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Zo buiten, zo binnen.

We denken dat onze buitenkant (wat we doen en zeggen) slechts de buitenkant is. Dat mensen een 
masker kunnen opzetten, dat ze zich kunnen voordoen als een ander soort persoon. Letterlijk: dat 
ze iets voor hun binnenkant (wat ze denken en voelen) zetten.

En dat kan wellicht ook.

Alleen, de binnenkant kan niet blijven verschillen van de buitenkant. Hoe we aan de buitenkant 
doen, verandert uiteindelijk wel onze innerlijke ik. Je kan niet lang een harde buitenkant laten zien, 
bijvoorbeeld om zaken te doen, en ondertussen een zachte binnenkant houden. Dat wreekt zich, 
het schuurt, het klopt niet. Of de binnenkant gaat uiteindelijk mee met de buitenkant, of de 
buitenkant zal mee moeten met de binnenkant.

Want als je acties niet passen bij je waarden, kan je angst, schuldgevoel, frustratie en emotioneel 
onevenwicht ervaren. En dat trekt aan je, dat vraagt om verandering. 

Bateson en Dilts onderscheiden zes (neuro)logische niveaus, die in evenwicht willen zijn:
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De eerste drie zitten heel duidelijk in je 'binnenkant', de vierde zit op de grens, en de vijfde en de 
zesde zijn wat we aan de 'buitenkant' zien.

Wat Bateson & Dilts hiermee laten zien is dat verandering van alle richtingen kan komen. Van 
buiten naar binnen, van boven naar onder en van onder naar boven. En dat verandering vanuit alle 
niveaus kan starten.

We verlangen van nature naar overeenstemming en harmonie tussen onze logische niveaus. We 
willen dat het klopt. Als dat niet zo is, voelen we de noodzaak om te veranderen, om een bepaald 
niveau aan te passen zodat het weer ‘in lijn’ is met de andere.

Bijvoorbeeld: als ons gedrag botst met onze zingeving of onze identiteit, dan voelen we dat. Dan 
wringt het, dan zit het ons niet lekker. Probeer maar eens afval in het bos achter te laten. Of je kind 
een klap te geven (probeer dat laatste toch maar niet). Je kan voelen dat je iets doet (je gedrag) dat 
niet strookt met je identiteit (ik ben vredelievend) of met je zingeving (goed voor de wereld zorgen).

En als je dat voelt, die disharmonie, dan verlang je naar verandering. Dan ben je geneigd om iets op 
één van de niveaus te veranderen. En dan kan je zowel je gedrag veranderen (ik gooi geen afval 
meer op de grond) als je zingeving (ik vind milieuvervuiling toch niet zo belangrijk als ik dacht).

Soms botsen onze overtuigingen met ons gedrag en onze omgeving. Na mijn scheiding merkte ik 
pas hoe sterk ik in het Assepoester-sprookje had geloofd. De prins! Het witte paard! Om een nieuwe 
relatie te kunnen beginnen moest ik mijn overtuigingen aanpassen, ik kon niet meer geloven in die 
ene perfecte man voor mij, maar wilde wel weer liefde en verbondenheid. De werkelijkheid dwong 
mij om nieuwe overtuigingen te kiezen.

Je kan dus kiezen waar je verandering start. Je hoeft het nog niet te geloven om het te gaan doen. Of 
je kan juist eerst geloven en dan zien.
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