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Over dit E-book 
 
Dit E-book is een publieke versie van de scriptie die ik voor mijn yoga-opleiding schreef.  

 

Het gaat over angst. Voordat ik hieraan begon had ik (weer eens) allerlei onderwerpen 

bedacht om over te schrijven: rust en adem, ontspannen besturen, de gemeentelijke 

gezondheidszorg en het effect van yoga daarop. Ik twijfelde over welk onderwerp het beste 

zou zijn. Ik vond het erg belangrijk dat ik het beste onderwerp zou kiezen. In het proces van 

denken kwam er (weer eens) geen letter op papier omdat ik dacht dat het niet het goede 

verhaal zou zijn. Dit is een herkenbaar probleem voor me, omdat ik vaker in het schrijfproces 

van werkstukken, scripties, beleidsplannen en initiatieven niet tot het daadwerkelijke 

schrijven kwam. Dit moment in het schrijfproces, waarin ik daadwerkelijk iets moet gaan doen, 

voelt voor mij als een soort van faalangst. Niet weten of iets echt het goede is en daarom niet 

willen beginnen. Het leidt tot verkramping, tot verstarring. En mijn energie stroomt niet meer.  

 

Daarbij was het in eerste instantie een scriptie. Een ding waar ik niet veel positieve associaties 

mee heb. Mijn werkstukken op de middelbare school liet ik liggen tot het einde van het 

schooljaar. Mijn essays op de universiteit, daarvoor geldt hetzelfde. Het heeft vijf jaar geduurd 

voordat ik mijn masterscriptie eindelijk inleverde. Dat is nu dus nog steeds pijnlijk omdat ik, 

mede daardoor een grote studieschuld moet aflossen. Ik vond ook steeds dat het problemen 

in mezelf waren, die ik zelf moest oplossen. Ik wil niet een ander de schuld hiervan geven, al 

denk ik soms wel eens: was er maar meer begeleiding geweest, hadden mijn ouders zich maar 

anders gedragen, dan was ik nu niet in deze problemen gekomen. Vooral negatieve gedachten 

dus over het thema scriptie. Het weer in contact zijn met het thema scriptie is een moment 

waarop mijn systeem getriggerd wordt. Alarmbellen gaan af. Oude patronen, de roestige 

radars gaan weer aan het werk. De angst komt weer op. De verlamming is aanwezig.  

 

Misschien herken je zelf ook zo’n situatie, waarin je je angstig voelt, waarin je gaat twijfelen, 

waarin je geen uitwegen ziet. Of zijn er dingen die je mijdt omdat je niet geconfronteerd wilt 

worden met moeilijkheden, met de dingen die je spannend denkt te vinden, of met je eigen 

ik. Als je dat soms zo ervaart is dit werkstuk misschien ook interessant voor je om te lezen. Ik 

schrijf namelijk over hoe je angst kunt herkennen en kunt inzetten als behulpzame emotie. Als 

je deze scriptie leest leer je ook waar angst biologisch gezien vandaan komt. 
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Ik zat dus weer eens in een impasse. De oplossing die ik toen heb bedacht is om over angst te 

schrijven. Te schrijven over hoe de angsten mij belemmeren om de keuzes te maken en om 

die dingen te doen die ik echt zou willen. Ik schrijf ook over de visie van yogafilosofie op het 

thema angst. Ik zie de angst. En in plaats van daarvoor weg te rennen of onder een deken in 

een hoekje te gaan zitten, wat ik vroeger liever deed, kies ik er nu voor om met de angst te 

werken. Ik ben me nu bewust van de angst en ook bewust van de keuze die ik kan maken over 

hoe ik hiermee om wil gaan. Vaak wordt er gezegd dat je door de angst los te laten of door de 

angst te accepteren er iets gaat gebeuren, maar eerlijk gezegd kan me dat weinig schelen. Het 

is vooral zo dat de angst me nu enorm belemmert en dat ik van die belemmering af wil. Ik heb 

geen idee wat me het schrijven over angst gaat doen.  

 

 

  



 5 

  
 

Angsthaas en Twijfelkont zitten op yoga 

Het heeft wel een tijdje geduurd voordat ze durfden gaan. Angsthaas was bang dat ze 

de moeilijke yogahoudingen niet kon en Twijfelkont wist niet in welke yogalegging 

haar benen het beste uitkwamen. Nu zijn ze er toch. Zelfs met zijn tweeën! Hoe dat is 

gekomen? Op een dag had Angsthaas Twijfelkont gebeld. Voordat Twijfelkont had 

besloten dat ze de telefoon opnam had Angsthaas de hoorn snel weer neergegooid. 

Twijfelkont wist niet of ze terug zou bellen. Als het echt belangrijk was, dan zou 

Angsthaas toch zeker wel nog eens bellen? Angsthaas was deze keer vasthoudend en 

ze belde inderdaad terug naar Twijfelkont. Na even overwegen en na met haar 

moeder te overleggen besloot Twijfelkont dat ze inderdaad wel eens mee kon gaan. 

Ze had toch al verschillende leggings thuisliggen voor het geval ze ooit eens zou gaan. 

Eigenlijk was het een wonder dat ze vriendinnen met elkaar zijn. De communicatie 

tussen Twijfelkont en Angsthaas gaat niet altijd soepel. Als Angsthaas besluit dat ze 

wel een drankje samen kunnen gaan drinken staat Twijfelkont weer te treuzelen 

omdat ze niet weet of het wel in haar planning past. Als Twijfelkont eindelijk de knoop 

heeft doorgehakt om in Italië op vakantie te gaan durft Angsthaas ineens niet zo ver 

weg te gaan in verband met de kat die ook eten nodig heeft. Maar vaak vinden 

Twijfelkont en Angsthaas dit patroon stiekem ook wel fijn. Op deze manier is het 

duidelijk dat er niet te veel hele spannende dingen gebeuren. Alle keuzes die 

uiteindelijk gemaakt worden zijn gewikt en gewogen. En als een keuze gemaakt is kan 

het ook zomaar gebeuren dat er alsnog niets gebeurt, dat alles lekker bij hetzelfde 

blijft. Want dat vinden Angsthaas en Twijfelkont wel fijn, het liefst veranderen ze nooit 

wat in hun leven. Of ja, ze willen wel wat veranderen. Angsthaas wil bijvoorbeeld een 

fijne relatie, en Twijfelkont wil een nieuwe baan. Maar hoe het nu gaat, gaat het ook 

wel prima. 

 



 6 

1. De verkramping 
 
 
 

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy 

There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti 

He's nervous, but on the surface he looks calm and ready 

To drop bombs, but he keeps on forgettin' 

What he wrote down, the whole crowd goes so loud 

He opens his mouth, but the words won't come out 

He's chokin', how, everybody's jokin' now 

 
 
 
Help paniek! 
Ik adem heel snel, ik zie wazig, heb tintelingen in mijn lichaam en ik zweet alsof ik in een hete 

sauna zit. Mijn adem voelt afgesneden, alsof er geen zuurstof in de lucht is. En mijn gedachten 

racen in het rond: ik kan dit niet, ik kan dit niet, ik kan dit niet. Straks heeft iemand het door, 

dat ik dit echt niet kan. Ik wil hier weg, ik wil hier weg, ik wil hier weg. 

 

De werkelijkheid: ik zit aan een grote ovalen tafel. Mijn collega’s uit mijn fractie zitten om mij 

heen. We zitten hier vaker. Het is de burgemeesterskamer. Ze praten over de komende 

stemming van de gemeenteraad. We besluiten samen wat onze positie zal zijn. Mijn collega’s 

kijken de tafel rond en soms ontmoeten mijn ogen die van hen. Het onderwerp van de 

stemming kan ik me niet meer herinneren. Dan is de vergadering is afgelopen. Fieuw, dat is 

dan ook weer voorbij. 

 

Het nut van angst1 
Nu is het zo dat de emotie angst ergens vandaan komt. In onze evolutie speelt angst een 

belangrijke rol. Het kan de overlevingskansen vergroten. Kijk bijvoorbeeld eens naar een hert 

of een ander prooidier. Ze scant continu de omgeving om te zien of er gevaar dreigt. Haar 

ogen checken de omgeving, het hert staat roerloos stil, hoort iets knisperen en schiet 

 
1 Dit hoofdstuk is gebaseerd op drie bronnen: 

© Mental Health First Aid (2016). Handboek 
© Netflix (2019). The mind explained – Anxiety 
© Sabine Pieters (28 september 2019). Workshop stresspreventie en yoga 
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vervolgens in beweging. Ze vlucht weg. Op zo’n moment van dreiging worden er in het lichaam 

van het hert verschillende processen actief. In de hersenen gaat de amygdala aan de slag. De 

amygdala produceert de afgifte van adrenaline zodat het lichaam wordt voorbereid om te 

vechten of te vluchten. De hartslag en de ademhaling gaan omhoog. Luchtwegen en 

bloedvaten verwijden zich. Zo komt er genoeg zuurstof bij de spieren om te vluchten. De 

spieren spannen zich en zijn klaar voor actie. De ogen van het hert vernauwen zich. Het zicht 

verandert van een breed veld naar focus op de dreiging voor zich. Het hert heeft alle energie 

nodig voor de dreigende situatie. In het lichaam worden functies die hiervoor niet nodig zijn 

stilgelegd. Er is nu geen energie nodig voor het verteren van eten of voor voortplanting. De 

bloedtoevoer naar de maag en huid wordt afgesloten en de zenuwen voor opwinding worden 

uitgeschakeld. 

 

Zoals angst een dier helpt om te ontsnappen, helpt de emotie angst ons mensen ook in 

dagelijkse situaties. Bijvoorbeeld als je op het punt om over te steken en er plots een auto 

komt aanrijden. Je schrikt en doet een stap achteruit. Op dat moment produceert de amygdala 

in jouw hersenen adrenaline en maakt het lichaam zich klaar om te vechten of te vluchten. 

Een behulpzame emotie dus voor ieder mens in een fysiek gevaarlijke situatie. Misschien kun 

je zelf nog andere situaties bedenken waarin angst van nut is voor jou? 

 

Wanneer angst je belemmert 

Als mens maak je je waarschijnlijk ook druk over andere dingen. Bijvoorbeeld over het betalen 

van de huur, het kopen van een nieuw huis, de auto die naar de garage moet, de kinderen op 

school die thuiskomen met een nieuw rapport of je moeder die plotseling ziek is geworden. 

Ook in deze situaties zetten wij mensen dezelfde fysieke middelen in zodat we kunnen 

omgaan met de situatie. Per dag maken wij ons zorgen en creëren we angst in ons lichaam. O, 

nee deze file is verschrikkelijk. O, nee ik moet nog eten koken. O, nee deze vergadering duurt 

veel te lang en nu ben ik niet op tijd bij mijn volgende afspraak. O, nee mijn kind heeft 

spaghettisaus op zijn witte shirt geknoeid. O, nee ik moet nog een vakantie boeken vandaag. 

En zo zijn er nog talloze andere voorbeelden te noemen. In deze gevallen vult ons lichaam zich 

met angst, bangheid en stress. Hormonen zoals adrenaline zorgen ervoor dat het lichaam zich 

klaarmaakt om te vechten of te vluchten. Maar het is niet mogelijk om te vluchten of te 

vechten voor het boeken van de vakantie, voor de spaghettisaus of voor de vergadering. En 

toch, wanneer in deze situaties stress ontstaat, krijgen we dezelfde lichamelijke ervaringen als 
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in het geval wanneer we fysiek stress ervaren. Denk aan hoofdpijn, buikpijn, tintelingen, droge 

mond, geen seks kunnen of willen hebben, zweten, hartkloppingen, zere spieren.  

 

In maart 2019 besefte ik me dat ik onredelijk veel last had van angst. Ik vond het onredelijk, 

omdat de angst mij belemmerde. Ik ervaarde dat ik angst had om naar buiten te gaan en heel 

lang kon gaan zitten dubben, piekeren en huilbuien kreeg, voordat ik eindelijk boodschappen 

ging doen. En ik werd me bewust van de angst voor de beoordeling van anderen. Bijvoorbeeld 

wanneer ik in een vergadering zat was ik bezig met gedachten als: de anderen krijgen het vast 

door, dat ik dit niet kan. Ik ga vast door de mand vallen. De rest heeft in de gaten dat ik er niks 

van snap. Op dat soort momenten was mijn hoofd niet bij de inhoud van de vergadering en 

bemoeilijkte de angst me om een bijdrage te leveren. Het idee om door de mand te vallen 

heet impostersyndroom. Later leerde ik dat veel meer mensen hier last van hebben!2 Maar 

mijn angst had ook andere symptomen. Zo beeldde ik me steeds vaker in dat er ergens een 

hele enge clown in het huis verstopt was en werd ik bang voor donker. Als iemand me liet 

schrikken reageerde ik daar extreem op; mijn lichaam verstijfde helemaal en daarna kreeg ik 

een huilbui. Ik ervaarde ook dat ik dingen die anderen vanzelfsprekend vonden heel anders 

interpreteerde. Ik had het idee dat er veel vaker moeilijkheden waren dan dat die er werkelijk 

waren. En een ding dat me ook heel erg belemmerde is dat ik uitcheckte. Als iets onprettig 

werd vluchtte ik als het ware in mijn hoofd, waar ik kon dromen en kon piekeren in mezelf. 

Best wel veel verschillende symptomen.  

 

Deze of soortgelijke symptomen kun je ervaren bij angst. Het hoeft niet te zijn dat je alle 

symptomen ervaart, of misschien ervaar je wel iets geheel anders. En dat is ook oké.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 De term syndroom is daarom niet helemaal juist. Het is namelijk geen ziekte en komt vrij veel voor. Bekijk 
eens dit filmpje als je er meer over wilt leren: Elizabeth Cox. What is imposter syndrome and how can you 
combat it? https://www.youtube.com/watch?v=ZQUxL4Jm1Lo  

 

Where you gonna run to? 

We got to run to the rock 

Please hide me, I run to the rock 

Please hide me, run to the rock 

Please hide here 
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Tekenen en symptomen van angst 

 

Fysiek 

© Hart klopt in de keel, pijn op de borst, snel kloppend hart, blozen 

© Snelle, oppervlakkige ademhaling en ademnood 

© Duizelig, hoofdpijn, zweten, tintelingen en gevoelloosheid 

© Stikken, droge mond, buikpijn, misselijkheid, overgeven en diarree 

© Spierpijn en -kramp (vooral in de nek, schouders en rug), rusteloosheid en trillen 

Psychologisch 

Onrealistische of overmatige angst en zorgen (over gebeurtenissen in het verleden en de toekomst), 

chaotische gedachten of het krijgen van een black-out, verminderde concentratie, slechter geheugen, 

besluiteloosheid, prikkelbaarheid, ongeduld, woede, verwardheid, gespannenheid, nervositeit, slecht 

slapen, levendige dromen. 

Gedragsgerelateerd 

Situaties vermijden, obsessief of compulsief gedrag, stress in sociale situaties, meer gebruik van 

alcohol of andere drugs. 

Bron: Mental Health First Aid Handboek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angst als psychische aandoening 

Angst is de meest voorkomende psychische aandoening. Een paniekaanval is daarvan een 

vorm van maar dit is geen universele vorm. Zo'n 30% van de mensen lijden ernstig onder 

angst. Als angst je leven in de weg gaat zitten wordt het een angststoornis. In het lijf van 

mensen met een angststoornis zijn wat verschillen ten opzichte van mensen zonder 

angststoornis. De amygdala van mensen met een angststoornis is overgevoelig. Dat betekent 

dat signalen voor angst, om te vechten of te vluchten sneller worden afgegeven. Mensen met 

een angststoornis zien de wereld anders en ervaren dreiging in voor anderen alledaagse 

situaties. Er kan ook sneller een kettingreactie van angst ontstaan. Het logische deel van een 

hersenen kan de amygdala niet beteugelen en zo kan de angst uitmonden in een regelrechte 

crisis.  

 

Verschillende soorten angststoornissen 

Er zijn verschillende angststoornissen. De indeling van de verschillende angsten is wat lastig 

te maken. Er zijn namelijk veel specifieke angsten, zoals verlatingsangst, de angst om 
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beoordeeld te worden, angst voor spreken in het openbaar, angst voor controleverlies etc. Ik 

volg hieronder het handboek Mental Health First Aid, dat vijf verschillende angststoornissen 

onderscheidt. Zie het kader hieronder. 

 

Ten eerste de gegeneraliseerde angststoornis. Hiertoe behoort de overtuiging dat er iets ergs 

zal gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan een intolerantie voor onzekerheid en het geloof dat 

zorgen nodig zijn om met problemen te kunnen omgaan. Ten tweede is er de sociale 

angststoornis. Mensen met deze angst ervaren bijvoorbeeld bindingsangst, angst voor sociale 

evenementen of de angst voor beoordeling door anderen. Mensen met de derde vorm, de 

paniekangststoornis, vrezen het verlies van controle in een paniekaanval. Dit kan dan ook 

gecombineerd worden met pleinvrees (agorafobie).  

 

De vierde soort angst is obsessive compulsive disorder. Ieder mens heeft gedachten. Maar bij 

iemand met OCD is er een fixatie op de impulsen en gedachten. Een voorbeeld daarvan is als 

de gedachte opkomt: die hond is sexy. Bij iemand zonder OCD komt de gedachte op en gaat 

de gedachte ook weer weg. Je merkt de gedachte op en keert weer terug naar waar je mee 

bezig was. Iemand met OCD blijft echter in de gedachte hangen. Deze persoon denkt: die hond 

is sexy. En vervolgens komen er meer gedachten: o, nee dat mag ik niet denken. Er ontstaat 

een cirkelredenering. Vervolgens bepaalt iemand met OCD voor zichzelf bepaalde regels om 

hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld iedere keer als deze persoon hieraan denkt, of als zij een 

hond ziet, moet ze vijf keer in de handen klappen. OCD staat bekend om de rituelen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het tellen van voorwerpen, de handen samenknijpen of het verrichten 

van bepaalde handelingen wanneer er een gedachte op komt. Hierbij wordt de angst 

gecreëerd dat er iets ergs gebeurt als deze persoon het ritueel fout doet.  

 

De vijfde vorm van angststoornissen is de 

posttraumatische stressstoornis. Hierbij 

is iemand blootgesteld geweest aan de 

dood of dreiging met de dood, ernstig 

letsel of seksuele aanranding. Deze 

persoon kan hier en nu herbelevingen 

ervaren van deze gebeurtenis. 

Bijvoorbeeld flashbacks, vervelende 

gedachten of onrust.  

Vijf vormen van angststoornissen: 

1. Gegeneraliseerde angststoornis  

2. Sociale-angst stoornis 

3. Paniekangststoornis 

4. Obsessive Compulsive Disorder 

5. Posttraumatische stressstoornis 

 

Bron: Mental Health First Aid Handboek 
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Toen ik me realiseerde dat ik last had van angst, zoveel dat ik het zelf niet kon oplossen, 

realiseerde ik me dat ik hulp nodig had om met de angst te kunnen omgaan. Ik ging naar de 

huisarts en had daarna een aantal gesprekken met de praktijkondersteuner voor de 

geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ). In de gesprekken werd duidelijk dat de klachten die 

ik ervaarde niet goed in de hokjes van de gezondheidszorg pasten. Ik had klachten die lijken 

op pleinvrees (agorafobie), maar ook klachten die passen binnen de gegeneraliseerde 

angststoornis, ook depressie klachten, en volgens de hulpverleners leek het ook op 

gedragsproblemen in het autisme spectrum. Ik werd op mijn verzoek doorverwezen naar een 

psycholoog. Ook de psycholoog kwam in eerste instantie niet tot het definiëren van mijn 

klachten volgens de hierboven genoemde ordening. Ik wil hiermee aangeven dat je diffuse 

klachten kunt hebben, dat niet alles helemaal te kaderen valt. En het is oké als jouw 

problemen niet volgens het handboek eruitzien.  

 

Waar komt een angststoornis vandaan? 

In het geval van een traumatische stoornis is de herkomst de traumatische gebeurtenis. De 

hersenen werken als een associatiemachine. Dit betekent dat er bepaalde verbindingen 

gelegd worden in de hersenen. Dit is nuttig, bijvoorbeeld je bent op de fiets en ineens zie je 

een eng kruispunt. Je merkt op dat je hier bijna werd aangereden een vorige keer dat je hier 

reed. Deze associatie helpt je om extra op te letten in de situatie en om te bepalen hoe je deze 

situatie zo veel mogelijk kunt vermijden. Deze verbindingen in de hersenen vergroten op deze 

manier je levenskansen echter, mensen kunnen ook door onschuldige dingen irrationele 

beangstigende associaties krijgen waarin nooit sprake is geweest van een fysieke, realistische 

angst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zien van een horrorfilm. 

 

Er is nog veel onbekend over hoe angst precies werkt. Angst is erfelijk overdraagbaar. Je hebt 

twee keer zo veel kans op een angststoornis wanneer een van je ouders een angststoornis 

heeft. En vrouwen hebben twee keer zo veel kans op een angststoornis dan mannen. Ook 

worden er verbanden gelegd tussen depressie en angststoornis. Ze gaan vaak samen, maar 

het precieze verband is onduidelijk. Er wordt weleens gezegd dat we nu leven in een 

angstepidemie. Sommige mensen wijzen vooral sociale media aan als veroorzakers van 

(sociale) angst. Zo krijgen tieners die langer naar schermen kijken krijgen vaker een diagnose 

voor angst en voelen mensen die vaker social media gebruiken zich vaker eenzaam, wat dan 

weer de angstsymptomen kan verergeren. De causale relatie is echter onduidelijk. Zitten 

angstige mensen vaker achter een scherm of veroorzaakt het kijken naar een scherm meer 
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angst? Andere mensen wijzen meer naar de tijdsgeest, waarin het werk continu verandert en 

waarin we nog steeds leven in de organisaties van de 19e eeuw, maar we ons zelf veel meer 

als een netwerk organiseren. Dit veroorzaakt spanning en onzekerheid over werk: behoud ik 

mijn baan nog wel? En kan ook meer existentiële vragen oproepen: wat is mijn rol in dit leven?  

 

Gewoon een klein beetje bang 

Dit hoofdstuk hierboven ging meteen diep in op het thema angst en wat er kan gebeuren als 

angst heel groot wordt. Dat je een angststoornis kunt hebben wanneer de angst je leven 

beheerst. Maar daar hoeft het voor jou helemaal niet over te gaan. Misschien ben je gewoon 

af en toe een beetje bang. Bijvoorbeeld voor het geven van die presentatie, of voor het 

gesprek met je leidinggevende over je salaris. Dat is bij de meeste mensen zo. We zijn allemaal 

wel eens bang. Dat is onze natuur. De komende hoofdstukken zijn ook dan misschien wel 

relevant voor jou. 
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2. Ik zie mijn angst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn existentiële vragen: wie ben ik? 

Voordat ik begon aan de yogaopleiding werd ik gewaarschuwd: je zult nooit meer dezelfde 

zijn. Ik dacht dat het wel mee zou vallen. Ik had mijn makkelijke leventje al opgegeven. Ik was 

al aan het pad begonnen. Ik had mijn baan opgezegd, mijn al lang durende relatie uitgemaakt, 

mijn huis verkocht. Hoeveel erger kon het worden? Maar gedurende deze twee jaar heb ik 

vaak existentiële vragen gehad: wie ben ik? Wat is mijn rol in dit leven? Wat doe ik ertoe? En 

waartoe wil ik dan wat doen? Kan het me nog allemaal wel wat schelen? Is het niet veel 

makkelijker hier gewoon mee klaar te zijn? Hoe neem ik een plaats in het leven in? Wat wil ik 

doen in de tijd die ik heb? Ik heb zo veel dromen, maar wat maakt het allemaal eigenlijk uit?  

 

Op het yoga pad leerde ik dat alles een geheel is. Dat we allemaal gemaakt zijn uit dezelfde 

materie. Energie omgeeft ons allemaal. Dit valt uit te leggen met behulp van 

wetenschappelijke inzichten over hoe atomen in elkaar zitten, hoe energiestromen zich 

bewegen.3 De betekenis van yoga is verbinding, eenwording. Het betekent dat alles een is. Er 

is verbinding tussen persoonlijkheid en ziel, tussen lichaam en geest, tussen het mannelijke 

en het vrouwelijke, het individu en het universum. De energie is in ons en om ons heen. Ik ben 

dus een en daarin verbonden met al het leven om me heen. Dit wordt ook wel het non-

dualisme genoemd. Non-dualisme betekent letterlijk ‘geen twee’. Een hele theorie, die ik wel 

rationeel begrijp maar die ik de afgelopen tijd niet altijd voelde. Als er geen ander is, wie ben 

 
3 Ik ga dat hier niet tot in detail uitleggen, want ik begrijp het zelf nog nauwelijks. En het vergt te veel het hier 
allemaal te bespreken. Je kunt er meer over lezen in dit boek: Cyndi Dale (2012). Het subtiele lichaam – Een 
encyclopedie van de energetische anatomie. Altamira 

 

Ken je mij? Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik?  

Ken je mij? Wie ben ik dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 
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ik dan? Als alles een geheel is, wat doet het er dan toe wat ik doe? Wat maakt het leven dan 

nog uit? Ik ging zoeken naar wie ik ben. En soms leidden al deze vragen tot paniekerig niet 

weten. Een gevoel dat me overviel. Help, ik weet het niet meer! Help, ik begrijp dit leven niet! 

Ik heb dan weer de neiging om mijn gedachten snel in cirkels te laten draaien. Er ontstaat een 

vicieuze cirkel van angst, van paniek, van gedachten, van niet weten, van nog meer angst, 

paniek, gedachten, piekeren over het piekeren, angst om de angst.  

 

Aandachtig aanwezig 

Als je last hebt van een angststoornis zijn er verschillende manieren om daarvan te genezen. 

Verschillende behandelingen tegen angst zijn onderzocht en als je echt last hebt van ernstige 

angststoornissen kan een combinatie van therapie en medicijnen het meeste effect hebben. 

Stel dat je ervaart dat angst je leven belemmert, zoek er dan professionele hulp bij! 

Gebruikelijke therapieën die worden aangeboden die kunnen helpen bij angstklachten zijn 

mindfulness, cognitieve gedragstherapie en exposure therapie. Ik ga hieronder wat meer 

vertellen over deze therapieën. De overeenkomst van de drie therapieën is dat je leert 

waarnemen. Dit kan op verschillende niveaus. 

 

Er is veel onderzoek gedaan waarin wordt aangetoond dat mindfulness behulpzaam is bij 

behandelen van mentale klachten zoals angst en depressie. Beoefening van mindfulness 

betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder 

te oordelen. Het gaat om het sturen van de aandacht en een houding die open en uitnodigend 

is tegenover alle innerlijke ervaringen.4 Mindfulness kun je ook zien als een vorm van 

meditatie, waarbij je aandachtig bent bij je eigen ademhaling. Er zijn veel verschillende 

meditatie stijlen. En meditatie kun je vergelijken met sport: je moet trainen om er goed in te 

worden en er zijn veel verschillende soorten sport, net als meditatie. De meeste vormen van 

meditatie zijn geen mindfulness. Een voorbeeld daarvan zijn meditaties op mantra’s zoals 

transcendente meditatie. Daarbij wordt een geluid, een woord of gedachte herhaald totdat je 

de gedachte overstijgt. Er is ook dynamische meditatie die je gedachtenpatronen kunnen 

doorbreken. Dit heb je misschien wel eens in films gezien over Osho. En daarnaast hebben 

veel religies iets van wat je meditatie zou kunnen noemen. Bijvoorbeeld het overdenken van 

een te komen offerritueel of een gebed dat je dichter bij God brengt. Dit is geen Mindfulness. 

Volgens de overleveringen bestudeerde de Boeddha rond 500 voor Christus oude 

 
4 Ger Schurink - Mindfulness 
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meditatievormen uit het Hindoeïsme. En hij gaf er zijn eigen draai aan, waardoor satipatthana 

meditatie ontstond. Het doel is niet je hoofd te legen of bij het goddelijke te komen, het doel 

van mindfulness is bewust aanwezig te zijn zodat het persoonlijk lijden verminderd kan 

worden. Het gaat om de aandacht binnen te behouden. Meestal weten de meeste mensen 

niet wat ze met hun gedachten doen. Er gebeurt iets en dan reageer je zonder je bewust te 

zijn van de gedachte of je reactie. Met mindfulness train je langzaam je spieren zoals wanneer 

je sport in de sportschool. De hersenen worden gezonder en ontwikkelen zich.  

 

Bij cognitieve gedragstherapie leer je jouw gedrag herkennen. Je doet gericht trainingen en 

evalueert jouw gedrag. Bijvoorbeeld door in een situatie jouw gevoel, gedrag en gevolg te 

benoemen. Of door te leren hoe je uit de cirkelredenering kunt stappen en op een meer 

analytische manier het probleem kunt leren bekijken. Een van de meest waardevolle lessen in 

cognitieve gedragstherapie die ik heb gekregen is het toepassen van The Work van Byron 

Katie. Dit is een manier om de gedachten die jouw lijden veroorzaken op te sporen en te 

onderzoeken. Het is een manier om vrede in jezelf en met de wereld te vinden. Byron Katie 

ontdekte deze methode na een periode van tien jaar ernstige depressie. Ze ervaarde het 

levensveranderende inzicht dat ze leed wanneer ze haar gedachten geloofde en dat ze niet 

leed wanneer ze haar gedachten niet geloofde. Ze ontwikkelde daarop een aantal vragen om 

je gedachte te onderzoeken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variatie op de cognitieve gedragstherapie is exposure therapie. Hierbij worden scenario's 

gecreëerd die de angst activeren. Het idee is om op het punt te komen waarop je leert dat je 

de gedachten kunt beheersen en de associaties die je aan de angst gekoppeld hebt kunt 

afbreken. Een voorbeeld daarvan is om je ergste angsten op een voicerecorder op te nemen 

en die steeds terug te luisteren. Daarbij leer je dat jouw angst geen wezenlijke angst is. Het is 

Onderzoek: de vier vragen en omkering 

1. Is het waar? (Ja of nee. Bij nee ga naar vraag 3) 

2. Kun je absoluut weten dat het waar is? (Ja of nee) 

3. Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft? 

4. Wie zou je zijn zonder de gedachte? 

Bron: Byron Katie - Het Kleine Boekje 
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een gedachte. Ondanks alle angst gaat het nog steeds goed. Deze angst behandelingen gaan 

meer om het leren omgaan met angst dan om de angst te genezen. Het is namelijk biologisch 

zo dat je overleeft met de juiste dosis van angst. Je wilt echter de irrationele werking van het 

angstsysteem verminderen en alleen om echte redenen het angstsysteem in werking zetten. 

 

Deze drie therapieën worden toegepast bij angststoornissen. Maar ook als je geen echte 

stoornis hebt, maar gewoon af en toe wat angst hebt, kunnen deze technieken je helpen om 

jouw angst waar te nemen. Via apps kun je oefenen met mindfulness en via de website van 

Byron Katie kun je leren om jouw eigen gedachten te bevragen. Ook kun je zelf onderzoeken 

aan welke angsten je je durft bloot te stellen. Dus durf je ondanks je angst voor iets dat 

bepaalde toch te ondernemen? Zelf ben ik bijvoorbeeld bang voor vissen en heb ik deze zomer 

geoefend met zwemmen in open water. Alleen het meer op vond ik heel erg spannend, maar 

als er iemand met mij mee ging durfde ik wel. Zo leerde ik dat er niet iets is om bang voor te 

zijn. En hetzelfde kun je doen voor meer mentale angsten. Wellicht ben je bang voor het 

uitspreken van jouw eigen wensen. Iedere keer als je merkt dat je iets graag zou willen, maar 

dat niet durft te zeggen, kun je onderzoeken op welke manier en tegen wie je dit wel durft. 

 

De professionele hulp die ik heb gekregen was vooral gericht op cognitieve gedragstherapie. 

Ik heb geen mindfulness training gedaan, maar ben onder begeleiding van docenten en door 

training geoefend in het mediteren. Zoals ik hierboven beschreven heb zijn er verschillende 

soorten meditaties. Meditatie is een van de acht stappen op het yogapad. Het doel van 

meditatie is vergelijkbaar met dat van mindfulness: bewust aanwezig zijn in het hier en nu. De 

opkomende gedachten op te merken en op een liefdevolle manier de aandacht weer terug 

richten op het hier en nu. Het doel van yoga en van meditatie is om de schommelingen van 

de geest te beheersen. Niet door de gedachten weg te duwen, maar door ze waar te nemen. 

Wijsgeer Patanjali beschrijft dat meditatie begint met zelfreflectie en zelfstudie. Door te 

observeren, te accepteren en vervolgens los te laten. Zo kan de angst tot stilte gebracht 

worden. Ik hoef niet mee te gaan in de gedachten van angst die steeds optreden. Ik kan de 

gedachte waarnemen en naast me neerleggen. Ik kan zien dat ik nu bang ben, bijvoorbeeld 

voor die mogelijke enge clown die om het hoekje van de slaapkamer staat. Ik ben niet deze 

gedachte. Ik ben hier en nu. Ik ben aandachtig aanwezig. 
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Wandelen 

Lang zag ik ertegenop. Ik was al lang niet meer alleen geweest. Ik liet anderen ook 

altijd alles regelen. Ik kon het niet meer, ik durfde het niet meer. Hoe zou het gaan 

alleen in het vliegtuig? Weet ik de weg nog wel? Ik denk dat ik in paniek raak als ik 

ergens naar toe moet en de weg niet weet. Durf ik wel alleen te lopen? Durf ik wel 

alleen ergens te gaan eten? En wat als ik de mensen niet versta? En hoe moet ik 

dan van het centrum naar het vliegveld komen? 

Iets eenvoudigs was in mijn hoofd best wel groot geworden. Ik was bang om alleen 

op vakantie te gaan. Terwijl vroeger, jonger, ging ik gewoon alleen naar Buenos 

Aires voor 6 maanden en alleen naar Togo. Deze keer had ik het in kleine stapjes 

aangepakt. Eerst een paar keer gewandeld, samen met vrienden, korte afstanden 

en overzichtelijk. Een vriend zei een keer af en toen besloot ik na even te wikken en 

te wegen dat ik het ook wel alleen durfde. Ik was een keer alleen op stedentrip 

gegaan. En toen besloot ik dat ik ook wel alleen durfde. En eindelijk, na 6 dagen 

lopen. Boven op die berg, in het noordwesten van Spanje, na die helse klim. Toen 

wist ik het. Ik kan dit! 
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3. Angst in het lichaam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In yoga wordt uitgegaan van vijf verschillende niveaus of lagen van het zijn (kosha’s), die 

volledig geïntegreerd en in harmonie moeten zijn om heelheid te verwezenlijken. De meeste 

mensen beschouwen het lichaam slechts als het fysieke omhulsel, van botten, spieren, huid 

en organen. Naast dit fysieke lichaam kent yoga nog vier andere lichamen: het energetische 

lichaam, het mentale lichaam, het intellectuele lichaam en het spirituele lichaam. Deze vijf 

niveaus communiceren met elkaar. Zo schrijft B.K.S. Iyengar in het boek ‘Yoga als levenskunst’ 

dat gezondheid begint met een sterk lichaam dat zich verdiept naar emotionele stabiliteit en 

vervolgens intellectuele helderheid, wijsheid en ten slotte ontsluiering van de ziel brengt. 

Energiestromen zijn de basis voor gedachten, gevoelens en gedragingen en zelfs voor 

ontwikkelingen in het fysieke lichaam. Alles is energie. Deze vijf manifestaties van het lichaam 

geven feedback aan je over hoe het met je gaat. Je leert opmerken of je in balans bent, of dat 

er ergens onregelmatigheden optreden. Het begrijpen van energiestromen verklaart enorm 

veel. Zeker wanneer je een verschil ervaart tussen jouw werkelijke energie en wat je denkt of 

wilt. Het begrijpen van emoties kan tot enorme en positieve veranderingen leiden in jezelf en 

buiten jezelf. In dit hoofdstuk ga ik deze vijf manifestaties aan elkaar verbinden met behulp 

van het thema angst. Zonder dat jij, de lezer, het doorhad zijn er al twee niveaus in het lichaam 

aan bod gekomen in eerdere hoofdstukken, namelijk het fysieke lichaam en het mentale 

lichaam. Toch bespreek ik ook die twee hier nog wat meer in het kader van angst. 

 
Het fysieke lichaam – Annamaya kosha 

De eerste ingang om angst of een andere emotie op te merken in het fysieke lichaam. Wellicht 

was je je niet bewust van je gedachten, maar plotseling merk je dat je zweethanden hebt, dat 

je hart in je keel klopt of dat je begint te blozen. De fysieke symptomen bij angst zijn al 

De wereld is een spiegel van je eigen geest.  
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besproken in hoofdstuk 1. Wat echter nog niet aan bod is gekomen, is de (langdurige) impact 

van emoties zoals angst in het fysieke lichaam. Wanneer het lichaam zich fysiek op scherp zet 

en klaar is om te vechten of te vluchten spannen de spieren zich. Het kan gebeuren dat het 

lichaam zich niet ontspant en de emoties opgeslagen blijven in het weefsel van het lichaam. 

Dit kan spierweefsel, maar ook bindweefsel zijn. De spanning wordt vaak opgeslagen in een 

van de grootste spieren in ons lichaam, de psoas. Deze spier wordt gebruikt voor stabiliteit en 

voor de vecht- en vluchtreflex. Zoals al aangegeven stuurt ons brein signalen naar het lichaam, 

onder andere door het stofje adrenaline. Wanneer we niet reageren gaan deze 

stresshormonen niet door en worden ze opgeslagen in het lichaam. Nu kun je je voorstellen 

dat met name bij mentale angst en mentale stress het extra belangrijk is op te letten op de 

fysieke ontspanning. Het kan namelijk zo zijn dat je de spanning niet hebt opgemerkt en niet 

door hebt dat je lichaam de spanning heeft opgeslagen. In de yoga houdingen (asana 

beoefening) kun je werken met het stretchen en ontspannen van de spieren en ook aan het 

vergroten van bewustzijn in deze spieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere plek waar stress vaak wordt opgeslagen is het nek- en schouder gebied. En 

daarnaast kan het langdurig over je angst piekeren ook de hormoonhuishouding veranderen. 

Waarbij cortisol en adrenaline te lange tijd te hoog zijn. Als resultaat wordt de adem sneller 

en oppervlakkiger, de hartslag hoger en gaat de spijsvertering juist op een lager pitje.  

Freedom, Freedom 

I can't move 

Freedom, cut me loose 

Freedom, freedom  

Where are you? 

'Cause I need freedom, too 

 

I break chains all by myself 

Won't let my freedom rot in hell 

Hey! I'ma keep running 

'Cause a winner don't quit on themselves 
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Ik vind het moeilijk om hierover iets te vertellen over mijn eigen ervaringen in het fysieke 

lichaam. Zelf heb ik het afgelopen jaar af en toe een energetische massage mogen ondergaan. 

Waarbij de masseur dieperliggende weefsels in mijn buik losmaakte. Ik ervaarde dan een 

emotionele ontlading. Waarbij emoties loskwamen en ook veel herinneringen in mijn 

gedachten terugkwamen. Alsof ik na die massages veel van oude angsten heb kunnen loslaten.  

 

Het energetische lichaam – Pranamaya kosha 

Wanneer je continu stress ervaart, of dat nu door angst komt of door andere dingen, zal je 

merken dat je eerder moe bent. Je levensenergie is minder. In yoga worden alle vibrerende 

energieën onder prana (energie) benoemt. Denk dan aan warmte, licht, zwaartekracht, 

magnetisme en elektriciteit. Een van de meest zichtbare en toegankelijke energieën is de 

adem. Iedereen ademt. En met behulp van ademtechnieken kun je je ook bewust worden van 

de adem. Toch zijn de meeste mensen zich niet bewust van hun ademhaling. In geval van 

angst, wanneer een vecht- en vlucht reflex optreedt, kan het gebeuren dat je de adem naar 

binnen zuigt en dan inhoudt. In afwachting van wat er gaat gebeuren. Wanneer je merkt dat 

het gevaar is geweken kun je de adem laten ontsnappen. Een zucht van verlichting. In geval 

van een paniekaanval (een vorm van angst) kan hyperventilatie optreden. De adem reageert 

ook op de mate van gespannenheid. Met behulp van diepe ademhaling, waarbij de onderbuik 

ook meebeweegt op de ademhaling kan het lichaam gestimuleerd worden om opgeslagen 

kramp los te laten. Door op de inademing de buik te laten opbollen en op de uitademing de 

buik naar binnen te laten komen en deze beweging actief te stimuleren, worden spieren, 

organen en ander weefsel door de ademhaling gemasseerd. Er is niets engs waarvoor je de 

adem in moet houden, het lichaam mag gewoon vrij ademen hier en nu. 5 

 

Een ander onderdeel van het energetische lichaam is de chakra’s. Daar wordt angst vooral 

gekoppeld aan het eerste chakra (ook wel het wortelchakra genoemd en in Sanskriet het 

Muladhara). Het chakra bevindt zich rond het gebied van het stuitje aan de achterkant en de 

onderzijde van de ruggengraat. Jos Kivits schrijft hierover dat een slecht functionerend 

basischakra vaak het gevoel geeft van basisonzekerheid, niet gegrond zijn, een wankel bestaan 

hebben. Ook gevoelens zoals het niet thuis zijn in het eigen lichaam en het niet kunnen aarden 

kunnen het gevolg zijn van een slecht ontwikkeld basischakra. Angstgevoelens komen ook veel 

 
5 Ik kan hier helaas niet dieper ingaan op het effect van de adem en op mogelijke ademtechnieken. Daarvoor kun 
je bijvoorbeeld The breathing book van Donna Farhi lezen. 
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voor, met name zijnsangst.6 Zelf doe ik regelmatig chakra oefeningen om meer te gronden. 

Om mijn wortelchakra meer te voelen. Ik heb het hier nu niet opgeschreven, maar leg ze graag 

een keer aan je uit als je daar interesse in hebt. 

 
Het emotionele lichaam – Manomaya kosha 

Het derde lichaam in yoga is het emotionele lichaam, ofwel manomaya kosha. In het boek De 

Emotie Encyclopedie schrijft Vera Helleman over gevoelens als navigatiesysteem voor een 

gelukkig leven. Vera beschouwt het emotionele lichaam als navigatiesysteem. Emoties, 

gevoelens en gemoedstoestanden geven feedback op iets dat in jouw binnenwereld of 

buitenwereld speelt. Vera Helleman beschrijft dat emoties vernauwingen of verruimingen zijn 

in de gevoelslaag. Misschien herken je zelf ook dat een gevoel van angst leidt tot verkramping 

ofwel een vernauwing. Je hele lichaam slaat als het ware op slot. Blijdschap of andere 

positieve emoties kunnen leiden tot verruiming. Je voelt je verbonden met het geheel, 

euforisch en open. Wanneer je de emotie angst voelt, geeft de emotie informatie. Angst geeft 

aan dat het niet in harmonie bent met je ware zelf en de angst wil je alert maken zodat je bij 

de eerstvolgende kans een andere gedachte kiest om mee te bouwen. Oftewel er is een 

keuzemoment. Wanneer je een emotie voelt die fijn voelt geeft dit aan dat je in harmonie 

bent met je ware zelf. Emoties gaan altijd over het nu. Ze geven feedback op welke gedachte 

je nu hebt. 5 minuten later kan het alweer anders zijn. Emoties zijn in beweging. Ze komen en 

gaan. En ze komen opnieuw. In het boek de encyclopedie van menselijke emoties geeft Vera 

8 categorieën van emoties: liefde, vreugde, verbazing, verdriet, angst, afkeer, boosheid, en 

schaamte en schuld. Bij angst en aanverwante emoties kun je denken aan nervositeit, gestrest 

zijn, je bedreigd voelen, je hulpeloos voelen, versteend zijn of paniek. 

 

Vera Helleman schrijft dat angst voelt energetisch als een verkramping, het vernauwt en 

verkleint. De natuurlijke beweging van energie stopt. Je blik bevriest. Er ontstaat een 

vernauwde focus. Zoals al eerder beschreven kan angst een hele nuttige emotie zijn. Er is in 

ons een oerinstinct aanwezig dat de omgeving aftast voor mogelijk gevaar. Je gooit als het 

ware een vishengel uit om te kijken of daar iets in bijt. Met je gedachten maak je een risico-

inventarisatie en aan de hand daarvan bepaal je of bang moet zijn of niet. En je bepaalt of je 

de angstgedachten serieus moet nemen of niet. De ene persoon acht de risicofactor wat 

groter dan de ander. Dit is afhankelijk van de mate waarin jij meent capabel genoeg te zijn om 

 
6 Als je meer wilt lezen over chakra’s kan ik je het boek van Jos Kivits en het boek van Cyndi Dale aanraden. 
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jezelf veilig te houden en dat is weer afhankelijk van de grootte van het risico. Er zitten dus 

twee kanten aan angst. Aan de ene kant de inschatting van de mate waarin je jezelf capabel 

ervaart en aan de andere kant de inschatting van het risico. Het zijn dus twee componenten, 

het vertrouwen hier in jezelf en het gevaar daar. Je kunt verschillende dingen onderzoeken. 

Als je angst ervaart kun je deze twee vragen aan jezelf stellen: Hoe reëel zijn die angsten? En 

hoe capabel acht jij jezelf om je te beschermen? 

 

Ik herken de beschrijvingen van Vera Helleman heel erg over het onderwerp angst. Angst zorgt 

er letterlijk voor dat ik minder naar buiten ga, dat ik meer binnen blijf. Dat ik niet de wijde 

wereld in trek, maar onder een deken blijf zitten. Niet alleen is dat letterlijk zo, maar ook in 

figuurlijke zin: bij angst neem ik minder initiatief, ik voel me kleiner dan dat ik ben, mijn 

energie neemt af. Ik heb niet de moed en de kracht om iets te ondernemen. 

 

Het intellectuele lichaam – Vijnanamaya kosha 
Angst speelt zich af in de verhaallijn van dualiteit. Er is namelijk een ik en het gevaar in de 

buitenwereld. Ik en de buitenwereld zijn er twee, en dat is dualiteit. Angst geeft daarmee aan 

dat je in de dualiteit gestapt bent en dat je gelooft dat er gevaar is in de buitenwereld. Als je 

angst voelt ben je vergeten dat deze dualiteit voortkomt uit jezelf. Jij en je projecties. Je bent 

vergeten dat jij die projecties zelf produceert en je denkt dat je projecties loslopend wild zijn 

geworden die jou iets willen aandoen. Angst wil je vertellen dat hetgeen wat je extern hebt 

neergelegd weer in jezelf wil komen. Realiseer je dat de binnenwereld hetzelfde als de 

buitenwereld is. Eenheid is de oplossing voor angst. Je kunt onderzoeken hoe het concept 

binnenwereld en buitenwereld voor jou werken. Je kunt de buitenwereld gebruiken als een 

spiegel voor je eigen geest. Welke gelijkenissen zie je buiten om je heen, die ook binnen 

waarneembaar zijn?  

 
Het spirituele lichaam – Anandamaya kosha 
De yoga sutra’s van de wijsheer Patanjali zijn het belangrijkste werk voor yoga. In deze sutra’s 

staat het achtvoudige pad beschreven hoe je kunt komen tot ‘verlichting’. In dit achtvoudige 

pad wordt door middel van acht stappen aangegeven hoe het lijden kan worden voorkomen 

en eenwording (samadhi) kan worden bereikt. In de yoga sutra’s worden vijf oorzaken van 

lijden (Sanskriet: klesha’s) genoemd, waarvan angst (Sanskriet: Abhinivesha) er een is, naast 

onwetendheid, egoïsme, gehechtheid en afkeer. Patanjali beschrijft dat gehechtheid aan het 

leven leidt tot angst om te sterven. Deze angst, de angst om te sterven, is de meest basale 
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angst. Hieruit ontstaan vier andere basisangsten, waar alle andere vormen van angst vandaan 

komen: angst voor eenzaamheid, angst voor het onbekende, angst om te falen en angst voor 

pijn. 

 

Patanjali beschrijft dat onderscheidingsvermogen de weg is uit het lijden. Dit gaat ongeveer 

als volgt. Wanneer de angst gezien wordt en de persoon met angst zich realiseert dat de angst 

aanwezig is, kan deze persoon zich realiseren dat alle angst voortkomt uit enkele basisangsten 

die hun oorsprong vinden in de oerangst voor de dood. De angst komt voort uit afkeer ergens 

van. Er is iets waar je bang voor bent en waarvan je wilt dat het absoluut niet plaats vindt. Dan 

kun je je realiseren dat deze afkeer een negatieve vorm is van gehechtheid aan de identiteit, 

gehechtheid aan het ik-besef. En vanaf dat punt kun je realiseren dat de gehechtheid aan het 

ik-besef voortkomt uit onwetendheid. Door deze rationele stappen te zetten, kun je steeds 

opnieuw de onwetendheid onderscheiden, waarmee de onwetendheid wordt opgeheven. Het 

begrijpen dat onwetendheid de oorzaak is van angst helpt om er niet meer door bevangen te 

raken. 

 

Wanneer deze oorzaken van het lijden worden opgeheven kan eenwording gerealiseerd 

worden. Ik herken uit mijn eigen leven dat wanneer ik angstig ben, ik er daadwerkelijk door 

bevangen kan raken. Er is op die momenten niets anders dan de angst. Terwijl op de 

momenten waarop ik de angst onder ogen kom en ik de angst leer kennen ik met de angst kan 

zijn waardoor de angst als het ware vanzelf vervloeit en er eenheid kan ontstaan. Op die 

momenten kan ik genieten en energie ervaren. Het voelt als het ware als een bevrijding van 

de angst. 

 

 

 

 

  

Time was on my side 

When I was running down the street 

It was so fine, fine, fine 

 

A suitcase and an old guitar 

It's all I need to occupy 

A mind like mine 
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De sprong 

Mijn vader, mijn broer, neef en oom staan beneden op het grasveld. Zo’n tien meter 

onder mij. Ik sta boven in de boom. Mijn ene hand stevig om de band geklemd. De 

andere om het touw. Met mijn rug leun ik tegen de boomstam. Ze roepen nog naar 

boven: Janneke! Zou je dit nu wel doen?! Ik hoor ze amper. Ik denk eraan dat ik hier 

de hele dag aan gewerkt heb. Een ladder in de boom gemaakt. Planken naar 

bouwen geschouwd voor het platform waar ik nu op sta. Een touw gespannen 

vanuit de boom tot aan het gras op de grond. Een oude autoband gevonden. Dit 

was de beste kabelbaan die ik kon maken. Mijn knieën voel ik wel, ze knikken een 

beetje, nu ik de verre afstand tot het grasveld zie. Ik probeer in mijn hoofd de tijd 

te schatten: Hoe lang zou het duren voordat ik beneden ben? Een paar seconden? 

Mijn blik glijdt langs het touw naar beneden. Ik zie dat er nog een hindernis is. De 

heg. Als ik met mijn gewicht met de autoband aan het touw ga hangen, dan moet 

ik waarschijnlijk mijn benen hoog optillen om te zorgen dat ik niet midden in de heg 

belandt. Ze roepen weer: Janneke! Kom gewoon via de trap naar beneden! En op 

dat moment besluit ik te springen. 
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Nawoord 
 

Ik had geen idee wat me dit zou gaan brengen. Ik was ook weer eens veel te laat met dit 

project gestart. Lang deed ik niets. Ja, wel nadenken. Maar als een soort van Arjuna was ik 

bevangen geraakt door niet weten en geen keuze durven maken. Er kwam weer geen letter 

op papier.  

 

Het besluit om te schrijven over angst heeft me veel inzichten gegeven in mijn patronen om 

met moeilijkheden om te gaan en in de verschillende manieren waarop angst een onderdeel 

speelt in mijn leven. Ik zie dat angst mij kan belemmeren om een vrij leven te leven. En deze 

scriptie helpt me om mijn gedachten te ordenen, om de geleerde kennis een plek te geven. 

 

In de yoga opleiding heb ik veel geleerd, over hoe ik langzaamaan werken, maar wel met focus 

en aandacht een hele andere energie kan brengen dan op wilskracht snel iets te willen. 

 

Ik wil graag een aantal mensen bedanken. Gewoon omdat jullie het zijn. Christiaan, Marloes, 

Jasper, papa, mama, Lieselotte, Tommie, Lara, Alain-Michel, Eme, Rea, Linde, Rebecca en alle 

studiegenootjes van YCT jaar 2018-2019. Dank voor jullie aanwezigheid en betrokkenheid.  

 

Namasté! 

 

Janneke 
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