NLP & Poëzie

Poëzie,
Van links naar
Tijd
Ik droomde, dat ik langzaam leefde ...
langzamer dan de oudste steen.
Het was verschrikkelijk: om mij heen
schoot alles op, schokte of beefde,
wat stil lijkt. 'k Zag de drang waarmee
de bomen zich uit de aarde wrongen
terwijl ze hees en hortend zongen;
terwijl de jaargetijden vlogen

verkleurende als regenbogen ...
Ik zag de tremor van de zee,
zijn zwellen en weer haastig slinken,
zoals een grote keel kan drinken.
En dag en nacht van korte duur
vlammen en doven: flakkrend vuur.

De wanhoop en welsprekendheid
in de gebaren van de dingen,
die anders star zijn, en hun dringen,
hun ademloze, wrede strijd ....
Hoe kón ik dat niet eerder weten,
niet beter zien in vroeger tijd?
Hoe moet ik het weer ooit vergeten?

M. Vasalis, 1940 [1]

“Poëzie, taal van het begin, wekt onze herinnering
aan het eerste spreken dat, met de kracht van ‘licht’,
de chaos bedwong en de dingen hun namen gaf.”[3]
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Balanceren tussen links en rechts
redactie

taal van het begin
rechts naar eeuwigheid
De vorige inzicht beschreef dat de oorzaak van veel schaduwkanten in onze maatschappij gelegen is in
de dominantie van de linkerhersenhelft.

[2]

Zou een streven naar een betere wereld heel eenvoudig

kunnen beginnen met het streven naar meer balans tussen het bewustzijn van links en rechts.
Openstaan voor misschien wel de grootste verhalen, in een paar regels. Wat is het effect van een
gedicht tijdens je training? Een pleidooi voor meer kunstbeleving, muziek en poëzie als tegengif en
gewoon omdat het zo mooi kan zijn.

Het beroemde gedicht van Vasalis speelt met onze per-

wekt onze herinnering aan het eerste spreken dat, met

ceptie van tijd. Het neemt je mee de wijdse mentale

de kracht van ‘licht’, de chaos bedwong en de dingen

ruimte in, ver terug op de tijdlijn van het ontstaan. De

hun namen gaf.’

[3]

vraag rijst in hoeverre je bereidheid kunt ervaren om

Elders vertelt Oosterhuis: ‘Milton Friedman, de grond-

dit korte maar oh zo lange verhaal geassocieerd mee

legger van het neoliberale kapitalisme, zei: de mens

te beleven? Hoe makkelijk is het voor jou om deze

bestaat ter wille van zichzelf en moet zich daarom ont-

beelden te zien vanuit je eigen ogen, de bewegingen te

worstelen aan het altruïstische denken dat alleen maar

voelen in je eigen lijf en de geluiden te beluisteren in

schuldgevoelens oplevert.’ Het is werkelijk onbegrijpe-

je eigen binnenwereld? Het gedicht schudt aan ons fil-

lijk dat die man een Nobelprijs heeft gekregen. Het is

ter van Tijd en Ruimte en nodigt tegelijker-tijd uit tot

evident; we worstelen vandaag de dag nog steeds met

loslaten zoals poëzie dat kan doen.

dat schaamteloze neoliberale systeem dat onze wereld

M. Vasalis is het pseudoniem van Margaretha

regeert, onze beschaving uitverkoopt en onze publieke

Droogleever Fortuyn (1909-1998), dichter, arts en kin-

moraal steeds verder aantast.’

derpsychiater. Kenmerkend voor haar poëzie is het
evenwicht dat in veel van haar verzen aanwezig is en
de toegankelijkheid van haar taal; spreektaal.

Poëzie - taal van het begin

[4]

Grote woorden
‘Als dichter en denker ben ik sterk beïnvloed door Pablo
Neruda, in mijn ogen een van de grootste dichters van
de twintigste eeuw. Zijn werk lezen was voor mij een

Hoe zou het komen dat Robert Dilts elke dag van zijn

proces van bewustwording en gewetensvorming. Door

training Conscious Leadership met een gedicht begon?

Neruda ben ik dichter bij mijn eigen taal gekomen en

Huub Oosterhuis, dichter, filosoof, voormalig predikant

heb ik een soort gêne overwonnen zoor zogenaamde

en initiatiefnemer van De Nieuwe Liefde schrijft over

‘grote woorden’ als liefde en gerechtigheid. Neruda

poëzie: ´Vele kleine en minder kleine, misschien wel

weet zonder terughoudendheid te zeggen waar we het

de grootste verhalen zijn geschreven in ‘poëzie’, door

over moeten hebben, over een nieuwe wereld waar

Martinus Nijhoff genoemd: de tintelende taal / van een

gerechtigheid wordt gedaan.’

[4]

achter alle kwaad / verrijzende dageraad. Met weerloos
maar volstrekt ontzag corrigeert poëzie onze taalge-

1. M.Vasalis, Parken en Woestijnen, 1940

woonten; ontmaskert ons jargon, doorbreekt onze vak-

2. Rechts de Koning, Links de dienaar, Lisette Thooft,

taal, quiztaal, publieke-opinietaal. Het lezen en horen
van poëzie leert ons nuances verstaan, stembuigingen,
boven- en ondertonen, en verdiept onze zelfkennis en
ons begrip voor anderen. Poëzie, taal van het begin,

INzicht herfst 2017
3. Huub Oosterhuis, Een huis waar alles woont, p24-25,
1996
4.http://chili40jaar.nl/ajaxplorer/pdf/Huub_Oosterhuis.pdf
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