
 
ZONDER VERSCHIL GEEN LEVEN 
 

Volgens mij gaat de meeste aandacht doorgaans uit naar gelijkenissen en overlap. Zonder 
herkenning kan ik niet Leven en daarom heeft herkenning voor mij Waarde. Toch vind ik dáár 
doorgaans niet de Levenslust of de beweging in mijn Leven. Die uitdaging ervaar ik verrassend 
genoeg wel aan de andere kant: bij Verschil. 
   

Zo vreemd is dat niet: bij problemen en mondiale vraagstukken wordt het maken van hét Verschil 
gezien als dé oplossing, in films maakt de hoofdrolspeler vaak hét Verschil, bij moraal gaat het 
vaak over hét Verschil tussen goed en kwaad, in de commercie en op de beurs gaat het vaak 
over hét Verschil tussen winst en verlies, bij sport gaat het vaak over hét Verschil tussen de 
prestaties van atleten. Elk mens, elk dier, eigenlijk álles onderscheid zich enkel door Verschil. 
 

Hier beschrijf ik beknopt mijn visie. Deze heb ik ont-dekt in periodes van opmerkelijke ont-
moetingen met mezelf en intense ont-boezemingen over mezelf. Mogelijk word je geprikkeld en 
begint straks een ont-dekkingsreis. Ik ben graag jouw gids  
   
1. ALLES IS LIEFDE en in Liefde gaat het volgens mij verrassend vaak over Verschil. 

   

Het erkennen van Verschil, het omarmen van Verschil 
en bovenal het laten stromen van Verschil 

     

2. Verschil maakt dat iets kan stromen: het is de oorsprong van beweging, de bron van Leven. 
Net zoals water stroomt omdat er Verschil is in hoogte, lucht beweegt doordat er Verschil is 
in luchtdruk en elektriciteit stroomt omdat er Verschil is in spanning, zo is de oorsprong van 
elke stroom, elke beweging, elk onderdeel van het Leven ‘het Verschil in iets’. Bij interactie 
tussen mensen speelt Verschil een essentiële rol. Eigenlijk bij élke interactie speelt Verschil 
een rol, inclusief – en dát is belangrijk – bij de interactie ín mensen. Volgens mij is Verschil 
niet alleen essentieel, maar ook existentieel. 

   

Zonder Verschil geen Leven 
    

3. Voor mij geldt: hoe meer betekenis ik geef aan één kant, hoe meer de ándere kant iets te 
bieden heeft. Het gaat over het Verschil en de dynamiek tussen deze kanten. 

   

Als het even kan bekijk ik de relatie van de ándere kant 
   

4. In deze visie bestaan er enkel reacties, geen antwoorden. Iedereen heeft al gelijk en leeft z’n 
eigen waarheid. Het Leven bestaat in Essentie uit vragen. Hoeveel Verschil mag er van mij 
zijn ? Welk Verschil vind ik hanteerbaar, aanvaardbaar ?  

   

Elk probleem gaat over een Verschil dat er niet mag zijn  
   

5. In deze visie is discussiëren (een ander overtuigen van jouw gelijk) onzinnig en overbodig. 
De uitwisseling kan beginnen zodra dat gewenst en/of passend is.  

   

Het Verschil tussen jou en mij is Ongeveer even groot  
als het Verschil tussen mij en jou 

   

6. VERSCHIL IS HEERLIJK, tót het te groot wordt: het moment dat ik meer Verschil ervaar dan 
ik prettig vind. In een oogwenk verandert Verschil van lust naar last. 

   

Leven = Liefde = het laten stromen van Verschil 
   

7. Het ervaren van onaangenaam of te veel Verschil  = het ervaren van Relatiestress . 
Ervaar je meer Verschil, meer Stress, meer Relatiestress dan je lief is ?  

 

Bel me, mail me – ik maak graag het Verschil voor jou 
  

STOP RELATIESTRESS 


