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Menszijn in een begeesterde 

wereld 
 

Van egopsychologie naar ecopsychologie 

 

Het wordt tijd ons menszijn te opnieuw te bezien om wat het betekent mens te 

zijn in de huidige tijd een nieuw leven in te blazen.  

 

* Wat betekent het mens te zijn in een wilde en enorm diverse wereld van 

vliegende, zwemmende, rennende dieren, van bergen, bloemen en rivieren, van 

wind, regen en sneeuw, van zon, maan en sterren? 

* Wat zien we als we een ecologische en holistische kijk hebben ontwikkeld op 

de menselijke psyche en nieuw leren kijken naar onze psychologische 

perspectieven?  

* Wat ontdekken we in een wereld waarin interafhankelijkheid van alles zich 

openbaart ook wanneer het de menselijke psyche betreft en het totaal van 

menselijke capaciteiten, zowel bewust en onbewust?  

* Wat ontstaat dan wanneer we een radicaal andere visie op wat het betekent 

mens te zijn ontwikkelen en mens zijn gaan zien als een unieke expressies van 

kwaliteiten, motieven en patronen van de natuur? 

 

De wereld van vandaag dwingt ons andere, urgente keuzes te maken. Centraal 

hierin en meest fundamenteel moet dat een hervisie, een heroriëntatie en een 

hervormgeving van onszelf zijn; een verschuiving in bewustzijn. We moeten onze 

fundamentele heelheid opnieuw opeisen en onze originele, inheemse aard 

belichamen. Dan zullen we ons leven niet langer voornamelijk zien als een tijd 

om wonden te helen, psychologische symptomen te onderdrukken, verslavingen 

te overkomen, stress te managen en disfunctionele relaties opnieuw in te richten. 

Het wordt tijd om onze veelvormige, wilde, onstuimige aard te belichamen en ons 

te committeren aan het grootst denkbare verhaal. Dit verhaal is veel groter dan 

ons eigen persoonlijke verhaal en het is dit verhaal dat we moeten gaan leven en 

dienen om recht te doen aan onze werkelijke aard. We durven het onmogelijke 
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te dromen om weer verliefd te worden op de wereld in intieme zusterschap met 

alles om zo weer artistieke visionairen te worden in een wereld van 

destabiliserende tegenstellingen. 

 

 

Volledig menszijn 
 

De westerse psychologie, begonnen met sterke wortels in een medische filosofie 

van symptomen, ziektes en diagnoses (en nu met weer een nieuwe DSM 

misschien nog wel meer dan ooit) is een poging te identificeren wat mis gaat met 

de menselijke psyche, wanneer deze wordt onderzocht buiten de culturele en 

ecologische context. Etiketten als neurose, psychose, depressie, verslaving, 

obsessie zijn ontstaan en krijgen meer waarde dan louter naamgevingen van 

symptomatologie. Daarbij is weinig consideratie met wat juist goed en inspirerend 

is aan mensen en onvoldoende neiging het proces van volledig menselijk 

deelgenoot zijn in ‘de meer dan mensen wereld’, een wereld die mensen zien als 

integraal onderdeel van de volledige aarde gemeenschap, aan te moedigen. 

 

De westerse psychologische manier van begrijpen heeft onze vermogens volledig 

tot bloei en manifestatie te komen, onbedoeld verkrampt. Want wat zou er 

gebeuren, wanneer onze neiging eindeloos aandacht te schenken aan oude 

emotionele verwondingen en afwijkingen naar de achtergrond verdwijnt en we de 

natuurlijke en onlosmakelijke heelheid en uniekheid gaan benadrukken als onze 

gift aan anderen en de wereld.  

 

In ons verlangen naar psychologisch wel-voelen zoeken we voortdurend naar 

veiligheid, valse zekerheid, en oppervlakkige vormen van “geluk”. En dat terwijl 

de wereld ons voortdurend uitnodigt naar dieper geluk en grootsere 

mogelijkheden. Psychologisch gestuurde overlevingsstrategieën hebben onze 

tekortkomingen en zwakheden uitvergroot en gevangenissen voor menselijk 

potentieel geproduceerd. Scholen en kerkelijke instituten hebben hier op hun 

eigen manieren aan bijgedragen en een cultuur gemaakt, die oorspronkelijk 

menselijk briljant zijn als uitdrukking van volledig menszijn, onderdrukt.   
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Onze ingeboren menselijke hulpbronnen 

 

Mensen en de menselijke psyche bevatten een enorme hoeveelheid hulpbronnen 

en door deze innerlijke krachten te ont-dekken en te re-claimen zijn we veel beter 

in staat onze intrapsychische en interpersoonlijke problemen te begrijpen 

wanneer ze opkomen. Het is hierbij van eminent belang dat we onze 

afhankelijkheid van psychologische, sociale, medische en professionele hulp van 

anderen en van psychofarmaca verkleinen. 

 

Het verlichten van persoonlijke nood is belangrijk voor ieder van ons. De 

grootsheid en relevantie van onze ingeboren psychologische hulpbronnen, 

nauwelijks herkend en gewaardeerd door onze psychologie en cultuur, gaat 

echter veel verder dan deze verlichting. Deze nauwelijks aangeboorde innerlijke 

hulpbronnen zijn niet alleen van belang om ons lijden te verlichten. Zij  zijn ook 

essentieel om ons grootste potentieel te laten bloeien, tot zelf-actualisatie te 

komen en tot de belichaming van onze zielsmissie. Het zijn juist deze krachten, 

die we moeten cultiveren wanneer we actief willen bijdragen de ecosystemen van 

onze planeet te beschermen en te herstellen en om een inspirerende vonk te zijn 

voor een noodzakelijke renaissance van onze Westerse wereld. Deze ingeboren 

hulpbronnen zijn precies datgene, dat we nodig hebben om onze unieke krachten 

voor deze wereld te identificeren. Zo kunnen we dan volledig deelnemen aan de 

volledige en bewuste evolutie van de wereld.  

 

De hulpbronnen, die we tijdens onze jaartraining de vier facetten van het Zelf 

noemen, ofwel de vier facetten van menselijk heelzijn, wachten in ons, terwijl we 

waarschijnlijk niet beseffen dat ze bestaan en dan ook niet weten hoe we ze 

kunnen ontdekken, cultiveren en integreren in het leven van iedere dag. En juist 

het re-claimen van deze unieke hulpbronnen zou ons hoogste streven moeten zijn 

in opvoeding en opleiding en in onze psychologie, geneeskunde, religie en 

leiderschapsontwikkeling. Dit maakt mensen krachtig, verantwoordelijk en 

moreel en leidt tot voortrekkers in culturele transformatie en de diepste 

vervulling van levens.  
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Het herkennen en omarmen van deze menselijke kracht, capaciteit en 

gevoeligheid zet veel van ons bestaan op zijn kop. Het brengt een radicale shift in 

het begrijpen van menselijke potentieel en het aanpakken van de problemen. 

Want wat gebeurt wanneer we psychologische labels als angst, depressie, manie, 

fobie, persoonlijkheidsafwijkingen etc. niet noodzakelijker wijze zien als 

problemen in zichzelf, maar veel meer als symptomen of uitdrukkingen van 

onderontwikkelde psychologische hulpbronnen, van ingeboren capaciteiten van 

het Zelf, die wachten op een herontdekking. Het zou kunnen zijn dat 

psychologische symptomen niet vragen om onderdrukt of weggepoetst te worden, 

maar juist wijzen in de richting van te ontwikkelen innerlijke hulpbronnen. 

Misschien zijn psychologische symptomen niet signalen van ziekte, maar veel 

meer van een deficiëntie in het belichamen van onze kwaliteiten van gezondheid, 

heelheid en moraliteit.  

 

Het elimineren van symptomen zonder het cultiveren van heelheid blijft de 

gefragmenteerde en onhele psyche in stand houden. Nieuwe symptomen zullen 

steeds weer ontstaan als uitdrukking van het gebrek aan heelheid.  

 

 

Heel Worden 

 

Psychologische symptomen kunnen het best worden verlicht niet door ze direct 

te onderdrukken of weg te poetsen, maar veel krachtiger door het versterken van 

onze innerlijke hulpbronnen. Het niet tot beschikking hebben van deze 

hulpbronnen is namelijk de primaire oorzaak van het ontstaan van de 

symptomen. Wanneer we symptomen onderdrukken zonder heelheid te 

cultiveren blijft een ongezonde, onhele en gefragmenteerde psyche bestaan die 

binnenkort nieuwe symptomen zal vinden om deze onheelheid uit te drukken. 

 

Hier is de analogie met een ecosysteem. Wanneer een ecosysteem wordt 

vernietigd - bijvoorbeeld door overgebruik, monocultuur etc. - zal een nieuwe 

cultuur ontstaan, wanneer je haar met rust laat. Wanneer je haar actief probeert 

te sturen of de nieuw ontstane cultuur probeert te elimineren, maak je het 

ecosysteem niet krachtiger, maar bestrijd je dat wat we “onkruid” noemen. 

Wanneer je daarentegen de grondkwaliteit verbetert en bij de natuur horende 
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gewassoorten plant zal het gebied snel de sociale en ecologisch heelheid 

terugvinden. 

 

Op dezelfde wijze kunnen we de menselijke psyche benaderen - door het 

verbeteren van de psychologische, sociale en spirituele bodem en het cultiveren 

van het oorspronkelijke zelf zal er veel minder kans zijn dat de zwakke en 

kwetsbare elementen van onze psyche ons overnemen; de psychologische ruimte  

 

 

 

is namelijk al deels overgenomen door facetten van ons volledig bloeiende zelf. 

We hebben de nadruk gelegd op het vergroten en verbeteren van gezondheid en 

heelheid meer dan op het onderdrukken van pathologie en fragmentatie.  

 

We kunnen onze psyche doven met farmacologische bestrijdingsmiddelen en ze 

therapeutisch doden, maar een veel betere benadering zou zijn onze 

psychologische, sociale en ecologische (=spirituele) aarde te verzorgen en te 

verbeteren en de capaciteiten van ons oorspronkelijke menszijn te versterken.  
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Een tweede beperkende overtuiging van de traditionele benadering - naast het 

idee dat het symptoom een probleem is in plaats van een indicatie van een 

probleem - is dat onze problemen en moeilijkheden alleen maar resultanten zijn 

van problemen van onze individuele psyche of erger nog van onze individuele 

hersenen. In recente decennia groeit het besef dat onze psychologische 

gezondheid voor een heel groot deel afhangt van de wereld waarin we ingebed 

zijn - het psychologische welzijn van onze familie, de volwassenheid van onze 

menselijke gemeenschap en de vitaliteit van onze ecologische omgeving. De 

ultieme betekenis van “psychologisch” gezond is interpersoonlijk en ecologisch  

en kan niet worden gereduceerd  tot iets subjectiefs, innerlijks of neurologisch. 

Gedrag dat soms wordt bestempeld als “psychologische aandoening” is heel vaak 

begrijpelijk en een natuurlijke reactie, wanneer het gezien wordt als een 

symptoom van een chaotische wereld. De meeste persoonlijke moeilijkheden zijn 

symptomen van problemen in relaties, families, gemeenschappen en 

ecosystemen.  

 

Wanneer een grote hoeveelheid mensen in een bepaalde gemeenschap 

significante psychologische problemen heeft, zoals nu in onze westerse wereld 

dan ligt de oorzaak niet bij de mensen, maar bij de cultuur. En het is deze zelfde 

cultuur die opgebouwd is door de collectieve acties van zijn leden. Het is de 

verantwoordelijkheid voor capabele individuen om te helpen de cultuur heel en 

vitaal te maken.  

 

 

Een levende psychologie 
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Naast de focus op pathologie meer 

dan op ‘mogelijkheid’ en ‘deelnemer 

zijn’ is een ander kenmerk van 

traditionele westerse psychologie het 

vervreemd zijn van de grotere Aarde 

gemeenschap en met name van de 

ongebreidelde natuurkrachten, 

kwaliteiten, habitats en soorten. 

Gelukkig gloort er een nieuw en zich 

ontwikkelend veld van psychologie, 

dat van de ecopsychologie . Zoals een 

goede integrale ontwikkeling betaamd, 

omarmt dit al het goede dat voorafging, zoals de inzichten van traditionele 

westerse psychologie en boeddhistische oosterse psychologie net als het 

groeiende besef van positieve psychologie en ook de epigenetica.  

 

We gaan opnieuw herkennen hoe we ons eeuwenlang ontwikkeld hebben als 

reactie op uitdagingen en omstandigheden en mogelijkheden binnen het enorm 

complexe web van ecologische relaties in een immens geanimeerde wereld. De 

manier waarop we denken, voelen, waarnemen, inbeelden en handelen is 

ontstaan in afstemming op de ritmes van de dag en het draaien van de seizoenen 

in intieme relatie met de onvoorstelbaar grote variatie van andere levensvormen 

en krachten. En hoewel we ons in het leven van elke dag als westerling 

afgescheiden kunnen voelen van onze aardse wortels en relaties, blijft het 

onbetwistbaar waar, dat de diepste structuren van onze menselijke psyche - de 

onderliggende patronen, universele archetypen en ingeboren capaciteiten die ons 

ter beschikking staan, zelfs wanneer we vanuit een bepaald perspectief 

psychologisch gewond en gebroken zijn - ontstaan zijn vanuit het grote levensweb.  

 

 

Welke inzichten ontstaan dan betreffende onze menselijke psyche, wanneer we 

terugkeren naar de Aarde en ons herinneren dat we verbonden zijn met alles wat 

bestaat. Wat gebeurt er wanneer we ons herinstalleren in een wereld van lente-

zomer-herfst-winter, van vulkanen, stormen, bizon, maan, valk, zandduin en 
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sterrenstelsels? Wat ontdekken we wanneer we onszelf herontdekken als 

menselijke dieren, als zoogdieren met bepaalde capaciteiten zoals zelf-reflectief 

bewustzijn, voorstellingsvermogen en taal? Hoe zullen we kiezen te leven 

wanneer ons herinneren hoe natuurlijk en ecologisch noodzakelijk sterven is? 

Wat zien we in de spiegel wanneer we ons bewust zijn van de dagelijkse realiteit 

van ons hedendaagse menszijn en de massale uitroeiing, van de aanstaande 

collaps van ons ecosysteem en de instabiliteit van ons klimaat? En welke 

mysterieuze reis zal zich ontvouwen, wanneer we antwoorden vinden op de 

gevaarlijke en uitdagende verplichtingen, die ontstaan vanuit onze menselijke ziel, 

van de droom van de aarde en vanuit een intelligent, evoluerend en bezield 

universum. 

 

Wat zullen we ontdekken of herinneren betreffende de aard van menszijn en de 

meeste effectieve methodes om menselijke heelheid te cultiveren, wanneer we 

ons hebben bevrijd van psychotherapie, coaching, onderwijs en religie vanuit 

geïnstitutionaliseerde ruimtes, klaslokalen en kerken? Wat ontstaat wanneer we 

onze technieken en praktijken om menselijke ontwikkeling te faciliteren kunnen 

begeesteren, levend zullen maken, niet alleen door naar buiten te gaan maar 

vooral door ontmoetingen te creëren met de andere-dan-mensen wereld als 

centraal thema? Wat gebeurt met andere woorden wanneer we toestaan dat 

Natuur onze primaire therapeut of gids is en de menselijke gids of adviseur meer 

en meer daar een assistent van is? 

 

 

De nieuwe stap 

 

We zijn nu in de unieke gelegenheid de nieuwe Westerse psychologie die vorm 

te geven, die de mensheid  boven alles erkent als natuurlijk, als natuur en als niet 

afgescheiden er van. We kunnen de psychologie weer levend maken; een 

positieve psychologie met methodieken geworteld in ritmes, patronen en 

principes van andere dan menselijke ontmoetingen met alles wat is. We bouwen 

een westerse psychologie die stevig geworteld is zowel in de aarde als in de ziel 

van de wereld, zowel een eco-psychologie als een diepte psychologie. Deze 

psychologie moedigt aan tot het dienen van de grote aarde gemeenschap om het 

leven van alle soorten te dienen en is niet alleen gericht op het ledigen van 
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persoonlijke nood, het helen van eigen verwondingen of het vervullen van 

egocentrische verlangens. 

Een volwassen ecopsychologie probeert niet onze angst, wanhoop, boosheid, 

verdriet in antwoord op de toenemende ecologische destructie van de biosfeer te 

onderdrukken of weg te poetsen. Het helpt ons juist om deze gevoelens veel 

dieper te ervaren, zodat we een nieuwe emotionele vitaliteit hervinden die ons in 

staat stelt tot de grootste bijdrage aan een noodzakelijke culturele renaissance. 

Dit is de grote verandering die zo nodig is, een innerlijke verandering van een tot 

vernietiging gedoemde economie van industriële groei naar een leven-

ondersteunende gemeenschap, die zich committeert aan het herstellen van de 

wereld. Dit noodzakelijke werk is veel meer dan het zoeken van persoonlijke 

geluk of innerlijke stilte en meer dan een verfijning van economie, onderwijs, 

opvoeding en geneeskunde. Het is een fundamentele ommekeer, een revolutie in 

ons besef van wat het betekent mens te zijn en een revival van wat het betekent 

mens te zijn en van onze vermogens daadwerkelijk potentieel voor verandering te 

zijn.  

 

Het is de hoogste tijd een nieuwe kaart van de menselijke psyche te creëren en 

deze kaart is niet langer een verzameling van symptomen, ziektes en 

persoonlijkheidsproblemen maar een map van onze ingeboren heelheid, ons 

fascinerende potentieel en onze diversiteit, onze complexiteit en onze elegantie. 

 

 

Dit is de uitdaging en ik ben er klaar voor.  

 

De komende jaartraining en de realisatie van het ecodorp in de nabije toekomst 

laten zien dat de hier boven beschreven inspiratie geen droom is of alleen een 

reactie op een wereld in verval, maar een gepassioneerde en doorleefde 

manifestatie van jaren van gemeenschappelijke ontwikkeling van geïnspireerde en 

bewogen mensen.  

 

 

We zijn hierbij schatplichtig onder meer aan Ken Wilber, Don Beck, Andrew 

Cohen, Bill Plotkin en vele anderen. 
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Joop de Vette  

 

 

 

 

 

 


