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Inleiding	  

Ik ben geboren in de jaren ´60. Mijn ouders hadden een traditionele rolverdeling. Mijn vader 
zorgde voor het inkomen en mijn moeder voor het reilen en zeilen binnen het gezin. Het 
opvoedingsmodel zie ik in het licht van een autoritaire opvoeding. De ouders waren de 
machthebbers, wat in die tijd in onze dorpsgemeenschap heel gewoon was. Je luisterde naar je 
ouders en deed wat zij zeiden. Tegenspreken was er niet bij en je diende te gehoorzamen. Het 
geloof speelde een grote rol. Een geestelijke was een afgezant van God en onaantastbaar. De 
regels van de kerk waren de waarden en de normen, de richtlijnen voor mijn moeder. Ook de 
gemeenschap was van invloed. In de pas lopen, je ontwikkelen naar hun maatstaven en op het 
‘juiste’ pad blijven. 
 
Toen ik zelf moeder werd leerde ik het moederschap van een andere kant kennen. Het woord 
moeder associeer ik met liefde, warmte, geborgenheid, veiligheid, open armen, thuis voelen, 
jezelf mogen zijn. Opvoeden betekent voor mij, meelopen op het pad van mijn kinderen, ze 
begeleiden, bijstaan, aanmoedigen en stimuleren op weg naar volwassenheid. Oog hebben 
voor hun eigenheid. Mijn best doen om elk kind de kans te geven zich te ontwikkelen op zijn 
eigen manier op weg naar zijn levensdoel. 
 
De aanleiding om een scriptie te schrijven over het opvoeden volgens de Gordon-methode 
gezien in het licht van de Chakrapsychologie, is enerzijds de ervaring van mij als kind met 
mijn moeder en anderzijds de ervaring van mijn eigen moederschap.  
 
Voor mij persoonlijk is het moederschap een grote gift. Moederschap betekent voor mij een 
diepe persoonlijke verbondenheid met mijn kinderen. Ze zijn spiegels voor mij en daardoor 
mijn grootste leraren. In elk kind kom ik mezelf tegen en zie daarin mijn leuke en minder 
leuke eigenschappen. Het ouderschap laat me nadenken over mijzelf en mijn functioneren in 
het gezin en in de samenleving. Het vraagt me bewust te zijn over mijn handelen. In de 
zoektocht op weg naar mijn invulling van het moederschap kwam yoga op mijn pad. Het heeft 
me (eerst onbewust) ontspanning, rust en daardoor inzicht gegeven. Niet alleen betreffende 
het moederschap maar ook over het leven. Het volgen van de yogaopleiding aan de Saswitha 
te Bilthoven heeft me meer bewustzijn gebracht in vele opzichten. Het beoefenen van yoga 
helpt me steeds beter intuïtiever te voelen, te ervaren, te doorvoelen en zuiverder te handelen. 
 
Het boek dat de basis vormt voor deze scriptie, is geschreven door Dr. Thomas Gordon en 
gaat over ‘luisteren naar kinderen’, wat tevens de titel is. Luisteren in de bedoeling, horen wat 
een kind zegt/bedoelt. In het boek wordt beschreven hoe bewust te luisteren naar kinderen, 
hoe bewust te communiceren in elke levensfase om kinderen zo goed mogelijk te kunnen 
begeleiden naar de volwassenheid. Elke levensfase vraagt een andere bewuste aanpak van de 
ouder en dat wil ik bezien in het licht van chakrapsychologie en yoga. 
Verder is het boek van Dr. Thomas Gordon van grote invloed geweest op het uitoefenen van 
mijn moederschap. Het heeft me de eerste belangrijke aanzet gegeven. De Gordon-methode 
was de basis voor mij om mijn kinderen te begeleiden. Vele jaren heb ik het boek telkens 
opnieuw gelezen omdat ik begreep dat herhaling voor mij nodig was om het mezelf eigen te 
maken. Alle theoretische handreikingen om tot goed ouderschap te komen waren zo simpel in 
mijn ogen dat ik wel eens dacht. . . Hoe moeilijk kan het zijn! Alleen de uitvoering ervan was 
soms een onvoorstelbare worsteling. Dit geldt ook voor het yoga pad. Het komt neer op 
bewustzijn, herhalen, oefenen en het je eigen maken. Niet één keer in de week of één keer per 
dag, maar elk moment ervan doordrenkt zijn. Elke dag opnieuw kiezen voor de weg tot je de 
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weg zelf bent. 
 
Het uitgangspunt van Dr. Thomas Gordon volgens de Gordon-methode is een goede 
communicatie binnen het gezin. Iedereen luistert naar elkaar, elk gezinslid wordt 
gerespecteerd en gehoord, maar uiteindelijk houden de ouders de regie. 

Al wordt in het boek van Dr. Thomas Gordon niet gesproken over de chakra’s en zijn 
invloeden, ik lees ze er tussen de regels door.  
In deze scriptie wil ik onderzoeken of het opvoeden van kinderen volgens de Gordon-methode 
gezien kan worden in het licht van yoga en de chakraleer. Ik heb gekozen voor de ‘hij-vorm’ 
wanneer het gaat over het kind. Het woord moeder en ouder wordt in de scriptie afgewisseld. 
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1.	   Dr.	  Thomas	  Gordon	  

Dr. Thomas Gordon (11 maart 1918 – 26 augustus 2002) was een Amerikaans psycholoog. 
Hij werd bekend vanwege zijn zogenaamde Gordon-methode. 
Dr. Thomas Gordon was een student en later collega van Carl Rogers. Carl Rogers was samen 
met Abraham Maslow (De piramide van Maslow) grondlegger van de Humanistische 
psychologie. De Humanistische school voor psychologie is meer filosofisch dan 
psychologisch. Het is een van oorsprong Amerikaanse stroming die ook in Europa veel 
invloed heeft. 
De Humanistische psychologie heeft een positieve kijk op de menselijke aard. Er wordt 
uitgegaan van het idee dat mensen een aangeboren drang hebben tot zelfactualisering. De 
mens kan verder kijken dan zijn dierlijke instincten. Hij kan zich ontplooien en daardoor 
zowel zijn welzijn als die van de maatschappij verbeteren. Humanistische psychologie is 
gebaseerd op het positiveren van negatieve denkbeelden van mensen. Onderzoek psychologen 
beschouwen deze stroming echter als onwetenschappelijk omdat zelfactualisatie en vrijheid, 
nauwelijks bruikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek omdat het niet of nauwelijks te 
meten is. 
 
De Gordon-methode is gebaseerd op de Humanistische psychologie. Belangrijke 
onderliggende waarde hierin is het streven naar gelijkwaardigheid in relaties zodat iedereen 
zichzelf kan zijn en verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. Een 
democratische opvoedingsstijl. Het uitgangspunt is een goede communicatie binnen het gezin; 
iedereen luistert naar elkaar, elk gezinslid wordt gerespecteerd en gehoord, maar uiteindelijk 
houden de ouders de regie. Niet door autoritair te zijn maar juist door te luisteren. Dr. Thomas 
Gordon was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties. 
Dr. Thomas Gordon zegt in ‘Luisteren naar kinderen’: “Gezag bestaat en wordt door kinderen 
aan ouders van nature toegekend omdat de ouder een groot geestelijk en lichamelijk 
overwicht heeft. Macht bestaat omdat de ouder bepaalde dingen heeft die het kind nodig 
heeft. Met beloning en straf gebruikt de ouder deze benodigdheden om zijn zin door te 
drijven”. 
 
In 1955 begon Dr. Thomas Gordon met een studie naar Democratisch Leiderschap en van 
daaruit ontwikkelde hij zijn Gordon-model. De Gordon-methode kreeg vorm in de jaren ´60. 
Het was de tijd van de ‘antiautoritaire opvoeding’ die een reactie was tegen de voorheen 
autoritaire opvoedingsstijl. Als luchtmachtpiloot en instructeur van cadetten in de II 
Wereldoorlog ontwierp Dr. Thomas Gordon een nieuw programma voor instructeurs om op 
een minder autoritaire manier cadetten te trainen. Deze ervaring leidde tot zijn interesse in 
groep georiënteerd leiderschap.	  Hij	  ging werken als psychologisch consultant voor bedrijven 
en sprak met werknemers over hun problemen. Hij besprak met werknemers en hun kinderen 
hoe men binnen het gezin met elkaar en met zaken als discipline omging. Hij zag 
overeenkomsten tussen ouder-kind dynamiek en die tussen leider-ondergeschikte. Dit inzicht 
motiveerde hem uiteindelijk om zijn oudercursus PET (Parent Effictiveness Training) in 1962 
op te zetten. Deze training laat ouders inzien dat het ouderschap een continue zoektocht is, 
zoeken naar balans tussen ouderlijk gezag en verantwoordelijkheid enerzijds en de ruimte en 
zelfstandigheid die kinderen vragen anderzijds.  
In 1979 werd de PET geïntroduceerd in Nederland. Deze training tot ‘effectief ouderschap’ 
heet vanaf 2010 ‘effectief communiceren met kinderen’. 
Centraal in Dr. Thomas Gordons visie staan respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor 
ieders eigen karakter. De rode draad van zijn methode is de taal van acceptatie. 
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In de Gordon-methode introduceerde hij de begrippen: 

• Actief luisteren 
• Ik-boodschappen 
• Overlegmethode (win-win) 

Dr. Thomas Gordon vertaalde zijn model ook naar andere relaties, zoals die tussen manager 
en medewerker, docent – leerling, arts – patiënt. Relaties die zich allen kenmerken door een 
zekere hiërarchie net als die tussen ouder en kind. 
 
Sinds de officiële introductie van de Gordon-methode ‘effectief omgaan met kinderen’ in 
Nederland, hebben meer dan 50.000 mensen (ouders, managers, leerkrachten, 
leidinggevenden, leidsters kinderopvang) kennis gemaakt met de Gordoncursus. Ruim één 
miljoen mensen in 43 landen namen de afgelopen 30 jaar deel aan één van de cursussen uit 
het Gordonprogramma. Dr. Thomas Gordon zegt hierop; “In 43 landen met elk zijn eigen 
cultuur	  slagen de trainingsprogramma’s (zonder wijzigingen in het model). Dit geeft mij het 
vertrouwen dat dergelijke waarden als gelijke rechten, respect voor de behoeften van anderen, 
samenwerking in relaties en vreedzame oplossing van conflicten op een dag universeel 
kunnen worden”.  
Tot op de dag van vandaag worden er PET cursussen gegeven. 
 
Dr. Thomas Gordon werd in 1997, 1998 en 1999 genomineerd voor de Nobelprijs voor de 
Vrede. In 1999 ontving hij van de APF (American Psychologal Foundation) de Gold Medal 
Award voor zijn voortdurende bijdragen aan de toegepaste psychologie. 
 
Hij was getrouwd met Linda Adams, voorzitter van Gordon Training International en 
schrijfster van ‘Be your best’. Ze hebben twee kinderen. 

 

 

“For a relationship to change in any significant way, he who holds the power must 
change”. 

                   Dr. Thomas Gordon  
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2.	   Chakrapsychologie	  

De chakraleer vindt zijn oorsprong meer dan 2500 jaar geleden in de traditionele leer van 
India. Deze leer heeft onze Westerse wereld bereikt via de yoga. Het woord chakra komt uit 
het Sanskriet en kun je vertalen als wiel. Een wiel is een technisch instrument, een werktuig 
om aanwezige maar niet direct bruikbare energie te veranderen in een meer geschikte vorm. 
Op een vergelijkbare manier staat een chakra (wiel) in de mens tussen twee energieën in. We 
nemen kracht en informatie uit de buitenwereld op en verwerken die zodanig dat we ons 
bewust worden van de wereld om ons heen, met zijn mogelijkheden, kwaliteiten en gevaren.  
Chakra’s bestaan niet in het fysieke lichaam maar behoren tot het subtiele energielichaam. 
Een chakra is een centrum, een niveau van energie en bewustzijn. Een chakra kan worden 
voorgesteld als een draaiachtig veld van energie.	  Ze beïnvloeden ons lichamelijk en 
psychisch.  
 
We kennen zeven hoofdchakra’s gelegen in de wervelkolom. 
Wanneer de chakra’s geopend zijn betekent dat het corresponderende bewustzijnsniveau in 
balans is. Wanneer een chakra geblokkeerd is, niet goed stroomt, uit balans is kan dat leiden 
tot lichamelijke, psychische en emotionele klachten. 
 
Bij de geboorte zijn alle zeven chakra’s in aanleg aanwezig. In de eerste levensjaren is het 
stuitchakra (Mūlādhāra) het meest actief maar dat wil niet zeggen dat de energie van de 
andere chakra’s geen grote rol spelen. Ze worden zeker wel aangesproken. Er is altijd een 
wisselwerking, een samenspel tussen de chakra’s. Bij het ouder worden stijgt de energie en 
wordt een volgend chakra ontwikkeld. 
 
De eerste vijf chakra’s zijn verbonden met vijf manifestaties van de stof, elementen genoemd. 
Het aarde-element - eerste chakra (Mūlādhāra) is moeilijk vervormbaar en daardoor geschikt 
om informatie vast te houden. De mens ontwikkelt daardoor kennis van de natuur die hem in 
staat stelt te overleven door veiligheid, bescherming en voedsel te vinden. 
 
Het waterelement - tweede chakra (Svādhisthāna) is gemakkelijk te vervormen en voegt zich 
naar elke vorm. Het vertegenwoordigt de fantasie waarmee het denken zich elke vorm kan 
voorstellen waarbij verlangen en angst een grote rol spelen. 
 
Het vuurelement - derde chakra (Manipūra) bundelt de hitte in een punt, evenzo bundelt de 
mens zijn energie om met de wil de verlangens te bevredigen. Het vuur is ook de kracht van 
het ego; ‘ik wil het’. 
 
Het luchtelement - vierde chakra (Anāhata) staat voor datgene wat ons allen raakt. We 
ademen allemaal en lucht kunnen we niet verdelen zoals grond of water. De lucht is het 
symbool van de alles doordringende liefde die warm, heftig, stormachtig of zacht en 
verkoelend kan zijn. Zoals lucht alle levende wezens op aarde verbindt, zo heeft de mens 
verantwoordelijkheid voor alles wat bestaat. We zien hoe door onverantwoordelijk gedrag de 
lucht vervuild wordt en we dienen te begrijpen hoe liefdeloosheid en onverantwoordelijk 
handelen de mens zal vernietigen. 
 
Het ākāśa-element - vijfde chakra (Viśhuddha) vertegenwoordigt ruimte, stilte en klank als 
een onverbrekelijke drie eenheid. Zoals in de oneindige ruimte alles oplost, zo verdwijnen in 
vijfde chakra de angsten, de begeerten, de onzekerheden, de projecties. Men ‘onthecht’ van 
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alles wat niet of er niet meer toe doet en in die stilte ‘hoort’ men waar het eindelijk om gaat. 
 
Het zesde chakra (Ajña) staat boven de elementen. Licht is de kracht die bij dit chakra hoort, 
het licht van de geest. Het is het chakra van het heldere onderscheidingsvermogen. Men ziet 
helder waar het om gaat en wat bijkomstig is. Wat is juist en wat is onjuist. 
 
Het zevende chakra (Sāhasrāra) vertegenwoordigt ‘tevredenheid’. Men is tevreden met de 
dingen zoals ze zijn. Het is de ervaring van de normale toestand van de mens in evenwicht 
met de wereld om zich heen en de ervaring kennend dat geest en stof, lichaam en bewustzijn 
een ondeelbare eenheid zijn. 
 
In elk chakra komt men de zeven chakra’s opnieuw tegen. Er is een eerste chakra van het 
eerste chakra, een tweede chakra van het eerste chakra, een derde chakra van het eerste chakra 
etc. Zo ook bij alle andere chakra’s. Er bestaat in elk chakra een eerste niveau, aarde-basis 
principe, een tweede niveau, watervloeiend principe, een derde niveau, vuur-ego principe, een 
vierde niveau, lucht-liefde-mededogen principe, een vijfde niveau, ākāśa-onthechting-stilte 
principe, een zesde niveau, inzicht en helder onderscheidingsvermogen en een zevende 
niveau, een tevredenheid aspect. Deze niveaus noemt men ‘microchakra’s’.  
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2.1	   De	  basis	  -‐	  Mūlādhāra	  -‐	  1e	  chakra	  

Het eerste chakra – Mūlādhāra, ligt rond de stuit, onderste staartwervels en het 
overgangsgebied tussen staartwervels en Heiligbeen. 
Mūlādhāra betekent wortel, fundament. Dit chakra is verbonden met de stabiliteit van de 
aarde en is gericht op bescherming, voedsel en overlevingskracht. De eerste 6 à 7 jaar speelt 
de energie van het eerste chakra een dominante rol. Voedsel, bescherming en veiligheid zijn 
noodzakelijk om te overleven. We hebben vaste grond onder onze voeten nodig om ons te 
bewegen, te voeden en te aarden. Bestaansrecht is waar het om gaat in het eerste chakra. 
Wanneer het basischakra van een kind in de eerste levensjaren goed functioneert, heeft het de 
beschikking over een sterk lichaam en een gezonde dosis basisvertrouwen en vandaar uit 
treedt hij het leven tegemoet. Het kind heeft voor de ontwikkeling van zijn morele en 
spirituele kwaliteiten een goede, fysieke en liefdevolle basis nodig. In de eerste levensjaren is 
het stuitchakra het meest actief maar dat wil niet zeggen dat de energie van de andere chakra’s 
geen grote rol spelen. Er is altijd een wisselwerking, een samenspel tussen de chakra’s. Bij het 
ouder worden stijgt de energie en wordt een volgend chakra actief. Bij een baby is alle energie 
gericht op de groeiprocessen die nodig zijn om in leven te blijven. Eerste chakra is het 
bewustzijn van het overleven van het individu. 

 

2.2	   Ontwikkelen	  -‐	  Svādhisthāna	  -‐	  2e	  chakra	  

Het tweede chakra – Svādhisthāna, ligt ter hoogte van het Heiligbeen en de overgang 
Heiligbeen naar lendenwervels. Svādhisthāna kan vertaald worden met ‘zoetheid’ maar ook 
met ‘verblijfplaats van het zelf’. Hiervandaan komen de instinctieve impulsen en verlangens,  
om je over te geven aan de geneugten van het leven; lekker eten, gezellig kletsen, smaakvol 
aankleden, genieten van cultuur. Dit chakra reguleert creativiteit, plezier, seksualiteit en 
voortplanting. Fantasie, verlangen en angst spelen een grote rol. Fantaseren over iets waarnaar 
het verlangt en de angst dat het verlangen geen doorgang vindt. De energie van het tweede 
chakra is je levensenergie. Alles is in beweging en jij bevindt je in die stroom. 
Zoals eerste chakra stabiliteit vertegenwoordigt (aarde-element), vertegenwoordigt tweede 
chakra beweging (waterelement). 
Water is de essentie van leven. Zonder water verdort en sterft alles. Ook de 
bewegingskwaliteiten van water, het stromende, het bewegelijke, het sprankelijke, het kalme, 
het overal doorheen gaande zijn over het algemeen bekende voorbeelden. Water volgt de weg 
van de minste weerstand maar water verzet ook letterlijk bergen. De kracht van het tweede 
chakra is de indirecte manier om iets te bereiken. Omzichtig, rekening houdend met eigen 
kwetsbaarheid, en het resultaat belangrijker vinden dan de weg er naar toe volgens het 
principe, ‘voor wat hoort wat’, uitwisseling van energie. 

Zoals eerste chakra het bewustzijn is van overleven van het individu, is het tweede chakra de 
drift om te zorgen voor de overleving van de soort. De bron van leven in je bekken komt bij 
uitstek ook tot uitdrukking in seksuele verlangens maar in veel bredere zin in het verbonden 
zijn met alles waar je de zinnen op zet. 
De kracht van tweede chakra komt tevoorschijn als de primaire behoeften (eerste chakrabasis 
behoeften) zijn vervuld en de mens het leven wil versieren en smaak wil geven in elk opzicht. 
Meegaan met de stroom. Loslaten van je gehechtheden en te leven in het hier en nu. Het 
tweede chakra brengt je in verbinding met jezelf, met je genieten en met je pijn. Het raakt 
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fundamentele zaken; je verdriet, je pijn, je twijfel, je eenzaamheid. Het vraagt een diep 
vertrouwen om daarmee in verbinding te zijn, naar jezelf en naar de ander. Durf erop te 
vertrouwen en weet je verbonden met de pure intelligentie in jezelf. Door alle blokkades heen 
zoekt hij zijn weg zoals de lotus vanuit de modder door het water groeit en net boven het 
wateroppervlak in het volle licht tot bloei komt. 

 

2.3	   Zelfvertrouwen	  -‐	  Manipūra	  -‐	  3e	  chakra	  

Het derde chakra is gelegen ter hoogte van de lendenwervels en de overgang lendenwervels 
naar borstwervels. Manipūra kan vertaald worden met burcht. Het element van het derde 
chakra is vuur. In tegenstelling tot de elementen aarde en water heeft vuur een onmiskenbare 
kracht omhoog. De energie van het derde chakra is de stuwkracht in je leven om je te 
ontwikkelen tot een individuele persoonlijkheid een eigen identiteit. Wat wil ‘IK’ is hierbij 
een belangrijke vraag. Het is van belang bewuste beslissingen te nemen en knopen door te 
hakken. De ontwikkeling van een gezond en evenwichtig ego is nodig om goed te kunnen 
functioneren. Zelfrespect geeft zelfvertrouwen. Denken, willen, voelen horen bij elkaar. Ik 
denk, wat voel ik, wat wil ik. In het lichaam komt het derde chakra tot uitdrukking in het 
spijsverteringsvuur.  
Psychisch gaat het bij het derde chakra om het opdoen van ervaringen in de confrontatie met 
de buitenwereld. In deze confrontaties met de buitenwereld ontwikkelt zich het ‘ik-besef’. Als 
de energie in evenwicht is ben je in contact met je eigen krachtcentrum. Het zet je aan tot 
handelen, om te doen wat je wilt, wat je nodig hebt. Je gaat erop uit, de wereld in. Als je de 
gehechtheid aan het oordeel van de buitenwereld durft los te laten, kun je in het contact 
komen met een stille kracht in jezelf. In het handelen vanuit je kern doe je wat nodig is. Zodat 
je kunt fonkelen als een juweel. De natuur van het bestaan vereist dat je je begeeft in de strijd 
om het bestaan. Het vraagt om het overwinnen van de angst voor wat ‘men’ vindt. Deze angst 
is diep in het kuddedier de mens verankerd door de behoefte erbij te horen. Mensen 
respecteren daardoor niet hun eigen grenzen met als gevolg dat ze uit hun krachtcentrum gaan 
en blokkades creëren. Wilskracht en intelligentie spelen een belangrijke rol in het derde 
chakra. 

Eerste chakra     beoefent macht uit met fysieke kracht 
Tweede chakra  beoefent macht met verleiding en manipulatie 
Derde chakra     beoefent macht met intelligentie en zo nodig maakt hij ook gebruik van  
                              eerste en tweede chakra. 

 

2.4	   Liefde	  -‐	  Anāhata	  -‐	  4e	  chakra	  

Het vierde chakra is gelegen ter hoogte van de borstwervels en de overgang van borstwervels 
naar nekwervels. Anāhata betekent ‘ongeslagen klank’. Het element lucht kan niet zoals 
aarde, water en vuur worden beheerst (wel vervuild!). Het is het element dat alle mensen en 
zelfs alle levende wezens op aarde verbindt. De adem staat centraal bij vierde chakra. Met de 
adem kan men toegang krijgen tot bewustzijnsgebieden die niet direct toegankelijk zijn voor 
het gewone denken. 
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‘Wie zijn adem beheerst, beheerst het denken.  
 Wie zijn denken beheerst, beheerst zijn adem’. 

In het eerste chakra is de basis gelegd voor overlevingskracht. In het tweede voor het leggen 
van contacten en in het derde voor de ontwikkeling van het bewustzijn. In het vierde chakra 
komt een onmisbaar element bij, namelijk de mogelijkheid met hart en ziel lief te hebben. Het 
ego staat niet meer op de eerste plaats. Niet ‘IK’ maar ‘DE ANDER’. De energie van het 
vierde chakra is gevoelsenergie. Je gevoelsenergie is je innerlijke gids. De huid is het 
gevoelsorgaan van het vierde chakra en is het middelste chakra, aarde en hemel raken elkaar. 
Het hart wordt in de chakrapsychologie beschouwd als één van de voornaamste ingangen voor 
spirituele ontwikkeling. Harmonie is het sleutelwoord voor de kracht van het hartchakra. 
Ware humor ontwikkelt zich in het hart. Niet uitlachen, geen grap ten koste van de ander maar 
lachen om jezelf. Hartelijk lachen! 
Wanneer in een mens vierde chakra is aangeraakt gaat de mens op zoek naar de zin van zijn 
bestaan. Vierde chakra kan zich pas openen als er een volledige toewijding is naar de ander 
door bijvoorbeeld de geboorte van een kind of de onvoorwaardelijke liefde van de partner. In 
het vierde chakra wordt de mens zich bewust van zijn karma. Onvoorwaardelijke liefde opent 
het hartcentrum. De meest kenmerkende emotie van vierde chakra is het offer. De bereidheid 
om het dierbaarste te offeren bv. je leven geven voor je kind. 

 

2.5	   Loslaten	  -‐	  Viśhuddha	  -‐	  5e	  chakra	  

Het vijfde chakra is gelegen ter hoogte van de eerste vijf nekwervels en de overgang naar de 
atlas en de draaier. Viśhuddha betekent ‘zuiver’. Het vijfde chakra is het laatste chakra dat is 
verbonden met een element. Ākāśa is het meest ijle element. Ākāśa kun je vertalen met ruimte 
of ether. Ākāśa is leegte, stilte, klank. De stilte die ontstaat als de voorgaande klank is 
weggestorven en daarna de leegte komt. De energie van het vijfde chakra is de resonerende 
ruimte waarin de andere energieën tot uitdrukking komen. In het keelchakra worden de 
essenties van de verschillende chakra energieën uitgezuiverd. Door de energie van het vijfde 
chakra is je wezen in staat om zichzelf uit te drukken. Het vraagt een volwassen houding om 
verantwoording te nemen voor je eigen leven en er vorm aan geven. Een wezenlijk aspect van 
vijfde chakra is je niet kleiner en niet groter voordoen dan je bent. De belangrijkste emotie 
van vijfde chakra is onthechten. Het kunnen loslaten van elke binding, van genot van angst. 
Zo ook het loslaten van je kinderen, het loslaten van je leven. Durven sterven, de angst voor 
de dood niet kennend. Niet uit depressiviteit of mislukking maar gezond levend, helder zijn en 
vitaal. Het heeft te maken met het toelaten voor jezelf, van wie je eigenlijk bent en daar voor 
gaan staan, daarvoor de verantwoording nemen, daarvoor kiezen. Dan ontstaat er een gevoel 
van vrijheid. Je merkt dat je kunt loslaten wat in de weg zit. Je hoeft niet te worden, maar te 
zijn wie je bent. Het vijfde chakra is het gebied van de angstloosheid omdat de leegte, de stilte 
en de eenzaamheid niet meer als bedreigend wordt ervaren. In het vijfde chakra vindt een 
zuivering plaats van alles wat we tot dan toe ontdekt hebben. In het bewustzijn van het vijfde 
chakra kunnen we afstand nemen en zijn toeschouwer van de emotie. Naast werk en sociale 
contacten staan we stil bij wat nu eigenlijk echt belangrijk is in het leven. Door afstand te 
nemen krijgen we inzicht.  
De stembanden horen bij het vijfde chakra. Ze zijn in staat mantra’s voor te brengen en de 
oren zijn in staat de ākāśa, de stilte van de mantra’s te horen. Daarom kan leraarschap een 
vijfde chakra aspect zijn met als belangrijk aspect ook te kunnen zwijgen. Het vijfde chakra is 
het ongemakkelijkste chakra. Het is leeg en stil. Op weg naar inzicht en helderheid kun je je 
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door God en iedereen verlaten voelen. Er wordt gevraagd afstand te doen van de traditionele 
opvattingen over God en de mens. Dan pas kan in het zesde chakra helder worden wat God is 
en wat God niet is. 

 

2.6	   Gebed	  en	  meditatie	  -‐	  Ajña	  -‐	  6e	  chakra	   	  

Het zesde chakra is gelegen ter hoogte van de bovenste nekwervels, de atlas en de draaier. 
(punt tussen de wenkbrauwen). Ajña betekent ‘bevel’. Het zesde chakra kan worden 
beschouwd als de bevelaanvoerder van het hele energiesysteem. We hebben hier niet meer te 
maken met stoffelijke elementen. De energie van het zesde chakra is het licht van de geest. In 
de bewustzijnstoestand van het Ajña-chakra ziet men helder. Het is daardoor het chakra van 
het heldere onderscheidingsvermogen vooral op geestelijk en spiritueel niveau. Het is een 
intuïtief weten dat niet gebonden is aan de zintuigen. Men kan schouwen en plotseling ‘het 
licht zien’. Inzien, inzicht verkrijgen in situaties of problemen. Om het zesde chakra binnen te 
gaan is het nodig dat je afstand doet van de tot dan toe opgedane kennis. De manier waarop 
die kennis is verworven is niet bruikbaar in het licht van dit chakra. Het zesde chakra kan 
alleen schouwen. Vanuit zesde chakra zie je het onderlinge verband tussen de chakra’s. Eerste 
en zesde vormen elkaar spiegels, tweede en vijfde chakra’s, derde en vierde chakra’s en wel 
als volgt. 
Eerste chakra is het chakra van de natuur. De basis wordt gevormd door de natuurlijke 
intelligentie en fysieke kracht om te overleven. Zesde chakra is het chakra van de geest, wat is 
de essentie en wat niet. 
Tweede chakra is het gebied van hechten, zowel aan genot als aan angst en fantasie. 
Vijfde chakra is de ervaring van onthechten, niet binden en niet laten binden, vrij. 
Derde chakra hebben we gezien is: ‘IK’ in alle vormen en aspecten. Trots op het zelf beslissen 
en het leveren van een prestatie. Vierde chakra is: ‘NIET IK’ maar ‘DE ANDER’. Alle 
krachten worden gericht op de zorg voor de ander. Het symbool bij uitstek is de opofferende 
liefde van de moeder voor haar kind. 
Voor een zesde chakra is een genadeloze discipline nodig. De ervaring van de niet-tweeheid is 
de harmonie van het zesde chakra. Het dualistische bewustzijn verdwijnt. Waarnemer en 
waarneming worden één. Als het zesde chakra in evenwicht is komen ook de overige chakra 
energieën in evenwicht. 

Eerste chakra     =  chakra van de natuur  -       zesde chakra   =  chakra van de geest 
Tweede chakra  =  chakra van het hechten   -       vijfde chakra   =  chakra van het onthechten 
Derde chakra    =  chakra van het ‘IK’  -       vierde chakra  =  chakra van ‘DE ANDER’ 

 

2.7	   Tevredenheid	  -‐	  Sāhasrāra	  -‐	  7e	  chakra	  

Het zevende chakra is gelegen net boven het hoofd. Sāhasrāra betekent ‘duizendbladige 
lotus’. Er valt weinig over het zevende chakra te zeggen. Het openen van zevende chakra 
wordt ervaren als een genade en is niet het resultaat van eigen inspanning. Juist daar is van 
belang, het loslaten van al het geworven. Je identificeert je nergens meer mee. Sāhasrāra-
chakra is de verbinding met de universele energie. Puur, zuiver bewustzijn dat zich in 
verschillende kwaliteiten toont in de andere chakra’s. Het vertegenwoordigt tevredenheid. 
Een diepe vrede is in ons. 
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3.	  	  	  	  	  De	  basis	  leggen	  -‐	  ontwikkeling	  	  -‐	  Dr.	  Thomas	  Gordon	  

Een belangrijk doel van de opvoeding is het kind te helpen zich zo te ontplooien en te 
ontwikkelen dat hij weet wie hij is, waar hij vandaan komt en wat zijn levensdoel is om uit te 
groeien tot de persoon die hij ten diepste is. 
De rol van beide ouders is vooral gedurende de eerste levensjaren van groot belang. Zij 
vormen de wereld van het kind. De meest belangrijke lessen in liefde leert het kind door de 
wederzijdse liefde tussen vader en moeder te ervaren. Aandacht, liefde, veiligheid, gezonde 
voeding, warmte en structuur zijn belangrijke factoren om een kind gezond en harmonisch te 
laten opgroeien.  
 
Wanneer een baby ter wereld komt is het hulpeloos en afhankelijk van de zorgen van de 
moeder. In de eerste jaren wordt de basis gelegd waaruit het kind kan putten voor de rest van 
zijn leven. Een stevige en gezonde basis is belangrijk voor al wat daarna komt. De ouder is de 
belangrijkste bouwer voor deze fundering. Bij baby’s en peuters komt het neer op non-verbale 
communicatie en non-verbale boodschappen. Met baby’s communiceren in taal is nog niet 
mogelijk maar baby’s hebben wel behoeften en maken dat duidelijk op de enige manier die ze 
tot hun beschikking hebben, namelijk met het lichaam en door het produceren van geluid. Ze 
hebben honger, zijn nat of vies, dorstig geïrriteerd of ziek en ze zijn afhankelijk van hun 
moeder voor de bevrediging van hun behoeftes of voor het oplossen van hun problemen. De 
moeder reageert en Dr. Thomas Gordon noemt dit een terugkoppelingsproces (je verschoont, 
voedt, wiegt). Om dit soort communicatie goed afgestemd te krijgen is het belangrijk dat de 
moeder in de eerste twee levensjaren veel tijd besteedt aan het kind. Bewust leren luisteren en 
blijven afstemmen is belangrijk. Een moeder wordt er steeds beter in om het non-verbale 
gedrag van het kind te ontcijferen en kan daardoor beter in de behoeftes van het kind 
voorzien. Het is van belang dat het kind zich veilig voelt. Dat het gevoed wordt bij honger, 
getroost wordt bij angst. Ook lichamelijk contact is van levensbelang voor een baby. 
Edward John Mostyn Bowlby, een Britse psychiater, heeft onderzoek verricht naar het belang 
van hechting tussen moeder en baby en hij is bekend om zijn hechtingstheorie. Het is 
wetenschappelijk onderzocht hoe belangrijk affectie en aanraking is voor baby’s en jonge 
kinderen. Kinderen die nauwelijks of te weinig worden aangeraakt hebben op latere leeftijd 
niet alleen serieuze hechtingsproblemen en intimiteitproblemen maar ook hun intelligentie, 
motorische ontwikkeling zijn minder ontwikkeld dan bij leeftijdgenoten, die wel voldoende 
affectie en aanraking aangeboden kregen in hun vroege jaren. Ook voor de immuniteit is 
aanraken van belang. Aanraking is een biologische behoefte van de mens. 
De ouder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind want het ziet zelf nog niet de 
gevaren. De gevaren in en rondom het huis, in het verkeer, in sociale contacten. 
Naarmate het kind ouder wordt veranderd de manier van opvoeden met het kind mee. Is het 
kind voor 100% afhankelijk van jou en heb je de totale verantwoordelijkheid, met het ouder 
worden draag je een deel van de verantwoordelijkheid over aan het kind. Je helpt hem met het 
geleidelijk ontwikkelen van zijn eigen mogelijkheden zodat hij leert in zijn eigen behoeften te 
voorzien. Je leert hem zijn eigen frustraties en problemen op te lossen hoe klein ze ook nog 
maar zijn. De band met de moeder is niet meer zo nauw verbonden en het kind gaat relaties 
aan met andere mensen. Het leert een eigen weg te vinden in zijn wereldje. Hij begint aan zijn 
persoonlijke levensweg. Vriendschappen worden van groot belang en het kind gaat een 
onderscheid maken tussen de mensen en de dingen die hem omringen en zichzelf. Het 
ontwikkelen van het onderscheidingsvermogen vergroot het bewustzijnsproces. De eerste 
stappen worden gezet op weg naar de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid. Ook zijn 
eigen persoonlijke smaak ontwikkelt en die kan totaal anders zijn dan die van zijn ouders. 
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Kinderen willen proeven wat het leven hun te bieden heeft. Wanneer de basis goed is hebben 
ze een gezonde dosis zelfvertrouwen en van daaruit kunnen ze op ontdekkingstocht gaan.  
Creativiteit ontstaat wanneer het kind de vrijheid heeft om te experimenteren en nieuwe 
dingen uit probeert. Wanneer er een sterke ouderlijke macht heerst in het gezin veroorzaakt 
deze angst en verstikt het de creativiteit. Kinderen kunnen hierdoor gaan dagdromen en 
fantaseren. Wanneer er ouderlijke macht heerst in het gezin en de ouders zich sterk bezig 
houden met beloning en straf werkt dit liegen in de hand. Kinderen doen dit voor persoonlijk 
gewin en om straf te ontlopen. Blijf in gesprek met je kind zodat je hem kunt volgen. 
Dr. Thomas Gordon heeft het over passief en actief luisteren. Passief luisteren heeft te maken 
met acceptatie. Passief luisteren, bestaat voornamelijk uit zwijgen of soms tussendoor een 
enkel woordje zeggen zoals Oh, ja? Mm-hmm… knikken of de schouders ophalen. Acceptatie 
houdt niet automatisch in dat de ouder het ermee eens is maar je accepteert de gevoelens van 
het kind. Wanneer een kind ons iets vertelt en in het verhaal komt van alles voor waarmee we 
niet blij zijn, nemen we al gauw het gesprek over en bekritiseren, waarschuwen, berispen, 
oordelen en beschuldigen het kind voordat hij zijn verhaal compleet heeft kunnen uitspreken. 
Wanneer een ouder iets tegen een kind zegt, zeggen ze vaak iets over hem. Iedere keer dat we 
tegen ons kind praten, voegen we een bouwsteen toe en ‘bouwen’ we aan de relatie. Een 
gesprek kan voor het kind en voor de relatie opbouwend maar ook afbrekend zijn. Het is 
belangrijk dat het kind mag voelen en zich uit kan drukken wat hij voelt en hoe hij iets 
ervaart. Mensen hebben een soort verbale uitwisseling nodig. Kinderen hebben gesprekken 
nodig met hun ouders, voor een intieme, vitale relatie met elkaar. 
Volgens Dr. Thomas Gordon is actief luisteren hierbij erg belangrijk. Actief luisteren is 
ouders aanleren empatisch luisteren te gebruiken om te reageren op hun kinderen. Op de 
gevoelens en problemen en hen helpen hun eigen oplossingen te vinden. Wanneer een kind 
iets wil vertellen aan zijn ouder  is dat omdat hij een behoefte heeft. Het is wel belangrijk dat 
de ouder oprecht naar het kind luistert en dat zijn eigen gedachten en gevoelens even aan de 
kant worden gezet. Om de boodschap te begrijpen zoals het kind het bedoelt probeer de ouder 
zich in te leven, in te denken in de belevingswereld en de realiteit van het kind. Je luistert en 
vat samen hoe jij het hebt ontcijferd en vraagt of je hem goed hebt begrepen. Wanneer je 
hiervoor op dat moment geen tijd hebt kun je dat beter benoemen en er op een ander tijdstip 
op terugkomen.	  Doordat de ouder actief luistert, vindt het kind het makkelijker om er meer 
over te zeggen. Actief luisteren maakt het voor een kind gemakkelijker om zijn eigen 
problemen op te lossen. Als de ouder open staat voor de ervaringen van het kind is het 
mogelijk dat men zijn eigen ervaringen moet gaan herzien. Dit kan beangstigend zijn. Een 
defensieve ouder kan het zich niet veroorloven zich bloot te stellen aan ideeën en standpunten 
die anders zijn dan die van hem. Een flexibele ouder is niet bang dat men hem zal veranderen. 
Flexibele ouders die bereidt zijn te veranderen, reageren positief. Grote kans dat deze 
kinderen dan ook kunnen meewerken en flexibel worden. Actief luisteren heeft een reinigende 
werking. Nadat kinderen hun gevoelens (negatieve) hebben uitgesproken verdwijnen ze vaak 
als bij toverslag. Actief luisteren, helpt kinderen minder bang te zijn voor negatieve 
gevoelens. Hun fantasie slaat niet op hol zodat ze angst opbouwen. Ze kijken de dingen in de 
ogen en benoemen ze. Actief luisteren, bevordert een warme band tussen ouder en kind. 
Kinderen die geholpen worden bij het oplossen van problemen behouden hun psychische 
gezondheid en krijgen steeds meer kracht en zelfvertrouwen. Kinderen die geen hulp krijgen, 
zullen emotionele problemen ontwikkelen. Om goed te kunnen luisteren naar je kind in de 
betekenis, horen wat een kind zegt en begrijpen/weten wat een kind bedoelt, is het belangrijk 
om geconcentreerd te zijn. Vaak zijn we te vol in ons hoofd en niet in het nu aanwezig en 
daardoor horen we niet zuiver. 
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3.1	  	   Zelfvertrouwen	  geven	  -‐	  Dr.	  Thomas	  Gordon	  
Dr. Thomas Gordon zegt: “Als mensen ouders worden, gebeurd er iets vreemds en 
ongelukkigs. Ze gaan zich anders gedragen of een rol spelen en vergeten dat ze mensen zijn. 
Ze denken dat, nu ze het heiligdom van het ouderschap zijn binnengestapt, ze zich ook 
moeten gedragen als ouders”. Ouders vergeten dat ze gewone mensen blijven met menselijke 
tekortkomingen en gebreken, individuen met individuele gevoelens. Wanneer kinderen 
uitgroeien tot jonge volwassenen is het belangrijk dat de ouder het kind ziet als een eigen 
individu, een uniek mens met zijn eigen leven en zijn eigen identiteit. Het is belangrijk dat hij 
zichzelf kan ontdekken. Dat hij zijn eigenheid vorm kan geven. Wanneer de ouder helpt met 
het opbouwen van zelfvertrouwen kan het kind de confrontaties met de buitenwereld beter aan 
en kan hij ontdekken wie hij is. Werd er voornamelijk opgevoed met ouderlijke macht met 
straffen en belonen, nu mist dat zijn uitwerking. De reden hiervan is dat het kind minder 
afhankelijk is van zijn ouders. Hij heeft zelf kracht en middelen verworven en ontdekt om zijn 
eigen behoeften zelf te bevredigen. Kinderen zijn verbazingwekkend gevoelig voor de 
gevoelens en houding van de ouders. Ze voelen deze griezelig goed aan omdat de ouder non-
verbale boodschappen uitzendt naar hun kinderen. Kinderen vangen deze bewust of onbewust 
op. Het is belangrijk dat ouders eerlijk zijn en geen tegenstrijdige signalen geven. Ja, zeggen 
maar nee bedoelen of andersom. Dit kan op lange termijn de geestelijke gezondheid aantasten 
van het kind. Hij voelt zich niet veilig. Het is tevens belangrijk dat de ouder ík-boodschappen 
geeft. Dat hij spreekt vanuit zichzelf. “Ik vind het vervelend dat je zaterdag het gras niet hebt 
gemaaid. Wanneer denk je het te gaan doen? Kan ik op je rekenen?” Het is belangrijk dat je 
het kind de mogelijkheid geeft zelf met een oplossing te komen en dat je hem daarin het 
vertrouwen geeft. Wanneer een kind voelt dat de ouder hem werkelijk accepteert, heeft hij het 
in zich om tot ontwikkeling te komen. Iemand die zich geaccepteerd weet, voelt dat men van 
hem houdt. Dat bevordert de ontwikkeling van geest en lichaam en is waarschijnlijk de meest 
effectieve therapeutische kracht die we kennen voor het herstellen van zowel psychische als 
fysieke schade. 
Ouders met opgroeiende jonge mensen die in conflict komen denken vaak in termen van 
winnen en verliezen in plaats van compromissen sluiten waarbij er twee winnaars zijn. Ouders 
zijn bang dat ze het respect verliezen of het gezag en ze kunnen daarvan moeilijk afstand 
nemen. Adolescenten willen recht op zelfbeschikking. Ze vinden dat ze recht op vrijheid 
verdienen wat betreft haardracht, kledingstijl, keuze van vrienden en ze zullen dit recht 
verdedigen met elk middel dat ze tot hun beschikking hebben. Vaak is hierin geen compromis 
mogelijk. Zij snappen niet dat ouders dat niet begrijpen. Eén van de redenen dat ouders hun 
kinderen zelden beschouwen als mensen met eigen rechten is de wijdverbreide opvatting dat 
ouders hun kinderen ‘bezitten’, zegt Dr. Thomas Gordon. Ouders vinden het moeilijk om te 
accepteren dat het kind de vrijheid nodig heeft om te worden wat het wil, als zijn gedrag 
tenminste niet de ouders op de één of andere manier ervan weerhoudt wat zij graag willen. 
“Jouw vrijheid eindigt waar die van iemand anders begint”, heb ik eens ergens gelezen en ik 
denk dat Dr. Thomas Gordon het zo bedoelt. Natuurlijk mag de ouder zijn waarden 
overbrengen. Het is zelfs onontkoombaar dat hij dat doet maar voorbeeld geven is een 
voorbeeld zijn, dus “doe zoals ik” maar niet “doe wat ik zeg”! In plaats van waarden en 
normen opleggen moet de ouder op de eerste plaats communiceren (tweerichtingsverkeer) en 
machtsstrijd vermijden. De ouder en het kind beschikken beiden over machtsmiddelen. 
Kinderen kunnen gaan huilen, zeuren, negeren, de ouders bespelen op hun emotie en de 
ouders kunnen lichamelijk en geestelijk straffen. Het is mogelijk conflicten zo op te lossen dat 
beide partijen een ‘win-gevoel’ ervaren. Duidelijke afspraken en regels zijn belangrijk omdat 
bij overtreding van de regels, de ouder ook duidelijk kan maken waarom het kind dat niet kan 
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doen. Je keurt hiermee het gedrag van het kind af en niet het kind zelf. Dr. Thomas Gordon is 
ervan overtuigd, mede door de ervaringen en verhalen van ouders die zijn cursussen hebben 
gevolgd, dat adolescenten niet in opstand komen tegen ouders maar dat ze rebelleren tegen 
bepaalde destructieve disciplinaire maatregelingen. Dat kunnen ze nu omdat ze beter in staat 
zijn zich te verzetten en minder afhankelijk zijn van de ouders. 
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3.2	   Loslaten	  in	  liefde	  -‐	  Dr.	  Thomas	  Gordon	  

Veel ouders rechtvaardigen de hevige inspanning om hun kinderen in een van te voren 
bepaald patroon te boetseren met: “Het zijn ten slotte mijn kinderen”!  
Ouders zien hun kinderen vaak als een verlengstuk van zichzelf. Kinderen moeten bereiken 
wat de ouder nooit heeft kunnen bereiken om welke reden dan ook. Kinderen zijn voor veel 
ouders een statussymbool. Ouders hebben behoefte om trots te zijn op hun kinderen en hopen 
dat de kinderen zich zo gedragen dat andere mensen hen beschouwen als goede opvoeders. Ze 
gebruiken hun kinderen als het gaat om een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect te krijgen. 
Houdt u echt van uw kinderen of alleen maar van een bepaalt soort kind? Ouders beweren van 
hun kinderen te houden maar aan hun gedrag te zien, laten ze duidelijk merken dat ze van een 
bepaald soort kinderen houden! Vaders die sport belangrijk vinden wijzen soms kinderen af 
die hier geen enkel talent voor hebben. Moeders die uiterlijke schoonheid belangrijk vinden 
wijzen bewust of onbewust een kind af die niet past in dit patroon. Muzikale ouders die een 
amuzikaal kind hebben ontvangen kunnen diep teleurgesteld zijn over het missen van 
muzikaal talent. Academische ouders die intellectuele vaardigheden van grote waarde vinden 
kunnen het heel moeilijk zo niet onmogelijk vinden kinderen groot te brengen die deze 
vaardigheden niet bezitten. Zeer behoudende ouders die een uitermate creatief en vrij 
kunstzinnig kind in het gezin hebben wijzen mogelijk deze levensweg af. Ouders met een 
strenge geloofsovertuiging die een kind hebben die zich hiervan afkeert of zelfs een ander 
geloof aanhangt, kunnen dit een reden vinden om hun kind te verstoten. Ouders accepteren 
mogelijk niet de keuze van hun kind wanneer hij/zij thuiskomt met een partner met een andere 
huidskleur of gelijke seksuele geaardheid.  
Kinderen met een ‘makkelijk’ karakter zijn simpel om van te houden maar kinderen met een 
sterke eigen wil, kinderen die afwijken van het gebaande pad, kinderen die een andere kijk 
hebben op het leven dan hun ouders stellen hen meer op de proef dan meegaande kinderen. 
Dr. Thomas Gordon zegt hierover: “Verlang niet dat uw kind zich op een bepaalde manier 
ontwikkelt, verlang alleen maar dat hij zich ontwikkelt”. 
Een ouder die het idee heeft het kind op een bepaalde manier te vormen, zal veel meer 
geneigd zijn om het gedrag van dat kind niet te accepteren wanneer het afwijkt van het 
voorgeschreven patroon. Een ouder die een kind beschouwt als een individu op zich en niet 
als zijn eigendom, zal veel meer kunnen accepteren in het gedrag van het kind. Een dergelijk 
ouder kan veel beter aanvaarden dat het kind uniek is, zal veel beter in staat zijn het kind 
diegene te laten worden, waartoe het met de mogelijkheden die het meegekregen heeft in staat 
is. Ouders die accepteren dat verandering onontkoombaar is en dat de overtuigingen en 
waarden van de ene generatie niet noodzakelijkerwijs ook die van de volgende generatie zijn 
kunnen veel gemakkelijker gedrag accepteren dat lijkt af te wijken van hun eigen waarden en 
overtuigingen. Het is goed eens bij jezelf te rade gaan hoe het zit met jou als ouder. 
De ervaring leert ons dat het de nodige inspanning kost om kinderen te begeleiden naar de 
volwassenheid en dat het belangrijk is er met toewijding aan te werken. “Want”, zo zegt Dr. 
Thomas Gordon: “In welke baan hoeft men eigenlijk niet te werken”? 
Je kind onvoorwaardelijk liefhebben is vele malen moeilijker dan we zo op het eerste moment 
denken.  
Onvoorwaardelijke liefde betekent niet dat je het kind gelukkig moet maken en hem in alles 
zijn zin moet geven maar je bent in staat alle standpunten zonder oordeel te accepteren en te 
begrijpen. Accepteren staat niet gelijk aan goedkeuren. 
Schep geen verwachtingen, stel geen voorwaarden, geen eisen. Alles loslaten en alleen maar 
liefhebben. Loslaten van je eigen verwachtingen is hierbij van belang. Wees een voorbeeld 
maar laat het kind zijn eigen weg mogen kiezen. Accepteer de ingeslagen weg die je kind 
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heeft gekozen en die hij je laat zien en ga door op je eigen weg. Houd in liefde en in vrijheid 
van je kind.  
Dr. Thomas Gordon heeft een tekst opgenomen in zijn boek van de profeet Kahlil Gibran uit 
het boek ‘De Profeet’ dat dit hoofdstuk verwoordt. 
 
 
 
 
 

Uw kinderen zijn uw kinderen niet. 
Het zijn de zonen en dochters van het verlangen van het leven naar zichzelf. 

Ze zijn wel door u ontstaan, maar behoren u niet toe. 
En al zijn ze bij u, toch bezit u ze niet. 

U mag hun uw liefde geven, maar niet uw gedachten want ze hebben hun eigen gedachten. 
U mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen. 

Want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat u niet kunt bezoeken, zelfs niet in uw 
dromen. 

U kunt proberen als hen te zijn, maar probeer niet hen op u te doen gelijken want het leven 
gaat niet achteruit, noch blijft het staan bij gisteren. 

U zijt de bogen waarmee de kinderen als levende pijlen voort gezonden worden. 
God die de boogschutter is ziet het doel op het oneindige pad, en Hij buigt u met al Zijn 

kracht opdat Zijn pijlen ver gaan. 
Laat u met blijheid buigen, want op dezelfde manier als dat hij zijn pijlen liefheeft, zo heeft 

Hij ook de boog lief die sterk en standvastig is om de pijlen mee af te schieten. 
 
 
 
 

Kahlil Gibran 
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3.3	   Gebed	  en	  meditatie	  

Bidden is universeel. In het verleden en het heden komt er gebed voor in elke cultuur. Mensen 
bidden bij vreugde en verdriet, geboorte en sterfte, oorlogstijd en vrede, rampen en vieringen. 
Bidden is communiceren met het Goddelijke en volgens Thich Nhat Hanh is het gebed 
voedsel voor de ziel. 
Bidden en geloven is voor veel mensen moeilijk omdat zij niet hebben gekregen waar ze om 
hebben gevraagd. Waarom heeft bidden de ene keer wel succes en een andere keer niet. Thich 
Nhat Hanh legt het op de volgende manier uit. We weten dat wanneer we onze telefoon willen 
gebruiken er een draad nodig is en dat er in die draad stroom moet zijn. Gebed werkt net zo. 
Als ons gebed niet de energie heeft van geloof, mededogen en liefde, is het als onze poging 
om te telefoneren zonder stroomaansluiting. Wanneer een gebed geen resultaat heeft gehad 
wil dat niet zeggen dat er geen liefde inzat. Misschien was de liefde op onszelf gericht omdat 
we bang zijn voor de pijn van verlies of eenzaamheid wanneer een geliefde van ons ernstig 
ziek is of op sterven ligt of omdat we de zaken naar onze hand willen zetten. In het gebed 
wordt niet onderhandeld! 
Maar wat is de zin van gebed als alles al is voorbestemd zoals in het christendom wordt 
benoemd als ‘de wil van God’ en in het Boeddhisme ‘de vergelding van karma’. Je kunt het 
ook omdraaien en zeggen: Waarom niet bidden? 
Niets blijft hetzelfde en alles is aan verandering onderhevig. Wij zijn niet afgescheiden, wij 
zijn energetisch met elkaar verbonden. Energie kan verandering teweegbrengen. 
We richten onze energie van liefde op onze partner, op ons kind en de energie opent ons hart. 
Als de ouder verandert dan zullen ook de kinderen veranderen en andersom. 
Onvoorwaardelijke liefde in het gebed brengt overgave en rust. Wanneer ons hart vol liefde is 
scheppen we meer liefde, vrede en vreugde in de wereld en het gebed heeft in ons binnenste 
een begin van verandering teweeggebracht. In het gebed is er een stroom van liefde, bewuste 
aandacht en juiste concentratie. Lichaam en geest zijn op één punt gericht, het nu.  
Wanneer we alleen bidden om gezondheid, succes en goede relaties zijn we nog geen echte 
beoefenaars. Een echte beoefenaar bidt op een dieper niveau. Hierdoor kunnen we in ons 
dagelijks leven inzicht krijgen in hoe alles met elkaar verbonden is. Bidden is oefenen in 
concentratie en bewuste aandacht zodat de energie groter wordt en het gebed krachtiger. 
Gebed heeft altijd resultaat maar het niveau van resultaat varieert. Soms is niet krijgen wat je 
wilt het beste wat je kan overkomen en zie je later pas in waarom. 
Zoals Dr. Thomas Gordon benoemt in zijn boek dat ouders kunnen veranderen, maar dat het 
tijd en oefenen vraagt zo kunnen ouders vragen (bidden) om geduld bij het opvoeden, vragen 
om inzicht in een bepaald probleem en bidden om wijsheid en meer liefde ten opzichte van 
hun kinderen. 
 
Meditatie (en yoga) zijn universeel, voor iedereen, van alle tijden. Leeftijd, nationaliteit, 
religie, beroep vormt geen obstakel voor het beoefenen van yoga en meditatie. In onze 
westerse opvoeding wordt weinig aandacht besteed aan de geest. Het intellect staat hier ver 
bovenaan. Onze geest is de bron van al ons geluk en al ons lijden. Meditatie is de sleutel om 
onze eigen geest te begrijpen en er mee te leren werken en te komen tot bewustwording.  
Meditatie is de kern van yogabeoefening. Het doel van meditatie is de beoefenaar te helpen 
een diep begrip van de werkelijkheid te verkrijgen en zien wie wij werkelijk zijn. Meditatie 
heeft tot gevolg dat we lichaam en geest voeden en genezen.  
Wanneer de energie van bewuste aandacht, concentratie en inzicht aanwezig zijn in lichaam 
en geest zijn we meditatie aan het beoefenen en dat kan ook door te strijken, bezig zijn met 
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tuinieren, af te wassen en het hoeft niet direct in een kerk of meditatieruimte, zittend, staand 
of knielend. Alles wat je bewust doet in het leven is meditatief.  
Volgens Patañjali is mediteren niet mogelijk zonder het beoefenen en het naleven van het 
achtvoudig pad. Deze dienen als het ultieme voorbeeld van hoe een geestelijke ontwikkeling 
kan verlopen. De acht treden van yoga, het yogapad volgens de yogasūtra’s van Patañjali zijn: 
Yama (uiterlijke discipline) - Niyama (innerlijke discipline) - Āsana (oefeningen) - 
Prānāyāma (ademoefeningen) - Pratyāhāra (terugtrekken van de zintuigen) – Dhāranā 
(concentratie) - Dhyāna (meditatie) - Samādhi (eenwording). Misschien kun je Yama en 
Niyama op een bepaalde manier zien in het licht van de tien geboden van Mozes hoewel er 
wel een verschil is. De Yamas en Niyamas zijn niet zozeer geboden als wel aanbevelingen. 
Mediteren is het denken tot rust brengen, stilleggen van de wervelingen van je gedachten en 
dit vraagt om een levenslange inspanning. Het hebben van een rechte wervelkolom helpt ons 
om het bewustzijn te verhogen en is van essentieel belang. De energie door de chakra’s kan 
dan vrij stromen. 
In de geest is een voortdurende maalstroom van gevoelens en gedachten. Wanneer je de 
wervelingen van het denken wilt stilleggen (yogas-citta-vritti-nirodhah) is het belangrijk om 
alles te accepteren wat voorbijkomt en doe je jezelf geen geweld aan wanneer het niet zo wil 
lukken. Wanneer de wervelingen zijn stilgelegd dan is de ziende thuis in zichzelf en is hij als 
een onbewogen en stille schouwer. Dan pas kun je de kern van je mens-zijn ervaren. In de 
leegte kun je tot inzicht komen. Er is geen duidelijke grens te trekken tussen aandacht en 
meditatie. Als je de aandacht lang en intens genoeg vasthoudt, gaat deze ongemerkt over in 
meditatie. Zowel in gebed als in meditatie kun je zeggen, wat je aandacht geeft groeit.  
 
 
 
 
 

Op een avond vertelt een oude wijze indiaan die naast zijn kleinzoon aan het kampvuur zit 
over de interne strijd die plaatsvindt in mensen. 

Hij zegt: “We hebben twee wolven in ons die met elkaar strijden. De ene is een zwarte wolf. 
Deze is boos, is jaloers, hij kwetst, is arrogant, is op zichzelf gericht, hij liegt, voelt zich 

superieur, is autoritair, geeft kritiek op anderen, is hebzuchtig, hij manipuleert, hij misleidt, 
heeft een groot ego maar is in zijn kern onzeker en angstig. 

De andere is een witte wolf. Deze is fundamenteel goed, hij bewaakt de vrede, hij geeft om 
anderen, hij is liefdevol, hij respecteert anderen, hij gunt anderen, hij is vriendelijk en is in 

zijn kern zelfzeker en vol vertrouwen.” 
De kleinzoon denkt enkele ogenblikken na over dat wat zijn wijze grootvader hem net verteld 
heeft en vraagt: “Welke wolf wint de strijd?”. De oude indiaan antwoordt: “Diegene die je 

iedere dag voedt!”. 
 

 

 

                                                                                                                      ‘twee wolven’ www.zininzijn.com 
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Conclusie	  

	  
In deze scriptie heb ik antwoord proberen te vinden op de vraag: Kun je het 
opvoedingsmodel van Dr. Thomas Gordon bezien vanuit de chakrapsychologie? 
 

Ik heb de Gordon-methode naast de chakrapsychologie gelegd en ik heb gezien dat dezelfde 
begrippen aan bod komen. 
 
Dr. Thomas Gordon benoemt het belang van het leggen van een stevige, gezonde en 
liefdevolle basis waar je kind de rest van zijn leven uit kan putten. Deze sterke en gezonde 
basis gezien vanuit het Gordon-model wordt benoemd in de chakrapsychologie en staat gelijk 
aan eerste chakra (Mūlādhāra) en tweede chakra (Svādhisthāna). 
Mūlādhāra betekent ‘wortel’ of ‘fundament’ en is gericht op voedsel, bescherming en 
veiligheid. De kracht van tweede chakra komt tevoorschijn als de primaire behoeften (eerste 
basischakra) zijn vervuld. Svādhisthāna brengt je in verbinding met jezelf, met je 
levensenergie. Hiervandaan komen de instinctieve verlangens om je over te geven aan de 
genoegens van het leven. 
 
Dr. Thomas Gordon wijst op het belang van het geven van zelfvertrouwen aan je kind. Het 
kunnen ontwikkelen en het opbouwen van een eigen identiteit is belangrijk om jezelf staande 
te houden in de maatschappij. Vertrouwen geven gezien vanuit het Gordon-model wordt 
benoemd in de chakrapsychologie en staat gelijk aan derde chakra (Manipūra). 
Manipūra bevat het vuurelement, een onmiskenbare kracht omhoog. Deze energie is de 
stuwkracht in je leven om je te ontwikkelen tot een individuele persoonlijkheid. 
 
Dr. Thomas Gordon heeft het over onvoorwaardelijk houden van je kind, ongeacht de keuzes 
die hij maakt. Het kind voelt zich vrij te mogen zijn wie hij ten diepste is. Onvoorwaardelijke 
liefde gezien vanuit het Gordon-model wordt benoemd in de chakrapsychologie en staat gelijk 
aan vierde chakra (Anāhata).  
Anāhata is het hartchakra en harmonie is het sleutelwoord. Leven vanuit je hart. Je 
gevoelsenergie is je innerlijke gids. 
 
Dr. Thomas Gordon zegt: “Oprecht luisteren naar je kind en horen wat hij zegt/bedoelt is 
belangrijk voor zijn geestelijke groei. Loslaten is misschien wel de grootste en moeilijkste 
taak voor de ouder”. Vanaf het moment dat het kind geboren wordt, is het loslaten al 
begonnen. Loslaten gezien vanuit het Gordon-model wordt benoemd in de chakrapsychologie 
en staat gelijk aan vijfde chakra (Viśhuddha). 
Viśhuddha vraagt een volwassen houding om verantwoording te nemen voor je eigen leven en 
de verantwoording van de ander, daar te laten. Onthechten, loslaten in zijn totaliteit. Daarbij is 
vijfde chakra buiten communiceren, voornamelijk luisteren en zwijgen.  
 
In het boek ‘De krach van bidden’ van Thich Nhat Hanh, zegt de schrijver dat als er in het 
gebed een stroom van liefde, bewuste aandacht en juiste concentratie is, deze je kunnen 
helpen inzicht te verkrijgen in een bepaald probleem, onder andere bij het opvoeden. Ook Dr. 
Thomas Gordon benoemt ‘bidden om kracht’ in de opvoeding  in zijn boek. Bidden of 
mediteren, wordt benoemd in de chakrapsychologie en staat gelijk aan zesde chakra (Ajña). 
In de bewustzijnstoestand van Ajña ziet men helder. Men kan schouwen en plotseling        
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‘het licht zien’. Het is een intuïtief weten. Er is inzicht in een situatie of probleem. 
 
Dr. Thomas Gordon: “Laten we altijd proberen oplossingen te zoeken voor onontkoombare 
problemen die voor ouder en kind beiden acceptabel zijn. Op die manier wordt er voldaan aan 
de behoeften van de ouder, maar ook aan die van het kind, niemand zal verliezen, ze winnen 
allebei. De ouder en het kind kunnen worden wat in hen is en ze kunnen met elkaar blijven 
omgaan met gevoelens van wederzijdse eerbied en liefde, in vriendschap en vrede”. Dit 
advies van Dr. Thomas Gordon, ‘omgaan met wederzijdse eerbied, in vrede’ staat in de  
chakrapsychologie gelijk aan zevende chakra (Sāhasrāra). 
Sāhasrāra vertegenwoordigt tevredenheid. Een diepe vrede is in ons. 

 

In de chakrapsychologie is in de eerste levensjaren Mūlādhāra het meest actief opgevolgd 
door Svādhisthāna maar de andere chakra’s, Manipūra - Anāhata - Viśhuddha - Ajña –
Sāhasrāra, worden ook zeker wel aangesproken. Er is altijd een wisselwerking, een samenspel 
tussen de chakra’s. Bij het ouder worden stijgt de energie en wordt een volgend chakra verder 
ontwikkeld. 
Zo werkt het ook in de psychologie van het opvoedingsmodel van Dr. Thomas Gordon. 
Het is van belang dat in de eerste levensjaren van het kind de basisbehoeften (bescherming, 
voedsel, creativiteit, plezier) worden vervuld (eerste en tweede chakra). Daarbij voorziet de 
ouder het kind van goede bouwstenen zodat hij kan bouwen aan een sterk zelfvertrouwen om 
vanuit die innerlijke kracht de wereld tegemoet te treden (derde chakra).  Tegelijkertijd is het 
belangrijk dat de ouder dit alles geeft vanuit liefde (vierde chakra). Goed kunnen luisteren, 
communiceren en zwijgen (vijfde chakra) is nodig vanaf het allereerste begin maar bij het 
klimmen der jaren verandert het communiceren en wordt er een intenser luisteren van de 
ouder gevraagd. De belangrijkste emotie van vijfde chakra is onthechten. Zo ook het loslaten 
van je kinderen. 
Op vele momenten, in willekeurige levensfase is inzicht nodig in wat er zich aandient. Bidden 
en mediteren (zesde chakra) kan de ouder hierbij helpen. Daarbij is het goed te weten dat deze 
fases er zijn in het leven. Door het begrijpen van deze fases, niveaus, chakra’s, kun je 
kinderen helpen in elke periode van hun leven. Wanneer de ouder een goede doorstroming 
heeft tussen de chakra’s en ze deze verder blijft ontwikkelen, verfijnen, kan hij een goede 
begeleider zijn van zijn kinderen op de weg naar volwassenheid. 
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