
Waarom het zo belangrijk is om de pijn niet te willen oplossen. 
 
Mensen willen zo snel mogelijk van hun pijn of ongemak af. Ze dragen een klacht 
totdat het niet meer gaat en het ongemak of de pijn teveel invloed krijgt op hun 
dagelijks functioneren.  Als ze bij mij als Zijns-coach aankomen hebben ze vaak al 
een hele weg in het medische circuit afgelegd en heeft niets echt geholpen.  
 
Ik leg hun vervolgens uit dat als je een onbegrepen fysieke klacht gaat oplossen 
zonder de psychische wortel ervan mee te nemen, de kans dat een klacht in 
stand blijft (of zich verplaatst) groot is. Als je vooral gericht bent op het oplossen 
van je klacht, dan maak je er geen verbinding mee en iets waar je geen 
verbinding mee maakt, ga je ook niet oplossen. Bovendien mis je zo de 
waardevolle informatie die achter je klacht verborgen zit.  
 
Daarom is één van mijn eerste vragen; mag je klacht er zijn? Mag de pijn, de 
paniek, de moeheid, benauwdheid, somberheid of wat het ongemak dan ook is, 
er zijn? Als mensen ‘nee’ zeggen ga ik aan de slag met het oordeel dat onder de 
nee aanwezig is; ‘nee mijn moeheid mag er niet zijn want moe zijn is zwak, nee 
mijn paniek mag er niet zijn want dan ben ik kwetsbaar’ enz. Vervolgens vraag ik 
of dit oordeel er mag zijn?  
 
Als dat zo is, laat ik mensen voelen wat een oordeel in hun lijf doet, elk oordeel 
geeft namelijk een fysieke reactie. Mensen worden zich bewust van hun oordeel 
en ik vraag ze te toetsen of het oordeel wel klopt. Is het waar? Zo bewegen ze al 
voelend en waarnemend verder naar de pijn toe.  
 
Als ook het oordeel er niet mag zijn, ga ik op zoek naar het oordeel over het 
oordeel. Hiermee ga ik net zolang door totdat ik iets vind wat er wel mag zijn. 
Om toegang te krijgen tot het lichaam heb je namelijk ergens een ‘ja’ nodig. 
 
Sommige mensen zeggen direct; ‘ja hoor die pijn, die mag er best zijn’. Ik kijk dan 
heel goed naar het gezicht; klopt het wat ze zeggen of zie ik twijfel? Als ik twijfel 
zie stel ik de testvraag: als deze pijn er voor altijd zou zijn, zou dat dan 
mogen? Vaak beginnen ze dan te glimlachen en zeggen ze dat dat niet zo is.  
 
Dan zijn ze dus toch nog ergens gericht op oplossen. Want pas als het er voor 
altijd mag zijn, mag het er nu ook zijn. En die intentie, die 100% aandacht heb je 
nodig bij het openen van het klachtenpakket. Zolang er nog een oordeel is, 
waardoor de klacht er niet echt mag zijn (zoals; deze klacht moet verdwijnen) 
ontbreekt het aan 100% aandacht.  
 
Soms kan ik ook vragen; kun je je oordeel naast je neerleggen? En dan leg ik uit 
dat anders de klacht zich niet ‘opent’ en je geen zicht krijgt op de informatie die 
achter de klacht verborgen zit.  
 
Als mensen met hun volledige aandacht bij hun ongemak kunnen blijven, dan 
zakken ze in een ander bewustzijn. Vanuit de rust en ruimte die ze hier ervaren 
opent het klachtenpakket zich ten volle. Inzicht over waar de klacht werkelijk 



over gaat wordt zichtbaar, emotie komt vrij. De klacht kan daarbij ter plekke 
wegvallen of sterk verminderen.  
 
Door het loslaten van het willen oplossen, kan de klacht dus juist oplossen. Maar 
pas op, dit is geen truckje, je zult de pijn werkelijk ten volle moeten toelaten.  
 
Michael Hulst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  


