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Stress en de maakbare wereld
De maakbare wereld gaat over innovatie – de
invoering van vernieuwing – en de mogelijkheden
die dat biedt om de samenleving te verbeteren: een
proces dat sinds mensenheugenis plaatsvindt. De
huidige verwachtingen zijn hooggespannen, want
er wordt ons momenteel een wereld beloofd met
onbegrensde mogelijkheden; een wereld die wij
zelf kunnen bedenken en creëren en waarin het
ondenkbare werkelijkheid kan worden. De slogan
‘the sky is the limit’ is allang vervangen door ‘the
universe has no limits’.

Innovatie door wetenschap en techniek zijn de instrumenten om die nieuwe wereld te realiseren en om alle obstakels onderweg te overwinnen. De huidige wetenschap is
naar eigen zeggen bijvoorbeeld in staat om ons DNA te
herschrijven, ziekten op termijn uit te bannen, voedsel na
te maken, met robotica alle eigen inspanning overbodig te
maken, met kunstmatige intelligentie de mens zelf voor
een groot deel te vervangen, en binnenkort de planeet
Mars door mensen te laten bewonen.
Maar wie bedenken de maakbare wereld eigenlijk? Enkele
eeuwen geleden hebben mensen als Leonardo da Vinci
en Jules Vernes in hun tekeningen en verhalen al nieuwe
technische mogelijkheden beschreven die pas veel later
werden gerealiseerd. Maar dit maakt hen niet tot zieners,
mensen die kunnen ‘zien’, die diepe onderlinge verbanden waarnemen, daar uitspraken over doen en op grond
daarvan adviezen geven aan de mensen. En dit alles ‘om
niet’, zonder bijbedoeling, of zoals we nu zeggen zonder
belangenverstrengeling in de zin van materieel, financieel
of persoonlijk gewin, bijvoorbeeld van status. In het oude
India werden zij ‘rishi’s’ genoemd, in andere culturen ‘profeten’. Onze huidige trendwatchers worden geïnspireerd
door Silicon Valley, wetenschap en technologie, en worden
door het bedrijfsleven, politici en overheden gevolgd. Zijn
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dit onze nieuwe zieners? Kunnen zij diepe onderliggende
verbanden waarnemen en daar uitspraken over doen? Zijn
zij zonder belangenverstrengeling? En wat beogen zij, wat
is het doel van de maakbare wereld?
In de maakbare wereld lijken ook de individuele mogelijkheden onbegrensd; wij kunnen zijn wie we willen zijn en
alles bereiken wat we willen, met behulp van de technieken die ons ter beschikking staan. Via alle mogelijke kanalen wordt ons voorgespiegeld dat geld, goederen, status,
erkenning, gemak, gezondheid en geluk ons deel zullen
zijn. Natuurlijk moeten we ons wel inspannen om succesvol te zijn en trots op onze prestaties, en dat doen we
dan ook massaal: onder deze enorme druk spannen we ons
tot het uiterste in, zelfs over het uiterste, totdat we breken. Voor de meesten blijft de worst van succes steeds een
stukje verderop hangen. Als we falen is dat in de maakbare
wereld onze eigen schuld.
Stress is het fenomeen dat ons laat zien dat er een onbalans is tussen prestatiedruk en het persoonlijke vermogen
om de vereiste prestatie te leveren. Onderzoek toont dat
een toenemend aantal mensen in Westerse samenlevingen
stress-gerelateerde klachten heeft en een groeiend aantal
mensen burnout raakt.[1] Letterlijk betekent dit laatste: er
is geen brandstof meer om te branden, het vuur is gedoofd.
Totale uitputting is dan het gevolg en een langdurig hersteltraject nodig.
De toenemende stress en burnout attenderen ons erop dat
we blijkbaar iets over het hoofd hebben gezien in onze
drang naar maakbaarheid. Allereerst de erkenning dat de
wetenschappelijke kennis die we hebben, hoe interessant
en omvangrijk ook, beperkt is. In de totaliteit van de lagen
van bestaan, namelijk fysiek (materie), emotioneel, sociaal, mentaal en spiritueel, beslaat de eerste het grootste
deel van onderzoek. Afgezien van de ‘duizend’ vragen die
na elke ontdekking opdoemen, is onderzoek op een enkel
vlak, zonder de andere invalshoeken mede te beschouwen, beperkt. We snappen er eigenlijk niks van, van welk
onderwerp dan ook, maar denken van wel.[2]
Door voorbij te gaan aan de onderlinge verbondenheid
van onze bestaanslagen en de ontkenning van de spirituele
laag ontstaat een scheef beeld van de wereld en de betekenis van de mens hierin. Daarnaast tonen de toenemende
vervuiling en de afname van biodiversiteit in de natuur
dat de complexiteit ervan is onderschat, zowel op wetenschappelijk als op politiek niveau.[3,4] En het los zien van
onszelf als mens van de verbinding met onze natuurlijke
omgeving en met ons eigen innerlijk heeft onze vanzelfsprekende verankering en begrenzing op losse schroeven
gezet. Want die begrenzing is er, zoals op fysiek en emoti-
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oneel-sociaal-mentaal niveau: we hebben nu eenmaal rust
en slaap nodig, een bioritme, voedsel, en andere mensen.
Dat laten stress en burnout ons zien.
Alexander de Grote had het al begrepen; hij had een half
continent veroverd en onderworpen, werd alom bewonderd om zijn vechtlust en moed, maar toen hij na zijn
dood werd rondgedragen staken zijn onderarmen omhoog
uit de kist en toonden lege handen. De transformatie in
zijn perceptie schijnt naar verluidt plaatsgevonden te hebben na een ontmoeting met een wijze, aan de oever van
de Indus. De wijze was totaal niet onder de indruk van
Alexanders dreigementen om hem te doden, en had geantwoord met een bulderende lach en de vraag wie of wat er
gedood kan worden. Alexander schijnt vervolgens enkele
diepgaande gesprekken met deze wijze gehad te hebben
die zijn blik op het leven ingrijpend hebben veranderd.
Met de opdracht aan zijn officieren om zijn lege handen
te tonen wilde Alexander duidelijk maken dat niets van
materie, geld, roem of macht meegenomen kan worden
naar de ‘andere wereld’.
Dit is ook de ervaring van palliatief verpleegkundige
Bronnie Ware, die talloze zieke mensen in hun laatste
dagen heeft bijgestaan en opgetekend heeft wat de vijf
belangrijkste spijt-onderwerpen waren.[5] Opvallend is dat
geld, materie en aanzien geheel in dit rijtje ontbreken:
daar gaat het dus blijkbaar niet om als de balans van een
mensenleven wordt opgemaakt. Nummer één luidt: niet
de moed gehad hebben om in het leven trouw te zijn aan
jezelf, maar doen zoals van je verwacht werd. Nummer

De wereld heet maakbaar,
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twee: te hard werken, waardoor de jeugd van je kinderen
en het gezelschap van je partner gemist zijn. Vervolgens:
de moed niet hebben om je gevoelens te uiten, niet in contact blijven met vrienden, je zorgen maken over van alles
waardoor je minder gelukkig bent.
De spijt-onderwerpen drukken het grote verlangen uit om
heel te zijn, om een leven in liefde, mededogen [6] en trouw
aan je eigen innerlijk te leiden, verbonden met dierbaren.
Heelheid omvat ook evenwicht in gezondheid en connectie met de natuur. We hoeven niet naar Mars om een eenvoudig, goed en heel leven te leiden. Het bijzondere van de
grote aantallen mensen die stress ervaren is, dat we met
onze neus op de onmaakbaarheid van de wereld, de natuur
en onszelf worden gedrukt. We hebben geen technologie
en wetenschap nodig om de boodschap te begrijpen. We
hoeven alleen maar te luisteren en met heel ons hart te
antwoorden.
www.jouwvoeding.com
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