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l lcl gcilregval 1eeigenkinderenkan 1eveelvertellenover

(.)/.,)'K rCerenhoudenje eenspiegelvcor-elrlet beetCctal
z1i,'zegllrlederen
1euaarinzretkanlreeiconfronterend
coachArianneBruijn.'Maarhet ltiedtook geweldige
l"ansen
en oude, verbourvdchoerderij in
Empe, vlak bij Zutphen, is het rvoonen rverkadresvan Aritrnne Bruijn.

huis begeleidtzij urensenntct vragen op
persoonlijk vlak, relatie-en werkgebied.
"ln iedersleven ontstaanonvermijdelijk

Dat laatsteis een bewustekeuze.
want zo heeft ze de rnogelijkheidonr er
zo veel mogelijk te zijn voor harirrkinderen
als ze thuiskomen uit school.LIct rnoeder-

bepaaldepatronen,waar jijzelf en anderen
in jourv omgevine last van kunnen hebben.
Als je kinderer.rl.rebt,kunnen die daar l.reel
sterk op reaqercn.De kunst is ont je daar-

schapis voor Aritlnne niet alleen een f{root
eeschenk,maar ook een belangrijkeclagelijksc leerschool.VanLrithaar praktijk aan

door te laten raken cn ie te laten uitdagen
onr je eigengeclragen levenspatrooneens
kritiscl-ronder clcloep 1snsn1gn."

Kun je een voorbeeld geven van
zotn patroon in je eigen leven?
"lk nrerk clatals nrijn nran Hirns en ik tc
gestrestleven,de kir-rderenonrustiqer,l.r'
tiger rvorclcn,op een '\'er\relencle'
nranicr
onr iritndirchtqilan vrilgen.I)ar-rn il ie tl.rt
ze clirirrnrce
stoppen;eer-r
lreetjenrc'crrckt
ning ntet jou holrcierr,n'irntje hc-bthct irl
zo druk... tot je opeensclenkt:hol I Ioc s.r.rt
het eigcnlijkrnet niij? Hoc gaathct rlrcl ()n\
Want rls ik hecl eerlijkben, rveetik dat
Hans en ik de nciging hebben()nrlrrt lr\r'rl
behoorliik te vullen. Als je dc hand in eig.'r:
boezerrstecktop zo'n monrent,in plaat:
r.tn tlc sqhultlr.ut.tllc ()nru\t cn \p.lnnin,bij de kinclercnte leegen,dan verandc.rtcr
iets.Als n'ij nrccrtijd vrijmaken,rr'orrlcn,i.
kinderen rtrstigcr,meer ontspannenen lu:teren ze beter.[:n n'ij hebbcn \\'ccrcolrt,i.:
met onszell,met clkaar - in clerelaticcn
nret dc kindcren. Er is ruimte gecrel'crd.
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rustiqer,
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luisteren
beterEnwiihebbenweercontactrnetonszelf,
metelkaar- in de relatie
en nnetde kinderen,

gecreeerd
Eris ruimte
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Hoe komen we eigenlijk aan dit
soort patronen?
''.\ls rvegeborenworden, komen we uit de
ccnheid, de bron, het licht. Iederenieuwe
ouder, iedereendie op kraambezoek gaat,
voelt een bepaald ontzag bij het zien van een
Irirsgeborenbaby. Het is alsof je door de ogen
van zo'n kindje recht de hemel in kijkt.
Het is eenwonder,alleszit erop en eraan .rl is het nog zo klein. Het beweegten is
nog helemaalvrij in z'n expressie.
Als het
honger heeft, laat 't dat luidkeels weten, als
hct moet poepenof plassen,doet't dat ter
plekkeen als het moe is, gaan de oogjes
dicht. Zo'n babv kent nog geenremmingen,
past zich nog niet aan. Maar onherroepelijk
komt het moment dat het pijn gaat ervaren.
Op fvsiek gebied - het stoot zich een keer,
valt als het wil gaan lopen, komt klem te zitten - maar ook op emotioneelgebied.Een
kind rvil liefde, aandacht,voedsel,geborgenheid en erkenning en als dat niet direct
ol'niet genoegwordt gegeven,zal het aanr.rnkelijk nog blijven huilen en roepen,
nraarals het te vaak niet krijgt wat het nodig
heeti,dan zal het naar een andereoplossing
zoeken.Als een kind bijvoorbeeld regelmatiq niet op tijd genoegeten krijgt, dan zal
hct cr uiteindelijkniet meer om vragenen
{('n()eqennemen met minder. Het sluit zich
ec.lceltelijkaf voor die behoefte."
Je bedoelt dat een kind de piin
die het voelt als absoluut ervaart?
''I)rccies.Als een kind weinig
te
aandacht
cn lietdekrijgt, zal het er eerstnog om
huilen, maar na een tijdje geeft het dat op en
bedenkthet iets andersom aandachtte krijqc'n.En dat hoeft echt niet stierlijk vervelend
gedragtc ziin, ook het tegenovergestelde
gebeurt maar al te vaak:bijvoorbeeldals het al
()p schoolzit, enorm z'n bestgaandoen,
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hoge cijfers halen om die aandacht toch te
krijgen. Maar... het is een substituut-behoefte geworden,die aandacht. Het zal ook niet
snel genoegzijn, dus gaat het kind nog meer
z'n best doen. Bij sommige mensen zet dit
patroon zich hun leven lang voort. Ze doen
altijd hun best,vanuit een diep, onvervuld
verlangennaar liefde. Op den duur houden
ze niet eens meer van zichzelf, gaan ze zelf
gelovendat ze in oorsprong niet goed genoeg zijn. Om dit patroon te transformeren,
moet je om te beginnenin gaanzien dat jij
er mag zijn, gewoon zoals je bent, en van jezelf lerenhouden.Ergensin je levenwilde je
pijn vermijden en heb je een dikke jas aangetrokken om te kunnen overleven.Misschienhad je'm op dat moment evennodig,
maar je hebt geen levenslang- je kunt hem
ook weer uitdoen."
Hoe kunnen je kinderen jou
helpen om wat op slot zit weer
open te maken?
"Stel je voor dat jij ergensin je leven het
contact met je levenslustverloren hebt.
Dan kun je het vaak niet verdragenals je
kind juist drit laat zien. Kinderen zijn levendig, speels,onderzoekend,nieuwsgierig,
spontaan.Kortom: een en al levenslust.
Energetisch gezienzit levenslustin het bekken en misschien werd jou vroeger geleerd
om je spontaniteit,je seksualiteit- want dat
is een uiting ervan - bij je te houden. Door
preutseouders,ofdoor een nare ervaring op
het gebiedvan seksualiteit.Misschienwas je
als puber tot over je oren verliefd - en ging je
bekken dus open voor iemand die je bot afwees.Om die pijn voortaan te vermijden sloot
je dit gebiedaf, bewust of onbewust,en
daarmeeook je spontaniteiten levenslust.
Zelf was ik als meisjedol op dansen,danste
ik voor de spiegelmee met TopPop op tv.

Totdat een van mijn broers een keer zei: doe
niet zo raar,je ziet er verschrikkelijkstom
uit. Bal dat kwam binnen, vooral omdat ik
al onzeker was op dat gebied! Ik stopte acuut,
hield mezelf in en mijn spontaniteit werd
weggedrukt.Later ging ik in plaatsdaarvan
afen toe los op feestjes:veeldrinken, seks
hebben zonder gevoel erbij. Ik werd er ongelukkig door en het bevredigdeal helemaal
niet. faren later bleek mijn jongstedochter
net zo van bewegenen dansente houden als
ik indertijd. Door haar levendigheidwerd
dat verlangen in mij weer wakker gemaakt.
Ik dans nu regelmatigmet haar,we doen
gek,zijzit op danslesen ik inmiddels ook.
Waar het natuurlijk ten diepsteom gaat,
is het gevoelvrij te kunnen zijn en vanuit
vrijheid in het leven te durven staan.En als
ik m'n levenslusttoch weer in mezelf wegstop, het eronder houd, merk ik dat ik het
ook terugfluit bij haar: doe niet zo gek...
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zeggen,ze ga nop zoek naar hun grenzen
en naar hun mogelijkheden. Als dat voortdurend de kop in wordt gedrukt en braaf
en volgzaam gedrag wordt geprezenen gestimuleerd, zal het kind zich aanpassen
- of in sommige gevallen nog tegendraadser
worden. Als het zich aanpast,bestaathet
gevaar dat dit een patroon wordt en kan
het kind als volwassenenog steedseen volgzame buitenkant hebben,maar van binnen
een nee in zich dragen dat er afen toe als

Dat is mijn patroondat de kop weereven
opsteektvanuit de wensdat anderenje
serieusnemenen niet gekof afwijkend
vinden.Het is heelbelangrijkom je te realiserendat alsje je kind afremt,je dat vrijwel altijd doetvanuit eenpatroon."
Hoe kunnen wij onze kinderen
zo Yeel mogeliik helpen bij hun
ontwikkeling?
"Wij kunnenonzekinderenbegeleiden
in
het zoekenen vindenvan hun plek en functie op aarde.Niet alskloon of verlengstuk
van jou, maar alseenvreemdeling,die een
eigenlevenspad
bewandelt.Die typering
heb ik van schrijverGuusKuijer,die eens
zei:Als je jonggehuwde
koppelsvraagtof ze
eenkind willen, zeggenzevrijwel allemaal
' ja', maaralsje ze vraagtof ze eenvreemdeling in huis zoudennemen,zeggenzebijna
allemaal'nee'.
Het is eenvalkuilom ie kind

als een te serieusproject te zien waar je hard
en efficient aan moet werken. Het is heerlijk
om met je kinderen te stoeien, te vechten,
uitdagende spelletjeste doen, de natuur in te
gaan. Daar krijgen ze vertrouwen van en leren
ze zichzelf door kennen: wat ze wel en niet
willen, wat wel of niet bij ze past. Probeer
onzekerheden niet op te heffen, problemen
niet voor hen op te lossenen laat ze hun
fouten maken - daar leren zevan. Grijp niet
te snel naar vaste recepten in opvoedingsboekjes,naar oplossingenofnaar een pilletje,
al is dat homeopathisch. Juist als je jezelf wat
aan de zijlijn opstelt, geefje ze het vertrouwen mee dat ze zelf een antwoord kunnen
vinden op wat ze tegenkomen in het leven."
Maar af en toe grenzen

stellen is toch ook nodig?
"Tussen het tweede en vierde levensjaar
komen kinderen in de fasevan het 'nee'

een onbeheersbaredriftbui uitkomt. Als zo
iemand dan zelf kinderen krijgt, zal hij of
zij misschien meteen weer hetzelfde gaan
doen: hun grenzen afbakenen, ze braafen
gewillig maken. Het ene kind zal zich aanpassenen op den duur vergeten wat de eigen wensen en verlangenszijn, maar het
andere zal hier helemaal niet in mee willen
gaan. Dat laatstekan knap lastig zijn voor
jou als ouder, maar je wordt er wel door uitgedaagdom zowel zelfje'nee'op te zoeken
en in te zetten als in te zien dat je kind
ruimte nodig heeft en zelf z'n grenzen wil
opzoeken. Veel ouders die hiermee te maken hebben gehad, met peuters of met pubers, zeggenachterafdat het kind uiteindelijk weer op z'n pootjes terecht is gekomen.
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je
een kind helemaal vrij laat, laat doen wat
het wil. Waar het om gaat is dat je in contact blijft met je kind en waar nodig gren-
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zen stelt in het besefdat ieder kind ten
diepsteeen eigen,unieke weg aan het
zoekenis in dit leven."
En welke rol speelt ons eigen
leven, ons eigen Yoorbeeld bii
de weg die kinderen gaan?
".{ls mens kom je op aardevanuit het licht.
lii bent uniek, jij bent als een instrument
\\'aarop het leven kan spelen en als jij dat
toelaat,dan kun je je eigenmuziek laten
klinken in dezewereld.Natuurlijk bouw je
ie defensieop, ie patronen, maar je hebt de
mogelijkheid deze eigenaardighedenonder
ogen te zien en te transformeren.
In mijn praktijk had ik eenseen man die bij
nrij kwam, omdat hij vond dat hij te weinig
overwicht had op zijn kinderen. Ze namen
hem niet echt serieusen luisterdenslecht
naar hem. Hij dacht dat hij moest leren
strengeren duidelijker te worden. Al snel
bleek dat hij vroeger weinig fysieke warmte
had gekregenen dat hij dit op zijn beurt
nroeilijk aanzijn kinderen kon geven,terrr'iil dit wel een groot verlangen van hem
rr'as.Zijn te strengehouding was een sub:tituut-manier gewordenom contact te
maken. Toen hij leerde om de liefde voor
ziin kinderen fysiekte uiten, werd het contact met hen veelbeter,ook als hiy'de benodigde grenzenaangaf.Er kwam ontspanning, ruimte - in hemzelf en in het gezin.
L-it de joodse traditie komt een prachtige
anekdote over het moment dat Eva van de
appel at. De vraag wordt gesteld:waar was
.\dam toen?Het antwoord: God had Adam
meegenomennaar de wereld buiten het pa-
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te willenbeoalen
vooronzekinderen,
terwijlwe eigenli1k
hungidsenzijn

in hetbeginvanhunleven,
)
radijs om hem te laten zien hoe hij een huis
moest bouwen, het land kon bewerken, hoe
hij kon overleven daar. Wat Eva deed en de
consequentiedaarvan, dat het paradijs verlaten moest worden, was kennelijk noodzakelijk. Kortom, het is een gegevendat we
in ons leven afen toe verdwalen, op het verkeerde pad terechtkomen. Onze kinderen
zullen ook wel eensdingen doen waarvan
wij vinden dat ze niet goed zijn of niet bij
hem of haar passen.Maar dat hoort erbij,
keur het niet te snel af - tenzij het natuurlijk
alle perken te buiten gaat. Vraag jezelf eerst
af: wil ik dit verbieden, omdat ik vind dat
het niet hoort of omdat het werkelifk noodzakelijk is om een of anderereden?Onze
kinderen zijn ons door het leven gegeven,
door het goddelijke, en staan nog dichter
bij het licht, bij de oorsprong, dan wlj. Ze
hebben net als wij een dieper weten, waar
ze vaak nog meer mee verbonden zijn dan
wij. Wij hebben de neiging alles te willen
bepalen voor onze kinderen, terwijl we eigenlijk hun gidsenzijn in het begin van hun

leven.Somsmaken ze dingen mee waarvoor je ze zou willen beschermen,maar
die ze door moeten maken om te kunnen
groeien. Ware liefde is ook je kind loslaten,
zoals Kahlil Gibran zo mooi heeft beschreven in 'De Profeet'.
Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewelzij bi.ije zijn, behorenzeje niet toe.
Jij mag hun geven van je liefde,
maar niet van je gedachten,
want zij hebbenhun eigengedachten." .clt'
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Lezersaanbieding
Op vrijdag 11juni wordt voor lezers
van Happinez een dag georganiseerd
rond het thema wat ouder en kind
van elkaar kunnen leren. Kijk voor
meer informatie op pagina 90.
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