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En de snelheid en informatievloed waarmee we op het werk geconfronteerd 
worden ?  Heel anders als vroeger.  Niet meer te vergelijken.  Om weer evenwicht te 
scheppen heb je ofwel een 30-urenweek nodig, ofwel pensioen op 47ste, of een 
tweetal sabbat-perioden van 1 jaar met eventueel een aansluitende  jobwissel.  
Onrealistisch ?  Misschien, maar het is nu eenmaal zo.  Of de sociale zekerheid gaat 
eraan.

De wilde dieren zijn er terug.  Al opgemerkt ? Wolven, haaien, pitbulls, veelvraten.  
Jawel, op onze wegen.  Het zijn onze auto's van vandaag.  Auto's moeten macht 
uitstralen en de hoogte aangeven van de testosteron-spiegel van de chauffeurs en ze 
schreeuwen : kijk naar mij, ik ben gevaarlijk, ik heb meer kracht dan jij.  Pas op ! Ze 
drijven je aan de kant, als koeien, desnoods met bull-bars.  Ze brullen : gevaar ! Ze 
eisen je aandacht op en dus je energie, ze willen je vernederen en willen je angst 
aanjagen.

  

Het verkeer is zo tot prima stressverwekker geworden.  Gedaan met auto's als lieflijk 
uitziende mobiele schoonheden, autorijden is voor de winnaars.  Opzij ! En vlug wat ! 
Maar als je de auto inruilt voor een fiets wordt het daarom nog niet beter.  Even zo 
goed wordt je van het fietspad geblazen door de flitsende van achterop komende 
buitenaardse wezens verkleed in reclameborden.

En de bussen lijken wel dolgeworden walvissen.  Soms hellen die bij het nemen van 
een bocht zover over, dat je als voetganger een sprong naar de kant maakt.  En op 
het stationsplein zie je hoe de mensen strompelend en groen aangeslagen uit de bus 
komen.  Zonder medicatie tegen zeeziekte is dit een riskante onderneming.  Tja, de 
ritten zijn optimaal berekend.  Wat wil je eraan doen ?

Harmonie en balans

De balans is er dus uit.  Denk maar eens na over hoe je met de volgende 
evenwichten omgaat : binnen en buiten zijn, wandelen en zitten, spelen en serieus 
zijn, geven en nemen.
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En zo zie je maar.  De wereld van de kicks, van de spanning, van de angst straalt uit 
naar onze wegen, en bereikt ook via de televisie onze huiskamer, want veel keuze in 
de programma's heb je niet meer.  Vroeger werd je op teevee zelden met geweld 
geconfronteerd.  Nu is dat dagelijks.  Maar je hebt ook de kans niet meer om het te 
ontlopen, het zit in alle reclameblokken als aankondiging voor het avondmenu. Ofwel 
zoek je je dus een paar van de gemiddeld 15 moorden per avond uit om naar te 
kijken, ofwel kies je voor de kookprogramma's, en daar zie je dat eten maken vooral 
kwestie is van het racen tegen de tijd.  Van inspanning, van stress.  Fast-food is het, al 
willen ze dat niet geweten hebben.  Maar een kok kan ook tegen de burn-out lamp 
lopen.

En weet je wat ? De nieuwe HDTV - high definition - geeft je prachtige beelden, 
maar ook veel meer visuele stress.  Je hersenen krijgen veel meer te verwerken dan 
bij analoog kijken.  Dit is de vermoeiende factor van de toekomst.  Ik wil wedden, dat 
er na een tiental jaar HDTV-genot er een golf zal ontstaan van onverklaarbare 
vermoeidheid, waarvan geen mens de oorsprong zal vinden.  Een beetje zoals de 
slapeloosheid veroorzaakt door draadloze verbindingen (WLAN, DECT, GPS, GSM, 
Bluetooth,...) nu al onverklaarbaar is.

De mens is aan digitale onharmonische golven verslaafd geraakt.  En aan de agressie, 
aan de angst, aan de spanning, aan de toxische muziek met afstompende ritmes die 
tegen het hartritme ingaan.   Verslaafd aan de eeuwige versnelling en het gehakketak 
van onze wereld.  Wil je de mensen gek maken ? Vraag dan om één minuut stilte.  Je 
kunt de onrust al voelen.

Soit. Wanneer heb je je voor het laatst nog gelukkig gevoeld ?  Eerlijk ? Zijn we nog 
gelukkig ?  Je kunt dat misschien wel beamen voor een enquête. Maar tel eens 
(meten is weten) de spontaan lachende gezichten die je tegenkomt op straat of op 
de markt, minus de puberende giechelkonten, dat zou een vals beeld geven, uiteraard.  
Je kunt verklaringen zoeken, maar je ziet zo dat deze maatschappij mislukt is.  Zelfs je 
eigen energie gaat omlaag door het zien van al die gespannen gezichten.

  

Vreet dat niet allemaal aan onze energie ?  Ja, hoor.  Is het niet langzaam tijd om terug 
bij jezelf te komen ?
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Er is het verhaal van een indiaan, die na een vliegtuigreis op een steen ging zitten aan 
de rand van de weg, en daar uren in het niets zat te staren.  Iemand vroeg hem, 
waarom hij niet direct naar huis ging, en daar zomaar doelloos bleef zitten.  Neen, 
antwoordde hij, mijn lichaam is hier wel aangekomen, maar mijn ziel nog niet ! Dus 
wacht ik nog even.  Zo langzaam als die indiaan zie je het wellicht niet zitten. Je bent 
sneller gewoon, véél sneller gewoon.

Je doet ook altijd meer en meer dingen automatisch, zonder erbij na te denken.  En 
kijk, zo komt het dat je ademhaling altijd maar minder en oppervlakkiger wordt.  En 
door minder te ademen ga je je voedsel slechter verbranden.  En er is al zo weinig 
zuurstof in de lucht.  En dan wordt je misschien wel dik.  Snelheid is zoiets als de god 
van deze samenleving.  Het kan allemaal niet rap genoeg.  Je aandacht raast van het 
ene naar het andere.  En jij erachter ?

Alles moet altijd direct en onmiddellijk.  Je hebt een idee en je springt in je auto.  Je 
moet het direct hebben of doen.  Zinvol of niet.  Je reageert als de bliksem op welke 
impuls ook, of die nu van binnen- of van buitenaf komt.  Heb ik dat op school of op 
het werk geleerd ?  Ondanks alle structuur en planning ?  Onze steden zijn 
versnellingsmachines, gemaakt om snel te shoppen, maar niet om te verwijlen.  Geen 
rustplaatsen, geen banken of banken aan te drukke plaatsen.  Overal is het sjiek, maar 
nergens is het nog gezellig.  En waar het nog goed is, is er veel te veel volk.

Elektronica kan ook kapot, en dus wacht ik braaf in de daarvoor voorziene zithoek 
op mijn auto.  Aan de wand ratelt de televisie. N 24. Zo een zender waar je drie 
informatiestromen tegelijkertijd geserveerd krijgt, aan een snelheid, amaai. Afzetten 
kan ik dat ding niet. Gevangen.  Dit is geen televisie meer, dit is amfetamine puur. 
Waanzinnig. Symptomatisch voor deze wereld.  De baas van de garage loopt door de 
showroom. Kataklop. Het ritme van zijn hakken lijkt parallel te lopen met N 24.  Zo 
willen de werkgevers ook dat je werkt, geen adempauze meer, het ene succes na het 
andere. Ononderbroken groei. Vroeger was er nog een evenwicht tussen arbeid en 
rust. En de economie was een evenwicht tussen geven en nemen. Nu denken allen 
alleen nog aan nemen, en daar is geen plaats voor rust.  Aha, ze halen me hieruit, de 
auto is gerepareerd. Wat een bevrijding !
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Sociaal

Wees actief maar nooit gehaast, zei er ooit iemand.  Ook als je ergens een passie 
voor hebt, ontslaat dit je niet van de verplichting tot rust.  Iedereen wil je ervan 
overtuigen dat je niet goed bent zoals je bent, en wil je overtuigen dat je vooral snel 
moet veranderen. Vlieg maar van de ene behoefte naar de ander.  Je wil groter en 
méér.  Je weet het niet, maar je bent niet meer dan een geprogrammeerd robotje,  je 
moet niet alleen sneller produceren, maar ook sneller consumeren.  Want er moet 
sneller winst gemaakt worden.  Ah ja, winst.  Het zijn gekken die denken dat de 
economie enkel en altijd moet groeien, alleen maar inademen, dus.  

Dat gaat natuurlijk allemaal voorbij aan je echte gevoelens en behoeften.  Je 
ontplooiing moet wijken voor je rendement.  Je innerlijk leven en je reflectie moeten 
wijken voor het zwelgen van tonnen reclame.  Zo'n 5000 reclameboodschappen 
gemiddeld per dag, zijn het.  Wat doen die boodschappen ? Ze roepen om je 
aandacht.  Hé, kijk naar mij, volg mij ! Ze roepen je op en schudden je door elkaar, zo 
indringend mogelijk.  Ze vergen energie, of je ze nu wil volgen of negeren, en dus 
vermoeien ze je.

Je sociaal leven en je basisinstinct tot samenwerking worden weggeduwd door teveel 
nieuws, teveel info, teveel stimuli, teveel dwang, te veel machtsverhoudingen, te veel 
efficiëntie. Meer dan je aandacht aan kan, meer dan je zenuwen aankunnen.  En het 
zijn die drugs die je lichaam verdoven.  Die ook je gevoelens verdoven.  Voor je het 
weet ben je alleen nog mentaal bezig.  Je bent alleen nog in je hoofd, je bent alleen 
nog je hoofd.  Vandaar ook al die hartproblemen in de maatschappij.

Van gebrek aan hartelijkheid gesproken, weet je wat een vriendin van ons overkomen 
is ?  Zij was net even teruggekeerd uit het zuiderse en hartelijke La Palma naar haar 
geboorteland Duitsland en ging 'er s morgens naar de bakker om broodjes.  
Goeiemorgen allemaal riep ze vrolijk en met een grote glimlach.  Toen voelde ze een 
vijftal norse blikken van de klanten naar haar toe bliksemen, zo van "wat moet die 
daar nou ? " Nee, nee, sorry, zei ze snel, zo had ik het niet bedoeld.  Toen wist ze 
meteen dat ze terug in haar oude Duitsland was.  
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Ontworteling krijg je dus ook door in een andere cultuur rond te lopen.  Ik weet er 
alles van.  Als je als gemoedelijke Belg gaat wonen in het noorden van Duitsland, dan 
krijg je wel een van de hardste levenslessen voorgeschoteld.  Het noorden van 
Duitsland, daar is het Pruisisch-protestants, en daar leven, zoals ze in het zuiden van 
Duitsland zo mooi zeggen, de "betonkoppen".  Allemaal gesloten mensen, volledig 
verspeend van humor, die stuk voor stuk zeer belangrijk zijn en dat nog luid 
verkondigen ook.  De meest populaire sport aldaar is het voor het gerecht trekken 
van de buurman, omdat zijn haag 2,4 cm te hoog groeit.  

En dat het noorden protestants is, dat herken je daaraan, dat het eten er op niets 
trekt.  Voel je je als Belg al vreemd ?  En van als je daar een universitair diploma hebt, 
dan ben je Herr of Frau Doktor, en dan ben je nog véél belangrijker.  Opmerkingen in 
de zin van "dat is toch geen garantie voor mentale stabiliteit" pikken ze niet.  En hun 
dassen moeten allemaal strak en tot net boven de gordel gedragen worden.  
Opmerkingen over hun dassen, als "damit signalisieren die Männchen ihre 
Paarungsbereitschaft", pikken ze ook al niet. 

Tout est dans la tête 

En zo leeft de mens dan meer en meer in je hoofd,  zo erg zelfs, dat je hart het soms 
laat afweten.  Op de duur is je hoofd tot barstens toe doorbloed.  En als je een letsel 
aan je voet hebt, dan duurt het eeuwig voor dat het geneest.  En dan heb je meteen 
ook die altijd koude voeten in bed... al het bloed zit inderdaad in je hoofd...

Die jongens zijn gevaarlijk, ècht, zei de Britse rij-instructeur.  Ik kan beter mijn boeltje 
sluiten.  In zo'n korte tijd krijg ik ze nooit meer omgebogen.  Wie, ze ?  Wel, de 
"playstation generation" !  Je krijgt dit nooit meer goed, ik zeg het je.  Ze zijn het zo 
gewend geraakt om alleen nog naar voren te kijken, naar hun schermpjes.  Die 
worden helemaal niet meer gewaar wat er achter hen of opzij van hen gebeurt.  Die 
achteruitkijkspiegels kunnen ze vanaf nu helemaal weglaten.  Kijk eens naar hoe die 
mannen televisie kijken.  Ze duiken met hun aandacht letterlijk in het scherm.  Hun 
ogen staan er bol van.  Dààr gebeurt het leven, op het scherm.  Achter hen, dat 
bestaat niet, daar is het verleden of zo.  Let er eens op de jongeren in het verkeer en 
je zult zien dat de playstation generation alleen nog maar naar voor kijkt.  
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Op school doen de leraars al alle moeite om je van je hart in je hoofd te krijgen.  We 
hebben ingenieurs nodig, heet het.  Dat moet al in de lagere school benadrukt 
worden, neen, beter nog, in de crèche.  Spelen ? Geen tijd voor.  Problemen laten 
oplossen.  Nog niet gedacht aan voorgeboortelijke opvoeding ?  Komt nog.  De 
koplastigheid wordt je al aangeleerd in ons zogezegd opvoedingssysteem.  Een hoop 
idiote vakken, van buiten leren, en continu moeten nadenken zorgen ervoor, dat je zo 
efficiënt mogelijk van je hart naar je hoofd gedreven wordt.  In de kunstmatige 
realiteit, weg van de échte.  

Die realiteit leer je vervangen door literatuur en media.  Die moeten je 
conditioneren, met andere woorden, die moeten voor jou de antwoorden 
formuleren, voordat de vragen kunnen opkomen.  Als ze dan opkomen, dan denk je 
het antwoord al te weten, ook al is dit antwoord verre van correct en reëel.  Maar je 
bent dan lekker op een zijspoor.  Je neemt de beelden over van de anderen, zonder 
er verder kritisch over na te denken.  Je antwoorden zijn niet meer jouw 
antwoorden, en daardoor geraak je vervreemd.  Die ontworteling in jezelf wordt nog 
eens benadrukt door een steeds hogere complexiteit.  Je voelt geen vaste grond 
meer onder je voeten, en onbewust geeft dit angst.  En dus stress.  En door over te 
stappen van lichamelijke arbeid naar meer mentale arbeid komt er geen beterschap. 
Integendeel.  

Er zit nog iets in je hoofd wat je continu onrustig maakt : doelen.

Doelen zijn wortels, die je achternaloopt, en omdat die altijd verderop liggen, zijn ze 
de oorzaak van continu spanning tot je ze bereikt hebt.  En dus van stress.  Wil je 
iemand kapot krijgen ? Geef hem dan veel doelen.  Doelen maken dat je nooit in het 
hier-nu bent, maar met je gedachten altijd ergens anders.  Ben je vandaag de dag ooit 
nog eens een tijdje zonder doel ? Is niet alles doelgericht geworden ? Alleen de 
prioriteiten wisselen nog.  En dan komt de hamvraag.  Zijn het wel jouw doelen ?  
Echt ? Ben je authentiek ? Of vergelijk je jezelf nog met anderen zoals je op school 
geleerd hebt, en ben je nog altijd bezig met jezelf beter of slechter te voelen dan een 
ander.  Of ben je nog gevangen in een navolging-programma en kopieer je een of 
ander voorbeeld ?  
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En er zit nog iets in je hoofd wat je continu onrustig maakt : anders te willen zijn of 
te willen zijn als iemand anders.  Er is altijd iemand die er beter aan toe is en er is 
altijd een onoverbrugbaar kloofje tussen jou en de ander.  Je kunt hier alleen maar 
energie kwijtraken in de moeite die je doet.  Wees jezelf !  Kun je vrij zijn van alle 
externe en interne vormen van autoriteit ?  Dan kun je wellicht nog ontspannen.  
Maar in je zogezegde opvoeding leer je niet jezelf te zijn.  Je leert jezelf met anderen 
te vergelijken, je doel is als een ander te worden, en zo leef je steeds in een toestand 
van "ik kom tekort", je moet nog verder "worden".  En dus is je gemoedsrust voor 
eeuwig gaan vliegen en staat de deur voor stress wagenwijd open.  Altijd maar meer 
spanning opstapelen, en daarbij al maar meer energie kwijt geraken, leidt uiteindelijk 
tot een implosie. 

Energierovers

Hier een paar energievreters.  Maar de lijst is zeker niet compleet :

Altijd bezig zijn en nooit rusten. 

Rust is : alles heeft zijn eigen plaats en verandering gebeurt langzaam.

Accumulatie van weten stomweg omwille van het weten.

 

Ge-brainwashed zijn met een verkeerd wereldbeeld - het kost veel energie om 
steeds voor jezelf het beeld rechtop te willen houden, onder toenemende druk van 
de werkelijkheid.  Zo'n beetje als een pokerspeler, die al veel te veel verloren heeft.

Beperkende overtuigingen en angstige verschansing achter vaste rollen en regels.

page 36



Controle van welke aard ook : economisch, sociaal, institutioneel, ethisch, religieus, 
idealistisch.

Doelen die de jouwe niet zijn, of veel te veel doelen najagen, zonder die te gaan 
realiseren.

Elke verplichting is een gewicht, dat je moet voortslepen - hoe meer verplichtingen je 
hebt, hoe meer gewicht je met je meesleept.

Elke leugen is een gewicht, dat je moet voortslepen - hoe meer leugens je moet 
ophouden, hoe meer gewicht je met je meesleept.

Fantasieën over hoe de anderen zich zoal zouden moeten gedragen.

Een affiche van positief denken vastpinnen op een vulkaan maakt alleen een 
uitbarsting nog gevaarlijker.

Hoe meer controle, hoe meer stress.

De verkleining van je ruimte (het basisprincipe van het ouder worden in deze 
samenleving).

Geen zon zien, altijd maar binnenzitten, convectie-verwarming en geen 
stralingswarmte (kachel) in huis. 

Geen uitwisseling met anderen, de televisie heeft de plaats ingenomen van sociaal 
contact.
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Accumulatie van toxines in het lichaam.

Klagen en luisteren naar klagen.

Gespannen gezichtsuitdrukkingen aanschouwen.

Nieuwsberichten.

Televisie- en televisiereclame-uitzendingen waarbij elke zin wordt uitgesproken alsof 
er een uitroepteken achter staat (zeer vermoeiend).

Je hoort alleen nog zeuren over nog meer inleveren.

De drama-spelletjes van anderen of van jezelf.

De drama-programma's en televisie-soaps vol psychologisch getrek en geduw.

Slecht nieuws.

Thrillers en griezelverhalen.

Geweld in al haar vormen.
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Veroordeeld worden door anderen.

Zelf-twijfels.

Angst en zorgen.

Moeite, ergernis en weerstand.

Lawaai.

Geen hulp krijgen van je onmiddellijke omgeving.

Niet genoeg wandelen, en dus geen natuurlijk ritme terugvinden.  

Koplastigheid en een niet stoppende innerlijke dialoog.

Geen tijd om rustig te reflecteren, en om van je hoofd terug in je hart te komen.

Gebrek aan zelfliefde. 

! !

Vul zelf maar aan en kijk eens of je prioriteiten kunt toekennen ...
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DE HONGERIGE 
GEESTEN
Competitie en concurrentie

Je moet slagen in het leven, zegt men.  Hoezo ? Zolang je je winkel niet uitgebouwd 
hebt tot een wereldconcern dat op nummer één staat, laat de concurrentie je niet 
met rust.  Groeien is de boodschap.  Het duurt natuurlijk wel nog eventjes, voordat 
je écht geslaagd bent.  Blijf vooral niet staan.  Want dan ga je achteruit...  Succes 
wordt je als een absolute noodzaak aangesmeerd.  Als je niet succesrijk bent, waarom 
leef je dan nog eigenlijk ?  

En kicks, kicks heb je nodig.  Kicks heb je nodig om nog te kunnen voelen dat je leeft. 
Wat is het leven nog waard als je niet ooit eens boven Chamonix uit een vliegtuig 
parachute-springt met je snowboard aangebonden om op de bergtop te landen, je 
los te koppelen, een gevaarlijke afdaling te tollen, en na een dubbele looping terecht 
te komen op een terrasje tussen twee half-blote vrouwen en een fles Bailey's ?

Crisissen a gogo...

Tot hiertoe heeft nog niemand mij de vraag kunnen beantwoorden, waarom we net 
nu zoveel crisissen tegelijkertijd hebben : alle aspecten van de samenleving zijn in een 
crisis.  En dat terwijl er altijd maar meer specialisten zijn.  Specialisten economen, 
specialisten psychologen, specialisten sociologen, specialisten geneeskunde ...  Het kan 
niet waar zijn.  Je zou bijna zeggen dat de problemen er juist gekomen zijn door de 
vele specialisten. 
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Even over de specialisten die ik zelf op het werk heb leren kennen.  De directie vond 
dat we maar overstelpt moesten worden met afgestudeerden van de universiteiten 
en van de gespecialiseerde business-scholen, en zo liep het snel vol met van die grijze 
en donkerblauwe pakken met ernstige blikken, en met zwarte tassen en zwarte 
auto's.  Alles werd vertaald in business-Engels en de hele organisatie werd op zijn kop 
gezet.  Elke specialist nam een cijfer uit de hoop en wilde bekendheid verwerven 
door dat cijfer radicaal te verbeteren.  Dat had tot gevolg dat ze snel hoger klommen 
in de hiërarchie.  Ze konden inderdaad zo'n cijfer mooi verbeteren, en voor dat het 
duidelijk werd, dat ze hierdoor hopen andere cijfers hopeloos verslechterd hadden, 
waren ze al bevorderd.  Tegelijkertijd had er zich echter een merkwaardig fenomeen 
voorgedaan, tot grote ergernis van de oudere bedienden.  Sinds er zoveel van die 
jonge specialisten rondliepen, waren de toiletten nooit meer proper.  De keukens ook 
niet.  Er verschenen aan de muur geplakte handleidingen voor WC-borstels en 
vaatwasmachines.  Maar echt veel hielp dat niet.  Specialisten kunnen dus de boel 
letterlijk en figuurlijk vol schijten.  Maar oplossingen ?

Concurrentie

Ach wat ! Concurrentie is goed voor de business, herhaalde de man.  Het klinkt al té 
gek uit de mond van iemand die net zélf slachtoffer geworden is van de concurrentie 
en onlangs zijn baan verloren heeft.  En toch blijft hij erbij, geconditioneerd als hij is 
door de media, door het onderwijs, door zijn ouders.  Concurrentie is als een god.  
Concurrentie lijkt onvermijdelijk.  Concurrentie doelt er echter op dat je de 
broodwinning van je medemens in het gedrang brengt. Je beconcurreert hem toch 
niet zomaar voor de lol, of ?  Daardoor wordt je medemens trouwens automatisch 
geen medemens meer.  En uit zicht van die laatste, ben jij dan ook geen medemens 
meer, maar de vijand.  Zo positief is dit toch niet.  Dit is oorlog.  Onpersoonlijk, en 
toch dodelijk.

Is concurrentie dan zo noodzakelijk als motor voor de industrie, ook als het 
evenzogoed een killer blijkt voor onze samenleving ?  
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Dat concurrentie inderdaad niet zo positief is, daar zijn ze in heel wat bedrijven wèl al 
achter gekomen.  De bikkelharde strijd tussen de verschillende managers heeft 
ervoor gezorgd, dat ieder voor drie kwart van zijn tijd bezig is met het verstevigen 
van zijn positie.  Zo krijg je dan een aantal koninkrijkjes binnen het bedrijf, die meer 
tégen elkaar werken als dat ze samenwerken.  Aha.  Probleem.  Niemand kan nog 
samenwerken.  Oei ! Dan moeten ze maar gedwongen worden.  De oplossing : 
opeens moeten allen leren om in teams - samen dus - te gaan werken, project 
management heet dat, en de koninkrijkjes werden daardoor zo goed en zo kwaad als 
het kon omzeild.  Op zich een spannend gevecht.

Maar daarmee verander je de mensen nog niet.  Koningen en teams, dat past niet 
samen.  En dus werd teamvorming van in het begin op alle mogelijke manieren 
gesaboteerd.  Concurrentie leidt op de duur tot een negatief rendement, en in alle 
werkaanbiedingen staat er nu dat je in team moet kunnen werken.  Maar op school 
wordt dat niet aangeleerd.  Het staat nochtans vast dat een mens echt snel leert 
wanneer hij dat in een groep doet.  Maar wie heeft er angst voor groepsdynamiek ? 
Wie verzet er zich tegen ?  Koningen van leraars.  Ze moeten weten wat ze willen, 
een rustige samenwerking of mekaar de kop inslaan, maar de twee tegelijk, dat is de 
kwadratuur van de cirkel.

Competitie of concurrentie, het maakt dat je de wereld als vijandig ziet.  Door je 
focus ernaar te leggen wordt die steeds vijandiger.  De wereld geeft je altijd meer van 
hetzelfde. Geweld roept meer geweld op.  De betrokkenheid en de verstrikking lijken 
een spiraal.  En zo geraak je steeds meer energie kwijt aan de buitenwereld.  
Aandacht is energie.

De eerste zijn

De ronde van Frankrijk, hét spor tevenement, heeft een fundamenteel 
dopingprobleem van onze maatschappij aan het licht gebracht. Aha ? Een 
fundamenteel probleem ? Ja hoor. Niet gewoon een technisch probleempje, zoals hoe 
komen we de dopinggebruikers op het spoor, of hoe leggen we de strafmaat vast. 
Het gaat veel dieper dan dat.  Sport is een goeie zaak, daar moeten we zeker niet 
over beginnen. Je beweegt en dat moet ook. Als je onbeweeglijk bent verkommeren 
je spieren in geen tijd. 
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Sport is dus goed en kan best leuk zijn, zeker als er een speels element bij komt 
kijken. Sport en spel, heette dat vroeger.  Maar ja, wie sport er ook speels ? Nemen 
we onze sport niet te serieus ? Voetbaloorlog ? De grijns in het gezicht van de jogger 
verraadt ook niet echt levensvreugde. Die jogger beweegt zich wel, akkoord, maar hij 
is innerlijk aan het vechten. Tegen zichzelf, tegen de tijd, tegen zijn vorige record... 
Waarom "tegen" ?

Die grijns, deze ernst bij de sport gaat zich bij deze jogger snel en diep tot een 
getormenteerd en veroudert gezicht ontwikkelen.  Zo krijgt hij het omgekeerde 
effect van wat hij eigenlijk zocht - de eeuwige jeugd, de betere gezondheid, het fitte 
gevoel.  Wat loopt er dan fout in de sport ? Wat loopt er fout bij de beroepssporters 
en bij die getormenteerde amateurs ?

De competitie. Ze willen de eerste zijn. En dus vechten ze. En dus dopen ze, op een 
of andere manier. Ze willen de eerste zijn en dat is een fundamenteel maatschappelijk 
probleem. De sport is niet het probleem. Per se de eerste, de beste, de betere willen 
zijn is de basis van het drama. Er is geen verschil tussen de eerste te willen zijn in de 
ronde van Frankrijk en de eerste te willen zijn in het bedrijfsleven. Al gemerkt dat er 
zoveel managers zijn die zich dopen, amfetamines of zo slikken ? De competitie in het 
bedrijfsleven zorgt ervoor dat het leven zo snel geworden is, dat we er duizelig van 
worden, maar natuurlijk is dat nog niet snel genoeg, want we willen toch de eerste 
zijn, als arbeider, als manager, als bedrijf, als land ... redenen zijn er genoeg om nog 
meer, nog beter... En, voel je je nog niet verkrampen, heb je de grijns nog niet in het 
gezicht, zoals die jogger ? 

Of kun je al niet meer mee ? Voel je dat je binnenkort niet meer de eerste gaat 
kunnen zijn ? Dan is het ideale moment gekomen om aan doping te denken. Te veel 
stress ? Voor jou een rondje bètablokkers ? Of wil je je "soft" dopen met een 
motivatiecursus, een overlevingstraining, een denk-positief-seminarie ? Winnaars 
(weinigen) maken dat er verliezers zijn (velen). En dit ten top drijven noemen we 
vandaag de dag globaliseren.  Welke overlevingsstrategieën blijven er dan nog over 
voor die vele verliezers ? Het antwoord is eenvoudig : ze worden supporters. Zij 
overleven door de gedelegeerde belangrijkheid die ze menen te genieten, omdat ze 
de juiste, de winnaar, gesupporterd hebben. Maar o drama als de ploeg verliest, als de 
aandelen zakken ... 

De eerste willen zijn, het is een collectieve waanzin.  Alsof gewoon goed te willen zijn 
in wat je doet niet eervol genoeg is.  Is competitie een natuurgegeven of kan het ook 
anders ?
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Bedrijfsethiek

De top van de economie hamert er natuurlijk op, dat er geen andere mogelijkheden 
zijn, dan de wereld te doen draaien op competitie.  Het is het beste systeem om hun 
eigen winkel draaiend te houden, dat wel, maar is het wel een goed idee om 
daarmee een samenleving te runnen ? Ik las het net : een CEO (bedrijfsleider) uit een 
overzees land meet de prestaties van zijn werknemers en om de zoveel tijd ontslaat 
hij de onderste 10 %.  Kwestie van de survival van de fittest in de praktijk toe te 
passen.  Moeten we dan in onze samenleving regelmatig de zwakkeren in de zee 
dumpen, of wat is dat voor een redenering ? 

Op het werk had de personeelschef een avondje georganiseerd (natuurlijk niet 
tijdens de werkuren) over "Ethiek in het bedrijfsleven" - wellicht na een paar al te 
gortige voorvallen van mateloze machtsmisbruik binnen de eigen muren. Naja, daar 
preekte ze dan, dat keurig verpakte dametje met een scherpe, besliste stem.  Tot op 
het ogenblik, dat iemand de vraag stelde, wat de verhouding was tussen ethiek en 
concurrentie. Een zeer diepgaande vraag. En net zoals vele geestelijken, die met te 
diepgaande vragen geconfronteerd worden, begon ook zij plots in het luchtledige te 
trappelen, alsof ze helemaal de pedalen verloren had. Wég was de beslistheid in haar 
stem.  Natuurlijk mocht ze niet zeggen dat concurrentie eigenlijk niet zo ethisch is, 
alhoewel er vandaag dagelijks hopen families in het failliet gedreven worden en 
duizenden kinderen onder de armoedegrens moeten volwassen worden, omwille van 
de lieve concurrentiekracht van de bedrijven.  Concurrentie is oorlog. En de mensen 
die proberen concurrentie goed te praten door een onderscheid te maken tussen 
gezonde concurrentie en ongezonde concurrentie, zijn dezelfde mensen die ook een 
onderscheid maken tussen ongezonde oorlog en gezonde oorlog.

80 % van de rijkdom van de wereld is in handen van 1300 organisaties, die bestuurd 
worden door een 150-tal super-organisaties, de meesten ervan zijn financiële 
instellingen.  Nu ja, en dat alles zou gecontroleerd worden door een 10-tal hongerige 
families.  Maar of dat laatste inderdaad zo is, dat laten we nu in het midden.  Ook aan 
de top van de piramide heerst concurrentie.  Die top van de piramide trekt alle 
rijkdom en alle energie naar zich toe, en dat vandaag de dag met een ongelooflijke 
snelheid, terwijl er steeds minder is voor alle anderen.  En er is veel kans dat jij daar 
ook bij bent.  Altijd maar minder.  De gordel alsmaar strakker.  Het vooruitzicht steeds 
grimmiger.
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Die negatieve spiraal is niet alleen persoonlijk, maar ook maatschappelijk - het 
systeem buit de natuur uit en kannibaliseert zichzelf.  Méér is het motto.  Daarom 
wordt alles gemeten.  Eénmaal de kosten duidelijk zijn, moeten ze 6 % per jaar naar 
beneden.  De groei moet elk jaar steiler naar omhoog.  De winst moet elk jaar naar 
omhoog.  Jouw rendement moet jaarlijks 10 % naar omhoog.  De Deutsche Bank 
doet géén zaken die niet minstens 25 % opbrengen.  De hele kosmos ademt in en 
uit, maar de economie kent alleen nog inademen.  Hoe verstikkend !

Alleen nog maar willen groeien, dat is een gekend proces : kanker.

De economie MOET kapot, want die sfeer van eeuwig gebrek en eeuwig te weinig 
leidt onherroepelijk tot nog meer gebrek. Spiralen worden nooit onderbroken, een 
les die ze ons uit de geschiedenisboeken niet willen leren, maar ze slaan om in hun 
nadeel. Yin/yang.  Een van de laatste crisissen heeft duidelijk gemaakt, dat je de 
problemen zeker niet kunt oplossen met dezelfde middelen, die het probleem 
veroorzaakt hebben.  En wat zie je ?  Ze doen het toch verder zo, alsof hun neus 
bloedt.  En waarom ?  Omdat de mens er niet in slaagt buiten het cirkeltje van zijn 
conditionering te denken.  

Weet je hoe een welopgevoede Japanner met een burn-out omgaat ?  Wel, hij 
verdwijnt.  Weliswaar niet meer door hara-kiri, maar hij verdwijnt.  Volgens een artikel 
is er een slimme Japanner, die zijn bos "verhuurde" aan levensmoeë bedrijfsleiders, om 
zich daar in alle peis en vree aan de bomen te kunnen ophangen.  Zo zie je maar, 
misschien lost de vrije markt toch alle problemen op ...

Dat 2,3 miljoen mensen in Florida in hun auto wonen, of in een tentenkamp, is niet 
de American Dream, maar het is wel het gevolg ervan.  Tegelijkertijd zie je, dat de 
voorkeur van de mensen uitgaat naar die oplossingen, die het probleem veroorzaakt 
hebben.  In paniek.  Terug naar het gekende.  En dood aan de vijand.  
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In Duitsland heeft een gezaghebbend (zo noemen ze dat dan) econoom berekend, 
dat het pensioen met 67 niet meer verder haalbaar is, maar dat de Duitser tot 75,5 
jaar gaat moeten doorwerken.  Hij vergat erbij te vertellen dat de bedienden dat wel 
gaan halen, maar om zijn berekeningen waar te maken, de arbeiders al 2 jaar postuum 
zullen moeten doorwerken.

Hoe het kwam dat alle tomaten in de Toscane aan de planten bleven rotten, niet 
geoogst werden, en vele duizenden mensen aldaar plots in de armoede 
gekatapulteerd werden  ?  Tja, het verwerkende concern had de tomaten aan een 
paar cent goedkoper uit China gehaald.  Super.

Persbericht : de superrijken verbergen minstens 21000 miljard dollar of 17000 miljard 
euro in belastingparadijzen.  De belastingontduiking is zo groot als de Amerikaanse en 
de Japanse economie samen.

Onze waarden worden hoog 
geschreven

Pas maar op als de grote concernen beginnen met zich te bezinnen op hun 
grondwaarden om deze uiteindelijk in een charter te gieten en die met veel 
tromgeroffel te publiceren.  Daarin staat dan, wat voor een nobele doelen ze allemaal 
nastreven.  En daar staat met grote waarschijnlijkheid ook, dat hun menselijk kapitaal 
hun hoogste goed is.  Mijn maag draait als ik zoiets lees.  Dat is een psycho-cover 
voor een opgesmukte boekhouding, een uitgekochte ondernemingsraad, een 
genadeloze personeelspolitiek, een vernietigende marketingstrategie.   

En pas op als ze zich als "groen" voordoen.  Daarachter schuilt dan een hoop 
milieuvervuiling en misschien zelfs omkoperij van de certificatie-instituten.  Wat heb ik 
een allergie gekregen voor zo'n vertoning.  De meesten beseffen het wel, maar 
iedereen moet meewerken. Eén grote leugen is dat.   
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Ach ja, de groten der aarde.  Die mannen hebben nog niet genoeg.  Ze peuzelen zo 
mogelijk mekaar op.  De grote financiële instellingen vinden dat de regels van de 
markt ruim voldoende zijn om de economie, onze samenleving en ons eigen leven te 
organiseren.  De politiekers lopen alleen maar in de weg, zo is de redenering. Politiek 
staat voor hen nog te veel gelijk met de stem van het volk.  Dat zint hen niet.  Het 
enige wat nog de heerschappij van de elite in de weg staat is het volk en haar 
vertegenwoordigers.  En dus moet ook de politiek verdwijnen, dat blijkt uit hun 
uitgelekte strategiepapieren.  De greep dreigt totaal te worden.

Dus, waarde politieker, het is nu wel dringend nodig om je beste overlevingsreflexen 
wakker te schudden.  Dat kan voor jou niet zo moeilijk zijn.  Er wordt nu van je 
verwacht, dat je even gaat nadenken over je eigen toekomst.   Is er een plaats voor 
jou in de wereld van morgen ? De politieker is zowat de bemiddelaar tussen de mens 
en de samenleving.  Via de politieker wordt de wil van het volk tot wet.  De politieker 
brengt de argumenten voor de keuzes die gesteld worden tot de mensen.   Dan is de 
vraag aan de ene kant, doen de mensen wel allemaal mee, en aan de andere kant, zijn 
alle mogelijke keuzes wel voorhanden ?  Loopt dit proces, de groei van onze 
samenleving, wel efficiënt ?  Zijn de mensen voldoende betrokken ?  Wordt het 
proces gestuurd door alle mensen, of enkel door een groepje ?  Hoeveel algemeen 
belang staat tegenover het eigenbelang, zowel bij de mens als bij de politieker ?  
Loopt het proces met voldoende feedback ?  Komt de mens alles te weten wat hij 
moet om de volgende keuzes mogelijk te maken ?  Leert de mens bij door dit 
proces ?  Leert de politieker bij door dit proces ? Of wordt hij ook 
weggeconcurreerd ? Zie je, een waterval van vragen.   En de basisvraag is dan wel de 
volgende : is het resultaat van je moeite een samenleving, waarin de mensen zich 
kunnen ontplooien, of is het een simpele organisatie van werkkracht om zo goed 
mogelijk enkele hongerige geesten rijk en belangrijk te maken, zonder dat het tot een 
revolutie komt ?  Is een samenleving meer dan economie ?  Is de economie er om de 
samenleving te dienen of omgekeerd ?  Alvast om even over na te denken, heren 
politiekers ...

Competitie en mekaar bevechten en uitzuigen - en daarbij ook nog eens de natuur 
uitzuigen, nota bene - het is allemaal bezig met uit te monden in een mondiale 
zelfmoord.  We kunnen niet langer blijven leven naar die principes.  En, wees gerust, 
er bestaat niet zoiets als positieve concurrentie, net zo min als positieve stress.  Dat 
zijn uitvindingen van politiekers, die de realiteit niet willen zien.  De laatste 
wetenschappelijke bevindingen wijzen erop dat competitie tegen de natuur van de 
mens ingaat, en dat samenwerking, samen werken, samen studeren en samen 
ontdekken wèl in onze aard ligt.  
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Er bestaan trouwens al lang andere leefgemeenschappen met een set andere 
fundamentele waarden, die een andere kijk hebben op de mens en op de manier van 
samenleven.

Of liever èchte manieren om samen te leven, waarbij het geheel en niet het individu 
op de voorgrond staat.  En die dus ook gelukkiger leven en daardoor met minder 
criminaliteit, minder problematische bevolkingsgroepen, minder echtscheidingen 
geconfronteerd worden en geen burn-out kennen.  Maar wil de mens dat wel ? Ooit 
heeft men experimenten gedaan met geld, dat geen intresten en ook geen 
samengestelde intresten opbracht.  Geld dat aan waarde verloor, als men het niet 
tijdig van de hand deed.  En wat gebeurde er ?  Iedereen gaf vlijtig geld uit, geld was 
dus in omloop, het was dus een èchte currency, en de economie bloeide.  Iedereen 
werd rijk, mensen betaalden zelfs ongevraagd op voorhand hun belastingen en heel 
het land werd rijk.  

Er was echter een probleem : vermits iedereen rijk werd, werden de mensen steeds 
gelijker.  En dat zinde een paar mensen niet en die hebben heel het experiment 
grondig gesaboteerd.  Ze hadden een beweging opgericht voor de handhaving van 
hun "persoonlijke belangen".  Ken ik van ergens.  De vraag is of de mens klaar is om 
een beetje verder te gaan staan van de aap in de evolutie, en ècht wil gaan 
samenwerken in vrede.  Maar dat vergt intelligentie ... 

Onze lichamen schijnen in elk geval niet gemaakt te zijn om in een wereld van 
aanhoudende concurrentie te leven.
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MEER... !
We zoeken iemand als jij.  Niet ouder dan 25, met 20 jaar ervaring, goedkoop, bereid 
om veel overuren te doen tot je oud bent, dus tot je 45ste.  Daarna hebben we je 
jammer genoeg niet meer nodig. Tenzij je dan gratis wil verder werken natuurlijk.

En overal waar je ook gaat werken, er zijn alleen nog problemen.  Hoe komt dit ?  
Omdat alle vraagstukken tot een probleem worden, als ze gedreven worden door 
een wedloop tegen de tijd.  En dat tijds-probleem is niets anders dan het probleem, 
dat de winst niet snel genoeg kan stijgen.  De crisissen van vroeger, die werden 
opgevangen door de reserves, die daarvoor wijselijk aangelegd waren.  De arbeiders 
kregen een pot verf en een borstel in de hand om de fabriek op te knappen in 
afwachting van de betere tijden.  Nu, sinds de "shareholder value", heeft men zelfs de 
reserves verboden, omdat die dan als dividenden naar de aandeelhouders moet gaan.  
En in die zin moeten dikwijls banen dringend verdwijnen, als de aandeelhouders zien 
dat hun winsten wel eens zouden kunnen dalen.  Dat zou pas heel erg zijn. 

En dus merk je dat er stijgende verwachtingen zijn aan jou als lid van deze vereniging, 
sorry, deze maatschappij, en dat je moet hollen om de winst van anderen hoog te 
houden.  En die wortel hangt natuurlijk altijd buiten je bereik.  De winst is namelijk 
nooit groot genoeg.  En wat hou je er aan over ? Steeds minder.

De wurggreep

De meeste jonge koppels zien niet dat de wurgslang ze in hun macht heeft.  Haha, ze 
moeten met twee gaan werken, ze moeten lenen voor hun huis en voor hun 
inboedel, nu hebben ze nog kinderen ook.  Laat er nu maar eens iets misgaan... Een 
scheiding, een ziekte, problemen in de familie, en vooral één van hen of beide aan de 
dop ...  Zou je daar geen stress van krijgen ?  En zelfs al los je het probleem op, blijft 
de stress dan niet hangen ? 
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En met de wurgslang rond je nek vraagt de wereld van je om altijd maar sneller en 
efficiënter te zijn, zodat je de concurrentie kunt verslaan en dus andere jongeren in 
dezelfde situatie als jij de das kunt omdoen.  Dat is de bedoeling van een wereld, die 
gebaseerd is op competitie.  Je denkt daar niet altijd over na, want de concurrent 
bevindt zich niet vaak in de nabije omgeving, en toch is hij de slechterik, de vijand, 
want dat hebben ze je gezegd.  En dus steek je nog maar een tandje bij, nadat je al 
een tandje bij gestoken had, en je rent altijd verder en je neemt geen pauzes meer 
wanneer je lichaam erom vraagt.

Vanmorgen zijn ze er weer met de post.  Ik wou de man iets vragen, maar weg was 
hij.  Met de brommer.  De vorige reed hier op zijn gemak door de wijken, en hij had 
wel niet veel tijd voor een babbel, maar je kreeg hem nog te pakken.  Nu is er een 
jongere snelheidsduivel, die sprongen maakt over de boordstenen en als een razende 
de buurt onveilig maakt.  De nieuwe turbo-post.  Iemand die wil bewijzen, dat je die 
ronde ook in de helft van de tijd kunt doen, zoals het gevraagd werd, of nog beter.  
De oudere moet dus niet meer komen.  Weggeconcurreerd.  Maar de jongere zal 
véél sneller te oud zijn voor deze job.  Zo haalt die zijn veertigste niet.  Maar dat is 
een probleem voor onze samenleving, niet voor de post.

Het nieuwe management

De hongerige geest als baas kom je wèl zeker tegen in elk van de met de laatste 
nieuwe managementsprincipes doordrongen, internationale concernen.  De 
hongerige geest wil altijd maar méér.  En het moet niet alleen sneller, het moet 
allemaal veel efficiënter.  Da's mijn zwak punt, ik hou van efficiëntie.  Zelfs mijn 
papiermand straalde efficiëntie uit, ik had een papier-loos bureau, en ik was er fier op.   
En ik hou nog altijd van efficiëntie.  Alleen ik wil die nooit meer moeten bereiken ten 
koste van mijn gezondheid.  Eén ding weet ik zeker, bij deze graad van belasting op de 
arbeiders en bedienden, daar kan er niemand méér dan zes uur per dag efficiënt zijn ! 

Maar je moet nu liefst na je 10 uur efficiënt werken op het werk ook nog onderweg 
en thuis bereikbaar zijn of je krijgt slechte punten.  En dat wordt allemaal genoteerd.  
Want je wordt nu gemeten aan je resultaten èn aan je houding.  Zelf heb ik in zo'n 
systeem gewerkt, waarin iedereen iedereen beoordeelde.  
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Dat leidt tot de prachtigste resultaten.  Iedereen werkt nog uitsluitend voor zijn of 
haar beoordeling, zelfs al onderneem je stappen, die de werking van de firma schade 
toebrengen.  Kennen jullie het systeem van Microsoft Duitsland ?  Een droom.  Neen, 
eerder een nachtmerrie.  Je krijgt in die firma dus een rapport met een waardering.  
Die waardering reikt van zeer goed tot zeer slecht.  Dat lijkt nog normaal.  Maar de 
regels zijn zo, dat de minst goede het label "zeer slecht" moét krijgen, ook al is die 
eigenlijk goed, en de anderen daar tussenin verspreid komen te liggen.  Dat heet dan, 
dat zelfs als iedereen zeer goed is, er zeker een paar zijn die als slecht tot zeer slecht 
worden bestempeld.  Een soort geforceerde natuurlijke selectie, want die laatsten 
worden dan ook buitengepest.

Geen wonder dat het aantal burn-outs bij Microsoft Duitsland nog een pak hoger ligt 
als bij de andere uitblinkers (waaronder veel duitse banken).  Een bewijs, dat burn-
out ook doelbewust geproduceerd wordt.  Wat leren we hiervan ?  Als ze beginnen 
met je te "meten", maak dat je weg bent.  En trouwens, onder de druk van de honger 
neigt de hongerige geesten al eens tot bedrog en corruptie.  Het niveau van bedrog 
in een concern is dus schrikwekkend hoog.  Dat kun je voor een deel ook verklaren 
door die onderlinge oorlogen, die door hun managementsystemen nog versterkt 
worden.  Het negatieve rendement van die amerikaanse systemen is nog 
onvoldoende tot het bewustzijn doorgedrongen.  Maar ja, dat onderstelt dat 
bewustzijn voorhanden is.

Het negatieve rendement is er niet alleen voor de firma, maar vanzelfsprekend ook 
voor de individuele werknemer.  Een rapport in Duitsland wijst erop, dat 3/4 van de 
mensen, die in zo'n omstandigheden werken al innerlijk "gekündigt" hebben.  Ze 
hebben het al opgegeven om ergens nog iets te willen bereiken.

Mensen zo onder druk zetten op het werk maakt tussen haakjes ook, dat ze na de 
dagtaak gestresst terug naar huis rijden.  En dat maakt dan weer het verkeer een pak 
chaotischer en gevaarlijker.  Aan onze politiediensten om een campagne op te zetten 
om dit onverantwoordelijke gedrag van sommige werkgevers aan banden te leggen !

Mensen dan ook nog langer laten werken is in de meeste gevallen niet meer 
verenigbaar met een lang en gelukkig leven.  Je moet al heel erg creatief kunnen zijn 
en werkelijk jouw ding doen. 
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 En met de omstandigheden ook aangepast aan je leeftijd. Vroeger kregen de 
ouderen op het werk een gemakkelijkere taak, en nu eisen de jongeren die op... 
Herken je dat ? Wie gaat er na 30 jaar op dezelfde plek nog met evenveel energie en 
enthousiasme werken ? De werkgever of baas mag dan soms een goede huisvader 
zijn, dit is meer en meer een uitzondering.  De kans is groot, dat je voor een 
hongerige geest werkt.  Let wel, niet elke baas is een hongerige geest, nog niet.  En 
niet elke werknemer heeft een burn-out, nog niet.  Maar de cijfers liegen niet, het 
gaat wèl in die richting.

De baas is de baas

 Je hebt een baas, de baas heeft ook een baas.  En die heeft op zijn beurt een baas. 
En als je je eigen baas bent, dan gehoorzaam je even zo goed aan de baas.  Soms is je 
werk je baas.  Er is dus waarschijnlijk ook een innerlijke baas in jezelf.  En ook die 
wordt hier bedoeld.  Voor die mensen die graag zichzelf onder druk zetten. Druk.  
Om die uit te oefenen maakt hij gebruik van deadlines, het dodelijkste onderdeel van 
de planning.  Zoals het woord het zegt kun je aan de deadline evengoed doodvallen, 
als je met je werk het maar voor die tijd haalt.  Natuurlijk wil de baas niet dat je 
doodvalt, dat zou te duur kunnen worden.  Maar hij wil je aandacht exclusief binden 
aan zijn wilde voorstellingen.  Hij wil méér...

En zo werkt een mens zich te pletter.  Zo krijgt hij burn-out of geraakt hij aan de 
pillen.

Als je baas er zo een is die je helemaal uitput, dan heb jij daarom geen pil nodig.  
Integendeel, die baas zou eigenlijk als oorzakelijke behandeling geneutraliseerd 
moeten worden, zodat hij de maatschappij geen verdere schade kan berokkenen.  
Maar zo werkt dat vandaag niet.  Nog niet.  Maar pas op, je baas is maar één van de 
velen, en hij heeft net dezelfde problemen met zijn bazen.  Meestal is er een hele 
keten of een hiërarchie van bazen, die het spelletje met altijd maar méér wilde 
voorstellingen spelen, vermengd met een altijd maar grotere dosis politiek en 
machtsspelletjes, naargelang het niveau.  Moet het arbeidsleven écht zo complex zijn, 
om iets te kunnen produceren ?
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Zeker wel, zolang men werkt met een patriarchaal systeem van bevel en 
gehoorzaamheid.  Ideaal is het natuurlijk, als je loopt te trillen voor de baas.  Dit 
maakt de baas werkelijk tot hongerige geest, en  jou tot het meest perfecte 
slachtoffer.  Als je in jeugd niet geleerd om grenzen te zetten - hoe zou je dat ook, 
gezien de druk van je ouders om te presteren - dan nodig je de bazen, al te graag je 
grenzen overschrijdend, uit om daar uitvoerig gebruik van te maken.  Sommige 
werkgevers gebruiken zelfs het onzeker maken van de werknemer als tactiek, om je 
beter aan het trillen te krijgen.  Daar hebben ze een hele truukjesdoos voor en ik ken 
die goed, want als project-coach heb ik zo enkele human-resources-projecten van 
een wereldconcern begeleid.  Er komt geen einde aan de honger en dus aan de eisen 
van de bedrijfswereld.  Er is geen ophouden aan. Niet voordat de slavernij terug 
ingevoerd is.  Daarom noem ik die wereld de wereld van de hongerige 
geesten.  De wereld van nooit genoeg.

Dat doet er mij aan denken, dat in mijn jonge jaren er een spel door de scholen 
georganiseerd was in samenwerking met de Rotary, geloof ik. Leider was iemand van 
de Kamer van de Nijverheid.  Het spel bestond eruit dat alle klassenprimussen om 
een tafel zaten, elk een land vertegenwoordigden, en dat elkeen beschikte over een 
deel "resourcen". Ik weet nog dat ik bijna al de olie in handen kreeg, anderen hadden 
dan weer het graan, enzovoort.  De bedoeling was, dat kun je al raden, dat er 
gehandeld werd en dat één land het won van al de rest. Dat idee op zich al vond ik 
pervers.  En dus begon het spel, en al heel snel botste het, want ik wou de handel 
koppelen aan voorwaarden, zodanig dat uiteindelijk alles verdeeld zou worden. De 
man van de Nijverheid kreeg het langzaam op zijn zenuwen. Toen ik dan ook nog de 
olie alleen verkocht aan de armen en weigerde te verkopen aan de rijken, is hij bijna 
ontploft. 

Hoe werkt een hongerige geest ?

Je kunt de oorzaak van je burn-out of van je stress bij het werk leggen of bij de baas, 
want misschien is hij wel een hongerige geest, maar dan mis je een punt.  De vraag is 
in de eerste plaats, waarom krijg ik het op mijn zenuwen of waarom en hoe geraak ik 
mijn energie aan hem kwijt.  Hoe werkt dat in het geval van je job en van je baas ? 
De werkgever eist van jou je ernstigname, er is niets belangrijkers, en vraagt om 
àl je aandacht en toewijding.  Een relatie dus, en meteen een emotionele 
betrokkenheid.  Neutraliteit wordt niet toegestaan.  Dat ben je gewoon van je 
ouders.  
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Dan eist de werkgever dat je prestaties levert.  Prestaties, maar vooral ook je 
toewijding, zijn afgifte van energie.  Daarvoor wordt er betaald, al of niet in 
verhouding.  Je moet je verder naar de wetten plooien en de regels volgen en 
aan de opdrachten voldoen, of je wordt eruit gegooid.  Om dit alles te bestendigen, 
voert de baas controle uit.

Onthou : ernstigname - afgifte van je energie - je naar de wetten plooien - controle.

De emotionele betrokkenheid, de afgifte van energie, en je plooien naar de wil van 
anderen zijn kenmerkend voor stressvorming.  En er wordt altijd méér van je 
verwacht.  Je krijgt motivatieseminaries, om je binding met het werk of de firma te 
verhogen, de baas krijgt seminaries over hoe hij meer uit zijn ondergeschikten kan 
putten, en bovenop de geschreven regels komen er meer en meer ongeschreven 
regels.  Je kunt cursussen volgen, zogezegd om je persoonlijke ontwikkeling te 
bevorderen, maar die uiteindelijk doelen op meer rendement, meer energieafgifte.

Probeer eens je middag niet samen te eten met collega's en niet napraten over het 
werk en een wandeling gaan doen, en je hoort er al niet meer bij ! En hoe verder je 
het schopt, hoe meer je vast zit, en hoe minder je je eigen energie nog in de hand 
hebt.  Je zit gevangen in de logica van : nog meer, nog sneller, nog beter en dat liefst 
onmiddellijk.  Je zit gevangen in de wereld van de hongerige geesten.  Alleen, wij 
mensen zijn niet gemaakt om in een slavenwereld te leven.  Of wèl soms ?

Maar het is aan de andere kant helemaal niet nodig om de wereld van de hongerige 
geesten te bevechten.  Laat maar.  Je kunt het zien in het nieuws, dat hun wereld aan 
het afbrokkelen is.  Ze proberen meeting na meeting de gaten in de boot te 
stoppen, maar het kàn gewoon niet meer lukken.  De mateloze hebzucht vermengd 
met de nodige cr iminele energie hebben nameli jk subtiele financiële 
massavernietigingswapens geschapen en verspreid.  Het is wachten op de choc en 
retour, the arrow back, de terugslag. 

De vraag is alleen hoe gek de hongerige geesten zullen worden als er niets meer te 
eten valt. 
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MEER 
HONGERIGE 
GEESTEN
Zijn er, behalve die enkele werkgevers, bankiers, politiekers, nog meer hongerige 
geesten ? Kunnen organisaties, verenigingen, leraars, schoonmoeders (of -vaders) 
soms ook op je zenuwen werken, laat staan je tot een burn-out drijven ?

De vereniging wordt baas

Hoe ontstaat een vereniging ? Je hebt een aantal gelijkgezinden die eerst een 
informele en dan een formele structuur op poten zetten. En als je genoeg aanhangers 
hebt dan wil je dat de structuur zich bestendigt.  De vereniging zal zo stabiel verder 
kunnen leven.  Als je bestendigheid wil, dan moeten de leden in de pas lopen, en 
daarvoor worden dan regels opgesteld.  Elke deelnemer wordt geacht zijn of haar 
energie in te zetten om die structuur te dienen.  En dus, zoals gezegd, liefst 
éénstemmig, om alle mentale energieën zonder verlies te kunnen bundelen.  Zo kan 
de vereniging kracht manifesteren om haar doel te bereiken.

De drang naar groei, samen met de behoefte aan betekenis en affirmatie, het 
ernstig genomen worden met andere woorden, maakt dat er zich een hongerige 
geest ontwikkelt. Hongerig naar de energie van de leden, hongerig naar 
belangrijkheid.  Hebben we niet van in de wieg geleerd onze energie in te zetten 
voor anderen ?  We dienen.  En nu dienen we ook de vereniging.  Dienen is energie 
afgeven,  zich naar de regels plooien is energie afgeven.  De vereniging krijgt 
meer en meer identiteit, en met het stijgend aantal leden of aanhangers ook het 
aantal regels en dus ook meer macht, en om die te behouden oefent de vereniging 
meer en meer controle uit.
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Het viertal : ernstig nemen - de regels gehoorzamen - dienen of energie afgeven en 
controle, dat is de essentie van macht.  Van macht over jou.  Een vereniging  die wil 
gediend worden, wil dus je energie, en liefst zoveel mogelijk daarvan.  De vereniging 
die haar zwaartepunt verlegd heeft van dienen naar gediend worden is een 
hongerige geest.  Nooit tevreden.  Nooit genoeg.

Nog meer hongerige geesten

Ernstig genomen willen worden, dat geldt ook voor mama, papa, god, voor het 
vaderland, voor de school, voor het bedrijf, voor de partij, voor het gezin.  En heel 
dikwijls willen die meteen ook gehoorzaamheid, inzet en controle.

Neem nu een politieke partij.  Hoezeer die zich ook opstelt met de zogezegde 
bedoeling om het volk te dienen, ze zal jou als lid gebruiken voor haar doeleinden.  
Geen slechtere werkgever als een vakbond, zegt men.  Je ideeën zijn welkom, je 
werkkracht is welkom, je sponsoring is welkom, je ledenwerving is welkom, maar ... je 
moet in de rij lopen vanwege het imago naar buiten, je mag niet tegen de directieven 
ingaan, je botst tegen de dictaten van de zogezegd democratisch verkozenen.  
Eigenlijk is de partij niet in jou geïnteresseerd, maar in hetgeen je haar brengt, op 
welk niveau dan ook.  Maar je moet de partij ernstig nemen, je energie afgeven, je 
naar haar regels plooien en haar controle verdragen.  Nog een paar voorbeelden ?  
De kerk,  het leger, de supportersclub ...  Vul maar zelf in ...

Misschien iets subtieler : de reclame-industrie.  Daar is iedereen zelfs ongewild lid 
van, je krijgt dagelijks zo'n slordige 3000 à 5000 reclameboodschappen te verwerken.  
Een hongerige geest, want ze slokt je aandacht op en dat meestal ongevraagd.  Hallo ! 
Kijk naar mij ! Ze is opdringerig, zet het lawaai van je teevee of radio hoger, want ze 
wil ernstig genomen worden, ze doelt erop dat je je energie - je geld - afgeeft, je 
plooit naar haar regels want zij bepaalt waar en wanneer je het meest ontvankelijk 
bent en waar je dus bestookt kunt worden, ze kiest voor een indringende stem-pitch 
om de boodschap er goed in te krijgen, en waar ze kan controleert ze tegenwoordig 
ook al of je al gekocht hebt of niet.
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Hongerige geesten zijn dus niet beperkt tot jouw werksfeer.  Ze loeren op je vanaf je 
geboorte ...

Ook ons onderwijssysteem is zo'n hongerige geest.  De druk vanuit de industrie is 
groot om meer ingenieurs en zo te gaan produceren, en daarom wordt er steeds 
vroeger achter de veren van de kinderen gezeten.  Kost wat kost moeten ze 
presteren. Die krijgen dan wel reuma op hun twintigste, wegens de emotionele 
verkommering, of in het beste geval een hartaanval op hun dertigste, maar dat kun je 
altijd als een teken van succes interpreteren.  Of... ze krijgen een burn-out op hun 
veertigste. 

Met minder dan 90 % op mijn rapport moest ik niet naar huis komen.  In plaats van 
je te bewegen in de natuur werd het altijd maar zitten en studeren in huis.  Jaar na 
jaar na jaar hetzelfde liedje.  Neen, ik mocht niet naar de moderne richtingen, het 
moest latijn zijn.  En richting kinesitherapie mocht zeker niet. Jammer. Grieks zag ik 
helemaal niet zitten, en dus werd het latijn-wiskunde met avondschool Duits.  Maar 
wiskunde werd me teveel.  Het interesseerde me gewoon niet.  Op een bepaald 
moment was ofwel alles =gelijk aan x of alles =gelijk aan 0, ik kon er geen 
enthousiasme voor opbrengen. Telkens een buis na de eerste helft en telkens 
ingehaald op tijd.  Niet dat ik geen wiskunde kon, nee hoor.  Ik was het na mijn derde 
buis beu om nog maar eens gebuisd te zijn, en de tweede helft van het laatste jaar 
besloot ik om de hele wiskunde opnieuw te studeren vanaf 1, 2, 3 enzovoort.  Het 
laatste examen schopte ik het dan tot de eerste van de klas.  Maar ik hield er een 
hardnekkige allergie voor wiskunde aan over.  Nochtans had ik heel wat respect voor 
onze maniakale leraar, die zijn zoontje Evariste genoemd had, vanzelfsprekend naar 
een belangrijk wiskundige, en die ons als de oefening goed was 6,5 op tien gaf, en als 
ze perfect was, 8 op tien.  Hij gaf ons als huiswerk soms die wiskundeproblemen, 
waarvoor er nog geen oplossing gevonden was.  Omdat er daarvoor nog een prijs te 
winnen was.  Na het laatste examen gaf hij nog toe dat hij stiekem hoopte dat ik die 
zou vinden, omdat mijn bewijsvoeringen uit het ongerijmde hem steeds verrasten. Hij 
had er echter wel voor gezorgd, dat mijn goesting om verder te studeren logaritmisch 
afnam tot die ook =gelijk was aan 0.

De testen van het psycho-medisch sociaal centrum, daar hield ik ook al zo van.  
Vooral het laatste jaar, want dan kwamen ze ons zeggen wat we zouden moeten 
verder studeren, afhankelijk van de resultaten.  Dan realiseer je plotseling dat je er 
nooit aan gedacht had, wat je eigenlijk zou willen worden.  
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Punten verzamelen, dat kon ik, dat wist ik hoe het ging.  Maar hoe het verder moest ?  
Achteraf merk je dat het voor die psycho-mensen niet belangrijk is om te vinden wat 
je graag zou doen, maar om te vinden hoe ze je zo nuttig mogelijk in kunnen zetten 
voor de "maatschappij".  Zoiets is kindermoord.  Zo legt men het fundament voor 
een latere burn-out, definitief.  

Maar het kunnen dus ook mensen zijn uit onze onmiddellijke omgeving.  Ouders, 
leraars, partners, collega's, schoonmoeders, ze kunnen inderdaad wel eens meer 
gevend dan nemend zijn.  Er zijn liefhebbende ouders, die alles voor hun kinderen 
zouden doen en, jawel, er zijn ouders voor wie het nooit genoeg is, voor wie de 
schoolresultaten altijd beter kunnen, die je voor niets geen ruimte meer laten en je 
hele kind-tijd doorplannen.  En soms lijkt dat nog niet eens voor je bestwil bedoeld, 
maar wel om ermee tegen de buren te kunnen opscheppen.  Partners of andere 
familieleden kunnen een zegen zijn, maar er zijn er ook die je pushen omdat je alles 
zou doen om hun tekorten op te vullen.  Soms met geld, soms met entertainment.  
Bazen, collega's, verkopers, zogezegde vrienden, velen willen van jou iets gedaan 
krijgen of liggen gewoon op de loer naar eigen voordeel. Bij personen zie je 
duidelijker hoe ze zich daarvoor ten opzichte van jou gaan opstellen : als tiran, als 
provocateur, als manipulator of als slijmerd, hoofdzaak ze zuigen je energie leeg.

Nooit iemand over zo'n schoonmoeder horen klagen ? Over ernstig moeten nemen, 
zich naar de regels plooien, controle moeten ondergaan en energie afgeven, en wel 
door zich steeds als de mindere te moeten opstellen ? Heb je ooit ervaren hoe 
vermoeiend het is als zo'n mensen je in hun drama's willen verstrikken ?  Juist die 
vermoeidheid is een teken dat je energie kwijt geraakt bent.  Destructieve hongerige 
geesten weten heel goed, hoe ze je van je eigen doelen kunnen wegbrengen om dan 
hun doel op te dringen.  Dit is de sleutel.  Weg van je eigen doelen.  Onthou dit !

Homo economicus

De economie is op zich één grote hongerige geest geworden.  De economie staat 
niet meer ten dienste van de mens, hoogstens vaan een paar van hen.  Neen, de 
economie laat zich dienen.  De economie is god, de economie is de samenleving, de 
economie is de beschaving.  
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Als het doel van de beschaving erin zou bestaan de mensen te dienen en hen te 
laten ontplooien, te laten samenleven, voor mekaar te zorgen en op te groeien in 
deugd en voorspoed, dan is dat wat we nu hebben als beschaving wel helemaal 
failliet.  Er is geen einde aan de honger van die hongerige geest. 

Controle over het drinkwater is de grootste overwinning van de hongerige geesten.  
Je zult het al gemerkt hebben, dat er een regelmatig terugkerend mantram van de 
hongerige geesten is : het water uit de kraan is toch héél gezond.  Misschien zijn ze er 
al in geslaagd om het bronwater te verbieden.  Vele koeien kunnen er anders over 
berichten, en  vele planten in de tuin ook : het water uit de kraan is niks waard.   Het 
is niks waard.  Iedereen kijkt zo graag naar Duitsland, wel, daar staat in de 
Gesundheidsregels, dat water een resistiviteit moet hebben van 4000 Ohm.  Ze 
slagen er zelf niet in, ze halen 400 van de 1500 gifstoffen uit het Rijnwater en 
verklaren het des-niet-al-te-min voor gezond.  Zo zijn de hongerige geesten nu 
eenmaal.  Water met een kleinere weerstandswaarde slaagt er niet in door te dringen 
tot je cellen om ze te wassen en is daardoor passief ziekteverwekkend, want de 
gifstoffen stapelen zich in de cellen op.    

Burn-out is analoog een soort van vergiftigingsziekte van de samenleving.  Geen 
wonder, dat sommigen er nu al aan denken om tegen al die burn-out gewoon lithium 
of Prozac aan het drinkwater toe te voegen, zoals ze in sommige steden in de VS nu 
al doen.

Wat de burn-out van de samenleving betreft : die komt er zeker.  Extrapoleer alle 
statistieken voor de volgende jaren en je haren rijzen je te berge.  We zijn toe of aan 
een kwantumsprong, of aan het einde van deze beschaving.  De overgang naar 
democratie was het resultaat van zo een sprong.  Het was een revolte van het volk 
tegen de hongerige geesten.  Maar de democratie heeft niet kunnen tegengehouden 
dat de hongerige geesten het systeem terug omgebogen hebben.  Ofwel moet je 
vandaag als politieker ongelooflijk veel geld verzamelen voor je verkiezing en dan 
wint de rijkste, die dan afhankelijk is van de hongerige geesten, die hem gesponsord 
hebben - en wachten op hun return on investment.  Of het is eender wie er 
verkozen wordt, want het zijn toch de lobbyisten van de hongerige geesten die de 
boel omkopen.  Democratie overigens kan maar werken als je de mensen doet 
groeien in hun mens-zijn.  
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Opgroeien als een mens ? Je wordt op het dansen naar de pijpen van de hongerige 
geesten perfect voorbereid, weet je.  Hongerige geesten houden van perfecte 
slachtoffers.  Het ideale slachtoffer voor hongerige geesten is de perfectionist, vol 
angst en schuldgevoelens, vol beperkingen en gericht op eigenbelang.

De school als spiegel

En dus is ook de school een hongerige geest, want die eist van jou ernstigname, 
energieafgifte, het volgen van regels en jouw onderwerping aan controle (zie hoger).  
Die heeft het doel om meer van jouw energie in te zetten voor haar doel.  En haar 
doel wordt bepaald door een andere hongerige geest, de industrie van een land, die 
op haar beurt ten dienste staat en door het middel van de concurrentie tot de 
uiterste krachtinspanning (energieafgifte) gedwongen is, van de globale markten, 
alweer een hongerige geest.  Misschien wordt je thuis al onder druk gezet om vanaf 
je eerste studiejaar al te schitteren, misschien ook niet.  Maar de school zal je wel 
onder druk zetten, want de school moet meer en meer perfecte radertjes afleveren 
voor het land, voor de economie, en dit land staat in concurrentie met andere 
landen, en daarom is het belangrijk dat het uiterste uit de kan gehaald wordt.  En de 
kan, dat ben jij.    

Op school is het eerste wat je leert je met een ander te vergelijken, te zien of je 
beter of je slechter bent, om zo in concurrentie (energieafgifte) de winnende positie 
na te jagen.  En zo kan het spel van de druk beginnen.   Druk om beter te zijn, druk 
om erdoor te geraken, druk om je (al of niet je tegen je zin) door sommige leraren 
geliefd te laten worden.  Druk om je eigen grenzen opzij te zetten voor de eisen van 
de leraren en van de ouders.  Druk om de cijfers op het rapport te halen.  Op 
school heeft er 1 op de 10 faalangst, niet waar ? Dat is 10 %.  Tot zover de school.  
Hier ook weer stof voor een boek apart.
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Overdosis

En dan zijn er een aantal typisch herkenbare hongerige geesten tussen onze 
tijdgenoten, die ons eindeloos vermoeien alleen al door hun aanwezigheid.  Hun 
typologie is gebaseerd op hun heel eigen strategie om ons onze energie te 
ontfutselen.  Het zijn de uitbuiters, de penny-fuckers, de brullende tirannen, de 
verraders, de moeiallen, de eeuwige slachtoffers, de onnozele grappenmakers, de 
belerende professoren, de roddelaars, de kletskousen, de zelf-vernietigers, de 
onderduikers-vluchters, de eier-uitbroeders, de kruidje-roer-me-nieten, de briesende 
beesten, de lompe boerenkinkels, de leugenaars, de vrekken, de fanatiekelingen, de 
narcisisten, de vleiers, de kritiek-spuwers, de snobs, de afpersers, de beroepsrivalen, 
de control-freaks, de altijd-beter-weters, de paranoïde gekken, de vuurtje-stokers, de 
egoïsten, de achterbaksen, de tactlozen, de halsstarrigen, de arrogante zotten, de 
opscheppers, de spotters, de macho's, de lafaards, de manipulatoren, de gifmengers 
en de sluwe politiekers. 

Veel medemensen zijn tot hongerige geesten geworden en de competitie om de 
eerste of de beste te zijn maakt hen tot wilde dieren.  Iedereen vecht zoals hij kan.  
Wij zijn echter niet gemaakt om tussen de wilde dieren te blijven leven.  Veel te veel 
informatie, veel te veel beïnvloeding, veel te veel getrek aan je energie.  Te veel 
teevee, te veel beeldscherm, te veel wi-fi. Veel te veel hongerige geesten.  Teveel 
tegenslagen, teveel teevee, teveel wireless bestraling.  Teveel.  Gewoon teveel van 
alles.  Behalve intelligentie.
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DE 
ONTKNOPING
Hoe geraak je energie kwijt ?

De hongerige geest voedt zich met de energie van zijn aanhangers en verhoogt zo 
zijn eigen grootte en belangrijkheid, en wil dus zoveel mogelijk aanhang, om dan ook 
zoveel mogelijk energie te kunnen krijgen.  Daar rijst de vraag : hoe komt nu de 
hongerige geest aan jouw energie ?

Enkele elementen hebben we al : ernstigname - energieafgifte - regels - controle.  En 
je weet, het is de bedoeling van de hongerige geest, om je een vreemd doel op te 
dringen.  En dus dat je die energie niet meer aan je eigen doelen geeft, maar aan hem 
of haar.  De uiteindelijke bedoeling van het spel is dus : hij of zij wordt sterker en jij 
wordt zwakker.  Goed, maar hoe geraak je je energie dan kwijt ?

Psychische energie

Er zijn twee soorten energie : de fysieke energie en de psychische energie.  Fysieke 
energie staat gelijk met je fysieke inzet, met de uren en met de kracht die je ter 
beschikking stelt.  De fysieke energie is gemakkelijk bij te vullen door te ademen en te 
eten.  De psychische energie is dat niet.  Fysieke vermoeidheid kun je gemakkelijk te 
boven komen door te rusten.  Psychische energie vergt veel meer dan dat.
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Psychische energie is zelfver trouwen, levendigheid, l iefde , creativiteit , 
ontwikkelingsdrang.  Psychische energie is ook intentie en aandacht.  Maar als je 
psychisch sterk bent, dan ben je ook onberekenbaar, rebels, ongehoorzaam.  Je bent 
een leeuw en geen schaap.  Dat is niet in de zin van de hongerige geesten.  Die willen 
schapen.  Controleerbaar,  inzetbaar, manipuleerbaar, uitzuigbaar.  De hongerige geest 
voedt zich dus ook door je psychische energie.  Hij of zij wordt psychisch sterker, en 
jij wordt psychisch zwakker.  Wat kunnen de hongerige geesten daar allemaal voor 
doen ?

Eerst en vooral moet de creativiteit omgebogen worden in een door de hongerige 
geest gecontroleerde routine, de ontwikkelingsdrang omgebogen tot de drang om de 
hongerige geest te voeden, de liefde wordt omgebogen tot het volgen van 
transactiepatronen, het zelfvertrouwen omgebogen tot trouw aan de hongerige 
geest.  En vooral, de aandacht die je aan jezelf en aan je eigen levensdoelen zou 
moeten geven moeten de hongerige geesten omleiden naar hun doelen. 

Je opvoeding moet in de eerste plaats erop gericht zijn om de hongerige geesten te 
dienen.  Jij bent niet het doel van de opvoeding.  Je inzetbaarheid voor de hongerige 
geesten is dat wel.  Dus moet je opgezadeld worden met een wereldbeeld, waarbij 
het bestaan van de hongerige geesten bevestigt wordt en onvermijdelijk lijkt.  Andere 
wereldbeelden worden gedemoniseerd.  Wij zijn de goede, de anderen, dat zijn de 
slechte.  Je denkt dat het zo moet zoals het is.  Die orde is god-gegeven.  Je 
concurreert voor de meeste punten.  Je bent gewend een systeem te dienen.  Je bent 
dus klaar voor de routine.  De andere hongerige geesten, de werkgevers, de 
politiekers, de banken, de kerken, enzovoort nemen dan de fakkel over en binden de 
mensen aan hun doelen.

De hongerige geesten spelen met de gevoelens en behoeften van de mensen, zoals 
met je gevoel voor rechtvaardigheid, ijdelheid, trots, eer, liefde, haat, hebzucht, 
nieuwsgierigheid, angst.  Daarmee binden ze hun onderdanen of hun volgelingen.  
Zelf verbergen ze zich achter hoge idealen, achter hulpvaardigheid, achter 
bescherming.  Ze bieden je zogezegd zekerheid en veiligheid.  Maar in feite dwingen 
ze je tot verdere aanpassing, tot verkleining van jezelf, tot vernauwing, tot 
verstrikking, tot compromittering en zo tot het verkreupelen van je psychische 
energie.  
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Hierbij wordt je uitzicht op een gelukkig en gezond leven steeds kleiner.  Je laatste 
restje positieve energie maakt plaats voor cynisme.  Als alles loopt zoals het voorzien 
is, dan ben je gevangen in een soort monsterlijk energie-stofzuigersysteem. Het punt 
is, dat je uiteindelijk niet meer leeft, maar geleefd wordt.  Psychische slavernij.  Je burn-
out wordt onvermijdelijk.  Is de hele wereld dan een hongerige geest ? 

De hongerige wereld

De wereld waarin we nu nog leven is georganiseerd naar de wetten van de 
hongerige geesten.  Alle beroepsgroepen, die Jezus van de trappen van de tempel 
weggejaagd heeft, runnen nu het gebeuren.  Je moet meespelen, anders wordt er 
gedreigd met geweld en oorlog.  Angst regeert.  Dat weten ze maar al te goed.  Het 
toekomstbeeld van de hongerige geest is eenvoudig : de belangrijken worden altijd 
maar  belangrijker, en daartegenover staat de altijd maar groter wordende massa van 
steeds kleiner wordende, onbelangrijkere mensen.  Dit is het gevolg van de macho-
wereld of, anders gezegd, het patriarchaal systeem.  Dit systeem van hongerige 
geesten haalde vroeger energie uit oorlogen tegen mekaar, maar meer dan vroeger 
zet het nu intern de mensen tegen mekaar op in een soort constante staat van 
oorlog.   

In Europa geen oorlogen meer, zeggen ze ?  Vergeet het.  We voeren allemaal elke 
dag oorlog, tegen de concurrentie.  De geatomiseerde oorlog, dat is iedereen tegen 
iedereen.  Ik tegen jij.  Wij zijn op oorlog geprogrammeerd.  Je bent gevangen in het 
materialisme en het ieder voor zich.  Hoe kan dat nu ?  Zolang je natuurlijk nog 
onvolwassen bezig bent en denkt dat je een grotere moet hebben dan je buur, en dat 
het verzamelen van de allerlaatste snufjes een bewijs is van je eigenwaarde, dan merk 
je natuurlijk niet dat er iets mis is met deze maatschappij, dat er iets niet klopt.  Dan 
zie je de barbaarsheid niet.  Dan zie je niet hoe snel we op de afgrond toerazen.

Je hebt nu alles, of niet soms ? Wat wil je nu nog ? Een elektronische kapstok, een 
supersonische tandenborstel, die bij het scannen en ontdekken van een nieuw gaatje 
automatisch een email naar je tandarts en een afspraak in je kalender stelt ? De 
vooruitgang heeft al zo'n hoop nutteloze dingen voortgebracht.  Hebben we dat alles 
wel nodig ? Is dat niet allemaal éénrichtingsverkeer, wég van de werkelijkheid ? Nog 
meer innovaties moeten er komen, zeggen ze. 
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OK. Hoe zou het zijn bijvoorbeeld met een functionerend onderwijssysteem ? Wat 
denk je van een werkwereld en een samenleving, die maken dat je elke dag vol 
vreugde opstaat en een glimlach op je gezicht tovert ? Eerlijk, je moet eens die 
smoelen daarbuiten zien. Elke dag grimmiger.  Goed, laten we een voorstel doen. 
Voordat we ons verder verliezen in de onbeduidendheid stoppen we de 
economische groei. We zijn al bijna te pletter gegroeid. We kunnen al bijna niet meer 
ademen. Het eten smaakt niet meer écht. Het aantal zieken en ziekten stijgt met de 
technologisering van de medische wetenschap. Dus stoppen we er beter mee. En dan 
gaan we kijken naar onze problemen en investeren de vrijgekomen energie in het 
vinden van oplossingen. Wat ? Geen goesting ? Binnen een paar minuten begint de 
voetbal ?

De belofte van zoiets als vooruitgang, de belofte van eeuwige groei en de mens blijft 
erin geloven. En ze blijven herhalen : zoals wij het doen is het wetenschappelijk.  
Wordt alsjeblief niet wakker, dit is een tijdelijke crisis.  Maar de honger van de 
hongerige geesten wordt heel, héél erg zichtbaar en voelbaar.  Bijvoorbeeld door de 
wurging van je koopkracht.  Ach, wat is dat toch verbazend ! We werkten vroeger 
acht uur per dag, de vrouwen braaf aan de haard, en de mens vond de computer uit. 
De sceptici werden overtuigd van het nut van de computer, door hen voor te 
rekenen hoe de mens later maar drie uur per dag meer zou moeten werken. En nu, 
kijk, kijk, nu werken we acht uur of meer per dag en de vrouw ook.  Fout 
geredeneerd ?  Tja. Zonder de hongerige geesten gerekend.  

De leraar geschiedenis vertelde dat in de duistere middeleeuwen de boeren 1/10de 
van hun oogst moesten afstaan aan de heer, omdat hij dan zijn hofhouding kon 
onderhouden en oorlogen kon voeren.  Wat ? Een tiende afstaan ?  Alle kinderen 
waren verontwaardigd.  En nu ? Van je bruto hou je 55 % over, wegens de 
belastingen. Bij de aankoop van goederen of diensten gaan er gemiddeld een goeie 
21 % aan de BTW, en verder zit er in de prijsvorming van die goederen en diensten 
nog eens 30 tot 70 % aan intresten en speculatie.   Dat is het dan, tenminste indien je 
niet op krediet gekocht hebt en dus nog meer af gaat.  Of je je geld eerder niet hebt 
laten ontwaarden op een spaarrekening, die vandaag de dag minder intrest opbrengt, 
dan de inflatie.  De werkelijke inflatie, dat zullen ze je niet zeggen, ligt bij om en bij de 
10 %.  Neen, ze lokken je met die ongelooflijk aantrekkelijke 0,7 % plus nog eens 1 % 
die je krijgt op je spaargeld.  
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Optimus maximus

Je bent in feite getuige - en slachtoffer - van de optimalisering van de hongerige 
geesten en dus de vermeerdering van hun eeuwige vraag naar jouw energie.  Want 
voor elke 10 cent reëel geld, creëren ze 90 cent virtueel geld.  Speelgeld.  En wat dat 
speelgeld doet, dat is namelijk de waarde verminderen van het reële geld.   En zo ging 
bijna alles, wat in het laatste decennium aan meerwaarde geproduceerd werd, naar 
de hongerige geesten.  Dit spelletje, in het kader van een financieel systeem van 
samengestelde intrest, is gelijk aan de kwadratuur van de snelheid waarmee de 
volgende crisis eraan komt.  Stof voor een boek op zich. 

En jij zou moeten langer werken om de crisis op te lossen ?  Als je nog langer gaat 
moeten werken, begin dan alsjeblief onmiddellijk, nu, met bewust langzamer te 
werken.  En als je al stress hebt, begin er maar dringend iets aan te doen.  Anders 
breng je het voortbestaan van de sociale zekerheid in gevaar : de burn-out dreigt.  Er 
is met de zogezegde vooruitgang wat meer electronisch spul in ons leven gekomen, 
maar zeker geen levenskwaliteit.  En dit electronisch spul wordt altijd maar beter en 
goedkoper, maar essentiële dingen zoals brood en frisse lucht worden altijd maar 
slechter en duurder. 

Hoe kàn dat nu.  Een Apple laptop kost evenveel als een brilmontuur ?  Kan 
samengebalde intelligentie evenwaardig zijn aan zo'n streepje uit titaan ?  Is het jullie 
ook al opgevallen dat er met de prijzen iets aan de hand is.  Wat ?  Mijn zoon 
betaalde in Italië 15 Euro voor een minikopje koffie ?  En 6 Euro op de markt voor 
een plantje van het onkruid uit onze tuin ? Ik wordt er gek van.  Ontevreden, norse, 
zure, nijdige en tegelijkertijd welstellende mensen vind je vooral in het zo welvarende 
Duitsland.  Wist je dat een onderzoek getoond heeft dat er in dat land maar 12 % 
van de bevolking verklaart dat ze met haar leven tevreden is ?  En dat er in Venezuela 
liefst 47 % tevreden mensen zijn ?  
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Maakt consumeren gelukkig ?

Je overleeft zonder levenskwaliteit in een kunstmatige wereld, die je constant 
behoeften probeert aan te smeren, die niets te zien hebben met je wèrkelijke 
behoeften.  Tweedehandse liefde, genegenheid, emoties, woede, enzovoort, worden 
aangeboden door uw teevee, met de groeten van Maggie en Coca Cola.  Iedereen 
moet nu gelukkig zijn door te leven als op de teevee... Het snelle eten en het snelle 
amusement...  Zo slik je, in je vrije tijd welteverstaan, uren onnozelheid.  En ben je 
daarna ontspannen ? 

Maar gelukkig is er de vakantie, zul je zeggen.  Vakantie ? Kijk maar,  je wordt alweer 
uitgebuit.  Ook 

weer door hongerige geesten.  Het spookt wel degelijk overal.  In de hotels, in de 
animaties, in de dagtrips...  Waar is je vrijheid ? Je hebt nog net de vrijheid om te 
shoppen, denk je.  En ook daar ben je dan weer aan de hongerige geesten 
uitgeleverd : 

De drankjes afdeling is direct links aan de ingang. Daar haal ik spuitwater. Wablief? 
Wat is er nu gebeurd? De flessen zijn nog steeds per 6 verpakt, maar de draag 
bandjes ontbreken. Dacht ik het niet... ik hef ze in de kar en bij de tweede lading 
liggen de flessen al los in de kar. Zonder draagbandje is ook de plastiek te zwak. 
Dacht ik al. Daar heeft weer zo'n gekostumeerde aap gedacht dat hij ergens moest 
sparen.  OK. Dan maar verder. Toiletpapier. Nu moeten we goed opletten. Vroeger 
waren die allemaal ruw-grijs, Eén- lagig. Maar er gebeurde zelden een ongeluk. Nu 
heb je 2, 3, 4- lagige dingen met zus of zoveel meter erop. maar heerlijk zacht. Je 
denkt dat het goedkoop is maar je moet ze dus een paar me er twee of drie of soms 
zelfs vier tegelijk van gebruiken om geen problemen te krijgen.  Bij de volgende 
aankoop wordt het probleem nog groter.. appelsienen. je weet wel. Je legt ze in huis 
en de dag daarop is er één vol schimmel. Maar welke is het nu. Weet jij het ? Ik zou 
hem anders vandaag opeten.  Maar 't zal wel weer de verkeerde zijn, zoals altijd...  
Dat de kaas op de pizza in de meeste gevallen geen kaas meer was, maar een of 
ander vegetaal afval, had in Duitsland voor opschudding gezorgd.  Omdat het niet als 
zodanig aangegeven was, maar ik denk dat de mensen ook een beetje geschrokken 
waren.  Ik moet eraan denken, omdat we éclairkes op de markt gehaald hebben.  
Daar was even weinig vanille in de pudding als chocolade in het bruine streepje 
bovenkant.
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Dit is shoppen onder het schrikbewind van de hongerige geesten...

Kan het anders ?  

De wereld van ieder voor zich, van het dienen van de hongerige geesten, de wereld 
van grabbelen en van mijns en deins is duidelijk een wereld, die geïnspireerd is van 
dominante, mannelijke energie.  Die heeft het voor het zeggen.  En dit brengt ons 
duidelijk aan de rand van de afgrond.  Waarom ?  Waar blijft de vrouwelijke energie ? 
De wereld van geven en nemen is uit evenwicht.  Bijna iedereen denkt alleen nog aan 
nemen.  

Een positief geëvolueerde samenleving herken je aan :

het vooropstellen van het algemeen belang

sociaal, geweldloos, positief, respectvol, stil

voorrang voor vrouw en kind

de zorg voor lichaam, emoties en geest, en

de wil bij iedereen die drie aspecten op een hoger niveau brengen

zo'n samenleving sluit niemand uit

en laat iedereen vorm geven aan de samenleving

Met andere woorden, alle deugden in de praktijk gebracht.  Ik geloof dat we die test 
nu niet doorstaan.  Maar.  De gelegenheid tot een nieuwe samenleving kan zich 
sneller aandienen als verwacht.  Wanneer zal de kritische massa bereikt zijn ?  En 
waar ?  Zal het tot een economische explosie komen nog voor de uiteindelijke 
zinloosheids-crisis losbarst ?  De totale burn-out  ? 
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Gaat de mens in staat zijn zich te verheffen, eerder dan dat hij zich laat verleiden tot 
het ontketenen van een allesvernietigende oorlog - Armaggedon ?  Gaat hij dezelfde 
patronen herhalen of gaat hij inzien dat het zo niet verder kan ?  Kan hij stoppen met 
te proberen het oude systeem te repareren ? Kan hij een samenleving maken die 
gebaseerd is op deugd en niet op de grootste gemene deler van alle hoofdzonden ?  
Is de mens dan toch méér als alleen maar een auto-immuunziekte van de aarde ? 
Gaat hij op zoek kunnen gaan naar een nieuwe identiteit ?

Het burn-out virus

Het individuele veld van de vele mensen met een burn-out tezamen vormt wat men 
noemt een morphogenetisch veld. Dat is een moeilijk begrip, maar het wil zeggen, dat 
er een collectieve atmosfeer geschapen wordt, die aanstekelijk werkt.  Zoals een 
griep.  Je kunt het je zo voorstellen.  Het is alsof er een zeer luide toon gespeeld 
wordt, en als vanzelf gaan er meer en meer mensen, die zich al een beetje in de 
richting van burn-out bewegen, sneller en sneller in resonantie treden.  Zodat het 
burn-out-probleem eruit gaat zien als een virus.  Dat verklaart trouwens die hoge 
aantallen.

Dit burn-out-veld past op haar beurt dan weer binnen het collectieve veld van 
negatieve vibraties. Het collectieve veld van alle menselijke problemen en 
ongenoegen.  Het burn-out fenomeen vergroot de problemen van de mens dus nog 
eens.  Het is zo kritisch geworden, dat burn-out een gespreksonderwerp geworden is 
bij de wereldtop.  Er wordt gezocht naar de passende bestrijding van het probleem.  
Niet naar de oorzaak natuurlijk, ze zouden wel eens bij de hongerige geesten kunnen 
uitkomen.  Tja.  Dit epidemische is zo'n groot probleem, dat de politiek in vele landen 
nu al in de richting gaat om burn-out en krankzinnigheid op één lijn te zetten.  Ze 
willen overduidelijk psychofarmaca gaan inzetten.  Om je verdwaasd verder te laten 
functioneren in de rat race.  En om het èchte probleem niet onder ogen te moeten 
zien.  De hongerige geesten.  De rat race.  En dat de hele wereld aan een razende 
snelheid haar eigen burn-out tegemoet vliegt.
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Een ding is me duidelijk : het menselijk systeem is niet gemaakt om te leven in deze 
rat race.  Toch vraag ik me af in hoeverre we bijdragen tot die waanzin.  Pasteur 
beweerde al : niet de parasieten zijn belangrijk, wel het milieu wat maakt dat de 
parasieten zich kunnen ontwikkelen.  Zijn we allen mee corrupt ?
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EERSTE HULP 
BI BURN-OUT
Als je stress mede het gevolg is van je eigen hebzucht, nijd, afgunst, halsstarrigheid, 
woede, zelfbedrog, fanatisme, belangrijkheidswaan, boosheid, jaloezie, onoprechtheid, 
zelfzucht, overdreven verwachtingen of ambities, zelfoverschatting of andere afgeleide 
ondeugden, neem dan daarom de schuld voor je burn-out nog niet zonder meer op 
jezelf.

Veel van die eigenschappen, laten we maar zeggen, worden in onze zogezegde 
opvoeding ongemoeid gelaten, omdat vele ervan later in het bedrijfsleven eerder van 
pas komen.  Zo dacht men er vroeger in elk geval over, zolang men nog niet te veel 
last had van de groeiende criminele energie in het bedrijfsleven.

Deugd en ondeugd

Weet dat, en ik herhaal ze hier even, hebzucht, nijd, afgunst, halsstarrigheid, woede, 
zelfbedrog, fanatisme, belangrijkheidswaan, boosheid, jaloezie, onoprechtheid, 
zelfzucht, overdreven verwachtingen of ambities, zelfoverschatting of andere afgeleide 
ondeugden tot stress leiden, en tot spierspanningen (zodat je die eigenschappen op 
de duur van je gezicht, of van heel je houding, kunt aflezen).  En ze kunnen zeker een 
rol spelen bij burn-out.

En dus als je een burn-out wil kwijt geraken, dan zul je toch die eigenschappen eerst 
onder de loep moeten nemen.  Want het heeft geen zin om blind te zijn voor 
mogelijke oorzaken of mede-oorzaken.  Een opgeblazen ego aan de andere kant 
heeft geen last van stress, want die geeft de stress gewoon door aan de anderen.  Die 
krijgt dan ook geen burn-out.  
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Burn-out hebben heet dus dat je té lang geleefd hebt tegen je eigen natuur in, binnen 
het systeem van de hongerige geesten, of, tweede mogelijkheid, het leven bezorgde je 
teveel klappen, of, als je nog meer pech hebt, beide. 

De aanpak

Hoe ga je nu met je burn-out-situatie het beste om ? Je was gewend aan het 
waanzinnig drukke New-York en nu ben je in de woestijn belandt... Het is belangrijk, 
dat je niet in het zand vast blijft zitten.  We kunnen ons niet veroorloven om in die 
"leegte" te blijven vertoeven.  Hoe langer je in de leegte blijft, hoe moeilijker het is 
om eruit te geraken.  Dat weten vele psychologen, en ze doen dus hun best om je zo 
vlug mogelijk weer terug in de bewoonde wereld te krijgen.  

Dit klinkt misschien wel logisch, maar wat als je daardoor even zo snel weer in een 
dergelijke situatie terechtkomt ?  Dan kom je er nooit meer uit. Je burn-out 
verwisselen voor een hartaanval ? Geen optie. En je mag geen personen, organisaties 
of situaties de schuld geven van het feit dat je dit moet doormaken.  Want dan blijf je 
voor eeuwig gevangen in een staat van wrok en bitterheid.  Trouwens, zijn vele 
hongerige geesten geen arme zielen, die in feite honger hebben naar liefde en 
erkenning ?  En die zich vroeger door hun opvoeding in de luren hebben laten 
leggen ?

Neen.  Laat de hongerige geesten voor wat ze zijn.  Idioten, zo zijn er miljoenen op 
aarde.  Kijk maar eens rond en je zult zien dat velen precies hetzelfde boek gelezen 
hebben.  Dezelfde situaties.  Dezelfde soort mensen.  Vergeet al die mensen, laat het 
onpersoonlijk, anders blokkeer je elke oplossing.  Maar trek er wel lessen uit.

Dus is het beter met zo'n sprong in het onbekende te leren omgaan, en het is beter 
dat je identiteit nu een stevig fundament krijgt en niet meer afhankelijk is van een of 
andere beursnotering of van de luimen van een of andere baas.  Je moet duidelijkheid 
krijgen over de zin van het leven en de zin van jouw leven.  
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Je moet je bewust zijn van het ontnuchterende feit, dat je vanaf nu de schepper van 
je eigen nieuw leven zult zijn.  Pas goed op : de mensen rond jou willen je meestal 
houden zoals je was.  Daar ga je ook rekening moeten mee houden.  Aan die staat 
van leegte kun je dus eigenlijk niets doen, je kunt alleen maar getuige zijn.  Je moet 
die leegte aanvaarden. Wees nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren.  Je moet jezelf 
herontdekken, en vooral kijken naar wat je graag doet en hoe je graag bent, 
onafhankelijk van het verleden en dus van alle manipulatie van maatschappij of 
familie.  

Verwacht dat je signalen gaat krijgen die je op het goede pad brengen.  Verwacht 
wonderen.  Wek je creativiteit.  Dit alles zal je heel snel van het leegte-punt naar een 
nieuw leven stuwen.  Lost het bijvoorbeeld je werksituatie op ?  Misschien niet 
onmiddellijk, maar je leven krijgt in elk geval opnieuw zin.

Immuniteit

Enkele vragen dringen zich hier onvermijdelijk op.  Hoe wordt je in hemelsnaam 
immuun tegen hongerige geesten ? Als je geen energie meer hebt om af te geven, 
dan heeft de hongerige geest je waarschijnlijk al uitgespuwd.  Als je je verzet tegen 
een hongerige geest, dan bedreigt hij je op alle mogelijke manieren.  Ik gooi je eruit, ik 
breng je in de armoede, ik onterf je, ik lever je over aan ...

Als je wil overstappen naar een andere hongerige geest, dan moet je daarenboven 
met wraakacties rekenen, bijvoorbeeld als je naar een andere politieke partij wisselt.  
Dan worden de gedekte potjes plots opengemaakt op de meest ongeschikte 
ogenblikken.  Je kunt best eerst een lijstje maken van de hongerige geesten in je 
omgeving.  Je geeft de prioriteiten aan en je start een observatieronde.  Hoe werkt 
deze hongerige geest ?  Welke zijn de sterke en zwakke punten van de hongerige 
geest en welke zijn die van mezelf ?  Waar houdt hij mij gevangen ?

De mechanismen van de zuigende wereld begrijpen is een must.   Wordt rebel !  
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Als je de wereld niet ernstig neemt, je energie voor jezelf houdt, le lak hebt aan 
regels en aan controle, niemand met je gevoelens laat spelen, je niet beter of slechter 
gaat voelen dan anderen,  dan is er een kans dat je de dans ontspringt. Laat alle 
identificatie met het slachtoffer-patroon los.  De truuk is om inderdaad, zonder te 
vechten, de dans te ontspringen.  Vechten kost energie, die energie heb je trouwens 
niet meer, en weerstand verzwakt je evenzogoed.  Ontwikkel een soort mentaal-
emotionele judo aan de rand van jezelf, en scherm je innerlijke wereld daarmee af.  
En probeer die judo met liefde en humor toe te passen.  Probeer het volgende 
eens : zet een denkbeeldige rooie roos tussen jou en de hongerige geest, bij de 
minste dreiging tot beïnvloeding.  

Het volgende wat je absoluut moet doen is stoppen met competitie, en met jezelf te 
vergelijken met de anderen.  Wat je daarvoor in de eerste plaats kunt doen, dat is de 
volgende onnodige ballast weggooien :

ik moet altijd de beste zijn

ik moet de eerste zijn

ik moet me bewijzen

ik moet slagen

Niet meer met mij ! Weg daarmee. Dan pas kun je met klare blik naar je situatie 
kijken.  Het inzicht in de systematiek van de hongerige geesten is hier cruciaal.  Het 
inzicht in de giftigheid van competitie is ook cruciaal.  En het inzicht in het 
onderscheid tussen leugens en waarheid is ook cruciaal.  De hongerige geesten doen 
er alles aan om de waarheid tegen te houden.  Maar het lukt niet meer zo goed, 
misschien heb je dat al gemerkt, meer en meer komen de leugens, de verwikkelingen 
en de manipulaties aan het licht.

Wat kan daar moeilijk aan zijn ? Er is niets eenvoudiger als het vinden van de 
waarheid. De waarheid is dat wat is... Maar rondom jou en op de televisie doen de 
mensen niets anders dan opinies verkondigen, meningen. Zeer zelden grijpt iemand 
naar de waarheid. Waarom ? 
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Simpel. Opinies, meningen zijn die afwijkingen van de waarheid, die gemaakt worden 
om iemand, meestal zichzelf of de eigen groep, een persoonlijk voordeel te 
verschaffen.  Als je bijvoorbeeld iemand op teevee hoort verkondigen dat "als het de 
economie beter gaat, dan gaat het ook de mensen beter", dan is het mogelijk dat hij 
zoiets zegt uit dommigheid, omdat mama of papa het ook altijd gezegd hebben, niet 
wetend dat dit helemaal niet klopt. Uit dommigheid OK, we kunnen het hem 
vergeven, alhoewel dit niet de waarheid is.  Er zijn echter ook hongerige geesten die 
hetzelfde zeggen, om de eigen positie te verstevigen en de bestaande situatie te 
vrijwaren, en waar je ziet dat ze alle moeite moeten doen om hun heimelijk lachje te 
onderdrukken. Dan wordt die mening satanisch... 

Sluipend gif

Zoals iedereen hebben we wel het gevoel, dat er iets verkeerd gaat, maar we kunnen 
er niet echt de vinger op leggen.  Dat bewijst namelijk dat we inderdaad 
geprogrammeerd zijn. We stellen bijvoorbeeld concurrentie en competitie nooit in 
vraag.  We zijn bovendien geprogrammeerd om in een soort continu staat van oorlog 
te leven.  Stress wordt aanvaard en als noodzakelijk ervaren, omdat de concurrentie 
ons zogezegd in de nek zit.  Intelligentie wijkt in die atmosfeer dan ook meer en meer 
voor list en bedrog.  De grootste gangsters worden vereerd als managers van het 
jaar.  Het gaat dan ook over jouw wereldbeeld.  We zijn geprogrammeerd op een 
wereldbeeld, wat maakt, dat we heel moeilijk onze eigen situatie van buiten af of van 
boven af kunnen zien.  Velen steken dag in, dag uit heel wat energie in het verdedigen 
van een wereldbeeld tegen de invloeden of aanvallen van buitenaf, meestal is dit zelfs 
gewoon de werkelijkheid.  

Ga even na : hoe is mijn wereldbeeld ?  Heb ik het zo samengesteld omdat de wereld 
volgens mij inderdaad zo is, of heb  ik dat zo gemaakt, omdat ik mij van dit 
wereldbeeld voordelen verwacht ?  Of hou ik aan een wereldbeeld vast uit 
veiligheidsdrang, uit gemakzucht ? Is het mijn wereldbeeld, of praat ik alleen maar mijn 
ouders, mijn vrienden, mijn geloofsgenoten na ? Of een of ander boekje ?  

Als je een wereldbeeld hebt, dan zoek je buiten en in jezelf bevestiging, argumenten, 
uitvluchten, slogans om te gebruiken mocht het wereldbeeld in het gedrang komen, 
netwerken van mensen die je het gevoel geven dat je gelijk hebt.  En je vindt dan 
meteen ook de anderen, de vijand.  Je zit in een cirkel, vechtend tegen andere cirkels.  
Of niet soms ?
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Wereldbeelden zijn gesteund op basisideeën, theorieën over hoe de wereld in 
mekaar is.  Die premissen kunnen vals zijn of waar.  Valse premissen leiden tot 
gecompliceerde wereldbeelden en argumentaties, zo dat men dan niet meer zou 
kunnen zien, dat de premisse vals was...  Mediteer hierover, je moet buiten alle cirkels 
staan, en zeker buiten die van de hongerige geesten, om er niet door gewurgd te 
worden...  Niet meer met mij !

Kop op !

En hoe zit het nu met die lichamelijke situatie van je ?  Gebrek aan energie ?

Problemen ontstaan in de geest, in de psyche, en slaan via de emoties neer in het 
fysieke lichaam.  Het probleem oplossen heet dus dat je eerst in de geest, in de 
psyche, de correcties aanbrengt, zodat de kraan van de negatieve emoties 
dichtgedraaid wordt.  Dan pas kun je aan het lichaam beginnen, anders dweil je met 
de kraan open.

En dus zijn we nu aan dat punt aangekomen.  Maar is de schade in het geval van 
burn-out dan niet al te groot ?  Kunnen we nog iets doen ?  Medicatie is niet alles.  
Die sluit die kraan niet, om te beginnen, hoogstens hoor en voel je het water niet 
meer lopen.  "Ze hebben nog steeds de denkwijze van de 19de eeuw, die er kortweg 
op neerkomt : er is een ziekte, die heeft een bepaalde oorzaak en daar is een 
geneesmiddel voor.  Maar op die manier kun je de beschavingsziekten van de 21e 
eeuw niet genezen."  Heeft Dr. Hans Moolenburgh hiermee gelijk ? Wat kun je dan 
wèl doen ?

Je begint best met alles zo bewust mogelijk te doen, en niet meer automatisch, want 
al wat automatisch is verhoogt je innerlijke snelheid.  En bewust ademen is een goede 
methode om je razende gedachten tot rust te brengen.  
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Maar dat alleen zal niet volstaan.  Je kunt beter je televisie buitengooien of tenminste 
voor langere tijd afzetten en, geloof me vrij, alle wireless-apparaten in huis vervangen 
door ouderwetse modellen mèt snoer.  Steden, reclamewouden en drukke wegen 
vermijden. Grootwarenhuizen vermijden.

Een experiment in een gehucht in Frankrijk.  Leven zonder elektriciteit.  Een paar 
weken maar.  Hoe zullen de mensen reageren, vroeg de reportage zich af.  En toen 
werd de stroom inderdaad onderbroken.  Geen diepvriezers meer, geen licht meer, 
geen afwasmachine, geen wasmachine, geen televisie meer.  Wat ? Geen televisie ?  
Een dametje ging van in het begin in de loopgraven zitten.  Mijn soap-series ! De 
anderen probeerden zo goed en zo kwaad het ging zich te reorganiseren.  Alleen ging 
het niet.  De buren kwamen samen en overlegden.  Er werd samen vergaderd en 
samen gegeten.  De was werd samen gewassen op de manier van vroeger, er was 
nog een wasplaats op het marktje.  De inkopen werden ook samen georganiseerd, de 
kinderen waren dan ook weer samen gaan spelen, want de electronika-zoethouders 
deden het ook al niet meer.  Oude spelletjes doken weer op.  Dan werd de oppas 
ook samen geregeld.  Er werd tijd verloren, maar er werd ook tijd gewonnen.  Samen.

Er kwam dus terug meer contact onder de mensen en er werd duchtig samen 
gegeten en gefeest.  Behalve door dat dametje in haar loopgraven.  Haar man echter 
vond dit allemaal geweldig, hij verheugde zich dat het leven van vroeger teruggekeerd 
was.  Hij organiseerde nog meer activiteiten voor de ouderen en voor de kinderen, 
tot grote ergernis van zijn echtgenote, die ijverig aan het zeuren en aan het 
azijnpissen was, en weigerde te zien dat de hele buurt plezier maakte.  Maar bijna 
iedereen was het erover eens, dat het leven er een heel pak levendiger op geworden 
was.  En een pak aangenamer en liefdevoller.

En slapen ! Tien uur per nacht, maandenlang.  Ga voor 9:30 naar bed, alle uren voor 
middernacht tellen dubbel, tenminste wat de rust-waarde betreft. Wil je terug meer 
energie ? Probeer het eens met zoethout. Knabbel zouthout, drink thee van 
zoethout.  Als je een bijnierinsufficiëntie hebt is dat wellicht een grote weldoener.  Bij 
mij heeft dit gewerkt.  Alleen, het het zet de schakels in je hersenen daarom nog niet 
terug in de juiste stand. Maar het is een begin.  Haal de vastgezette stress uit je 
botten en uit je spieren.  Osteopathie of cranio-sacrale-therapie of wat er best bij je 
past.  Haal weerstand en moeite uit je systeem.  Wandel, observeer, mediteer.
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Verlangzaming en vereenvoudiging zijn de boodschap.  Draag oordoppen.  Zorg voor 
een diepe ademhaling en leg maar wat meer nadruk op uitademen.  Vermijd suikers, 
cola, alcohol, tabak en drink genoeg water.  Reduceer je computergebruik tot 
maximaal 1 uur per dag.  Ruil je Windows PC in voor een Mac.

Schreeuw het uit : niet meer met mij ! Kweek een dik vel en stel je voor dat je een 
cactus bent, maar probeer toch terug positieve sociale contacten te genieten.  Wees 
radicaal eerlijk met jezelf en wees gerust assertief.

En nog iets : werk onafgewerkte dingen af.  Sleep niets met je mee.  En vanaf nu heb 
je zeker het recht om moe te zijn ! Eén bondgenoot heb je : de natuur.  In de natuur 
vertoeven en erin versmelten brengt je, weliswaar langzaam, weer tot jezelf.  En 
misschien helpt het volgende ook voor jou : zingen !

Wat hebben we nu geleerd ? Waar staan we nu ? Hoe moet het verder ?

Bij het bewust proberen vermageren stootte ik op de weerstand van een gespannen 
maagstreek.  Aha, ik heb dus onbewust geprobeerd om die streek te verdoven, door 
teveel te eten.  Alle opgeslagen frustraties begonnen weer pijn te doen.  Hoe meer 
kilo's eraf gingen, hoe opvallender dit werd.  En dus probeer ik nu die streek bewust 
te ontspannen.  En tegelijkertijd te vermageren.  Moeizaam, maar het gaat.  

Maar ik heb terug energie, dat wèl. 

Tja, en zolang een activiteit als het ware lineair is zoals, bijvoorbeeld, het gras maaien, 
dan is er geen probleem.  Zolang er ook geen tijdsdruk is.  Verschillende activiteiten 
door mekaar, dat wordt al iets problematischer.  
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Ik vloek me soms te pletter als ik 's morgens weer merk, hoe ik me nog altijd pijnlijk 
efficiënt wil wassen en kleden, alsof ik als eerste door de eindstreep moet.  

Uiteindelijk is het dus nog resterende probleem, dat er verkeerd gezette hendeltjes in 
de hersenen blijven volharden, en dat we nog niet gevonden hebben hoe we ze 
terug in de juiste stand kunnen duwen.  Concentratie en geheugen laten het nog 
afweten.

  

Waar ik vroeger soms tot elf-twaalf uur per dag achter de computer zat, is het nu na 
anderhalf uur wel genoeg geweest.  
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SCHEPPER VAN 
EEN NIEUW 
LEVEN
Zo, ja, dan maar eens kijken of we eens alles kunnen overschouwen met een 
helikopterblik.  Met overzicht.  Neerkijkend op al dat menselijke reilen en zeilen.  Je 
ziet de armen tussen de rijken, de rijken tussen de armen, de hebzucht die bijna allen 
gemeen hebben.  De hoogmoed, de arrogantie, de kruiperigheid en de vele 
oorlogen, de individuele diefstallen en de collectieve.  

Ik stel me god voor als een gefrustreerde en zelfs woedende man, kaal, want hij heeft 
zich de laatste haren uitgetrokken als de zoveelste gezant vergiftigd, met pijlen 
doorzeefd. en schabauwelijk toegetakeld teruggekeerd kwam.  En hij heeft het 
moeilijk om nog vrijwilligers te vinden.

Of je kunt kijken als een "goede huisvader" en je ziet met al je gevoel voor 
verantwoordelijkheid hoe je kinderen mekaar uitmoorden, bedriegen, de loef 
afsteken.  Je vloekt je te pletter omdat die snotapen maar niet uit hun puberteit 
geraken.  Gevangenen in de wereld van brood en spelen.  Misschien hier en daar een 
deugdelijk exemplaar, maar die heeft natuurlijk al een burn-out, of toch bijna.

Een vertwijfelde schreef het groot op de fabrieksmuur "Zijn er dan werkelijk geen 
intelligente wezens meer op aarde ?".  Een paar dagen later stond het volgend 
zinnetje er onder : "Ja, toch, maar we komen hier maar af en toe om te tanken !"
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Is de tijd niet gekomen voor een quantumsprong naar een èchte samenleving ? Met 
volwassen mensen ? Er moet iets veranderen, dringend.  Vrede en harmonie, 
voorlopig niet meer dan theoretische begrippen mogen in de plaats komen van 
competitie, van oorlog.

Weg met negativiteit

Er wordt wel eens gezegd, dat als je de wereld wil veranderen, dat je moet beginnen 
bij jezelf.  Hoe zeer al het voorgaande ook negatief klinkt, we moeten weg uit deze 
negativiteit.  Het is een hele klus, maar ondanks al die tegenslag uit het verleden is de 
enige hoop, dat je alle wrok, vijandigheid, pijn laat vallen.  Schenk ook jezelf vergiffenis 
voor je vergissingen en hou van jezelf.

Het zich afkeren van negatieve mentale processen onderstelt dat je je wereld - alles 
wat zich in je sfeer bevindt, niet meer als negatief beschouwt.  Je kunt het best door 
jezelf de volgende zinnetjes in je op te nemen, door ze dagelijks te herhalen en ze 
niet alleen mentaal, maar ook emotioneel te verinnerlijken :

MIJN WERELD HOUDT VAN MIJ

MIJN WERELD ZORGT VOOR MIJ

MIJN WERELD BESCHERMT MIJ 
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Hier zit een heel specifiek weten achter.  Het is het proberen waard !

Tijdens een van die vele seminaries in over hoe je efficiënter kunt worden in het 
bedrijfsleven, kreeg ik een paar truukjes mee, waardoor je je wereld kon beïnvloeden.  
Op het moment zelf deed ik daar niet veel mee, maar op een dag vaar ik voor de 
eerste keer een Smart Roadster sportkarretje zag rijden, dacht ik : daar zou ik ook 
wel eens een ritje willen mee doen.  En zo paste ik die principes toe.  Een paar dagen 
later moest ik met een huurauto naar een andere vestiging.  Ik kreeg een telefoontje.  
Ja, meneer, normaal hadden we voor u een VW Golf voorzien, maar we hebben een 
probleempje.  Mag het ook een Smart Roadster zijn ?

Maar de wiskunde hierachter verklap ik lekker niet.  Hoedanook is het veel 
belangrijker, dat je je als burn-out geplaagde een beetje verdiept in de meditatie.  
Geen moeilijke meditatie, gewoon je adem in de gaten houden en niet meer denken.  
En als je dan toch gaat denken, niet kwaad worden, maar terug je adem gaan volgen.

Niet alleen dat je hersenen eindelijk wat tot rust komen, maar ook je verschillende 
andere lichaamsfuncties beginnen terug normaal te lopen, je hartritme, je slaap, je 
ademhaling zelf.

Meditatie als even nadenken over elk thema in verband met druk, met stress en 
daardoor heel diep kijken naar je achterliggende conditioneringen, maakt dat ook die 
stoorfactoren verzwakken.  Inzicht is het begin van alle wijsheid.  

Gedaan met de gestuurde kijk op de 
wereld

Waarom accepteren wij stress eigenlijk ? Is het zo moeilijk om te weigeren ? Om je 
te verzetten tegen de veroorzakers ? Mediteer erover.  Tele - visie, school - visie, 
bedrijfs - visie : hoe zit het met jouw visie ? Of slik je gewoon alles ? Kun je wel een 
visie hebben over nieuwe sociale structuren als de oude conditionering nog regeert ?
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De transformatie van slachtoffer van al die visies tot creator, schepper van een 
nieuwe manier van leven vraagt om inzicht.  Mediteer erover.

We leven in een interessante tijd.  Overal crisis. Er zijn tekens van een opkomst van 
een nieuwe samenleving : de conditionering van vroeger wil niet meer lukken als 
vroeger.  Op de scholen niet.  De politiekers krijgen het niet meer verkocht.  Alle 
leugens komen bovendrijven.  En velen worden tot indignado's.  Ze beseffen dat ze 
het slachtoffer geworden zijn van de hongerige geesten, maar ze zien nog niet hoe 
hun systeem werkt.  Nog niet.  Maar de opperste hongerige geesten worden héél erg 
onrustig.  Zij verliezen de controle.

Alle wegen convergeren blijkbaar naar een re-creatie : het overstijgen van de 
verouderde manieren van denken, leven, van instituties en van de maatschappij in 
haar geheel. Her-denken is de boodschap.  

Een nieuwe 
verantwoordelijkheidszin

Maar een nieuwe maatschappij en een nieuwe mens onderstelt dat er andere keuzes 
gemaakt worden.  Bijvoorbeeld de keuze tussen hebben en zijn, wat is er 
belangrijker ?  Het ego en het algemeen belang, wat is er belangrijker ?  De 
ontplooiing van de mens of het verkommeren tot homo economicus mechanicus, 
wat is er belangrijker ?

Het hele probleem als goede vader kunnen zien, hè.  Hoe willen we dat onze 
kinderen opgroeien ? Een broederschap tussen alle mensen, is dàt niet wat we nodig 
hebben ?  Het streven naar deugd, eerlijkheid en welzijn voor allen ? Deugden zijn 
belangrijk.  Wordt desnoods boeddhist als je huidige religie het niet te nauw neemt 
met de deugden.  
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Fox was the only living man.  There was no earth.

The water was everywhere.

"What shall I do" Fox asked himself.

He began to sing in order to find out.

"I would like to meet somebody", he sang to the sky.

Then he met Coyote

"I thought I was going to meet somone", Fox said.

"Where are you going ?", Coyote asked.

"I've been wandering all over trying to find someone.

I was worried there for a while."

"Well, it is better for two people to go together...

That's what they always say."

"OK.  But what will we do ?"

"I don't know."

"I got it.  Let's try to make the world."

"And how are we going to do that ?" Coyote asked.

"Sing !" said Fox.

Jaime de Angulo
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INHOUD

De inhoudsopgave is leeg, omdat geen van de alineastijlen die in het infovenster 'Document' 
zijn geselecteerd, in het document worden gebruikt.
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