De klei vloog alle kanten uit, die eerste keer dat ik achter
de draaischijf zat. Van creëren was helemaal geen sprake.
Integendeel, de klei leek een totaal eigen leven te leiden.
In de handen van mijn leermeester – ik had het keer op keer
gezien - leek het wel was. Hij creëerde in een mum van tijd
wat hij wilde: een vaas, een bord, een schaal… wat hij ook
maar in zijn hoofd had.

Creatiespan
Vormgeven aan je persoonlijk creatieproces

N

a de nodige oefening, frustratie en volharding,
gebeurde er een klein wonder. Ineens had ik de
eerste stap van het proces te pakken: het centreren van de klei op de schijf tot de gewenste basisvorm. Ik
ontdekte het belang van spierkracht en techniek, maar ook
dat de juiste houding - letterlijk en figuurlijk – en aandacht,
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er minstens zoveel toe doen. En zo maakte ik me langzamerhand de volgende stappen in het ‘draaien’ eigen en oh
wonder, produceerde ik mijn eerste serie vaasjes, schots en
scheef, maar voor mij prachtig. ‘De pas geboren vaasjes’
noemde mijn leermeester ze.
Een tijd later ontdekte ik dat het maken van een vaas op

ACHTERGROND

ning

een helder beeld van het gewenste resultaat. Een pottenbakker begint met een homp klei en heeft een vaas op zijn
netvlies. Dit zorgt voor ‘creatiespanning’. Dat is geen (verkeerde) stress, het is een spanningsveld tussen de huidige
realiteit en de gewenste situatie. Creatiespanning is een
kracht die zorgt voor energie en beweging. Spanning (denk
bijvoorbeeld aan een spiraalveer) zoekt immers altijd naar
ontspanning en evenwicht. Dat wordt bereikt wanneer de
huidige realiteit en de gewenste situatie aan elkaar gelijk
zijn: de homp klei is een vaas geworden, het lege doek een
schilderij.
Iedereen kan creatiespanning in zijn leven genereren en
vorm geven aan zijn persoonlijk creatieproces. Daarvoor
moet je enerzijds doelen stellen en een zo concreet mogelijk beeld creëren van je toekomstige, gewenste situatie.
Anderzijds moet je de realiteit – je huidige situatie - objectief in kaart brengen. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om
objectieve waarneming, planning en visie en niet te vergeten, actie. Vaardigheden die je kunt ontwikkelen door oefening, vergelijkbaar met de basistechnieken van het pottenbakken.

Basishouding
Maar het creatieproces vraagt meer dan alleen techniek.
Een ‘juiste’ basishouding en dat wat je bezieling zou kunnen noemen, zijn ook onontbeerlijk voor succes. Hoe kijk je
naar jezelf en de wereld om je heen? Dat bepaalt in grote
lijnen je basishouding. Zie je meteen bij elke verandering
beren op de weg of zie je juist mogelijkheden? Durf je fouten te maken en erom te lachen of is elke fout die je maakt
een persoonlijke ramp?
Bezieling is iets heel persoonlijks. Iedereen zal het herkennen, die momenten of periodes dat je je intens verbonden
voelt met jezelf. Zodra je woorden aan de ervaring probeert
te geven lijkt die weg te glippen...

Experimenteren

veel punten overeenkomt met het creëren van je eigen
loopbaan, of in een iets breder perspectief, je eigen leven…

Techniek
Een kunstenaar is vaak een meester in het waarnemen en
visualiseren. Hij heeft op elk moment in het creatieproces

Het zal duidelijk zijn: kunstenaar van je eigen leven word je
niet van de ene op de andere dag. Maar je kunt voorzichtig
beginnen en experimenteren met het genereren van creatiespanning. Hou het simpel en ga niet meteen met je ultieme levensdoel aan de slag. Maak bijvoorbeeld een project
van je eerstvolgende verjaardag, die je nu eindelijk eens
wilt vieren op een manier waar jij blij van wordt. Zodra je
gaat experimenteren zul je veranderingen opmerken in
jezelf en je omgeving, analoog aan mijn ‘oh wonder’
ervaring met de vaasjes – dingen lukken! Je basishouding
verandert in de zin dat je niet langer alleen reageert op of
gebruik maakt van de omstandigheden waarin je je
bevindt. Je gaat uit van wat jij wilt en pas in tweede instantie ga je na hoe je dat kunt verbinden met wat er op je af
komt uit de omgeving (die soms maakbaar is en soms
niet). Maar jij stuurt.
Zodra je een helder beeld hebt gevormd van je huidige situatie, je wens en de weg ernaar toe, gaan je hersenen als
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het ware (ook onbewust) aan de slag. Spanning zoekt
immers naar ontspanning. Het spreekwoordelijke ‘er een
nachtje over slapen’ krijgt ineens een nieuwe dimensie!
En vaak gebeuren er zomaar magische dingen. Je ontmoet
juist nu die ene persoon met het antwoord op jouw vraag
of je krijgt een boek cadeau dat precies die informatie
bevat waar je naar op zoek was. Maar magische gebeurtenissen komen nooit zomaar aanwaaien. Ze zijn het gevolg
van actie.

Willen
Het persoonlijk creatieproces loopt vaak spaak op de overgang van planning naar uitvoering. Mensen blijven hangen
in plannenmakerij en komen niet in actie, om allerlei redenen (het plan is niet af, ze zijn bang om te falen of juist bang
voor succes etcetera). Plannen zijn echter nooit af of perfect.
Juist de eerste stappen die je zet brengen je in contact met
de werkelijkheid en maken meteen duidelijk of je met je plan
op de goede weg bent of dat je al direct moet bijsturen. Actie
zorgt voor feedback.
Maar misschien nog wel vaker komt het persoonlijk creatieproces helemaal niet (meer) op gang omdat iemand niet
weet wat hij wil! De vraag “Wat wil ik (nou echt)?” kom ik
als loopbaancoach regelmatig tegen en is dan elke keer het
begin van een spannend, uniek avontuur, zowel voor de cliënt als voor mij!
Wat is dat eigenlijk: willen? Je kunt basale of ‘simpele’ dingen willen, zoals eten als je trek hebt of een nieuwe jurk
voor een feestje. Je wensen kunnen ook ‘ingewikkelder’ en
meer lange-termijn zijn, bijvoorbeeld een baan, een eigen
bedrijf, een gezin of vitaal oud worden. Sommige mensen
weten precies wat ze niet willen en hun wensen (dat wat ze
niet willen en voortdurend aandacht geven) komen net zo
vaak uit, want ook daar werkt het principe van creatiespanning. Je kunt ook iets willen als reactie op externe omstandigheden. Je wilt je hypotheek kunnen betalen of je wilt af
van die pijn in je rug.
Mensen hebben nu eenmaal verlangens. En gek genoeg
kun je je verlangens niet kiezen. Je hebt ze. Soms zijn ze tijdelijk onzichtbaar of onbewust maar je kunt niet kiezen wat
je wilt. Het omgekeerde geldt wel: zodra je weet wat je wilt,
kun je keuzes maken. Soms kom je erachter dat een verlangen niet authentiek, niet van jou was. Je dacht dat je advocaat wilde worden, maar het was een wens van je ouders.
Of onder je wens lag een andere wens verborgen. Je dacht
dat een vakantiehuis je gelukkig zou maken maar je
authentieke verlangen was geborgenheid. Doelen stellen
en acties ondernemen rondom dingen die je eigenlijk niet
wilt of die je niet raken is heel erg moeilijk, omdat innerlijke
motivatie dan ontbreekt. Hoe weet je nou wat je echt wilt?

komen. Zodra dit
aardse leven begint
ben je je van dit
wilsbesluit niet meer
bewust. Maar het is
wel een sturend mechanisme in je leven, dat zich
ondermeer manifesteert in
impulsen tot handelen, talenten, vermogens, intuïtie en zingeving. Samen zou je dit (overigens
ook los van reïncarnatie) je ‘innerlijke levenslijn’ kunnen
noemen. Het is wat jij meebracht, wie jij in de kern bent.
Wat je vervolgens in je leven gaat doen en waar en bij wie
je terecht komt, kun je karakteriseren als je ‘uiterlijke
levenslijn’. De op de vrijeschool veel gebruikte slogan ‘worden wie je bent’ wordt ineens duidelijk(er) en houdt in dat
je gedurende je leven je uiterlijke levenslijn afstemt op je
innerlijke lijn. Dan doe je wat werkelijk bij jou past. De realiteit laat zien dat we dat als kind vrij goed kunnen, maar
dat onze lijnen steeds meer uit de pas gaan lopen naarmate we ouder worden. Dan doen we steeds vaker dingen die
niet zo goed bij ons passen. En als we daar lange tijd mee
doorgaan kan zich dat uiten in lusteloosheid, ziek-zijn of
burnout.
Biografisch onderzoek (werken met het levensverhaal) kan
dan heel verhelderend en helend werken. Je kijkt als een
waarnemer terug op je eigen leven, je onderzoekt je biografie en ontdekt patronen en rode draden. Je herinnert je
momenten waarop je innerlijke en uiterlijke levenslijnen
(vaak als kind) goed op elkaar afgestemd waren en als je
die onderzoekt, kom je links- of rechtsom bij je authentieke
wensen terecht. Wat je echt wilt. Vanuit die wensen ontstaan doelen en kun je werken aan toekomstscenario’s.
Zo verbind je actief wat je wilt met wat er op je afkomt.
Levenskunst!

Hartsimpuls
Hoe ik bij mijn leermeester-pottenbakker terecht kwam?
Dat was zo’n magische gebeurtenis als bijeffect van creatiespanning. Op een goed moment wist ik zeker dat ik loopbaancoach wilde worden en zag ik dat alles wat ik eerder
had gedaan me feitelijk daarheen had geleid. Ik besloot toe
te geven aan een hartsimpuls, die op het eerste gezicht
helemaal los stond van mijn loopbaan. Ik raad dan ook
iedereen aan dat regelmatig te doen! Je wilt iets, durft het
(eigenlijk) niet en doet het toch. Ik ben op hem afgestapt
en zei: “Ik zou heel graag leren pottenbakken”. Waarop hij
zoiets zei als: “Hmmm… ik geef geen les maar kom maar
kijken en probeer eens wat…”
TEKST: Y VONNE VAN HOLSTEIJN

Levenslijnen
Het antroposofisch mensbeeld gaat uit van reïncarnatie.
Je geest besluit op een bepaald moment dat er een nieuw
leven op aarde nodig is om verder tot ontwikkeling te
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Loopbaancoach en vrijeschoolmoeder

Meer informatie over Yvonne en haar praktijk ‘Stroom’:
www.stroom-coaching.nl

