Wat is zelf-actualisatie eigenlijk?
Je potentieel en de mogelijkheden die je in je hebt werkelijk maken, in de ‘echte’
wereld. Alles worden wat je kunt zijn. Je ontwikkelen als mens zodat je een 'volledig
functionerend mens' kunt worden (Rogers). Je innerlijke stem horen, en waardig
leven naar de hogere Zijnswaarden. De menselijke ervaring volledig kunnen leven en
ervaren en zo volledig menselijk zijn. Psychologische gezondheid en heelheid
ervaren. Je belangrijkste dromen en waarden actualiseren.
Maslow zei er het volgende over:
“Self-actualization means working to do well the thing one wants to do... One wants to be
first-rate or as good as he can be.” (Maslow, 1971, p. 46) It is not doing some far-out thing.
It may mean going through an arduous and demanding period of preparation in order to
realize one’s possibilities. It may mean doing finger exercises at a piano keyboard.”
“Every baby has possibilities for self-actualization but most get it knocked out of them. I
think of the self-actualizing man not as an ordinary man with something added but rather as
the ordinary man with nothing taken away. The average man is a human being with
dampened and inhibited powers.” (1971, 174)
“Self-Actualizing people, those who have come to a high level of maturation, health, and self-fulfillment,
have so much to teach us that sometimes they seem almost like a different breed
of human beings.”
“Even if all these needs are satisfied, we may still often expect that a new discontent and
restless will soon develop, unless the individual is doing what he, individually, is fitted for. A
musician must make music, an artist must paint, a poet must write. What a man can be, he
must be. He must be true to his own nature. This need we call self-actualization.” (1954 /
1970, p. 46)

Zelf-actualisatie refereert aan het ontwikkelingsproces in ons wat ons beweegt om
volledig menselijk en volledig levend te worden. Om een volledig functionerend
persoon te worden zoals Rogers zei. Om alles te worden wat we kunnen zijn, om
voorbij de lagere instrumentele behoeften te bewegen naar de hogere
Zijnsbehoeften, daar waar we onze unieke cadeaus en talenten ontdekken en
uitdrukken. Het is het ervaren van topervaringen. De momenten dat we 'in de zone'
zijn, op ons best. Het gaat over leven voor de hogere behoeften, zoals schoonheid,
orde, waarheid, liefde, expressie, bijdragen, uitmuntendheid, enz.
Zelf-actualisatie is een biologische behoefte
Zelf-actualisatie komt voort uit onze behoeften. Onze basisbehoeften zoals bijv.
veiligheid en een dak boven ons hoofd, dienen als basis voor onze hogere
behoeften. Ondanks dat onze hogere behoeften hogere of ‘meta’ behoeften zijn,
zijn ze minder in kracht dan onze lagere behoeften. Hierdoor kunnen we vast komen
te zitten in onze lagere behoeften en een lagere behoefte kan een dwangmatige
behoefte worden. De sturende kracht achter dit proces is ons betekenismakend
vermogen.
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In welke mate ben jij al ge-zelf-actualiseerd?
In welke mate heb jij al contact gemaakt met je beste en meest waardevolle
potentieel en in welke mate heb je dit al vrij gemaakt?
Hoeveel potentieel heb jij in je wat er klaar voor is om wakker gemaakt te worden?
Is jouw potentieel al vrij? Vrij genoeg?
Hoe werkt het vrijmaken van potentieel bij mensen?

Zelf-actualisatie is een functie van betekenis. Het begint te ontstaan wanneer we
rijke betekenissen beginnen toe te kennen aan dingen, aan onze behoeften,
drijfveren, ons zelf, anderen, de wereld, hoe we omgaan met moeilijke zaken, hoe
we omgaan met betekenis, het verschil dat je kunt maken.
Onze geest is een gelaagde geest en door deze gelaagdheid stapelen we lagen
van begrip, overtuigingen, waarden en nog veel meer meta-evaluaties op elkaar.
Zo creëren we een hiërarchie van betekenis binnen onze hiërarchie van behoeften.
Dit is Het Construct. Onze innerlijke wereld van betekenis waarmee we ons innerlijk
spel spelen. Dit maakt onze verklaarstijl en onze denkpatronen.
Als we een innerlijk Construct hebben waarmee we positieve, krachtinmakende en
robuuste betekenissen kunnen creëren, dan kunnen we een plek scheppen waar we
confrontatie en ontmoeting in onszelf aan kunnen gaan, De Smeltkroes. De
Smetkroes maakt het voor ons mogelijk om de zelf-actualiatie Zone in te stappen.
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De zelf-actualisatie kwadranten
Zelf-actualisatie is simpel gezegd een functie van twee variabelen: betekenis en
optreden/handelen/actie/uitvoeren. Uit deze twee assen zijn vier kwadranten
voortgekomen, de vier kwadranten van zelf-actualisatie.
Betekenis

3: Hoog in betekenis en laag in
optreden

4: Hoog in betekenis en hoog in
optreden

1: Laag in betekenis en laag in
optreden

2: Laag in betekenis en hoog in
optreden

Uitvoeren
Betekenis: Is het idee, de actie of activiteit betekenisvol? Draagt het bij, is het
waardevol, zinvol? Welke cognitieve vervormingen ondermijnen en saboteren hier
onze zelf-actualisatie?
Optreden: Hoe effectief ben jij in het zetten van feitelijke stappen in de wereld om je
dromen werkelijk te maken? Kun je belangrijke en grootste ideeën omzetten in
gedrag zodat het je manier van zijn kan worden in de wereld?
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“Self-actualization demands not only B-cognition, but also D-cognition as a
necessary aspect of itself. This means then that conflict and practical decisiveness
and choice are necessarily involved in the concept of self-actualization. It means that
self-actualization involves both contemplation and action necessarily.” (Maslow,
Toward a Psychology of Being, p. 117)

Zelf-actualisatie en de zelf-actualisatie kwadranten
Dromers

De Zone

3: Scheppers- S.Q.

4: Zelf-actualiseerders

1: Onderontwikkeld-E.Q.

2: Optreders- I.Q.

Workaholics
De reis naar zelf-actualisatie is naar het vierde kwadrant toe gericht. Op die plek
smelten je beste betekenissen samen met je meest effectieve acties om zo je
levensstijl te worden. Het is een optimale synergie waar reflectie en actie
samenkomen, het grotere plaatje en de details, het innerlijk- en uiterlijk spel enz.
In hoeverre ben jij een betekenismaker, een dromer, een schepper, een
creatieveling?
Hoeveel tijd besteed jij aan het bedenken van mooie en grootste ideeën?
In welke mate ben je een uitvoerder, iemand die dingen voor elkaar krijgt?
Hoeveel tijd besteed jij aan acties en dingen feitelijk doen, contacten leggen, enz.?
Nieuwsgierig? Neem contact met ons op!
Wassili Zafiris is NLP trainer (Dilts) en Neurosemantiek trainer (Hall) en erkend
metacoach. Hij is de eerste gecertificeerde zelf-actualisatie trainer en pionier wat
betreft het naar Nederland halen van neuro-semantiek en heeft het hier vaste
bodem gegeven. Hij is te vens gecertificeerd leiderschap consultant en partner bij
de Dilts Strategy Group, die zich exclusief bezighoudt met leiderschap.
ww w.wassilizafiris.nl, info@wassilizafiris.nl
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