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Korte teksten 

’Korte teksten’ zijn inleidingen, stimulerende gedachten, smaak-
makers, ideeën-verspreiders, twijfel-zaaiers. Het zijn geen gedachten 
met een eindpunt, geen wetenschappelijk vastgelegde conclusies, wel 
voorlopige resultaten van mijn onderzoek. Ik ben een op de praktijk 
gerichte, wegvindend denker die duizend vragen stelt en her-vraagt en 
voorlopige conclusies trekt. Ik beoefen wat je zou kunnen noemen de 
Pathfinder filosofie. Ik heb mijn eigen weg gekozen, mijn eigen 
leermeesters en studieboeken. Mijn leerweg verliep zoals wandelen in 
een groot bos zonder paden: in verbinding met wat zich aandient in 
het hier-en-nu en dus niet rechtlijnig.  Filosofische en wetenschappe-1

lijke inzichten dienen het dagelijks leven van iedereen te ondersteunen 
en een ‘goede samenleving’ te bevorderen. Daarmee voel ik me 
veeleer verbonden met de denkende zoekers in het oude China en 
India dan met de oude Griekse denkers 

In ‘Korte teksten’ breng ik gedachten en ervaringen samen die al een 
tijdje in mij leven. Delen van de tekst werden vaak in het verleden 
reeds gepubliceerd. De inzichten, ervaringen en reflecties hebben voor 
mij inmiddels een bepaalde ‘stevigheid’. Toch blijven ze slechts een 
stap op mijn nooit eindigende onderzoekstocht en dus kunnen de 
gedachten die hier staan morgen weer worden bijgeschaafd.  
Na wijzigingen krijgt een tekst een nieuw versie-nummer. 

Iedere ‘Korte tekst’ kan je vlot afzonderlijk lezen en gebruiken. Om 
een tekst volledig te kunnen vatten is het echter wel aangewezen om 
andere teksten er naast te leggen. Daarom wordt er vaak verwezen 
naar die teksten.  2

Francis Gastmans  

 Je leest iets van mijn leerweg in Bronnen van de drie grondpatronen en het  1

Vragenkompas 
 Wanneer er in de voetnoten staat “Lees meer in …” slaat dit op een tekst die je vindt 2

op mijn website: https://francisgastmans.com/korte-teksten/
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Inleiding 

Het is een zeer oude discussie: betekenen grenzen een beperking of 
integendeel een manifestatie van je mogelijkheden? Zijn grenzen een 
obstakel of een uitdaging, een uitnodiging misschien? Voor iemand 
die onbevooroordeeld naar de fenomenen kijkt, is het een vreemde 
vraagstelling. Tenslotte, wie of wat is er niet begrensd? Wijs me op 
één fenomeen dat niet wordt begrensd.  
Iedereen wordt zich op een dag bewust van haar  grenzen. Wel is het 3

zo dat de leerrijke mens die grenzen positief weet te beïnvloeden.  Zij 4

heeft een realistisch beeld van welke grenzen zij kan verleggen en 
welke niet. Zij loopt niet tegen de grenzen aan, zij ontmoet haar 
grenzen! Zij strijdt niet tegen obstakels maar weet dat ze vaak om het 
muurtje heen kan. Moeilijk misschien, maar ze kan er omheen. En 
zelfs indien ook dát niet zou lukken dan nog zoekt zij een alternatieve 
weg. Sommige fysieke grenzen zijn ook voor een leerrijk persoon 
moeilijk te verteren of erg pijnlijk. Een leerijk mens wordt net zo goed 
getroffen door een ziekte of een ongeval als ieder ander mens.  Doch 5

zij zal zich door die grens niet laten verlammen. Evenzo zal een 
leerrijk persoon zich niet afhankelijk maken van of zich laten bepalen 
door haar sociale grenzen. Een leerijk mens weet dat iedere begren-
zing gepaard gaat met een groot aantal mogelijkheden die ze kan 
ontdekken wanneer ze ‘om de hoek’ kijkt.  
Deze tekst verkent de vele grenzen van een mens en nodigt je uit om 
ze als uitdagingen te beschouwen.  

 Ik schrijf ‘zij’ en ‘haar’. Dat kan je dus gerust vervangen door ‘hij’ en ‘zijn’.3

 Lees meer in: Leerrijker worden, het kan!4

 Itzhak Perlman, de wereldberoemde violist, werd op zijn 4 jaar getroffen door polio en 5

moest zijn ganse leven op krukken lopen en in een rolstoel zitten.  
De meest tot de verbeelding sprekende persoon is wellicht Stephen Hawking, de 
wereldberoemde natuurkundige en astronoom, die leed aan een zenuwziekte (ALS) 
die hem vanaf zijn twintigste trof. Hij zat gevangen in een rolstoel en kon de laatste 
jaren enkel met zijn ogen communiceren.
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Grenzen en uitdagingen 

Grenzen maken levende wezens autonoom 

Grenzen en begrenzingen maken fenomenen mogelijk, ze zijn er een 
onlosmakelijk deel van. Zonder begrenzingen, zonder een wand, zijn 
er geen autonome wezens. 

“Het creëren van een wand is een mechanisme in de natuur dat 
levende wezens zelf uitvoeren om tot autonome systemen te worden.  
(→ autopoeisis: Grieks auto = zelf + poiein = maken) Het meest 
karakteristieke kenmerk van een autopoeisisch systeem is dat het zich 
zogezegd omhoogtilt aan zijn eigen schoenveters en zich door middel 
van zijn eigen dynamiek onderscheidt van zijn omgeving. Levende 
wezens (van eencelligen tot de mens) worden gekarakteriseerd door 
hun autopoietische, zelf-creërende, organisatie. Qua structuur 
verschillen ze van elkaar, maar qua organisatie zijn ze aan elkaar 
gelijk. Wat levende wezens onderscheidt van andere systemen, is dat 
zijzelf het enige product van hun organisatie zijn, dat wil zeggen: er 
bestaat geen scheiding tussen producent en product. Het zijn en het 
handelen van een autopoietische eenheid zijn onscheidbaar en dat is 
wat de specifieke aard van hun organisatie, als levend systeem, 
bepaalt.”  6

Het zijn de bepaalde en bepalende grenzen die eigen zijn aan jezelf die 
je "zelf" mogelijk maken. Zonder je huidige grenzen zou je niet 
hetzelfde "zelf' zijn. Je bent vandaag de "ik" die jij de ander presen-
teert dankzij - en niet ondanks - je actuele grenzen. Indien je morgen 
een ander "ik" wilt presenteren zal je sommige van je huidige grenzen 
moeten verleggen.  

  Maturana, Humberto en Varela, Francesco, De boom der kennis - Hoe wij de wereld 6

door onze eigen waarneming creëren, Uitg. Contact 1988, 
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Grenzen zijn persoonlijke belevingen 

Wat je als een grens ervaart is je persoonlijke beleving. Wat je ervaart 
als een scherpe grens waar geen ontkomen aan is, kan door een ander 
- die met dezelfde fenomenen wordt geconfronteerd - beleefd worden 
als een wereld van ‘openingen’, uitdagingen en mogelijkheden. Voor 
de een is de kust een grens die zij halt houdt en niet overschrijdt, voor 
de ander is dat enkel een punt waarop zij van vervoermiddel 
verandert. In het eerste geval stopt de voorwaartse beweging, in het 
tweede geval gaat deze beweging gewoon verder. Voor de een is een 
negatief resultaat reden om er mee op te houden, voor de ander is 
datzelfde resultaat een stimulans om met meer kracht opnieuw te 
proberen en verder te gaan.  
Welke grenzen kan je wél en welke kan je niet verleggen? Om 
grenzen te kunnen verleggen, zal je iets moeten leren. Zijn er echter 
ook grenzen aan je capaciteit om te leren?  Ja, er zijn grenzen. En zijn 7

sommige grenzen te verleggen? Hoe kan ik op het gebied van ‘leren’ 
grenzen verleggen?  
Je "ik" vandaag wordt begrensd door vele grenzen: je fysieke grens, je 
emotionele grens, je intellectuele grens, je psychische grens, je 
energetische grens, je waarnemingsgrens, je sensuele grens, je sociale 
grens, je spirituele grens, en nog meer grenzen. Je kunt je grenzen wel 
onderscheiden en benoemen doch je kunt ze niet scheiden. Steeds 
werken ze samen en ze werken voortdurend op mekaar in. Bij iedere 
belangrijke keuze voel je opnieuw dat je over heel wat mogelijkheden 
beschikt en tegelijkertijd voel je de begrenzingen.  8

 Lees meer in: Leerrijker worden kán!7

 Lees ook: Hoe leef jij binnen je ‘ik-wand’?8
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Je grenzen en je vrijheid 

Beschik je over een vrije wil als je op zoveel verschillende en 
belangrijke punten van je leven wordt begrensd? Het antwoord is een-
voudig: je ben een mens net omdat je woont in een begrensd mense-
lijk lichaam, net omdat je opgenomen bent in een maatschappelijke 
context die zich situeert op de planeet aarde, die zich bevindt midden 
een ontzettend wijde, gevulde ruimte.  
Net omdat de homo sapiens zich begrensde en zich niet specialiseerde 
in een of andere richting (bv. voor het waarnemen of het handelen) 
kon hij de verschillende waarnemingsmethoden bundelen en uit de 
vele handelingen een efficiënt handelingspatroon ontwikkelen. Het 
volume van de hersenen van de homo sapiens was zelfs kleiner dan 
dat van zijn voorganger. Dat alles om hem slimmer te maken en meer 
handelingsvrijheid te geven!  
Indien voor jou "een vrije wil" betekent dat er helemaal geen grenzen 
zijn, dan is er geen "vrije wil". Indien je echter met mij de vrijheid 
beleeft binnen de begrenzingen, dan zal je ook hebben ervaren op 
hoeveel plaatsen en hoeveel manieren je en ik vrij zijn om keuzes te 
maken, grenzen te verleggen, een andere visie te ontwikkelen en 
bijgevolg om voortdurend te leren en te ontwikkelen: keuzevrijheid.  
Zoals alle levende wezens ben je als mens voortdurend in 
ontwikkeling. Iedere seconde sterven cellen in je lichaam en groeien 
andere aan, ook in je hersenen. Zoals jij vandaag ben zal je morgen 
niet meer zijn. Zoals je vandaag waarneemt, voelt, denkt en doet, ben 
je het resultaat van onnoemelijk veel keuzes en invloeden. Bij externe 
invloeden kan je voelen waar en in welke mate jij kunt kiezen hoe er 
mee om te gaan. Op dat moment kan je je bewust worden van de vele 
onbewuste interne invloeden op het maken van keuzes én op de 
mogelijkheid om te leren anders te reageren. Je kiest wat je eet - nou 
ja, binnen je sociale grenzen - maar gelukkig kan jij niet kiezen wat je 
maag doet en je lever en je andere interne organen. 
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Grenzen bieden veiligheid en rust 

Grenzen zijn een weldaad. Ze bieden jou een veiligheid en een rust 
want je hoeft niet alles voortdurend te bekijken, te controleren en te 
beslissen. Er zijn een reeks grenzen die je niet kunt verleggen, bv. je 
fysieke constitutie. Dat bied je een vertrekpunt om te ontwikkelen. 
Het betekent tegelijk dat je er van op aan kunt dat die gegevens niet 
zullen wijzigen, tenzij door een menselijk ‘ingrijpen’, een ziekte of 
een ongeval. Je groeit morgen niet plots tien centimeter langer. Dit 
lijkt banaal maar dit soort grenzen schept wel rust. Onrust is er 
wanneer je je verzet tegen ‘vaste gegevens’.  
Er zijn anderzijds een reeks grenzen die je wél kunt wijzigen. 
Wanneer je in zulke gevallen meent dat er niets kan veranderen, maak 
je zelf de keuze om je (nog meer) te begrenzen en te beperken. Geeft 
dit jou innerlijke rust? Voel jij je op deze manier veilig? Dan is het 
goed … voor jou.  
Er zijn daarnaast grenzen die je wil dat anderen respecteren omdat ze 
zorgen voor je veiligheid en rust. Je fysieke integriteit is zo’n grens. 
Ook de omvang van de persoonlijke ruimte rond je lichaam kies je en 
beleef jij als grens. In bepaalde culturen wordt dit strikt aangegeven, 
in andere heeft men daar weinig aandacht voor .  9

Dan zijn er de grenzen van een land of een gemeenschap of een groep 
of een woonst. Je voelt onveiligheid en ongemak wanneer anderen die 
grens ongevraagd overschrijden en ze niet zien als een ‘vast gegeven’. 
Landen trekken muren op, letterlijk en figuurlijk. Monniken zorgen 
voor hun rust en veiligheid door hun klooster te voorzien van een 
hoge muur. Rijke mensen in arme landen voorzien hun compound van 
een hoge muur en security-agenten. Wanneer je geen armoede ziet 
hoef je je daar geen vragen over te stellen. 

 Mijn ervaring is dat bv. in India ‘my personal space’ niet wordt beleefd en dus ook niet 9

wordt gerespecteerd. Mannen overschrijden vlot, té vlot, fysieke grenzen en de ‘per-
soonlijke ruimte’ van anderen.
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Grenzen bieden mogelijkheden en leerkansen 

Alle grenzen - of je ze kunt verleggen of niet - bieden mogelijkheden 
om te leren, te groeien en te ontwikkelen. Om grenzen te kunnen 
verleggen, moet je wel eerst tot aan de grens stappen. Velen stoppen 
echter nog voor ze dit punt ooit bereiken. Vervolgens dien je een vaar-
digheid aan te leren, in actie te komen én te durven én vol te houden.  
Wat je vandaag wilt en kunt leren wordt begrensd door het samenspel 
van de vier soorten grenzen (zie derde hoofdstuk). Wil je leerrijker 
worden dan zal je meerdere grenzen moeten verleggen. Het volstaat 
niet om enkel een grens in je hoofd te verplaatsen.  
Je loop er wel tegenaan dat er aan de vaardigheid om grenzen te 
verleggen ook grenzen zijn. Veeleer dan je zorgen te maken over deze 
nieuwe grenzen kan je trachten zo ver mogelijk te geraken. Je zult wel 
zien welke nieuwe grens je dan ontmoet en op dat moment beslis je of 
je deze nieuwe grens kunt en wilt verleggen of niet. Grenzen beleven 
en verleggen is geen theoretisch, rationeel proces; het is actief en zeer 
concreet.  
Via obstakels en moeilijkheden leer je je eigen kracht te versterken en 
krachtgericht in het leven te staan. Je leert je beperkingen te 
herkennen en te aanvaarden en net van daaruit grenzen te verleggen en  
je eigen kracht te ontwikkelen. Je kunt de stap zetten weg van de 
sociaal algemeen aanvaarde klaagcultuur naar een krachtgerichte 
levenshouding.  Je bent niet het slachtoffer van wat je overkomt, je 10

bent interactief deelnemer aan het leven. Waardeer je perspectief en 
neem de verantwoordelijkheid zowel voor wat je ziet en voelt, voor je 
behoeften, voor je denken én voor je handelen. 

 Meer over ‘krachtgericht’ in het boek De Blauwe Rivier oversteken dat ik aan het 10

herwerken ben en eind 2020 gratis beschikbaar zal zijn.  
Ik zet als bijlage achteraan de 10 punten uit het boek die verwijzen naar een kracht-
gerichte, oplossingsgerichte levenshouding
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Grenzen zijn een uitdaging om van te genieten 

Als kind zag je geen grenzen maar ‘moeilijk bereikbare plekken’. 
Maar je hebt volgehouden en op een dag kreeg je die kast open en … 
stond de koekjesdoos verdorie te hoog en moest je iets verzinnen om 
die nieuwe grens te verleggen. Sommige mensen genieten van 
grenzen omdat ze die zien als een uitdaging. Een marathon kunnen 
lopen startte ooit met het overschrijden van de 1 km-grens. Zo gaat dit 
met alles wat je wilt bereiken in het leven: eerst lijkt het moeilijk 
bereikbaar en dan klinkt de vraag in je “Ga ik er voor of laat het het 
hierbij?”  
Wie niets ziet als een uitdaging bereikt zijn doel = niets.  
Dan volgt de tweede vraag “Tot waar moet ik me dan best begrenzen 
om mijn doel te bereiken?”.  
Wie zich niet kan begrenzingen zal niets bereiken. 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Waar liggen je grenzen en uitdagingen? 

Hoe groeit je inzicht in grenzen? 

Vanaf de eerste dagen van je leven heb je ervaren dat er tussen jou en 
de bron van warmte en voedsel (in de meeste gevallen je mama) een 
verbinding bestaat. Gaandeweg heb je innerlijk vastgelegd dat die 
verbinding bestaat uit fysiek contact, oogcontact, contact via geluiden 
en contact via geuren.  
Langzaamaan ontdekte je dat naast een fysieke verbinding en een 
fysiek contact, je ook een emotionele verbinding heb met je ma en je 
pa. Iedere aanraking, ieder geluid en ieder gevoel heeft je geholpen 
om jezelf te onderscheiden van alles om je heen en om je ouders te 
ont-dekken. Eigenlijk was je van bij het begin van je leven bezig je af 
te scheiden van je moeder en je eigen ‘wand’ daartussen te creëren. De 
grens werd voor jou steeds reëler. Je kon ze voelen wanneer je ma of 
je pa je de eerste keer achter liet bij het kinderdagverblijf. 

Later ontdek je het onderscheid tussen ‘verbinding’ en ‘binding’  
(fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal) en ga je ervaren wat je moet 
doen om je grenzen te verleggen en los te komen van een (te sterke of 
ongewenste) binding. Je gaat ontdekken dat je bepaalde grenzen, 
verbindingen en bindingen zelf creëert en dus ook zelf kunt wijzigen. 

Je werd geboren met een bepaald aantal grenzen, je genetisch 
materiaal. Al snel kreeg je een reeks nieuwe grenzen er bovenop via 
de interactie met je verzorgers en andere volwassenen.  
Benoemen is een grens trekken, iets afbakenen, iets onderscheiden: 
mensen, dieren, planten, voorwerpen. Je leerde als kind dat jij wordt 
‘benoemd’ (met een naam en met opmerkingen als “Braaf kind” of 
“Stout kind”) en dat het benoemen van de mensen en de dingen 
betekent dat je ze kunt onderscheiden en afzonderlijk behandelen.  
Als kind leerde je heel veel grenzen en was het in het begin niet 
duidelijk of die bij jou horen of niet. Enkele voorbeelden.  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Je leerde als kind je ‘fysieke grenzen’ en je leerde vooral om die te 
verleggen. Je leerde kruipen, lopen, klimmen, springen, fietsen, vallen 
en weer doorgaan. Je leerde om steeds verder te gaan, een doel verder 
van je af te bereiken. Daarin werd je aangemoedigd door je ouders en 
je verzorgers. Tot op de dag dat zij het ‘te ver’ vonden. Dan hielden ze 
je tegen, waarschuwden je voor gevaar dat jij niet zag. “Niet te hoog 
klimmen, schatje.”, “Niet te dicht bij de vijver”, “Niet te snel fietsen.” 
Door al die waarschuwingen te verinnerlijken leerde he dat die grens 
bij jou hoort en niet bij de bezorgde ouder (waar ze in werkelijkheid 
ligt!). “Ik kan dat niet.” is vaak een gevolg van de vele 
waarschuwingen die je als kind kreeg.  
Je leerde als kind je ‘emotionele grenzen’. Je mocht schreien tot  … 
“Nu is het genoeg.” Je leerde dat er grenzen zijn aan het uiten van je 
gevoelens. Je had als kind niet door dat dit cultureel bepaalde en 
sociaal opgelegde grenzen zijn. Vele jaren later hoor ik volwassenen 
zeggen “Mijn gevoelens tonen, dat past niet bij mij. Zo ‘ben’ ik niet.”  
Je leerde als kind dat er ‘gender grenzen’ zijn. Je werd aangeleerd dat 
dit een ‘jongen’ en dat een ‘meisje’ is zonder verdere uitleg. Je moest 
gaandeweg zelf uitmaken waar die woorden op slaan. Je bent zelf of 
een meisje of een jongen of een ‘ik weet het niet zo goed’ en daar 
hoort bepaald gedrag bij en ander gedrag niet. Opnieuw, als kind was 
het niet duidelijk dat het sociaal opgelegde normen zijn (en dat ze dus 
niet bij jou horen).  
Je leerde als kind dat er sociale grenzen zijn, dat er bv. een grens is 
tussen de groep volwassenen en de groep kinderen. Soms werd je als 
kind ook thuis niet toegelaten bij een gesprek tussen volwassenen.  
Soms werd een sociale grens scherp aangegeven wanneer iemand 
wees op een ‘bijzonderheid’ bij jou (een handicap, een gebrek, een 
uiterlijk kenmerk) of dat je kind bent van een bepaald ‘soort 
ouders’ (kansarmen, migranten).  
Je leerde als kind dat er een hiërarchische grens bestaat. In de klas is 
er een plek voor de kinderen en een plek voor de volwassene 
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(vooraan, tegenover jou). Tussen de kinderen onderling is er vrij vroeg 
sprake van hoger-lager of wie waar mag zitten, iets doen of net niet. Je 
leerde zo dat je een eigen plek hebt in de groep en dat die plek 
begrensd is en dat dit te maken heeft met jou, met wie jij ‘bent’. 
Je leerde als kind je ‘landschappelijke grenzen’, d.w.z. plekken in de 
omgeving, het landschap, waar jij wel gewoon mag zijn en andere die 
niet ‘van jou’ zijn. “Dit is niet voor kindjes.” In de stad is dat bv. het 
voetpad en de rijweg voor auto’s. In het park zijn dat de aangelegde 
wegen en het plantsoen of de vijver. Er zijn plekken waar je als kind 
niet mocht komen, bv. een paleis of een bankgebouw. Jij werd 
daardoor begrensd niet de plek, want anderen mogen klaarblijkelijk 
daar wel binnen! 

Op welke terreinen is ieder mens begrensd? 

Je bent als mens op zeer veel terreinen een sterk begrensd wezen. Dit 
is voor veel mensen lastig om te aanvaarden. Je gaat er wellicht vlot 
mee akkoord dat je fysiek begrensd bent. Je hebt bepaalde fysieke 
kenmerken die je een reeks handelingen en bewegingen toelaten maar 
die zijn erg beperkt wanneer je naar de mogelijkheden van alle andere 
dieren kijkt. Geen nood, je steekt een aantal van die grenzen voorbij 
dankzij de technische kennis en de technieken die de mens heeft 
ontworpen. Maar zelfs met de beste middelen kun je niet horen wat 
sommigen dieren horen, kun je niet ruiken zoals zij, kun je niet zien 
zoals zij. Je kunt vliegen met diverse hulpmiddelen maar geen enkel 
middel maakt je zo snel wendbaar als de behendigheid van sommige 
vogels en vleermuizen.  
Een van de fysieke grenzen is het waarnemen. Je kunt niet alles 
waarnemen. Je ziet slechts binnen een beperkt spectrum van kleuren 
(golven). Je hebt je ogen vooraan in je hoofd en kunt daardoor 
onderscheid maken tussen voor- en achtergrond en diepte en zo 
perspectief waarnemen. Je kunt echter niet achter je zien.  
Menselijke kenmerken die je mogelijkheden bieden, leggen je tegelijk 
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grenzen op. En deze opmerking gaat op voor al je zintuigen. Je stelt 
vast dat je beperkt bent in het waarnemen en dat betekent tegelijk dat 
je niet ‘alles’ kunt waarnemen. Je weet zelfs niet eens wat ‘alles 
kunnen waarnemen’ zou betekenen en als gevolg zou hebben!  
Het wordt moeilijker om te aanvaarden dat je begrensd bent in die 
vaardigheden waar je je superieur acht aan de andere dieren: het 
denken. En toch, je kunt niet alles denken want je denken is gebonden 
aan je menselijk intellect, menselijke begrippen en menselijke talen.  
Je hebt je intellectuele grens. Zo is je denken begrensd tot een aantal 
meta-niveaus. Zelden kan een mens vlot denken op meta-meta-meta-
meta-niveau. Denken over hoe je denkt, is denken op meta-niveau. 
Denken over hoe je denkt over je denken, is meta-meta-niveau. 
Denken over hoe je denkt over hoe je denkt over je denken, is meta-
meta-meta-niveau. Neem jij het volgende niveau?  
Een van de aspecten van je begrensde menselijk intellect is dat je je 
niet alles kunt voorstellen, dat je niet alles kunt verklaren en niet alles 
kunt begrijpen. Je zou het wel willen en voor veel wetenschappers is 
dit een boeiende uitdaging: “Ik wil de ‘Theorie van alles’ kunnen 
presenteren!” Wanneer je nauwkeuriger kijkt naar het proces hoe je 
verklaart, merk je al snel dat je innerlijke houding, je grondpatroon en 
je levenshouding verschil maakt. (Dadelijk meer)  
Een gebied waar we ons als mens ook veel sterker voelen dan de 
andere dieren is de vaardigheden om ons uit te drukken en het gebruik 
van talen. Spijtig, hoezeer ik het creatief uitdrukken waardeer en 
stimuleer bij mezelf en bij anderen, ook hier stuit je op grenzen. Het 
zijn grenzen waarvan je je vaak niet bewust bent in het dagelijks 
leven. Wie daar wel mee wordt geconfronteerd zijn bv. mensen met 
een expliciete fysieke of mentale beperking (we hebben allemaal wel 
een beperking maar die is minder opvallend en we zijn er ons niet van 
bewust) of kunstenaars die een nieuwe taal zoeken om zich uit te 
drukken of mensen die een mystieke ervaring hebben en het 
onnoembare niet kunnen uitdrukken en doorgeven (vaak is zwijgen 
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het enige dat hen rest en dan rijst de vraag: Hoe zet je stilte in als 
‘taal’?). 

De grenzen zijn er en sommige zijn erg duidelijk. Jij en ik kunnen niet 
alles en niet onbegrensd waarnemen, aanvoelen, begrijpen, verklaren, 
denken, kennen, uitdrukken, communiceren en controleren.  

Je grenzen en uitdagingen nader bekeken 

Waarnemen is begrensd  

Je kunt niet alles waarnemen wat er waar te nemen is. Datgene wat je 
ziet is slechts een beperkt deel van wat er kan worden waargenomen, 
datgene wat je hoort is slechts een beperkt deel van wat er te horen is, 
enz. Al je zintuigen zijn beperkt. Bepaalde dieren zien, horen, ruiken, 
voelen, proeven meer en nauwkeuriger dan jij en tonen dat het veld 
van de fenomenen veel breder, ruimer en omvattender is dan jij ooit 
kunt beleven. Je kunt je de mogelijkheden zelfs niet voorstellen want 
ook je voorstellingsvermogen is beperkt.  
Je kunt instrumenten bedenken om de signalen op te vangen die een 
vleermuis ontvangt en uitzendt en toch kun je niet zoals zij vliegen én 
tegelijkertijd een insect detecteren én voelen hoe het aanvoelt om 
daarbij zo tussen de bomen te vliegen. Je kunt je inleven in andere 
mensen en andere dieren maar je kunt nooit voelen wat zij voelen. Je 
kunt enkel bevroeden dat jouw aanvoelen dicht bij hun voelen 
aansluit.  
Daarenboven is waarnemen een actie, iets dat jij doet, niet iets dat je 
overkomt. Je bent een actieve speler bij het waarnemen, geen 
passieve. Je vormt mee wat je wel en niet waarneemt.  11

Je kunt slechts een segment van de tijd waarnemen en aanvoelen. Als 
mens kan je niet het uiterst trage of het supersnelle waarnemen. 

 Noë Alva, Action in perception, The MIT Press, Cambridge  Massachusetts 200411
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De uitdagingen : Je kunt leren om meer en scherper waar te 12

nemen, met meer zintuigen. Je wereld wordt daardoor zoveel 
ruimer. Beter waarnemen vraagt dat je oefent, veel en volgehouden 
oefenen. Is het je dat waard?  
Je zult ook andere talen moeten leren om beter te kunnen 
waarnemen. Je ‘luistert’ beter naar een muziekstuk, en ‘hoort’ 
meer, wanneer je de taal van de muziek hebt geleerd. Op deze 
manier kan je ook leren beter te ‘luisteren’ naar mensen. Wat 
vertelt de ‘klank’ van iemand die spreekt?  
Wandel regelmatig in de natuur en observeer een bepaalde plant 
(bloem, struik, boom) doorheen al de seizoenen. Enkel zo kan je 
ontdekken hoe snel een plant groeit in de winter (doordat je ziet 
hoe in de lente de botten openspringen en de volledig afgewerkte 
bladeren verschijnen).  
Neem de ‘tijd’ scherper waar. Leer de maan te volgen op haar weg 
tijdens de maanmaand. Observeer de plaats waar de zon opkomt 
en merk dat in de lente die plek meer en meer naar ‘links’ 
opschuift, d.w.z. naar het noord-oosten (voor Belgen en 
Nederlanders). 

Denken is begrensd   

Je denken is door de aard van de activiteit begrensd. Denken is een 
innerlijk gesprek voeren, met woorden of met een andere taal 
(beelden, bewegingen, … zie p.19) Dat heeft zo zijn grenzen: de 
beperkingen van de gebruikte verbale taal; je beperkte woordenschat; 
het beperkt aantal begrippen dat je hanteert; er is niet gelijktijdig een 
tegenspraak mogelijk; je kunt het denkproces niet in vraag stellen op 
het moment van het denken; je kunt niet reflecteren op het proces 
terwijl het zich afspeelt.  
Je denken is begrensd door het terrein van de activiteit: het hanteren 

 Onder ‘De uitdagingen’ geef ik een aantal eerste ideeën. Het aantal uitdagingen en 12

mogelijkheden is veel ruimer.
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van begrippen. Dit stoot op de beperktheid van de begrippen en 
concepten die je kunt hanteren. Je hebt veel begrippen geleerd die de 
mens in de loop van zijn evolutie heeft gecreëerd en die je werden 
aangeleerd, maar niet alles wat er kan worden ervaren en waarge-
nomen wordt door de bestaande begrippen gedekt. Dit laatste is de 
illusie van de Westers opgeleide persoon.  
Je denken is inhoudelijk begrensd, d.w.z. je kunt niet over alles 
denken. Je kunt niet alles denken wat er te denken is. Dat je als mens 
al het denkbare zou kunnen denken is een paradigma, een voor-
onderstelling, een hoogmoedige vooropstelling. De grens van het 
denken denken lijkt onmogelijk, je kunt die grens enkel ervaren.  13

Je denken is procesmatig begrensd, je kunt niet door-door-door-door-
door-doordenken, je kunt niet oneindig op meta-meta-meta- ... niveau 
denken. De meeste mensen kunnen bv. niet denken over de manier 
waarop je denkt wanneer je de manieren van denken onderzoekt die 
het denken mogelijk maken terwijl je denkt. (p.11) Je kunt wel leren 
om helderder te denken dan je vandaag doet.  
Je denken is instrumenteel begrensd, d.w.z. je kunt het niet altijd en 
overal inzetten. Denken is een middel en een vaardigheid om je uit te 
drukken en is per definitie erg nuttig in bepaalde situaties en onge-
schikt voor andere situaties. De vaardigheid van het denken is een 
obstakel wanneer je gevoelens en diepe ervaringen wilt ‘be-hand-
elen’. Dan schakel je veel beter over op je de dingen voorstellen, 
inbeelden, visualiseren en gebruik je een van de beeldende talen. 

De uitdagingen: Je kunt je denken verdiepen door meer begrippen 
en woorden te leren (bv. via studie) maar je kunt dit ook bereiken 
door aandacht te hebben voor het woord-systeem, de woordenwolk 
rond ieder begrip . Door te oefenen met woordenwolken zal niet 14

alleen je woordenschat toenemen maar je inzicht in de relatie 

 	Bijvoorbeeld via meditatief of contemplatief onderzoek. Tijdens de vipassana medi13 -
tatie kan je de grenzen van je denken ontmoeten (o.a. door te stoppen met denken).

 Lees meer in: Wat is een woordenwolk?14
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tussen taal en denken.  
Je leert dieper denken wanneer je leert om samen met de 
woordentaal een beeldende taal te gebruiken om je uit te drukken.  
Je leert op meta-niveaus te denken door betere vragen te stellen en 
door door te vragen, vooral met een ‘waardoor-type’ vraag (niet 
een ‘waarom’ vraag).  15

Meditatie is een methode om te leren je eigen denkproces te 
‘beluisteren’.  
Er bestaan diverse technieken om out-of-the-box te leren denken. 
Vaak zijn het erg creatieve methoden.  
Je leert beter denken door rond een onderwerp in dialoog te gaan 
met iemand die helder denkt. 

Herinneren is begrensd  

Je ‘herinnerend zelf’ neemt de beleving over van het ‘ervarend zelf’ 
na ongeveer 3 à 6 seconden.  Dan start het ‘herinnerend zelf’ met 16

tegen jezelf te vertellen wat er gebeurt/is gebeurd. Dat ‘herinnerend 
zelf’ bouwt een verhaal op, steeds opnieuw. Ons ‘herinnerend zelf’ is 
geen foto, geen film, geen archief, geen boekhouder. Het is een 
constructie-mechanisme dat gebruik maakt van meerdere informatie-
bronnen in ons brein. Dat mechanisme bouwt steeds opnieuw de 
‘herinnering’ op. Daarbij treden vaak verschillen op; je bouwt 
verschillende versies op van wat je je herinnert.  

De uitdagingen: Herinneren is een opbouwend selectieproces dat 
je kunt oefenen.  
Leer bewuster de negen acties uit te voeren die je helpen om een 
beleving tot een ‘feit’ te maken en je zult beter herinneren : 17

 Lees meer over het onderscheid tussen een ‘waarom’ vraag en een ‘waardoor’ vraag 15

in: De kunst van het vragen en het Vragenkompas
 Kahneman, Daniel, Ons feilbare denken, Business Contact 2014  16

Bekijk de TedTalk met Daniel Kahneman
 Lees het hoofdstuk Negen acties die helpen een ‘feit’ te creëren in:  17

Hoe je zelf ‘feiten’ creëert  - Vier soorten feiten 
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- Verbinden met emotie: Met welk gevoel verbind je dit? Met 
welke behoefte van jou houdt dit verband? 

- Objectiveren: Wat en hoe neem je waar en wat niet? 
- Contextualiseren: Binnen welke context neem je het waar? 
- Conceptualiseren: Hoe benoem je het en binnen welk kader 

geef je het een plaats? 
- Verklaren: Waardoor werkt het? Hoe gebeurde het? 
- Gezag geven: Welke autoriteit bevestigt dat dit een feit is? 
- Wikken en wegen: Welk gewicht geef je het? Hoe belangrijk is 

dit voor jou? 
- Waarderen / Beoordelen: Hoeveel waarde heeft dit voor jou? 
- Zin geven: Waarom gebeurt dit? Wat is voor jou de zin en de 

betekenis van wat jij waarneemt of ervaart? 

Er bestaan verschillende methoden om beter te onthouden en beter 
te herinneren. Die kan je leren, zoek ze op; bv. mindmappen . 18

Verklaren en kennen zijn begrensd  

Je kunt niet alles verklaren. Dagelijks wordt de wetenschapper 
geconfronteerd met deze grens. Zelfs indien zij merkt dat bepaalde 
handelingen en procedures ‘werken’ (= een positief, gewenst effect 
hebben), dan nog mist de wetenschapper vaak de verklaring 
(Waardoor werkt dit? Via welk proces kwam dit tot stand? Wat kan ik 
nu niet zien dat invloed heeft op het proces?). ‘Alles verklaren’ 
betekent voor een mens concreet ‘alles binnen mijn intellectuele 
grenzen’. Indien jij er in zou slagen alles te kennen binnen jouw 
grenzen loop je mijlenver voorop! 

De uitdagingen: Je komt al een heel eind verder indien je leert om 
beeldende talen te gebruiken bij het verklaren van de dingen of het 
opstellen van een theorie. Je kunt woordenwolken  inzetten, 19

 Je vindt veel filmpjes op YouTube18

 Meer in: Wat is een woordenwolk?19
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schematiseren, tekenen, schilderen of uitbeelden met voorwerpen 
of Lego-blokjes . 20

Helder verklaren doe je door je verklaring naast een ander 
verklaar-systeem te leggen. Waar liggen de gelijkenissen, waar de 
verschillen? Indien je enkel binnen je eigen visie blijft creëer je een 
tunnel-visie (zelfs al bezit jij het grote gelijk!). Wat geweldig 
gelukkig dat anderen niet denken zoals jij.  
Een grote uitdaging is je verklaring of theorie te toetsen aan de 
praktijk.  21

Begrijpen en aanvoelen zijn begrensd  

Je hebt niet alleen de behoefte om de fenomenen te verklaren, je wilt 
ze kunnen begrijpen. Wanneer je tracht een medemens te begrijpen, 
doe je inspanningen om met jouw denkkader de logica van de 
gebeurtenissen te vatten. Het is al snel duidelijk dat jouw denkkader 
begrensd is en dat daardoor het begrijpen van de ander vanuit haar 
denkkader is beperkt. Hoeveel inspanningen je ook doet om het 
gevoels- en denkkader van de ander te bereiken, je blijft beperkt.  22

Je bereikt echter zoveel meer door open te staan voor elkaar en door 
dialoog. Je persoonlijke grens is een verlegbare grens wanneer je 
samen-voelt. 

De uitdagingen: De eerste uitdaging is ‘loslaten’, loslaten dat je de 
ander kúnt begrijpen en dat je begrepen wilt worden en dat de 
ander jou kán begrijpen. Net wanneer je die behoefte overstijgt zal 
je beter kunnen begrijpen en beter begrepen worden.  
Intuïtie en aanvoelen zijn waarnemingsvaardigheden die je kunt 
oefenen. Telkens je iets ‘aanvoelt’, stel jezelf vragen als: Wat heb ik 

 Een vermaard architectenbureau maakt ook maquettes met Lego-blokjes (BIG, heeft 20

3 vestigingen - Kopenhagen, NewYork en Londen - en er werken 500 architecten)
 De concepten die ik ontwikkel groeien vanuit de praktijk en zijn in concrete situaties 21

te toetsen. Meer nog, je kunt een bepaald concept nooit kennen zonder het te oefe-
nen in de praktijk, bv. het Vragenkompas.

 Herlees het bericht: De ander willen begrijpen en begrepen willen worden22
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zonet waargenomen? Wat is in deze situatie zo ‘anders’? Toets je 
intuïtieve ingeving met wat de ander daarvan heeft waargenomen 
(niet wat hij daar van vindt (= mening); vermijdt het meningen-
spel )  23

De stevigste grens bij het begrijpen en aanvoelen zijn jouw 
overtuigingen. Indien je soepel leert omgaan met je overtuigingen 
zal je beter begrijpen en aanvoelen. Geen enkele overtuiging is 
onwrikbaar; dat is enkel zo in jouw hoofd en in je hart. 

Controleren is begrensd  

Je zou het wel willen, maar helaas, je kunt niet alles controleren of 
onder controle hebben en houden. De mens zoekt verwoed om alles of 
alleszins zo veel als mogelijk, onder controle te houden. Voor 
sommige situaties, vooral technische, slaagt hij er al vrij goed in. 
Dankzij AI Artificiële Intelligentie en algoritmen kunnen we veel 
meer in het oog houden en controleren dan ooit voor mogelijk werd 
gehouden. Het geloof in ‘alles-controle’ is echter ongelofelijk.  
De strengste controle is enkel mogelijk wanneer je aanvaardt dat je 
niet alles kunt controleren bij mensen en dieren. 

De uitdagingen: “De controle loslaten, dat is onmogelijk! Weet je 
wat er dan gebeurt!?” Het gaat hier uiteraard niet om een of-of 
stelling. Waar het om gaat is dat je de fanatieke overtuiging even 
op ‘pauze’ zet en nagaat wat de winst is van het feit dat je sommige 
zaken niet kunt (en niet wilt) kunnen controleren.  
Reeds drie eeuwen voor onze jaartelling hadden Lao Zi en Zhuang 
Zi opgemerkt hoe met het groeien van de controle en de regels, het 
aantal mistoestanden groeide.  24

 Meningenspel: de ene mening wordt bovenop de andere mening gelegd in een 23

machtsspel waarbij het gaat om als laatste bovenaan te liggen = het ‘grote gelijk’ te 
krijgen. In het meningenspel wordt gewerkt met stellingen, niet met open vragen.

 Bv. hoofdstuk 11 “De vrije loop” in Zhuang Zi, de volledige geschriften, Kristofer 24

Schipper, Uitg.Augustus 2007  
Hoofdstuk 57 in Het boek van de Tao en de innerlijke kracht, K.Schipper, Atlas 2010
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Uitdrukken is begrensd  

Je beschikt over veel mogelijkheden en vele talen - verbale en non-
verbale talen - om je uit te drukken. En toch stoot je op grenzen. 
Iedere taal, ieder uitdrukkingsmiddel is op zich beperkt. Daarmee kun 
je slechts een deel van al wat je ervaart communiceren. Dat er flinke 
grenzen zijn aan het jezelf uitdrukken via één taal is een dagelijkse 
ervaring.  
Wel kan je meerdere talen inzetten  zodat je grenzen kunt verleggen. 25

De uitdagingen: Net op dit terrein - dat van het uitdrukken - liggen 
er vele uitdagingen op je te wachten. Je leeft in veel werelden 
tegelijkertijd doch die beleef je zelden bewust en dus leer je de 
talen niet. Je hebt die talen nodig om je beter te kunnen uitdrukken. 
Bijgevolg, leer veel meer talen! Je ervaart ‘onbegrensde’ mogelijk-
heden wanneer je duikt in deze tien werelden en hun talen.  

 	Lees meer in: Talen en taalgebruik25
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De wereld van de geluiden,  
de klanken en de stiltes  

= de muzikale talen, de klank-
talen, de taal van de geluiden  

de taal van de stilte
De wereld van de woorden  

en de teksten 
= de verbale talen, de taal van de 

typografie, de poëtische taal

De wereld van het lichaam  
en de gebaren  

= de lichaamstalen, de taal van 
het aangezicht, de taal van de 

handen, de taal van de mudras,

Mensen gebruiken 
meerdere van deze talen 
samen, het is geen of-of  

maar en-en. 
Hoe meer talen je inzet hoe 

rijker je communicatie. 
Dieren hanteren een beperkt 

aantal van deze talen.

De wereld van de geuren en 
de smaken 

= de talen van smaken en 
geuren, de taal van parfums

De wereld van de aanrakingen 
= de aanraak-talen, de talen 

van de intieme gebaren,  
seks als relatietaal

De wereld van de tekens  
en de codes 

= de tekentalen, de codetalen, de 
wiskunde, de gebarentalen, de taal 

van de signalen, emoji’s
De wereld van de beelden,  

de kleuren en het licht 
= de taal van foto, film, video, de 
beeldende talen, de talen van de 

kunsten, de taal van de belichting

De wereld van de ruimtes 
= de taal van openbare ruimtes,  

de taal van de tuinen en de parken, 
de taal van de natuur en de 

natuurlijke omgeving© Francis Gastmans

In welke werelden leef jij?  
Welke talen ‘spreek’ je?

De wereld van de vormen  
= de taal van de architectuur,  
de taal van de design en de 

vormgeving, de taal van de kledij

De wereld van de bewegingen 
en de ritmes 

= de bewegingstalen, de 
danstalen, de taal van de 

podiumkunsten
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Je kunt maar zover waarnemen, denken, begrijpen en  
zin geven aan je ervaringen 
als je grenzen je toelaten.  

Sommige grenzen kan je niet veranderen, andere wel. 
De levenskunst bestaat er in 

het herkennen en erkennen van dat onderscheid 
en te veranderen wat je kúnt en wilt veranderen. 

Mogelijkheden zijn er slechts wanneer er grenzen zijn.  
Vrijheid is pas echte vrijheid wanneer er grenzen zijn. 
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Vier soorten grenzen 

Op de vorige pagina’s heb ik de gebieden genoemd waarop je grenzen 
ontmoet. Op al die terreinen ontmoet je telkens vier soorten grenzen. 

1. Er zijn de grenzen eigen aan je persoon, grenzen die je hebt 
meegekregen van bij je geboorte (reeds ontwikkeld bij conceptie). 

2. Er zijn de grenzen die worden opgelegd door je context. 
3. Er zijn je innerlijke grenzen, de grenzen bepaald door je visie, 

aannames en overtuigingen. 
4. Er zijn de grenzen die je zelf (mee) creëert door je keuzes, de 

grenzen als consequenties van de keuzes die je maakt. 

1. Grenzen eigen aan je persoon 

Er zijn de grenzen die eigen zijn aan je persoon, grenzen die je hebt 
meegekregen van bij je geboorte (of beter van bij de conceptie): je 
fysieke grenzen, bepaalde biologische grenzen, neuro-biologische 
grenzen, je intellectuele grenzen en bepaalde biografische grenzen.  
Een talent is een grens doordat het je in één richting sterk maakt en je 
dus afsluit van andere richtingen. 

Je hebt een aantal duidelijke fysieke grenzen (grootte, een paar 
gebreken aan je fysieke constitutie, gevoeligheid voor bepaalde 
ziekten, enkele afwijkingen, enz.), maar het valt allemaal best mee. Er 
zijn heel veel mensen die meer en pijnlijkere beperkingen hebben dan 
jij. Je bent geboren met een bepaalde ‘grondtoon’ of ‘grondstemming’ 
die kleur geeft aan alles wat je doet en die moeilijk verandert. Iedere 
cultuur gebruikt een eigen indeling en heeft er eigen woorden voor. 
De oude Grieken wezen op de vier temperamenten.  
Er zijn verschillende soorten intelligentie. Je bent voor een bepaalde 
intelligentie sterker of zwakker. Je intellectuele grens kan je via goed 
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studiewerk en inspanningen zeker verleggen.  Toch kent ook die een 26

grens. Die grens bepaalt bijvoorbeeld welke soort teksten en boeken je 
vlot kúnt lezen en begrijpen (niet wat je graag leest want dat wordt 
beïnvloed door je opvoeding en je sociale omgeving).  
Naast emotionele intelligentie is er ook de emotionele grens. Invoelen, 
aanvoelen, intuïtie zijn vaardigheden die je tot op zekere hoogte kunt 
aanleren. En dan kom je bij een grens. Je voelt ‘het’ niet of niet helder 
of niet meer.  
Sociale intelligentie verwijst ook naar een sociale grens. Je relatie tot 
de mensen in je omgeving, de wijze waarop je contact maakt en hoe je 
je er bij voelt. Een aantal van deze elementen heb je wellicht in je 
genen meegekregen.  
Is er een biografische grens?  Het menselijk leven speelt zich af tussen 
enerzijds biografische patronen die je niet kunt ontlopen en anderzijds 
de keuzes op je levenspad die je kunt maken en waar je wel al of niet 
voor kiest. Iedere levensfase heeft zijn eigen levensvragen. Je bent zo 
jong of zo oud als de vragen die je stelt. Bepaalde levensvragen zijn 
‘typisch’ voor mensen op jonge leeftijd, andere horen bij de dertiger of 
de veertiger. Iedere levensfase heeft specifieke vragen over verleden 
en toekomst, over zingeving en over de dood. 

De uitdagingen: Welke persoonlijke grenzen zou je willen 
verleggen en wat heb je daar voor nodig? Hoe ziet jouw wereld er 
uit wanneer je die grens hebt verlegd?  
Welke grenzen ervaar jij als onmogelijk te verleggen en zijn voor 
jou hard om te dragen? Wat heb je nodig om ze ‘losjes’ te kunnen 
dragen? 

 De vermaarde wetenschapper Stephen Hawking moest het hebben van zeer hard 26

werken en kwam bij examens vaak met de hakken over de sloot (tot men zijn 
kwaliteiten nam zoals ze zich toonden).
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2. Grenzen via je sociale omgeving 

Er zijn de grenzen die worden opgelegd door je omgeving, door de 
plek waar je werd geboren, de grenzen veroorzaakt door je klasse-, 
sexe- en cultuursocialisatie, de grenzen van je onmiddellijke sociale 
omgeving, maatschappelijke en structurele grenzen, de grenzen van je 
actuele context. 

In welke mate werd en wordt je nog steeds gevormd door je 
opvoeding, je schoolse opleiding, je opleidingen als volwassene en je 
context? Wie of wat heeft er een grote invloed op jou? Wie of wat had 
er een grote invloed en wat is het effect dat je vandaag nog kunt 
vaststellen? Gaat het om personen of om structuren?  
De waarden die je vandaag verdedigt en de normen waar volgens jou 
de anderen moeten aan voldoen hebben hun bron in je context. Je 
word je dit bewust wanneer je in contact komt met mensen uit een 
andere ‘cultuur’ of ‘sociale klasse’. Wanneer je voelt en innerlijk roept 
“Dat doe je niet!” beleef je de grens die je sociale omgeving je heeft 
opgelegd. Iedereen wordt binnen een context geboren en opgevoed, 
dus iedereen heeft steun aan de grenzen die hij of zij zich heeft ‘eigen’ 
gemaakt. De structuren waarin je leeft zijn een ‘logisch’ systeem. Het 
zijn niet zozeer de individuele mensen dan wel het interactiesysteem 
dat die individuen met mekaar hebben opgezet en mee in stand 
houden dat het ‘vrij leren’ en het ‘vrij ontwikkelen’ van mensen 
begrenst. Mensen met een fysieke of mentale beperking en kansarmen 
ervaren hoe een maatschappelijke structuur hen eerder uitsluit dan 
insluit (al hebben politici de mond vol van inclusie). Vrouwen, 
holebi’s en migranten worden geconfronteerd met een systematische, 
vaak verdoken, discriminatie en onderdrukking.  
En dan zijn er nog die onnoemelijk droeve verhalen van mensen in 
oorlogssituaties die de maatschappelijke begrenzingen voelen tot op 
het bot (letterlijk). Hoe kan je leren en ontwikkelen in Afghanistan, 
Syrië, Jemen, Papoea, enz.? Niet alleen de rijkdom is ongelijk 
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verdeeld, maar vooral de kansen om meer te leren dan enkel te leren 
overleven. 

De uitdagingen: Je kunt je leven niet opnieuw beginnen, niet 
opnieuw geboren worden in een ander milieu. Je moet het doen met 
waar je nu staat. Dus onderzoek de mogelijkheden en onmogelijk-
heden van de situatie waarin jij je op dit ogenblik bevindt. 
Wanneer je overtuigd bent dat je maar één kant op kunt, heeft je 
context je dat verteld. Hoe zou je je verhaal anders kunnen 
vertellen? Stel dat je in de vier windrichtingen kunt bewegen, hoe 
zien de vier wegen waaruit je dan kunt kiezen er uit?  
Je hoeft geen rebel te worden om voor een verandering te zorgen. 
Iedere verandering begint met de eerste stap. Ieder verloop wijzigt 
met een steen te verleggen in de rivier. En … laat je niet opjutten 
door de tijd.  

3. Je innerlijke grenzen 

Je innerlijke grenzen worden bepaald door je visie, je geloof en je 
overtuigingen, de grenzen door je mentale beelden, de grenzen die jij 
jezelf voorhoudt als niet-verlegbaar, de innerlijke grenzen die je heb 
geleerd, ingebeelde grenzen, de grenzen van je waarden en normen.  

Iedereen heeft een visie, bewust of onbewust. Een visie die gebaseerd 
is op een reeks waarden en uitgangspunten. Een levensvisie die vorm 
krijgt via een aantal paradigma's, waaraan je een reeks oordelen 
koppelt en wat de basis is voor je normen, datgene wat  mag en niet 
mag, wat kan en niet kan, enz. Je levensvisie beperkt sterk je blik en 
kleurt jouw ‘werkelijkheid’.  
Een geloof, een religie, een sterke overtuiging, een ideologie, een 
duidelijke filosofie kan zowel grenzen verleggen als grenzen opleggen 
en in beton gieten. Het kan je vooruitsturen of afremmen. Het kan je 
aanzetten om anderen enthousiast te maken of hen te negeren of zelfs 
hen tegen te werken.  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Bij je innerlijke grenzen hoort bv. ook je visie op datgene waar jij 
verantwoordelijk voor bent. Hoe vaak stel jij de vraag: "Wat is hier 
mijn verantwoordelijkheid?" of "Wat is mijn probleem en wat is het 
probleem van de ander?"  
Hoe sterk is bij jou de neiging om te verwachten dat de dingen om je 
heen zijn zoals jij verwacht dat ze zijn. Dat klinkt misschien gewoon 
maar dat is het niet. Je verwachtingen werken als een sluipende grens 
bij het leren en ontwikkelen. Verwachtingen sluiten de geest i.p.v. de 
geest te openen voor het ‘onverwachte’, het ‘onmogelijke’, het ‘niet-
vanzelfsprekend-waarneembare’. 

De uitdagingen: Hoe ontwikkel je een ‘open geest’, een ‘open 
mind’? Welke ook je overtuiging is, in iedere visie kan je de 
‘fundamentalistische’ kant opgaan of de ‘vage’ kant. Je kunt ook 
kiezen voor de Weg van het Midden en achter je overtuiging staan 
en tegelijkertijd open blijven voor kritische vragen over je visie. 
Flexibel denken kan je leren vanuit iedere overtuiging. 

4. Grenzen die je zelf creëert 

Tenslotte zijn er de grenzen die je zelf (mee) creëert door je interacties 
met anderen, de grenzen als consequenties van de keuzes die je maakt 
(soms bewust doch meestal onbewust), de grenzen die je jezelf opleg, 
de grenzen waar je bewust voor kiest, de door jouw gedrag onbewust 
veroorzaakte grenzen, de grenzen aan je mogelijkheden om anderen te 
beïnvloeden, de grenzen om door anderen beïnvloed te kunnen/willen 
worden. 

Een groot deel van de grenzen die je ontmoet, ontstaan door de keuzes 
die je zelf maakt, bewust of onbewust. Het zijn de ‘logische’ gevolgen 
van je beslissingen en van je daden. Via de interactie met anderen 
creëer je zelf omstandigheden die jou in meerdere of mindere mate 
begrenzen. Ieder contact, iedere afspraak is een zelf gekozen 
begrenzing. In de balans van de relatie met anderen, de balans van 
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kunnen geven en kunnen ontvangen, de balans van op een positieve 
manier kunnen beïnvloeden en open staan om beïnvloed te worden, in 
die balans sluipt de begrenzing van zodra die sterk in onevenwicht is.  
Bij iedere keuze die je maakt beslis je onbewust tegelijk wat je niet 
kiest! Ieder gedrag is tegelijk een onbewuste keuze om het 
complementaire of het tegenovergestelde gedrag nu niet te activeren.  
Het kan best zijn dat voor jou de gevolgen van je daden niet erg 
‘logisch’ of aanvaardbaar zijn en dat je het niet eens bent met die 
consequenties. Dat verandert niets aan het feit dat de consequenties 
zijn wat ze zijn en dat jij daar een aandeel in hebt! 

De uitdagingen: Je levensweg wordt geplaveid met je daden en de 
consequenties ervan en dat startte op de eerste dag na je geboorte 
en gaat onverminderd verder, tot aan je begrafenis. De grote 
uitdaging is om iedere stap die je zet, iedere dag, bewuster te 
zetten, met meer aandacht (aandachtzaam = mindful). Wees gerust, 
dan nog maak je ‘fouten’ of zie je consequenties die je niet had 
kunnen voorzien maar die toch duidelijk verband houden met jouw 
daden. Daarvoor zal het nodig zijn de eerste drie soorten grenzen 
in dit rijtje ernstig te nemen en te kiezen waar je een grens wilt 
verleggen.  
Met mildheid naar jezelf leven, van jezelf houden, dat helpt je 
verder op weg. 
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Iedere stap die je zet schept mogelijkheden én grenzen 

voor je volgende stap. 
De ware grenzen van je leven bepaal je zelf 

door de weg die je loopt. 

Je volgende stap kan enkel vertrekken 
vanaf het punt waar je nu staat. 

Laat jij je volgende stap bepalen door de stap achter je  
of door een stap die als mogelijkheid voor je ligt? 

Al jouw waarnemingen, alle gedachten die je denkt 
en alle beelden die in jou leven en die je daar be-leeft 

en die je hanteert in je communicatie  
vertrekken vanuit je begrenzingen als mens in het 

algemeen en als individu in het bijzonder. 

Je neemt alles waar en beoordeelt de dingen 
vanuit je eigen maat. 

Geen enkele gedachte komt van buiten de menselijke wereld. 
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Teveel van het goede zorgt ook voor 
grenzen 

We beschikken allemaal (ja allemaal!) over kwaliteiten. Sommige 
daarvan heb je je door oefening en ervaring eigen gemaakt. Je 
beschikt echter ook over een aantal kernkwaliteiten.  Dat zijn 27

kwaliteiten die tot de ‘kern’ behoren van wie jij ervaart als “Zo ben ik 
nu eenmaal”. Het lijkt wel dat je die bij je geboorte hebt meegekregen, 
zo voelt het aan. Het zijn kwaliteiten die anderen makkelijker 
herkennen dan jijzelf omdat ze voor jou vanzelfsprekend zijn. Je 
ademt je kernkwaliteiten uit bij alles wat je doet (waarnemen, denken, 
uitdrukken, handelen). Voorbeelden zijn: scherpzinnig, zorgvuldig, 
flexibel, zorgzaam, ordelijk, bedachtzaam, gevoelig, behulpzaam, 
creatief, filosofisch.  

Kernkwaliteiten zijn niet in de eerste plaats eigenschappen, maar 
eerder mogelijkheden waarop je je kan afstemmen. Zoals de kwaliteit 
van het geluid bij een radio voor een deel bepaald wordt door de 
zuiverheid waarmee deze afgestemd is op de juiste golflengte, zo 
wordt ook de leider inspirerender als hij afgestemd is op zijn eigen 
kernkwaliteiten. En net zoals ook het vermogen van de versterker van 
invloed is op de uiteindelijke geluidskwaliteit, zo si ook het 
scheppende (creatieve) vermogen van de leider medebepalend voor de 
(uit)werking die hij heeft op zijn omgeving.(D.Ofman) 

Iedere kernkwaliteit heeft echter een schaduwkant. Daniel Ofman 
noemt dat de ‘valkuil’. De schaduwkant toont zich op het moment dat 
jij je kwaliteit vervormt, wanneer je te ver doorschiet. Dan wordt je 
kracht jouw zwakte.  Wanneer van jou wordt gezegd: “Zijn zwakte is 
dat hij altijd …” dan werden anderen geconfronteerd met je 
schaduwkant. Dit ‘te veel van het goede’ dreigt bij ieder van ons op te 
treden. Vanuit een streven om goed te doen ga je met je kernkwaliteit 

 Ofman, Daniel D., Bezieling en kwaliteit in organisaties, Servire Utrecht 199227
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‘behulpzaam’ te ver en wordt je als ‘bemoeizucht’ ervaren. 
Overdreven ‘flexibiliteit’ wordt als ‘wispelturig’ ervaren.  
Wanneer je overdreven ‘daadkrachtig’ handelt kom je ‘drammerig’ 
over (dit is je valkuil). Je wilt het toch el goed doen en dus tracht je 
‘geduld’ te tonen. Geduld ervaar je als een ‘uitdaging’. Maar ook 
daarin kan je doorschieten en dan wordt je ‘passief’. Dit is een 
houding is die je liever niet wilt. Meer nog, bij anderen kijk je neer op 
passiviteit. Dat is namelijk het tegenovergestelde van jouw kern-
kwaliteit ‘daadkracht’.  
De grenzen van je kernkwaliteiten hebt je dus zelf in de hand. Daar 
ligt voor jou een opdracht: zicht krijgen op je kernkwaliteiten met de 
hulp van de feedback van anderen, dankbaar zijn dat ze je wijzen op je 
valkuilen en daar een gepast evenwicht op vinden met bijpassend 
gedrag (je uitdaging).  

Het oefenblad helpt je om meer zicht te krijgen op de grenzen van je 
kernkwaliteit.  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teveel van het
goede

positief
tegenovergestelde

MIJN KERNKWALITEIT MIJN VALKUIL

MIJN ALLERGIE MIJN UITDAGING

Wat ik bij anderen
vanzelfsprekend

verwacht

Wat anderen in
mij waarderen

Wat ik in mezelf
gewoon vind

Wat ik in anderen
bereid ben door de

vingers te zien

Wat ik in mezelf
geneigd ben te
rechtvaardigen

Wat anderen
mij verwijten

Wat ik in
mezelf mis

Wat anderen
mij toewensen

Wat ik in anderen
bewonder

Wat ik in anderen
minacht

Wat anderen mij
aanraden te

relativeren

Wat ik in mezelf
zou verafschuwen

Bron: Ofman, Daniel, Bezieling en kwaliteit in organisaties, Servire, Cothen 1992

positief
tegenovergestelde

teveel van het
goede



Krachtgericht aanpakken  28

1. Op eigen kracht ben je als baby recht gekropen en leerde je lopen, 
met vallen en opstaan. Die ‘eigen kracht’ bezit je nog steeds!  
Sta recht telkens je gevallen bent. 

2. Waarderen geeft voedsel aan de mens - emotioneel, relationeel, 
intellectueel - en doet een mens groeien.  
Geef jezelf en anderen waardering. 

3. Je bent de enige ervaringsdeskundige van jouw leven.  
Ontwikkel je zelfkennis en maak gebruik van je ervaringen. 

4. Zelfredzaamheid werkt het krachtigst samen met anderen.  
Ontwikkel en vertrouw op je eigen leiderschap en op dat van 
anderen in de samenwerking. 

5. We leren zeer veel via weerstanden, obstakels en fouten.  
Wees dankbaar voor de weerstanden die je ontmoet.  
Leer van je fouten. Leer nog beter te leren.  29

6. Verandering is de regel, alles verandert voortdurend.  
Ga constructief om met de ups en downs die onderdeel zijn van 
ieder leven. Humor is een realistische strategie. 

7. Het gaat in alle ontwikkelingen steeds om het transformeren van 
bestaande elementen en bestaande energie.  
Maak gebruik van wat reeds aanwezig is en zet het om in een 
constructief element. 

8. Verbinding hebben met anderen betekent betrokken zijn.  
Druk je betrokkenheid uit, bv. met kleine attenties en waardering. 

9. Met een zorgvuldige en verbindende communicatie kom je verder.  
Communiceer ‘in het midden’ en zorg voor verbinding.  30

10. Je hebt niet steeds formele hulp nodig om je probleem op te 
lossen, soms echter wel.  
Vraag gepast hulp, aan een leermaatje of aan een professionele 
helper.

 Uit: De Blauwe Rivier oversteken - Tien punten die verwijzen naar een krachtgerichte, 28

oplossingsgerichte levenshouding
 Meer in: Leerrijker worden, het kán!29

 Meer in: Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’?30
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