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H
ier loop ik wel vaker tegen-
aan, met name met co-
trainers, maar ook met 
studenten. Meestal werk ik 
niet met een programma en 

als ik het al heb, dan kan ik er zomaar 
van afwijken. Wat niet betekent dat ik 
daarbij het onderwerp of het thema los-
laat. Maar de invalshoek en de oefenin-
gen worden regelmatig heel anders dan 
vooraf besproken. Wat me overigens 
het probleem oplevert dat ik zelf ach-
teraf vaak niet precies meer weet wat 
ik gedaan heb. Waar mogelijk vraag ik 
weleens aan de assistenten om dat voor 
me op te schrijven. Om de keer daarop 
toch weer iets anders te doen.

Voor mij is iedere training nieuw, 
ook al gaat het over hetzelfde onder-
werp. Het gevoel dat daarbij hoort is dat 
ik weer ‘mag’. Dat levert een spannend 
soort nieuwsgierigheid op: ik stap in een 
nieuwe situatie en weet niet wat die gaat 
brengen. Net zoals een muzikant of een 
acteur ben ik opnieuw aan het uitvin-
den. De uitvoering van een muziekstuk 
kan nooit hetzelfde zijn en zo beleef ik 
het geven van een training ook. Creëren 
staat altijd in relatie ‘tot’. Dat ‘tot’ kan 
van alles zijn: het moment, de omge-
ving, de toeschouwers of deelnemers, 
mijn eigen conditie en stemming. Als ik 
creëer stap ik in die relatie, die per defi-
nitie nieuw is.

Als professional willen we graag 
geloven dat het resultaat bereikt wordt 
door ons handelen. Daarmee probe-
ren we de uitkomst controleerbaar te 
maken en uit te vinden wat het beste 
‘werkt’. Op dat moment stoppen we met 
creëren en treden we niet iedere situ-
atie meer tegemoet als nieuw, als iets 
wat zich niet eerder heeft voorgedaan.

Professie en creatie

term ‘mah’, de ruimte tussen het ene en 
het andere moment, tussen de woor-
den, de noten van de muziek, de in- en 
uitademing. In de ‘mah ‘ is er even niets, 
een niets van waaruit een nieuwe crea-
tie kan ontstaan, iets wat er eerder niet 
was. Ik word het meest gelukkig als ik in 
deze openheid en vrijheid kan werken, 
als ieder moment een nieuw moment 
is waarnaar we met elkaar nieuwsgierig 
kunnen zijn. a
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Afgelopen zomer namen mijn vrouw 
en ik deel aan een training Dharma Art.[1,2]  
Het principe in Dharma Art is dat je 
creëert vanuit directheid, onzelfzuch-
tigheid en non-agressie. Bij een van de 
oefeningen moesten we voor een leeg 
papier gaan zitten met daarnaast een 
penseel en zwarte inkt en wachten op 
een impuls. Om vervolgens met vol-
ledige aandacht het penseel in de inkt 
te dopen en met één beweging iets op 
het papier te zetten. Daarna vouwde je 
het papier op, legde het naast je neer en 
keek je opnieuw naar het volgende lege 
papier. Het moment was voorbij, het 
opgevouwen papier bleef niet bewaard, 
je liet het los en een volgend moment 
voor datgene wat daarna kwam was 
aangebroken.

Arawana Hayashi[3], de trainster, 
benadrukte steeds opnieuw de Japanse 

‘in de ruimte tussen het ene en het andere 
moment is er even een niets van waaruit een 

nieuwe creatie kan ontstaan’

LIFE IN PROGRESSDoor Henne Arnolt Verschuren Henne Arnolt Verschuren studeerde af in sociaal-
culturele wetenschappen en gezinstherapie. 
Vervolgens schoolde hij zich in lichaamsgerichte 
psychotherapie, sjamanisme en traumahealing. 
Van 2004-2015 was hij directeur van Bodymind 
Opleidingen, waar hij nog steeds aan verbonden is. 
Daarnaast heeft hij een eigen praktijk: 
www.lifeinprogress.nl.
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In een training die ik onlangs gaf aan begeleiders vroeg een van de deelnemers of ze mijn programma 
mocht gebruiken voor haar eigen trainingen. Ik heb daar nooit zoveel moeite mee, alleen moest ik haar 
teleurstellen: ik had geen programma op papier staan. Haar verbazing had niet groter kunnen zijn en haar 
reactie was: ‘Dan ben je nog beter dan ik dacht’. In haar verdere zelfonderzoek bleek dat zij iemand was die 
haar programma altijd helemaal uitschreef en dat het misschien tijd werd om dit wat meer los te laten.

januari/februari 2023 | VAKBLAD NATUURLIJKE & INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG

Weerstand PLUS
Uitgebalanceerde krachtige en complete formule

25 mcg natuurlijke vitamine D3, 30 mg zink L-methionine en 
80 mcg gistvrij selenium per dagdosering van 2 capsules

Extracten van echinacea, propolis, vlierbes en cat’s claw

De hoeveelheid vlierbes extract in 1 capsule staat gelijk 
aan 8300 mg vlierbessen

Weerstand PLUS is geschikt voor vegetariërs, bevat alleen 
natuurlijke hulpstoffen en is vrij van gluten

 Bromelaïne om de opname te verbeteren
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Een natuurlijke 
keuze voor extra 
ondersteuning
De wintermaanden zijn bij uitstek geschikt 
om de weerstand te ondersteunen. 
Proviform ontwikkelde daarvoor een brede 
formule met krachtige extracten, aangevuld 
met hoogwaardige vitamines en mineralen. 

Het Proviform assortiment bevat ruim 100 orthomoleculaire 
voedingssupplementen van zeer hoge kwaliteit, in een 
donkere glazen verpakking voor optimale bescherming 
van de ingrediënten. Kijk voor meer informatie op 
www.proviform.nl en bestel het gratis informatieboek 
voor professionals.
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EEN NATUURLIJKE KEUZE VOOR PURE KWALITEIT www.proviform.nl
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