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Zie de wereld in een zandkorrel

en de hemel in een wilde bloem

houd oneindigheid in je handpalm

en eeuwigheid in een uur.

 — William Blake
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De buitengewone staat van zi jn

Mensen zijn zulke wonderbaarlijke wezens. geef ze de tijd en zelfs de meest buite-
nissige dromen worden werkelijkheid. Denk eens aan vliegen. Al vanaf de oertijd 
droomt de mens ervan om te zweven tussen de vogels, de wereld van boven af te 
bekijken vanuit de vrijheid van het hemelruim. Vandaag kunnen we opstijgen 
en zweven en duiken met onze gevederde vrienden. En dat kunnen we zonder 
moeite, zodat we de vrijheid van die ervaring volledig bewust kunnen beleven.

En toch, is de mensheid ook een aparte soort. Na de grootste dromen te heb-
ben verwezenlijkt, vergeet hij er van te genieten. Met het grootst mogelijke dedain 
maakt hij van de glorie van vliegen gewoon een van onze moderne gemakken. 
Stevig doorstappend door de vertrekhal, beladen met een aktetas en een overvolle 
tas met handbagage, trekt hij zijn das grimmig iets verder los voor de laatste sprint 
naar de gate. Hij kijkt op zijn horloge. Nog één minuut.

Het zweet breekt hem uit als hij begint te rennen, zich bruut een weg banend 
door de geweldige mensenmassa om hem heen. Hij zwaait met zijn boardingkaart 
naar de glimlachende stewardess, wankelt het vliegtuig binnen en ploft uitgeput 
in zijn stoel.

“Zware dag?” vraag ik.
“Ze zijn allemaal zwaar,” zegt hij, verrast dat er iemand naast hem zit. Dan 

ontspant hij, laat zijn adem in een diepe zucht uit hem stromen. “Nou ja, het is 
in elk geval voorbij.”

“Was het tenminste succesvol?” probeer ik voorzichtig.
“Ja, ach, dat wel ja.” Zegt hij terwijl hij nauwelijks merkt dat onze zilveren vo-

geltaxi naar de vertrekbaan begint te rijden. “Ik voel me uitgewrongen en ik kan 
niet wachten tot ik thuis ben zodat ik uit kan rusten en aan mijn gezondheid kan 
werken.” Hij ziet er moe uit, maar niet het gezonde, euforische soort moeheid die 
je voelt als je een lekkere work-out hebt gedaan, of een vervullende dag hebt gehad 
op je werk. Hij let totaal niet op het feit dat we op het punt staan op te stijgen om 
het wonder te ervaren dat de mensheid tot minder dan een eeuw geleden voor 
onmogelijk had gehouden.

“Het lijkt niet eerlijk, weet je?” zegt hij wrang. “Je werkt je de hele week een 
ongeluk om te krijgen wat je wilt hebben, en als je dat dan hebt ben je te moe 

BW-Magie van het Conflict.indd   17 15-09-10   10:41



18 De magie van conflict

om er van te genieten. Soms vraag ik me af of het allemaal wel de moeite waard 
is.” Volstrekt niet bewust van het schitterende uitzicht vanuit de vogelvlucht op 
onze moeder aarde, schieten we door het luchtruim, de snelheid van het geluid 
benaderend.

“Over het algemeen, als ik er over nadenk, is mijn leven succesvol geweest. Ik 
heb veel bereikt.” Vertelt hij, even zo goed aan zichzelf als aan mij. “En toch, als 
ik de tijd heb, zoals nu, om het allemaal eens aan mijn geestesoog voorbij te laten 
gaan, dan ben ik er nog lang niet. Ik word boos en erger me aan iedereen inclusief 
mezelf. Dan duik ik te diep in het werk. Soms mis ik een hele dag, zo diep zit ik 
dan in wat ik aan het doen ben.”

Hij bleef lange tijd bedachtzaam stil.
“Ik heb het gewoon veel te druk! Er is nooit genoeg tijd om te doen wat IK wil 

doen. Ik wou dat ik lang genoeg stil kon staan om een manier te verzinnen om uit 
deze mallemolen te ontsnappen. Dan zou ik me beter voelen.”

Dat was dan de glorie van het vliegen…
Het is zo’n cliché, de stressvolle zakenman en zijn “mid-life crisis”. Toch hoor 

je hier de hartslag van onze cultuur, heb je de vinger aan de pols voor een diagnose 
van de malaise van het moderne leven.

In deze snelle wereld van elektronisch dataverkeer en supersonische vliegtui-
gen is het gemakkelijk om je gekooid te voelen. Als een hamster in zijn rad draai 
je steeds sneller rond. Je rent steeds harder en het wordt steeds ingewikkelder. 
En hoe langer je meedoet hoe moeilijker het wordt om er uit te stappen. Is het 
mogelijk om ondertussen van het uitzicht te genieten terwijl we in deze, door ons 
zelf gecreëerde, op hol geslagen goederentrein zitten?

Vaak winnen we in ons leven die “gouden medailles” waar we naar streven, 
in het bedrijfsleven, in de kunst, sport of relaties. Maar toch, op die stille mo-
menten moeten we erkennen dat alleen succes niet volstaat. Dat het niet de 
voldoening geeft waarop je had gehoopt. Er mist iets, de smaak van succes blijkt 
kortstondig zoet, zoals je favoriete koekje. Als het op is ga je op zoek naar nog 
een hap, nog zo’n koekje. Het verlangen is niet verzadigd. De voldoening is 
vluchtig. De worsteling voor de volgende stap in je carrière, de volgende relatie 
of de volgende bezitting dient zich aan, samen met allerlei gevoelens van onze-
kerheid en spanning.

De vraag die ik mijn hypothetische vriend in het vliegtuig zou willen stellen, 
die ik nu aan jullie, mijn lezers wil stellen is: Hoe zou het zijn als we ons leven 
leefden alsof het een kunstwerk in wording is? Hoe zou het zijn als we elk mo-
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ment vreugdevol zouden beleven, de magie en het nieuwe van elke dag genieten 
zonder haast? Hoe zou het zijn als elke ademtocht en elke actie deel uit zou maken 
van een zich ontvouwend meesterwerk, een continu proces van creativiteit? Is dit 
mogelijk?

We hebben creativiteit gekend, toen we nog kinderen waren. Met grote ogen 
vol verwondering gingen we de wereld in, magisch en met alle zintuigen wijd 
open. De meesten van ons hebben dit bij vlagen ook na de kindertijd nog wel 
meegemaakt. Die opwindende momenten dat we verliefd werden, de uitbundig-
heid van onze prestaties op een sportveld of zo’n gloeilampje dat oplicht als we 
plotseling een nieuw creatief idee kregen op kantoor, thuis of zelfs in de file. Het 
is eenvoudig om de mogelijkheden te zien van een leven vol creativiteit wanneer 
alles goed gaat.

Maar wat gebeurt er wanneer er conflicten de kop opsteken? Onze geliefde 
verlaat ons, we struikelen en missen een goede passeeractie met voetbal of de baas 
wil ons ineens “even spreken”? Dan tonen we hoe we werkelijk in elkaar zitten. 
Onder druk en op onvoorspelbare dingen reageren we meestal op een manier die 
we in ons verleden of door observatie van wat er om ons heen gebeurt (ouders, 
vrienden, de film of televisie) geleerd hebben. Vaak zien we dan dat mensen die 
in een crisis zijn, worstelen, pijn en angst ervaren. Is het dan een wonder dat we 
op onverwachte situaties gewoonlijk reageren met een warrige combinatie van 
die elementen?

Er is een andere mogelijkheid. Dit boek leert de lezer een methode om een bui-
tengewoon antwoord te geven op crises. Als je deze manier in je leven integreert, 
krijg je de kans om een leven van kracht, vrijheid en vreugde vorm te geven. Een 
kunstenaar gebruikt druk, verandering en het onbekende om een meesterwerk te 
creëren. Conflicten zien als kansen om een kunstwerk te creëren dat vanuit onze 
ziel spreekt, is de uitdaging voor de kunstenaar in ieder van ons.

Onze levens gaan niet over het feit of we al dan niet conflicten tegen komen. 
Maar hoe we met conflicten omgaan, en dat is het verschil.

• • •

Als we eens kijken naar de gebruikelijke reacties die wij hebben op onze levens-
ervaringen, dan zullen we zien dat deze gewoonlijk onder een van deze vijf sterk 
gegeneraliseerde overtuigingen vallen:
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overleven

Een van de meest voorkomende reacties is overleven. Als we onszelf waarnemen 
als alleen en zonder verbinding met de mensen om ons heen, dan komt er een 
gevoel van “jij of ik” bij ons boven, en een gevoel dat er niet genoeg is voor ons 
beiden. Deze waarneming van schaarste ontwikkelt de overtuiging dat we moe-
ten overleven en vandaag de dag spenderen de meeste mensen een groot deel van 
hun tijd vanuit deze mindset. We vrezen dat er niet genoeg geld, grondstoffen 
of energie is voor iedereen. Daarom proberen we zoveel mogelijk voor onszelf te 
vergaren, de deuren te sluiten en onze pistolen schietklaar te houden, want er is 
altijd iemand die de kaas van ons brood wil pikken. Overleven klinkt ongeveer zo:

“Ik red het allemaal net, precies genoeg om niet te verrekken”
“Ik heb nooit genoeg tijd”
“Ik hou me maar vast aan mijn relatie met mijn vrouw en kinderen”
“Het lijkt wel alsof ik steeds harder moet werken om gezond te blijven. Het lijkt 
wel alsof ik onderhand elke week bij een arts ben”
“Ik moet voortdurend op mijn tenen lopen”

In de context van schaarste ervaar je een enorme krachtsinspanning, met als netto 
resultaat slechts overleven. Het is alsof je tegen een stevige stroom in zwemt; al 
onze energie wordt gebruikt om op dezelfde plek te blijven en het hoofd boven 
water te houden.

afbraak

Als we moegestreden zijn van het overleven komen we soms in de glijdende neer-
waartse spiraal terecht van afbraak en negatieve gedachten. Het lijkt alsof alles 
steeds erger wordt.

“De inflatie wint het elk jaar van mijn inkomen. Ik verlies constant koopkracht”
“Als je vandaag de dag de kranten leest … Het gaat steeds erger met de wereld”
“We praten bijna nooit meer met elkaar”
“Wat die kinderen van tegenwoordig toch allemaal doen… Het is niet zoals het 
vroeger was”
“Mijn lichaam wordt steeds ouder, langzamer en dikker”
“Het leven is een grote ellende en ik word er in meegezogen”
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• • •

In de afbraak verliezen we netto energie. We zijn moe en apathisch. Elke actie lijkt 
zinloos. Waarom zou je überhaupt nog iets doen?

vernietiging

Als we het leven zien als een onvermijdelijk pad van voortdurende afbraak, hebben 
we de neiging om een etiketje op onszelf te plakken met de tekst: “Ongeschikt.” 
Als we ons neerleggen bij een leven lang falen, trekken we anderen daar graag in 
mee. Je krijgt de neiging om je over te geven aan totale vernietiging. Zoals we dat 
zien bij terroristische activiteiten over de hele wereld, in het vermoorden van onze 
medemensen en in de roofbouw op onze planeet. Ook zelfmoord is het geval van 
deze destructieve kijk op de wereld. Minder duidelijk, maar het zit zeker ook in 
het wanhopige van zelf- destructieve levensstijlen. Vernietiging kan ook subtieler 
plaatsvinden als je leeft op een manier die op zelfdestructie lijkt. Mensen, die elke 
activiteit, elk initiatief ondermijnen om hun eigen diepe gevoelens van faalangst te 
rechtvaardigen, doen ook aan een vorm van zelfvernietiging. Een goed voorbeeld 
is de “Ja, maar” roepende medewerker op kantoor die op alles kritiek heeft en zo 
alles torpedeert wat maar enigszins wijst op positieve houdingen, nieuwe ideeën 
en een “ik ga er voor” mentaliteit. Iedereen verliest bij deze vernietigingsdrang; 
de persoon zelf, zijn collega’s en de organisatie. De energie vloeit snel weg in een 
negatieve richting.

Overleving, apathie en vernietiging zijn overtuigingen die we allemaal ervaren 
hebben. Ze zijn oncomfortabel en beschadigen ons zelfbeeld en ons welzijn. We 
verliezen constant energie, we worden banger en voelen ons meer alleen, we voe-
len de strijd en de inspanning. geen wonder dat mensen vaak zoeken naar een be-
tere manier van leven. Hoe dan ook, net zoals iedereen de gevoelens van schaars-
heid en apathie wel kent, hebben we ook allemaal onze momenten van succes wel 
gekend. Die kunnen zo uniek zijn als de Wereldcup winnen of zo gewoontjes als 
leren lopen, een behoeftige vriend helpen of de basisschool succesvol afsluiten.

succes

In onze beste dagen ervaren we ons leven alsof het bol staat van keuzes en kansen. 
We zien onszelf als succesvol en komen vanuit die vooronderstelling in beweging. 
Succesvolle mensen gebruiken conflicten als een motivator. Ze zijn productief, 
hebben veel energie en zijn bezig de gouden medailles te verdienen die de maat-
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schappij hun als een worst voor houdt. En toch, binnen al deze activiteit, is er een 
gevoel van “drukdoenerij” en een onrustige energie. Het is alsof we altijd bezig 
zijn met het volgende schilderij terwijl we er nog zes onafgemaakt in de schuur 
hebben staan. De stress die al deze productiviteit oplevert, hoor je terug in zin-
nen als:

“Ik heb een nieuwe auto, nou wil ik een jacht”
“Ga lekker zitten en ik laat je mijn trofeeën zien, dan vertel ik je gelijk over alle 
beroemdheden die ik ontmoet heb”
“Ik zou het heerlijk vinden om bij je langs te komen, maar ik zit tot over mijn 
oren in het werk”
“Als ik maar eenmaal dit project afgerond heb, dan kan ik eindelijk gaan doen 
wat ik zelf wil”

In deze geestesgesteldheid hebben we een overvloed aan energie: een positieve 
vooruitkijkende blijk en een scherp bewustzijn van de mogelijkheden. Het zijn 
precies deze kwaliteiten die ons de gelegenheid geven om meer dan succes alleen 
te beleven.

Meesterschap

Meesterschap is het transformeren van een leven van hard werken naar een leven 
als een kunstwerk. We zien de wereld om ons heen als een vergroting van onszelf. 
In deze staat is het normaal om anderen te ondersteunen en met ze samen te 
werken. Het “ik win als jij verliest” model dat door schaarste wordt opgeroepen 
verandert in een “Ik win als jij wint” veronderstelling, zowel privé als in je zakelijk 
leven. We stappen gemakkelijk in dit “jij en ik” wereldbeeld omdat we de wereld 
zien als overvloedig en ondersteunend in alle aspecten van ons leven, van onze 
gezondheid tot onze gezinnen en zelfs ons financieel welvaren. We worden de 
nieuwe alchemisten van de wereld, welk beroep we ook uitoefenen. Alchemie is 
de vaardigheid om iets gewoons te veranderen in iets buitengewoons. De alchemie 
van de middeleeuwen richtte zich op het veranderen van gewone metalen in goud. 
De alchemie van het heden heeft te maken met onszelf transformeren.

Is zo’n transformatie mogelijk? Neem bijvoorbeeld de magie van fotosynthese. 
Planten nemen water en kooldioxide en transformeren het tot zuurstof, het le-
vengevende voedsel van de planeet. Voor deze magie is een activator nodig en een 
energiebron: het licht.
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h2o + Co2  
licht
  Ch2o + o2

De formule, die de alchemie die jou verandert, beschrijft is een diepe:

gewone mensen + gewone hulpbronnen + gewone omstandigheden

conflict

Buitengewone staat van zijn + buitengewone resultaten

Wat is de aanjager of de voedingsbron voor het transformeren van het gewone tot 
het buitengewone? Het is de druk van conflict, de storingen in de energiestromen 
die ontstaan door verschillen. Conflict is de reden voor de motivatie en de moge-
lijkheid om te veranderen.

We zijn allemaal doodgewone mensen. Niemand onder ons heeft meer dan 
een brein, is vrij van de noodzaak om te ademen en af en toe te eten. Niemand van 
ons gaat door het leven zonder conflicten. Einstein zakte voor zijn wiskunde, de 
gebroeders Wright waren eenvoudige fietsenmakers en Mark Twain heeft op de 
middelbare school nooit één les Engels gehad. Wat bijzonder is bij deze mensen 
is dat ze er voor kozen om op de gewone conflicten waar zij tegenaan liepen een 
antwoord te geven dat uit hun buitengewone staat van bewustzijn en visie kwam. 
Het is vanuit deze buitengewone staat van bewustzijn dat zij bijzondere resultaten 
boekten. Het boeken van die bijzondere resultaten versterkt dan nog eens de staat 
van bewustzijn. We komen op een pad van meer energie en minder moeite. We 
zijn verder gegaan dan succes alleen.

Het plaatje op p. 25 laat een opsomming zien van hoe de vijf geestestoestanden 
waar we het over gehad hebben zich tot elkaar verhouden. De doorgetrokken lijn 
laat zien waar we meestal onze tijd aan besteden vandaag de dag. De stippellijn 
wijst de richting aan van dit boek: Ons volledig en radicaal verder dan het gewone 
te brengen. Het zal ons voorzien in een levende formule voor deze levenstrans-
formerende alchemie. Wanneer we de formule dagelijks toepassen wordt onze 
neiging om reflexmatig en automatisch te reageren op conflicten vervangen door 
een bewust antwoord. Elk moment in vrijheid en vreugde, waarde toevoegen aan 
onze wereld wordt een reële mogelijkheid.

Niets biedt ons zo’n uitgelezen kans om door te breken tot ons persoonlijk 
meesterschap dan conflicten. Het is precies dit begrip van onze mogelijkheid om 
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conflict in te zetten dat ons in staat zal stellen om alles wat we wensen te realise-
ren. Terwijl we dat doen, verbeteren en waarderen we op een dieper niveau het 
belangrijkste moment in ons leven: DIT MOMENT.

In het Oosten vertellen ze het verhaal van de samurai die opgejaagd wordt door 
een beer. Hij rent letterlijk van een klif af. Terwijl hij valt, grijpt hij een tak.
Hij kijkt omhoog en ziet de beer die over de klif hangend naar zijn hoofd klauwt. 
Hij mist maar nipt. Dan kijkt hij naar de grond onder zich, op een kleine vijf 
meter, en ziet een leeuw die omhoog springt naar zijn voeten. Hij mist maar nipt. 
Hij kijkt naar de tak waar hij aan hangt en ziet twee eekhoorns die aan de tak 
zitten te knagen, zijn reddingslijn verdwijnt hap voor hap.
Hij haalt eens heel diep adem, en dan ziet hij, naast zijn tak, een bosje wilde 
aardbeien. In het midden van het bosje zit een grote, rode, sappige aardbei. Met 
zijn ene vrije hand reikt hij naar de aardbei, plukt hem en stopt hem in zijn 
mond, kauwt er langzaam op en zegt: “Ah, heerlijk”.

Ik ken geen enkel krachtig en succesvol mens, die een leven van visie, toewijding 
en bijdrage aan de wereld om hem heen leverde, die geen crises en onrust heeft 
veroorzaakt. Als we zo volledig leven is het onvermijdelijk dat we de beren van het 
verleden, de leeuwen van de toekomst en de eekhoorntjes van vandaag tegenko-
men. grote levenscrises en de dagelijkse worstelingen hebben het in zich om zelfs 
de sterken onder ons te vernietigen. Maar zelfs te midden van conflicten is het 
mogelijk om verder te groeien, om onze aandacht te verleggen van de potentiële 
ramp naar de zoetheid en de mogelijkheden van het moment. En het is door het 
kiezen van het genieten van het huidige moment dat we het meest effectief zijn 
in het creëren van het leven dat we wensen.

het probleem met de ‘ratrace’ is dat zelfs als je wint, je nog steeds een rat bent

— Jane Wagner
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