
Drie grondpatronen 
om je leven te be-leven  

 

Francis Gastmans 



Drie grondpatronen om je leven te be-leven 

Tekst en vormgeving: Francis Gastmans 

Versie 12.3 - maart 2022 

© Francis Gastmans 

https://francisgastmans.com/ 
francisgastmans@icloud.com 

Je mag al de teksten op de website vrij gebruiken. Meer nog, het doel van het delen 
van mijn gedachten is dat je ze zou gebruiken om daarmee kritisch-onderzoekend je 
inzichten en die van anderen onder de loep te nemen. Gelieve wel respect te hebben 
voor het copyright en steeds mij als bron te vermelden wanneer je een stukje kopieert. 
Dank je. 

https://francisgastmans.com/
mailto:francisgastmans@icloud.com


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, weg-vindend denker (Pathfinder) 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 1

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.  2

Filosofische en wetenschappelijke inzichten dienen m.i. het dagelijks 
leven van iedereen te ondersteunen en een ‘goede samenleving’ te 
bevorderen. Ik voel me veeleer verbonden met de praktisch denkende 
zoekers in het oude China (taoïsme) en in India (De Weg van het 
Midden - Madhyamaka). 

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 vaak aangewezen om 
de teksten er bij te nemen waar in de voetnoten naar wordt verwezen.  3

Francis Gastmans 

 Lees meer in het gratis boek Pathfinder - Samen de juiste weg vinden1

 Je leest iets van mijn leerweg in Bronnen van de drie grondpatronen en het  2

Vragenkompas 
 Wanneer er in de voetnoten staat “Lees meer in …” slaat dit op een tekst die je vindt 3

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

https://francisgastmans.com/korte-teksten/
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1.  Waar gaat deze tekst over? 

Is dit een filosofisch verhaal? 

Het doel van deze tekst is jou te inspireren tot nieuwsgierigheid én tot 
het gevoel dat er een noodzaak bestaat om de zaken vanuit meerdere 
perspectieven te bekijken, naast elkaar, samen, niet tegen elkaar. Mijn 
intentie is om vragen op te roepen. Het is dus niet vreemd indien je 
meer vragen dan antwoorden hebt na het lezen van deze tekst. Ik 
nodig je uit om helderder waar te nemen, scherper te denken, met 
meer verantwoordelijkheid te beslissen en ethisch te handelen.  
Ik heb een ongewoon verhaal te vertellen omdat het ingaat tegen wat 
je via je opvoeding en je opleiding hebt geleerd. Het verhaal gaat over 
de fundamentele patronen, grondpatronen, die invloed hebben op hoe 
en wat je waarneemt, hoe en wat je denkt en hoe en wat je handelt.  
De basisstelling is: alle activiteiten van de mens bouwen op een 
‘grondlaag’; elk gedrag steunt op een grondpatroon; er bestaan drie 
verschillende grondpatronen (lijnig, systemisch, lemniscatisch), d.w.z. 
je kunt alles op drie verschillende manieren benaderen; elk 
grondpatroon beïnvloedt de concrete inhoud van je waarnemen, je 
denken en je handelen maar staat los van die concrete invulling; de 
drie grondpatronen kan je vrij inzetten en afwisselen.  

Is dit een filosofisch verhaal? Ja, het gaat om reflecties die ik maak 
wanneer ik vanop een flinke afstand (meta-meta-niveau) de concrete 
fenomenen, de menselijke handelingen en interacties herhaaldelijk 
waarneem. Het is echter een praktische tekst omdat de gedachten 
vertrekken vanuit de dagelijkse realiteit en ik ze daar naar terugbreng. 
Ik heb mijn gedachten gevormd vanuit de praktijk en ben daarbij 
vertrokken vanuit het uitdrukkelijk niet-weten.  4

 ‘Niet-weten’ verschilt van ‘niet weten’, het is deel van het taoïstische wu-wei. Lees 4

meer in: Wu-wei - Bereik meer met actief niet-doen
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Je leven bekeken vanop een afstand 

Een beetje afstand nemen is nodig om jezelf en anderen beter te leren 
kennen. Wat zie je wanneer je met aandacht kijkt naar jouw dagelijks 
leven en dat van anderen? Je merkt wellicht verbanden op in je 
dagelijks terugkerende handelingen, tussen je intenties en doelen en je 
werkelijke gedrag, tussen je gedrag en de gevolgen. Je ziet hoe je 
verbonden bent met anderen en hoe bepaalde interacties met hen 
steeds terugkeren. Je stelt individuele gedragspatronen vast.  
Wat zie je meer wanneer je op een grote afstand gaat staan? Dan krijg 
je het beeld wat sociologen, antropologen en historici ontdekken. Zij 
zien nog wel individuen maar ze beschouwen die vooral in relatie tot 
de groep  waartoe die personen behoren - expliciet of impliciet. Je ziet 5

grotere verbanden en patronen in het groepsgedrag en hoe die 
verlopen in de tijd. Ze stellen patronen in het groepsgedrag vast. 
Wat kan je zien wanneer je nog meer afstand neemt? Dan kan je 
patronen ontwaren die zowel onder het gedrag van individuen als van 
groepen of volkeren schuilen.  Je ziet kleine en grote systemen; open 
en gesloten systemen. Je stelt systeempatronen vast. 
Wat zie je vanop zeer grote afstand, wanneer je het ganse menselijke 
gebeuren zou bekijken in één oogopslag, met een diepte-perspectief?  6

Je ziet dan patronen patronen onder zowel de kleine als de grote 
systemen. Deze patronen vormen de basis zowel van je dagelijks 
leven, van de cultuur waarin je leeft als van de uitingen van 
levensbeschouwingen, religies en filosofische concepten: je stelt 
grondpatronen vast. 

Jouw waarnemen, denken en handelen zijn contextueel; ze worden in 
de concrete situatie bepaald door en ze getuigen van de sociale en 

 ‘Groep’ slaat hier zowel op kleine als grote groepen; bv. een stam, een gemeen5 -
schap, een volk, een natie. 

 ‘Diepteperspectief’ is het waarnemen van de relaties en de afstanden van fenomenen 6

én de globale wereld in vier dimensies. Je kijkt dan door de oppervlakte en de tijd 
heen.
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culturele invloeden waarin je bent opgegroeid en leeft. Wanneer ik 
echter de grondpatronen, waarop alle waarnemen, denken en handelen 
steunen, wil onderzoeken dien ik afstand te nemen van zowel de 
individuele contexten als de groepscontexten. Ik kijk dan naar de 
patronen en de gemeenschappelijke uitgangspunten die elke vorm van 
waarnemen, denken of handelen stuurt, onafhankelijk van de concrete, 
cultureel bepaalde uitingen in de context. 

Enkele vaststellingen 

Laat ik eerst een aantal vaststellingen geven die reeds jaren de basis 
vormen van mijn onderzoek. 

1. Ik stel vast dat voor de meeste mensen het begrip ‘taal’ uitsluitend 
verwijst naar de woordentaal . Dit is het resultaat van onze opvoeding 7

en onze opleiding. We zijn gaan geloven dat woorden in zowat alle 
situaties een adequaat middel zijn om te zorgen voor duidelijke 
communicatie. Dit doet onrecht aan de vele non-verbale en beeldende 
talen die we dagelijks gebruiken om helder te communiceren. ’Taal’ is 
zoveel meer dan woorden. Alle levende wezens communiceren, vanaf 
de eencelligen. Alle communicatie verloopt via een van de vele 
soorten talen. 
Er is veel communicatie zonder woorden maar er is geen communi-
catie zonder een taal.  8

2. Ik stel vast dat we overwegend communiceren met definities. Je 
wordt geacht bij het gebruik van woorden je te houden aan de 
overeengekomen definities. We spreken een woordenboeken-taal. Dit 
beperkt sterk de communicatie. Poëzie gebruikt soms woorden met 

 De ‘woordentaal’ betekent ‘taal’ die uitsluitend woorden gebruikt. De woordentaal 7

wordt op een specifieke manier gebruikt in de honderden woordentalen (het Neder-
lands, Frans, Engels, Chinees, enz.) De verschillende woordentalen gebruiken alle-
maal woorden als middel om zich uit te drukken. Echter, geen enkele cultuur gebruikt 
uitsluitend woorden. In alle landen ‘spreekt’ men ook met de andere talen: tekens, 
gebaren, beelden, …  Lees meer in: Talen en taalgebruik

 Lees meer in Talen en taalgebruik8
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een afwijkende definitie of metaforisch. Met een definitie wordt alles 
in een mal gegoten en zetten we ervaringen en dynamische processen 
gevangen in een nauw keurslijf. Dit doet onrecht aan de diversiteit die 
mensen tonen in hun vermogen om helder waar te nemen, zich iets 
voor te stellen, te denken en zich uit te drukken.  
We communiceren echter vanuit onze belevingswereld niet vanuit een 
rationeel hoekje in ons brein. Woorden worden pas helder wanneer we 
rekening houden met de wolk aan associaties die woorden hun 
specifieke kleur geven binnen de actuele context: de woordenwolk. 
In werkelijkheid communiceren we niet met definities maar met 
woorden-systemen of woordenwolken.  9

3. Ik stel vast dat het onderscheid tussen de processen ‘verklaren’ en 
‘zin- en betekenis geven’ in het verleden niet werd gezien en vandaag 
nog steeds voor veel mensen onduidelijk is en niet wordt gerespec-
teerd. Dit wordt in de hand gewerkt door ons dagelijks (onzorgvuldig) 
taalgebruik. Wij hebben niet geleerd helder te spreken. 
‘Verklaren’ zoekt een antwoord op de vraag “Waardoor gebeurt 
dit?”.  Verklaren is het zoeken en onderzoeken van ‘feiten’, 10

oorzaken, verbanden en patronen. Op basis van ‘harde feiten’ worden 
kennis vergroot, technieken ontwikkeld en voorspellingen gedaan.  11

’Zin en betekenis geven’ zoekt een antwoord op de vraag “Waarom 
gebeurt dit?”. Zingeven is het ondersteunen van levensvragen rond 
jouw plaats en taak in de wereld, als individu en als lid van een groep 
of van de ganse groep bij alles wat er gebeurt nu, gisteren en in de 
loop van de geschiedenis. De grote gebeurtenissen in het leven moeten 
een bedoeling en een doel hebben, toch! Of niet? Zingeven wil de 
individuele mens en de groep verbinden met een globaler beeld. De 

 Lees meer in Wat is een woordenwolk?9

 Over het onderscheid tussen de ‘waarom-vraag’ en de ‘waardoor-vraag’ lees je in  10

De kunst van het vragen en het Vragenkompas    
De vraag is niet “Waarom gaat de zon onder?” maar “Waardoor gaat voor ons de zon 
onder?”. De zon doet niets, er is geen reden voor de zon, wel is er een oorzakelijke 
verklaring: de aarde draait!

 Over ‘feiten’ lees je meer in Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten11
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vraag naar de zin van het leven is een fundamentele behoefte van ieder 
mens. De meeste mensen hopen die te vinden bij een religie of een 
levensbeschouwing of bij wijze mensen, anderen weten dat ze het 
antwoord zelf moeten creëren. Het antwoord op de vraag “Waarom?” 
is echter niet een verklaring van de fenomenen! Religie, volksgeloof 
en vele tradities gebruiken het antwoord ten onrechte als verklaring 
van de fenomenen en om te kunnen voorspellen.  12

‘Verklaren’ en ‘zin en betekenis geven’ zijn twee totaal verschillende 
processen en het onderscheid helpt beide processen om de juiste 
antwoorden te vinden. 

4. Ik stel vast dat reeds van in de oudheid en in alle culturen alle 
menselijke activiteiten  steunen op een grondpatroon. 13

Ik onderscheid drie grondpatronen:  
1) een praktisch lijnig kijken, denken, beslissen en handelen; het 

lijnig patroon  = causaal denken en handelen, alle fenomenen 14

determineren (in vakjes plaatsen) en als objecten beschouwen. Dit 
grondpatroon werkt nog steeds overlevingsgedrag in de hand. Het 
is de basis van de ontwikkeling van technische middelen, de 
actuele economische systemen en de machtsverhoudingen; en dit 
zowel op mini-schaal, zoals in familierelaties, als op de schaal van 
een gemeenschap, als op wereldschaal; 

2) een systemische blik die kijkt vanuit meerdere invalshoeken en 
rekening houden met meerdere oorzaken; het systemisch patroon = 
zoeken naar samenhang en patronen en daar je keuzes en 

 Dit onderscheid werd op kennisniveau concreet door de scheiding tussen ‘theologie’ 12

en ‘wetenschap’ en op maatschappelijk terrein door de strikte scheiding tussen ‘kerk’ 
en ‘staat’.

  Zowel fysieke, intellectuele, geestelijke als sociale activiteiten: waarnemen, jagen, 13

inbeelden, denken, voelen, intenties uiten, oordelen, spreken, schrijven, tekenen, 
plannen, organiseren, ondernemen, samenwerken, ruzie maken, liefhebben, handel  
drijven, ruilen, delen, enz.

 We hebben geleerd om te spreken van ‘lineair’ versus ‘circulair’. Dit is een onterechte 14

duale voorstelling. Lineair betekent letterlijk ‘lijnig’. ’Lijnig’ is echter meer dan enkel 
recht-lijnig (lineair). Circulair (rond-lijnig) is een van de vele variaties van het lijnig 
patroon! Lineair en circulair zijn verschillend maar niet tegengesteld! Zie hoofdstuk 3.
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beslissingen op baseren. Het is de basis van bv. de ontwikkeling 
van het ecologisch bewustzijn en de zorg voor het milieu; 

3) een lemniscatisch kijken vanuit een overzicht-perspectief, het 
lemniscatisch patroon = streven naar het beschouwen en handelen 
vanuit streng onderzochte gegevens én dit in samenspraak met de 
beleving van de kern van de zaak. Het is de basis voor het creëren 
van diepgang zonder gebruik te maken van ‘sacrale’ elementen.  

Dit grondpatroon heeft nooit een officiële naam gekregen en dus werd 
het niet herkend als patroon. Ik heb het de naam lemniscatisch patroon 
gegeven, naar het symbolisch gebruik van de ‘lemniscaat’: oneindig, 

een ononderbroken beweging, zonder begin en einde, 
zonder richting of doel, zonder ‘midden’. De naam 

verwijst dus niet naar het lijnig gebruik van de lemniscaat als een 
tekening als zou het gaan om tegengestelde polen en een middelpunt 
waar een omslag plaats heeft.  15

Wat en hoe we waarnemen, denken, beslissen, communiceren en doen, 
steunt op een verbindend en sturend grondpatroon. 

5. Ik stel vast dat door het gebruik van het oeroude handige lijnig 
grondpatroon problemen wel technisch worden opgelost maar niet 
duurzaam, waardoor die met de regelmaat van een klok terugkomen 
én er nieuwe problemen worden gecreëerd. Ze komen weliswaar terug 
in een ander jasje omwille van de cultuur en de tijd maar het zijn 
onmiskenbaar dezelfde problemen. Een nieuwe techniek (bv. 
pesticiden, grootschalige landbouw, ontbos-sing, kernenergie) is een 
antwoord op een concrete vraag maar creëert tegelijkertijd nieuwe 
spanningen en problemen die men over het hoofd heeft gezien of die 
men niet wil zien (machtsconcentraties, een nog grotere hebberigheid, 
consumeren om te consumeren, grotere ongelijkheid, verloedering van 
het milieu, radioactief kernafval). Het gevaar schuilt niet in de 
techniek zelf maar in de wijze waarop we er mee omgaan: té 
rechtlijnig, geen rekening houden met de grote verbanden. 

 Lees meer in: De lemniscaat als symbool15
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Het lijnig grondpatroon zorgt voor technische oplossingen, het mist 
echter het in-zicht en het over-zicht dat nodig is voor duurzame en 
ethisch verantwoorde oplossingen.  

Van wie zijn de ideeën in deze tekst? 

Alle ideeën en voorstellingen in deze tekst verwoorden mijn 
gedachten. Ik heb de gedachten en de visie van mijn leermeesters na-
gedacht, her-dacht, kritisch bekeken, her-beleefd. Ik leef en beleef hun 
gedachten en heb ze op deze manier volledig tot mijn gedachten 
gemaakt, zonder ze te claimen als mijn bezit.  

Gedachten zijn nooit iemands eigendom en niemand heeft een 
oorspronkelijke gedachte. Zelfs niet de meest wijze leer-meester. Om 
het met een metafoor te zeggen: iedere gedachte komt uit de 
‘gedachten-zee’ die al tienduizenden jaren wordt gevoed door 
verschillende ‘gedachten-rivieren’ . Een knap leermeester is een 
heldere gedachten-bron zodat ideeën-rivieren kunnen blijven stromen. 
Op deze wijze bevat de gedachten-zee zowel oeroude gedachten als 
nieuwe en vernieuwende ideeën. Daar kunnen we allemaal vrij uit 
putten om onze (kennis)dorst lessen.  
Het is aan jou om alle gedachten die je ziet, hoort en leest (in om het 
even welk boek) te her-denken, na te denken en te toetsen aan de 
praktijk. Zo kan je kiezen of dat wat je hoort of leest uiteindelijk jouw 
gedachten worden of dat ze integendeel van je leraar of van de 
schrijver blijven. In dit laatste geval praat je ‘over’ de ideeën van een 
ander. Wees eigenaar van jouw denken.  16

Mijn bijzonderste leermeesters zijn Zhuang Zi en Nāgārjuna . Dit 17

dank ik aan al diegenen die hun teksten hebben vertaald en er een 
commentaar bij hebben geschreven. 
Het waarnemen en formuleren van de drie grondpatronen heb ik de 

 Uit mijn gratis boek Eigenzennige gedachten, 202216

 Zhuang Zi (China, 4e eeuw BCE) is samen met Lao Zi (China, 5e eeuw BCE?) de 17

‘oerbron’ van het taoïsme. Nāgārjuna (India, ±150-250) is de boeddhistische filosoof 
en ‘bron’ van De Weg van het Midden. Lees meer over deze personen op het einde 
van hoofdstuk ‘Geen tegenstelling Oost-West’.
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laatste twintig jaar zelfstandig ontwikkeld. Ik heb veel geleerd tijdens 
het begeleiden van workshops, het trainen en het coachen rond: De 
Kunst van het Vragen; Open Space; World Café; Hoe ontwikkel ik een 
probleem tot een duurzame oplossing? Ik heb vele boeiende mensen 
ontmoet die mij hebben geholpen mijn gedachten, mijn inzichten en 
mijn levenshouding te vormen.  18

Drie grondpatronen en de werkelijkheid 

De grondpatronen beïnvloeden alles: wat en hoe je waarneemt en 
vaststelt, wat en hoe je denkt en reflecteert, wat en hoe je beslist, wat 
je doet en hoe je handelt, wat en hoe je communiceert, enz.  
Er zijn drie verschillende fundamentele patronen: het lijnig, het 
systemisch en het lemniscatisch grondpatroon. Dit gaat in tegen de 
aangeleerde visie dat bv. het begrip ‘denken’ verwijst naar één 
overkoepelende soort actie ook al is de methodiek en vooral de inhoud 
van de individuele denkers erg verschillend. “Alle denkers ‘denken’, 
wat ze ook denken.” Met inzicht in de drie grondpatronen ontdek je 
dat je op fundamenteel verschillende manieren kunt ‘denken’. 
De grondpatronen leveren je drie fundamentele perspectieven op van 
waaruit je de ‘werkelijkheid' kunt waarnemen en voor ‘waar’ nemen. 
Het lijnig grondpatroon kan jou in je overtuiging steunen dat je gelijk 
hebt, dat je de werkelijkheid ziet zoals ze is en dat jij de ‘waarheid’ 
bezit. Tegelijk steunen de andere grondpatronen de ander dat zij gelijk 
heeft en met evenveel recht de ‘waarheid’ bezit. Dit alles zonder het 
begrip ‘waarheid’ zomaar als een relatief gegeven weg te wuiven. Wat 
wél verdwijnt is de houding: “Dit wat ik beschouw als de waarheid is 
Dé Waarheid en de Enige Waarheid!” Het begrip ‘waarheid’ is een 
menselijke begrip en dus een afspraak.  
De visie van deze tekst is geen ‘waarheid’, wél een stevige grond om 
jouw ‘waarheid’ te zoeken. 

 Je leest meer over mijn diverse leraren in: Bronnen van de drie grond- 18

patronen en het Vragenkompas
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Ik tracht duidelijk te maken dat je gedrag wordt beïnvloed door een 
grondpatroon omdat je verbonden bent met een grondpatroon maar je 
bent niet gebonden aan één grondpatroon. Je kunt en mag flexibel van 
patroon wisselen afhankelijk van de situatie waarmee je wordt 
geconfronteerd of de vraag die je bezighoudt. Je kunt dus ‘denken’ 
vanuit drie verschillende grondpatronen. Meer nog, net het flexibel 
omgaan met de keuze van een grondpatroon, levert een helderder zicht 
op en de weg naar duurzame antwoorden voor je fundamentele vragen 
en duurzame ‘oplossingen’ voor je ‘problemen’. 

Een grondpatroon is een overkoepelend systeem 

Denkpatronen, waarnemingspatronen, schrijfpatronen, enz. zijn beïn-
vloedende elementen van het fundamentelere systeem van de grond-
patronen én worden tegelijk door de grondpatronen gestuurd. Er is 

Drie grondpatronen -  -9 Versie 12.3

Emotionele patronen
Zelfbeeld

Zin- en betekenisgeving

Verklaringspatronen
Theorieën en modellen

Paradigma’s
Overtuigingen

Geloof
Waardepatronen

Levenspatronen

Toekomstperspectieven

Keuzepatronen
Beslissingspatronen

Talen en taalgebruik

Wu-weiRelatiepatronen

Communicatiepatronen
Verbindingen

Genetische gegevens

Denkpatronen

CONTEXT 
Alle factoren zijn 

contextueel

Lijnig 
Systemisch 

Lemniscatisch  
De dynamiek van de 
drie grondpatronen 
Wat ze beïnvloeden  

en door wat ze worden 
beïnvloed

Versie 7.0 
© Francis Gastmans

Handelingspatronen

Opvoeding en socialisatie

Spiritualiteit

Relatie met de natuur

Streven

Intenties
Idealen

Mogelijkheden en begrenzingen

Bewustzijnsniveaus

Doelstellingen

Meta-niveaus

Levenshouding

 Uiten via kunst

Waarnemingspatronen

Levensvisie

Ontwikkelingspatronen

Gedragspatronen

Ideeënpatronen

Actiemiddelen
Technologie

Aannames



sprake van een wederzijdse én interafhankelijke relatie.   19

Het grondpatroon dat je hanteert heeft invloed op alles wat en hoe je 
waarneemt (je waarnemingspatroon), op alles wat je voelt en hoe je 
voelt (je emotionele patroon), op wat en hoe je beslist (je 
beslissingspatroon) en op alles wat en hoe je iets doet (je actie-
patroon), enz. Je grondpatroon heeft betrekking op je bestaan in al zijn 
aspecten en al zijn uitingen, op hoe je ‘verschijnt’, op hoe jij je ‘zelf’ 
creëert en manifesteert binnen je context. Daarom gebruik ik de term 
‘grondpatroon’.  

Wanneer  je het lijnig grondpatroon gebruikt en je zou het bv. de kleur 
geel geven, dan kleuren alle patronen die door dit grondpatroon 
worden beïnvloed en op hun beurt dit grondpatroon beïnvloeden (alle 
elementen in de tekening) geel (= lijnig). Wanneer je het systemisch 
grondpatroon gebruikt en je geeft het bv. de kleur groen, dan kleuren 
alle onderliggende patronen groen (= systemisch). Hetzelfde geldt 
voor het lemniscatisch grondpatroon wanneer je dat bv. blauw zou 
kleuren, dan wordt alles blauw (= lemniscatisch). 

Een alledaags voorbeeld als opmaat 

Je staat al een uur in de file en je moet dringend op je bestemming 
zijn. Hoe bekijk je de situatie? Hoe beleef je het? Hoe reageer je? 

(1) Bekeken vanuit het lijnig perspectief  ga je ervan uit dat je tijd 20

verliest bij een file. Dat beweren ze ook op de radio wanneer ze de 
files aankondigen: “Op de ring rond Antwerpen verlies je een half 
uur.”.  Je wilt je verplaatsen van A naar B, liefst zo snel mogelijk, punt 
aan de lijn. ‘Mobiliteit’ is in deze visie enkel een modus om je zo vlot 
en rechtlijnig mogelijk te verplaatsen. Je hebt een doel vooropgesteld: 

 Meer in het hoofdstuk De dynamiek van de grondpatronen19

 Soms noem ik een grondpatroon een ‘perspectief’. Dit woord leeft in de woordenwolk 20

van het begrip ‘patroon’ samen met begrippen als voorgrond/achtergrond, diepte-
zicht, standpunt, gezichtspunt, e.d. daardoor is het woord soms geschikt als variant 
wanneer ik het over de grondpatronen heb. 
Lees meer in: Wat is een woordenwolk?
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zo snel mogelijk een bepaalde bestemming bereiken en op een 
bepaald tijdstip aankomen. Met een file dreig je deze laatste doel-
stelling niet te halen. Je vertrekt van een lijnige, instrumentele 
voorstelling van tijd (lineair of circulair, dat maakt geen verschil ) én 21

met de gedachte dat die ‘bezit-baar’ en beheersbaar is. Kan het 
gekker? Je kunt geen tijd ‘verliezen’ want je bezit die niet! Wanneer je 
je druk maakt, geef je eigenlijk aan dat je de situatie zoals die zich nú 
aandient niet aanvaardt zoals ze is. Je reageert alsof de realiteit van het 
moment geen realiteit mag zijn. Je had je een voorstelling gemaakt 
van hoe de wereld er zou uit moeten zien (dat doe je voortdurend) 
doch de werkelijkheid komt niet overeen met je voorstelling en dat 
frustreert je. Wat los je op door je daar druk over te maken? 
Daar zal iemand die niet alleen lijnig denkt maar tevens sterk 
‘sacraal’ het niet mee eens zijn. Niets gebeurt toevallig, zal hij 
zeggen. In de file staan (nou ja), maar zeker een ongeval meemaken, 
heeft een reden. Dan wordt er verwezen naar ‘hogere machten’ of naar 
het ‘lot’ of naar het karma of naar het ‘universum’. Via deze visie kan 
je het file-probleem moeilijk aanpakken. 
(2) Bekeken vanuit het systemisch perspectief zie je files als onder-
deel van het verkeerssysteem. Je maakt je minder druk want je 
aanvaardt dat files deel zijn van de huidig situatie, op dit stuk van de 
autoweg, op dit tijdstip van de dag. Jij bent deel van het 
verkeerssysteem én dus van het file-systeem! Zonder jou in de wagen, 
op dit moment, op déze plaats, is er geen file … voor jou. Wanneer jij 
hier niet rijdt vergroot je tevens de kans dat er hier minder files zijn 
voor de anderen. Je vindt het nog steeds onaangenaam om in de file te 
staan maar je legt je neer bij de situatie. Structurele oplossingen … dat 
is voor de overheid. Die moet iets uitwerken zodat het verkeer beter 
stroomt. De nieuwe technologieën zullen het mobiliteits-systeem beter 
kunnen managen, denk je. Of kan je er zelf ook wat aan doen?  

 Lees ‘Lineair, circulair, spiraalsgewijs, …   allemaal lijnig!’ hoofdstuk 3.21
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(3) Bekeken vanuit het lemniscatisch perspectief ben je je bewust 
dat jij verantwoordelijk bent voor het gegeven dat je bent waar je nu 
bent en nergens anders, dat je daar bent als gevolg van je eigen 
keuzes. Er bestaat alleen een ‘ginder’ en een ‘later’ in je hoofd, in je 
voorstellingsvermogen. Je ‘bezit’ geen tijd, ‘tijd’ is iets dat je zelf 
creëert en invult. Er is geen vastgelegde tijd, tijd is een afspraak. 
Daarom hoef je met de lemniscatische levenshouding ook geen geduld 
te hebben. Je aanvaardt dat alle processen hún tijd nodig hebben. 
Geduld hebben is voor ongeduldige mensen.  Je maakt je niet druk én 22

je legt je er niet bij neer, je neemt de verantwoordelijkheid voor de 
manier waarop je de zaken bekijkt, je een voorstelling maakt, er over 
nadenkt en er naar handelt. Je aanvaardt alle consequenties, of je die 
kon voorzien of niet! 
Bekeken vanuit het lemniscatisch perspectief weet je dat het 
benoemen van situaties je innerlijk en je uiterlijk gedrag bepaalt. 
Wanneer je iets een ‘file’ noemt, ga je je daar naar gedragen. Er 
bestaat evenwel geen file! Jij noemt het enkel zo. Geef de situatie een 
andere naam en er bestaat iets anders én je gaat je anders voelen en 
anders gedragen. Ervaar je de file als een ‘probleem’? Doe dan iets 
anders dan dat je tot nu toe deed en stop met in file-termen te denken. 
Immers jij staat niet in de file, enkel jouw auto staat stil. Je hoeft je 
geest niet mee in de file te zetten! Respecteer je ‘gezond verstand’.  

Een inzicht dat een groot verschil maakt 

Het waarnemen, herkennen, erkennen, waarderen, respecteren en 
flexibel inzetten van de drie verschillende grondpatronen leidt tot: 
helderder denken; de ander kunnen aanvaarden zoals je haar ontmoet 
vandaag; het onderscheid tussen de vier soorten ‘feiten’ respecteren ; 23

kunnen zien wat de vraag is waar het écht om draait en niet in de 
valkuil trappen van de schijnproblemen; achter jouw waarheid staan 

 Lees mijn bericht van 03/08/20: Geduld is voor ongeduldige mensen22

 Lees meer in Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten23
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zonder te strijden voor Dé Waarheid; duurzame oplossingen kiezen 
die zorg dragen voor alle aspecten van het leven; vruchtbaar 
samenwerken met mensen die er een andere levensvisie op nahouden 
dan jij; het leven op een constructieve en verbindende manier beleven 
en vormgeven.  

Om de grondpatronen te herkennen en om de verschillen te kunnen 
zien, dien je flink afstand te nemen van je gewone manier van kijken. 
Wanneer je even op een ander grondpatroon overschakelt, wanneer je 
dus je leven vanuit een ander perspectief bekijkt, krijg je een meta-
perspectief want je bekijkt de zaken van een grotere afstand. Dan kan 
je zien dat jouw uitgangspunten, paradigma’s, vanzelfsprekendheden, 
overtuigingen, je geloof - in één woord je levensvisie - een 
samenhangend geheel vormen en dat alles gestuurd wordt door een 
grondpatroon. Elk aspect van je levensvisie is deel van een 
samenhangend geheel.  
Geen enkele visie of overtuiging is ‘boven alles Heilig’ of ‘als enige 
Waar’. Dit geldt voor alle uitgangspunten en overtuigingen, zowel 
voor de visie van de verschillende godsdiensten, voor de ‘spirituele’ of 
‘materialistische’ visies als voor de (westers) wetenschappelijke 
visies. De drie grondpatronen zijn fundamenteler dan de overtuigingen 
en sturen ze. Er zijn tegenstrijdige overtuigingen gebouwd op 
hetzelfde grondpatroon (bv. het lijnige patroon). Ik stel daarbij voorop 
dat je vrij en vlot kunt wisselen tussen de drie grondpatronen. Meer 
nog, het getuigt van helder denken om flexibel om te gaan met de 
grondpatronen.  
Je kunt op ieder moment vrij kiezen om de zaken - even - vanuit een 
andere perspectief te bekijken. De ‘winst’ die jou dit oplevert is 
veelzijdig. 

• Dit biedt de mogelijkheid om én zekerder achter je actuele 
overtuigingen te staan én er toch kritische vragen over te kunnen 
stellen en te ontvangen van anderen. Je moet niet meer zo nodig ‘Het 
Grote Gelijk’ hebben. Je staat sterk achter je overtuigingen maar 
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verheft ze niet tot en ‘enige ware’. Je kunt in dialoog gaan met 
anderen zonder in een discussie (gespreksgevecht) te belanden. 
Wanneer je de noodzaak voelt of je inzicht er om vraagt, kan je 
bewust bepaalde van je paradigma’s bijsturen of aanpassen.  

• Je leert om je niet krampachtig vast te. klampen aan een ‘zekerheid’. 
De meeste zekerheden zijn immers eigen gecreëerde illusies. Je hebt 
het in het beste geval over ‘de op dit ogenblik grootste waarschijn-
lijkheid’ of over ‘mijn voorlopige zekerheid’. Je leert rustig om te 
gaan met onzekerheid en gezonde twijfels en met de weldaad van niet-
weten. Bij gezonde twijfel, twijfel je over de inhoud van je kennis, bij 
ongezonde twijfel, heb je twijfels over jezelf.  24

• Je leert bewust om te gaan met het onderscheid tussen ‘verklaren’ en 
‘zin geven’. Daardoor bevrijd je jezelf van de norm dat je zingeving 
wetenschappelijk correct moet zijn of gebaseerd moet zijn op streng 
onderzochte feiten (evidence based facts).  ‘Persoonlijke feiten’ 25

mogen bij zingeving een grote rol spelen. Anderzijds leer je 
voorzichtig te zijn met uitspraken over ‘feiten’ en je steunt voor het 
verklaren van fenomenen op ‘harde feiten’. 
• Je zal meer waardering hebben voor de effecten die ‘persoonlijke 
feiten’ of ‘feiten van een gemeenschap’ (die geen ‘harde feiten’ zijn) 
hebben op het samenleven met meerdere mensen in een gemeenschap 
of groep. Daarmee relativeer je de ‘feiten’ niet, je bekijkt ze nog 
steeds erg kritisch maar de effecten van het geloof in bepaalde feiten 
behandel je als een ‘feit’ waar je mee kunt werken! 

• Wanneer je een situatie op drie verschillende manieren kunt 
beschouwen vergroot je enorm de kans om een duurzame oplossing te 
vinden voor lastige problemen, om een constructief antwoord te 
ontdekken bij niet-wijkende twijfels, om een zingeving te beleven bij 
ravijn-diepe uitdagingen. 

 Lees het hoofdstuk ‘Leerrijk mét onzekerheid en twijfels’ in de tekst  24

Leerrijker worden kán!
 Lees meer in Hoe je zelf ‘feiten’ creëert  - Vier soorten feiten25
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• De vrijheid die je hebt om even over te schakelen op een ander 
grondpatroon en de zaken te bekijken vanuit een ander perspectief, 
biedt tevens de basis voor een echte dialoog. Om het even wat de 
mening en de visie van de ander inhoudt, het is steeds mogelijk om 
wat afstand te nemen en te zien binnen welk geheel het beleven, 
waarnemen, denken en handelen van de ander past. Op dat moment 
kan je betere vragen stellen; de ‘juiste’ vraag.  26

Het lijnig grondpatroon biedt de grootste weerstand tegen de gedachte 
dat je vrij kunt overschakelen op een ander grondpatroon. “Je kunt 
geen twee verschillende visies aanhangen, zeker niet wanneer die 
tegenstrijdig klinken.”  Het is immers eigen aan het lijnig 27

grondpatroon om te stellen dat er slechts één juiste logica en één juiste 
waarheid bestaat, meer nog, er bestaat slechts één Waarheid (uiteraard 
die van de persoon die dit vooropstelt). Vanuit een lijnig-technisch 
denken wordt meestal gesteld dat er slechts één juiste oplossing kan 
zijn voor een probleem. Dit zijn de beperkingen van het lijnig 
grondpatroon. 

 Lees meer in: De kunst van het vragen en het Vragenkompas26

 Dat was de houding van de Belgische filosoof en ethicus Etienne Vermeersch (1934-27

2019) die op bezoek in India niet kon begrijpen dat iemand fysica kan studeren én 
tegelijk geloof hechten aan een hindoeïstisch wereldbeeld. De oude man zat gevan-
gen in zijn beperkende lijnige paradigma’s.
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2.  Je wandelt je grondpatroon 

Je levenshouding 

Je levenshouding is de houding die anderen ontmoeten, waarnemen en 
aanvoelen. Je straalt al je behoeften uit én je grenzen, beperkingen, 
overtuigingen, voorkeuren en intenties op dat moment. Je levens-
houding kreeg zijn focus en zijn eerste uiterlijke vorm - steunend op je 
genetisch materiaal - via je opvoeding, je onderwijs en je socialisatie 
(klasse-, sekse- en cultuur-socialisatie), de mensen die je ontmoette, je 
ervaringen, de keuzes die je maakte en dit alles binnen de context 
waar je in opgroeide en nu leeft. Dit is, in een woord, je totale 
levensgeschiedenis, je biografie. 
Geen twee mensen hebben een levenshouding met exact dezelfde 
focus maar hebben wel heel veel gemeen met de personen in de 
groepen waarbinnen ze opgroeien, leven en werken. Je levenshouding 
heeft veel gemeen met die van je ouders en leden van het gezin  maar 28

toch bekijkt ieder van jullie het leven vanuit een specifieke houding. 
De manier waarop je waarneemt, ervaart, voelt, denkt, begrijpt en 
oordeelt, is niet ‘natuurlijk’ of ‘spontaan’. Alles wat je doet op de 
manier waarop je het doet, heb je aangeleerd gekregen. Je werd aange-
leerd op een bepaalde manier waar te nemen. Je werd aangeleerd hoe 
te voelen en hoe gevoelens uit te drukken. Je werd aangeleerd hoe te 
denken, wat te denken, hoe te reflecteren en hoe te (be)oordelen. Je 
werd aangeleerd hoe te reageren, hoe terug te houden, hoe te 
beslissen. Je werd aangeleerd hoe lief te hebben en hoe dit uit te druk-
ken. Je werd aangeleerd hoe je kunstzinnig uit te drukken. Je werd 
aangeleerd hoe en wanneer zorg te dragen voor je lichaam.  
Misschien werd je het niet aangeleerd op een positieve manier maar 

 Wanneer je je afzet tegen je ouders of je familie verwijst je gedrag steeds naar de 28

bron = naar je ouders en je familie. Enkel wanneer je gaat voor een bepaalde visie 
zonder je te verzetten tegen hun visie kan je de verwijzing vermijden.
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net door datgene te weigeren wat anderen je wilden aanleren.  Ook in 29

die situatie is datgene wat je voelt, denkt en doet aangeleerd. Tegelijk 
heb je geleerd hoe het niet te doen en dat die andere manieren ‘fout’ of 
‘onlogisch’ of ‘ongewenst’ zijn. Je levenshouding bepaalt wat voor jou 
‘normaal’ is, of ‘toegelaten’, of ‘verwerpelijk’. Ieder leven, iedere 
levenshouding is ‘kunstmatig’ kan je zeggen. Geen enkel mens 
gedraagt zich ‘natuur-lijk’. Ieder mens leeft met een specifieke 
levenshouding, een bepaald levensperspectief, daaruit volgt dat 
niemand kan beweren dat zij ‘objectief’ waarneemt. Je neemt altijd 
waar vanuit jouw standpunt. Wel kan je samen met anderen en met 
streng gedocumenteerde methoden zorgen voor feiten die ‘zo objectief 
mogelijk’ zijn.  30

Je spreekt op een manier alsof jij en de ander het over hetzelfde ‘feit’ 
hebben (dezelfde ervaring, hetzelfde bericht, hetzelfde fenomeen, 
dezelfde waarneming, dezelfde informatie) omdat het zo vervelend 
gecompliceerd is om telkens te moeten aangeven vanuit welk pers-
pectief en met welke aannames je waarneemt, denkt en verklaart. Je 
gaat in je communicatie sterk uit van een reeks vanzelfsprekendheden, 
aannames, stereotypen en algemeenheden. Je leeft in een ‘werke-
lijkheid’ die je met anderen deelt en als afgesproken beschouwt … 
zonder dat deze eerst duidelijk is afgesproken!  
Je communiceert met anderen over de ‘werkelijkheid op dit moment’ 
niet zozeer met woorden maar hoofdzakelijk door je gedrag, via non-
verbale en beeldende talen. 
De focus van je levenshouding wijzigt gedurende je leven. Via onder-
wijs, opleiding, levenservaringen, ontmoetingen, levenscrisissen, 
reizen e.d. kan je leren de zaken anders te bekijken en ervaringen een 
andere invulling en interpretatie te geven. Je woorden, je non-verbale 
en beeldende talen passen zich aan. Je vertelt een nieuw verhaal. 
Het leren om even van grondpatroon te wisselen helpt om de focus 

 Lees meer over het onderscheid tussen ‘leren’ en ‘aanleren’ in: Leerrijker worden, het 29

kán!
 Lees meer in: Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten30
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van je levenshouding bij te sturen. Wanneer je bv. meermaals 
systemisch kijkt, ga je bv. de dynamiek in ethische kwesties opmerken 
en verlaat je een zwart-wit denken. Door vaker met het lemniscatisch 
perspectief te experimenteren, wordt je blik zachter en milder. 

Je taalgebruik toont het grondpatroon dat je 
hanteert 

Je praat alsof jij en de ander woorden gebruiken met een duidelijke 
definitie. In sommige situaties zal je daar uitdrukkelijk naar verwijzen, 
bv. bij juridische of medische aangelegenheden. In werkelijkheid 
beleef je woorden in een persoonlijk ‘woorden-systeem’, wat ik een 
woordenwolk noem.  Je koppelt andere associaties aan woorden dan 31

je gesprekspartners. Ieder woord roept bij jou eigen gevoelens, 
kleuren, klanken, associaties en herinneringen op. Je levenshouding 
steunt meestal op hetzelfde grondpatroon als die van je gespreks-
partner maar jouw belevingen zorgen er voor dat je (onbewust) de 
‘werkelijkheid op dit moment’ op je eigen manier invult, via een 
woordentaal of een van de vele andere talen. We leven allemaal in 
negen ‘werelden’.  32

We drukken ons echter uit via slechts een beperkt aantal van deze 
talen. Zelden heeft iemand geleerd om alle talen te ‘spreken’. 

 Lees meer in: Wat is een woordenwolk?31

 De indeling van de negen ‘werelden’ is een eigen, voorlopige schets. De indeling als 32

zodanig is niet de essentie. Ze staan willekeurig rond het midden. Zoek geen orde. 
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De talen die je gebruikt en met welke kwaliteit je dat doet , toont het 33

grondpatroon dat je op dit moment hanteert. 

 Een toelichting bij elk van deze kwaliteiten in: Talen en taalgebruik33
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Nauwkeurig
Wetenschappelijk

Zorgvuldig
Bedachtzaam

Dagelijks
Gewoon

Paradoxaal
Therapeutisch

Magisch
Sacraal

Verhullend 
Eufemistisch

Demagogisch
Profetisch

Bureaucratisch
Juridisch

Metaforisch
Beeldend

KWALITEITEN 
VAN

TAALGEBRUIK

Speels
Poëtisch

© Francis Gastmans

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 theatrale taal, de taal van 
mythen, verhalen en sprookjes

De wereld van het lichaam  
en de gebaren 

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

de gebarentaal, de taal van de 
ceremonies en van de rituelen

Mensen leven  in 
verschillende ‘werelden’  
(minder of meer bewust). 

Mensen gebruiken meerdere 
van deze talen samen,  

het is geen of-of maar en-en. 
Dieren hanteren ook vele 

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, 
seksualiteit als relatietaal

De wereld van de tekens, de 
symbolen  en de codes 

= de tekentalen, de codetalen, 
symbolische logica, de wiskunde, 
de taal van de signalen, emoji’s, 

de taal van de tattoo

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, de taal van  
de afbakening van je ‘gebied’©
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De wereld van de vormen 
= de taal van de architectuur, 

de taal van de design en de vormgeving, 
de taal van de kledij en van de mode

De wereld van de bewegingen 
en de ritmes 

= de bewegingstalen, de 
danstalen, de taal van de 

podiumkunsten
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Enkele voorbeelden om te overwegen hoe jij zou ‘spreken’. 

• Je beste vriend werd ernstig gewond bij een zwaar verkeersongeval 
veroorzaakt door een dronken bestuurder die in de fout ging.  
(1) Spreek jij onmiddellijk in termen van individuele schuld die maar 
kan ingelost worden door een gepaste straf, liefst een strenge? Richt 
jij al je energie en frustratie op de dader? 
(2) Spreek jij veeleer over het maatschappelijk systeem dat het 
gebruik van alcohol niet tegengaat en integendeel dit sociaal blijft 
bevestigen en er zelfs winst uit haalt via belastingen en waarin 
dronken rijden nog steeds een mild behandeld fenomeen is?  
(3) Of denk je met empathie en mededogen zowel aan de slachtoffers 
als aan de betrokken bestuurder en wil je deze laatste aanspreken op 
zijn volle verantwoordelijkheid waarbij je zijn individuele bijdrage 
plaatst in het volledige plaatje van invloeden en verantwoordelijk-
heden?  34

• De aarde warmt op en dat heeft erg drastische gevolgen, vooral voor 
de arme landen in het zuiden. 
(1) Zie je causale verbanden en is het voor jou helder dat er een 
beperkt aantal oorzaken zijn die dringend en drastisch moeten worden 
aangepakt? Hanteer je een aantal eenvoudige grafieken of tabellen? 
Deel je de wereld (en de mensen) daarbij in in ‘belangrijk’-‘minder 
belangrijk’-‘niet-belangrijk’? 
(2) Meen je dat het nodig is het hele systeem te bekijken, niemand met 
de vinger te wijzen maar die maatregelen te nemen die op korte 
termijn het systeem veranderen, inclusief het gedrag van mensen?  
Hanteer je beeldende talen om dit duidelijk te maken? 
(3) Of denk je dat de fundamentele elementen van alle menselijke 
activiteiten moeten worden genoemd omdat die de werkelijke bron 
zijn van de klimaatwijzigingen (bv. hebzucht, machtsstrijd, zichzelf 
als mensheid geen beperking opleggen, blind gaan voor technische 
‘vooruitgang’, e.d.)? Wil je dat wordt bekeken hoe zowel op het 

 Over empathie en mededogen lees je meer in Medeleven Empathie Mededogen34
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praktische niveau en op korte termijn, als op dat fundamentele niveau 
en op lange termijn iets kan worden ondernomen? 
• De vooropgestelde doelen van jouw bedrijf of organisatie werden 
voor het derde jaar op rij niet gehaald, maar erger, de onderneming 
dreigt failliet te gaan. Hoe spreek je als leidinggevende met je 
medewerkers? 
(1) Vertel jij een verhaal over oorzaken en gevolgen? Kom je met 
harde cijfers en statistieken (om je onmacht te verbergen)? Verwijs je 
naar een ‘schuldige’? 
(2) Vertel je een verhaal over verbanden en patronen, over open en 
gesloten systemen? Vertel je over het netwerk aan elementen waarin 
jullie gevangen zitten? 
(3) Of vertel je een verhaal over het samen oversteken van een sterk 
aanzwellende bergrivier waarbij de inbreng van iedereen noodzakelijk 
is en niemand wordt achtergelaten? Vertel je een verhaal van 
‘verantwoordelijk zijn’,  alle verantwoordelijkheden ook voor die 
aspecten die jij noch de anderen hadden voorzien en misschien zelfs 
niet konden voorzien? 
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3.  Drie grondpatronen - Een schets 

Het lijnig grondpatroon 

‘Lijnig’ (letterlijk lineair = een lijn volgen) slaat op alle lijnige 
manieren van kijken: recht-lijnig of lineair (zoals de term gewoonlijk 
wordt gebruikt), rond-lijnig of circulair, spiraal-lijnig, zigzag-lijnig of 
dialectisch, U(vorm)-lijnig, trap-lijnig of hiërarchisch, golvend-lijnig 
met bergen en dalen, of rook-lijnig (= zoals rook kringelend stijgt). 
Het zijn allemaal lijnige manieren van waarnemen en denken omdat je 
een vooraf bedachte lijn volgt. De modellen die bij het lijnig grond-
patroon horen worden allemaal getekend met een lijn, vaak met een 
pijlpunt die de richting dwingend aangeeft. Je kunt proberen de 
tegengestelde richting op te lopen maar dat wordt als onmogelijk of 
als fout beschouwd. Je kunt bv. de seizoenen niet in tegengestelde 
richting afleggen. En je kunt ze nog minder kriskras door elkaar 
gebruiken naar eigen goeddunken. (Meer in het volgende hoofdstuk) 

Het lijnig grondpatroon is ons ‘dagelijks’ patroon. Met het lijnig 
grondpatroon, spreek je over een begin, een traject of een verloop en 
over een eindpunt of een nieuw begin (al of niet ver verwijderd in de 
tijd). Alles wordt geboren, groeit binnen een tijdsduur (een ‘kort’ of 
een ‘lang’ leven) en sterft. Soms kent het verloop een nieuw begin 
zodat de cyclus van voor af aan start. Bij cyclische processen, zoals de 
voorstelling van de seizoenen op een cirkel, lijkt het alsof er geen 
begin en geen einde bestaan. Toch spreekt men bij iedere fase van een 
begin en kent men een einde van de fase.  Wanneer er sprake is van 
één beweging, zonder fasen, zal een pijlpunt aangeven in welke 
richting de beweging moet worden gevolgd. 
Voor het lijnig grondpatroon is er steeds en in alles sprake van 
‘oorzaken’ en ‘gevolgen’. Je zet de ontwikkelingen in een schema met 
opeenvolgende stappen of fasen. Je ziet duidelijke tegenstellingen of 
verschillende belangen, zelfs tegen-strijdige belangen (‘ik’ en ‘de 
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ander’, ‘wij’ en ’zij’).  
Vanuit het lijnig perspectief ben je overtuigd dat de werkelijkheid is 
zoals je die ziet. Wat je ziet ‘is’ er, anders zag je het niet. Toch? Door 
dit grondpatroon zie je dat de wereld is opgebouwd uit vele elementen 
en objecten die verbonden zijn via lange ketens van 'oorzaak en 
gevolg’. Is iets vreemd, dan vraag je naar de oorzaak.  
Ieder object kan worden geïdentificeerd aan de hand van wat je als 
zijn kenmerken beschouwt; vaak unieke kenmerken. Alle fenomenen  
hebben een ‘eigenheid’. De mens heeft een ziel, een ātman, een 
diepere essentie, een wezens-kern, een geest, een Zelf, een universeel 
beginsel of alleszins een ‘intrinsiek element’. Mensen bestaan als 
‘individu’ op zichzelf, autonoom. Een mens wordt aangesproken op 
zijn ‘individualiteit’ en zijn ‘identiteit’.  
Met het lijnig patroon kijk je naar de mensen en de dingen, je kijkt 
tegen de fenomenen aan want wat je waarneemt staat volledig buiten 
jou. Jij en datgene wat je waarneemt zijn verschillende fenomenen. Jij 
en de ander zijn volledig verschillend want jullie hebben immers een 
unieke identiteit, een uniek bestaan en een unieke geschiedenis. Dit 
geldt nog meer voor je relatie met dieren, bomen en planten. 

Een belangrijk kenmerk van het lijnig grondpatroon is het verdelen 
van de ervaringen en de fenomenen in ‘kenbare entiteiten’, objecten, 
vakjes, hokjes. Om de fenomenen te onderzoeken en kennis te verwer-
ven zal je de waarnemingen en de informatie in behapbare stukjes 
verdelen, als puzzelstukjes, en die stukjes in duidelijk afgelijnde 
vakjes sorteren.  Je denkt en spreekt in hokjes- of vakjes-termen. Een 
‘boom’ is een herkenbaar en kenbaar voorwerp. Daardoor kan het 
worden gedetermineerd, onderscheiden en onderzocht. Vaak is de 
overvloed aan informatie zo groot dat het niet lukt om van alle 
gecreëerde puzzel-stukjes opnieuw één puzzel te maken. Velen hebben 
het zicht op de puzzel verloren. Dus dit laatste laat je dan maar.  

Een aanverwant belangrijk kenmerk van het lijnig grondpatroon is 
processen omzetten in objecten. ‘Bewustzijn’ is een werkwoord, het 
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verwijst naar (het werkwoord) ‘processen’. Bewustzijn verwijst naar 
een proces maar om dit te omschrijven en beschrijven, er over te 
praten en te onderzoeken hoe de werking verloopt maak je er ‘hét 
bewustzijn’ van, een object. 
Je bent je niet bewust van dit ‘object-iveren’ omdat je op deze manier 
hebt geleerd te praten over ‘het bewustzijn’. Dan geef je het grenzen 
en wil je het object kunnen lokaliseren in tijd en ruimte, je wilt het een 
omschrijving geven en de begrenzingen en de effecten van zijn 
aanwezigheid aanduiden. ‘Het’ moet dan ergens zijn. Waar situeert 
zich ‘hét bewustzijn’? In de hersenen? Wat doet het? Hoe kunnen we 
het manipuleren?  
Van een proces maak je een ‘iets’. Dat heeft voordelen voor de 
gewone, dagelijkse communicatie, deze houding maakt makkelijker 
om er over te praten, maar tegelijk verbergt het de werkelijkheid en 
zet het jou op een verkeerd spoor. “Processen omvormen tot objecten 
is een kunstgreep ontstaan uit de behoefte van de ‘moderne mens’ om 
snel en effectief complexe ideeën over te dragen; processen zijn 
evenwel géén objecten of autonome fenomenen.”  35

Voor wetenschappers vandaag zijn échte ‘feiten’ enkel ‘streng 
onderzochte, wetenschappelijke feiten’ (evidence based facts). Eén 
element afzonderen uit het totale proces en tot een ‘object’ maken is 
een begrijpbare menselijke behoefte. Echter, de mens leeft niet met dit 
soort feiten. Voor veel mensen levert hun beleving de belangrijkste 
‘feiten’.  36

Voor het lijnig grondpatroon is een boom een object waarvan alle 
deelaspecten ‘objectief’ kunnen worden vastgesteld.  
 (Voor het systemisch grondpatroon is een boom een dynamisch  
 systeem dat deel uitmaakt van andere, grotere systemen (bv. het  
 systeem ‘stad’ of het systeem ‘bos’ of het systeem ‘klimaat').  
 Voor het lemniscatisch grondpatroon is een boom geen object maar  

 Damasio, Antonio, Het zelf wordt zich bewust. Hersenen, bewustzijn, ik. Amsterdam, 35

Wereldbibliotheek 2010 (A.Damasio is hoogleraar neurowetenschappen)
 Lees meer in Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten36
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 een nooit eindigend proces dat interafhankelijk en interactief   
 beweegt met andere processen, ook met de mensen en hun   
 activiteiten en technieken). 

Andere processen waarmee je dit doet zijn bijvoorbeeld: onbewust 
zijn, zelf, geest, ziel, ziek zijn, liefde, willen, enz. We zetten deze 
processen om in in een ‘object’: hét onbewuste, hét zelf, dé geest, dé 
ziel, dé ziekte, dé liefde, dé wil (al of niet vrij). Tegelijk roep je 
daarmee de vraag op: Waar bevindt het zich? Wat zijn de specifieke 
kenmerken? Wat zijn de grenzen? 

‘Leven’ is een werkwoord en wijst op processen.‘Leven’ eindigt nooit.
‘Het leven’ , een creatie van het lijnig grondpatroon, eindigt wél, met 
de dood, want je hebt het proces ‘leven’ tot een object gemaakt. 
Objecten zijn menselijke producten en hebben sowieso een begin en 
een einde. Het wordt nog eindiger wanneer je het hebt over ‘mijn 
leven’ of ‘haar leven’. Je beweert dan dat je leven ‘bezit’.  
‘Leven’ kan je niet bezitten het gaat om onpersoonlijke en alles-
omvattende processen. 
 (Voor het lemniscatisch grondpatroon is ‘leven’ een dynamisch,  
 interafhankelijk, niet eindigend proces, dat zich uitstrekt in alle  
 richtingen. Alle levende wezens maken gelijk deel uit van die   
 dynamiek en transformeren voortdurend. Het gaat om een   
 doorlopend proces dat nooit is begonnen en nooit zal eindigen.) 

Vanuit het lijnig grondpatroon maak je de wereld statisch, vast, 
herhalend, beheersbaar en voorspelbaar, niet omdat die zo is, maar 
omdat jij je geruster zou voelen, veiliger, aangenamer, zekerder. Je 
houdt er niet van dat alles voortdurend beweegt en dat er geen vaste 
punten zijn, geen ankerpunten en geen zekerheden. De zin van het 
leven en het nut van de fenomenen en wat we er mee doen, schuilt net 
in het beheersen van de dingen. De mens is de beheerser van de 
natuurlijke fenomenen. 
Via stapsgewijs en consequent denken met kleine afzonderlijke ‘denk-
bouwblokjes’ leg je met het lijnig patroon de waarheid vast, voor 
sommigen dé Waarheid. Iets is of waar of onwaar, punt. 
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Je denkt in of-of of in en-en termen maar alleszins in dualiteiten. Dit 
uit zich op moreel vlak door begrippen als ‘vriend’ of ‘vijand’, ’goed’ 
of ‘slecht’, ‘schuld’ of ‘onschuld’, ‘beloning’ of ‘straf’, enz.  
Met het lijnig grondpatroon ben je steeds bezig de mensen en de 
ervaring te beoordelen en te veroordelen. 

We zijn allemaal opgegroeid met het lijnige grondpatroon. Het is het 
perspectief dat de mens tienduizenden jaren geleden ontwikkelde om 
te kunnen overleven. Vandaag is het merendeel van ons gedrag nog 
steeds overlevingsgedrag. In een doorgedreven consumptiemaat-
schappij is consumeren overlevingsgedrag. 

Is er een probleem? Voor het lijnig patroon is het eenvoudig: de 
‘feiten’ zijn de dingen die je waarneemt of registreert; een ‘probleem’ 
is een niet gewenste of gevaarlijke situatie; wanneer je de oorzaak 
vindt en die wegneemt, is het probleem opgelost. Een probleem 
oplossen vereist enkel een doorgedreven techniek die systematisch 
wordt toegepast, volgens een plan en volgens een strikte norm. 
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Lineair, circulair, spiraalsgewijs, …   allemaal lijnig! 

Om het lijnig aspect van lineair, circulair en spiraalsgewijs duidelijker 
te maken neem ik het voorbeeld van de seizoenen. Eerst zet ik een 
aantal tekeningen onder elkaar, daarna geef ik meer uitleg. 
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Ik herhaal het toch maar even: een tekening, een beeld, een voor-
stelling, een representatie, een symbool, een illustratie, enz. zijn 
allemaal didactische, educatieve middelen, ze zijn niet de werkelijk-
heid! Een beeld is een sterke vereenvoudiging; ’afwijkingen’ of 
‘uitzonderingen’ worden niet meegerekend, men heeft het over 
‘gemiddelden’. Geen enkel beeld geeft de werkelijkheid weer! Een 
beeld is een louter een communicatiemiddel. Je kunt voor eenzelfde 
proces meerdere beelden maken en omgekeerd kan hetzelfde beeld 
dienst doen voor verschillende visies. Bij ieder beeld hoort een 
verhaal. Welk verhaal hoort bij de beelden op de vorige bladzijde die 
alle zes een voorstelling geven van de seizoenen? 

• Het eerste beeld vertelt ons dat de seizoenen elkaar opvolgen in 
een strikte volgorde. Zoals het hier wordt getekend lijkt het dat de 
seizoenen alle vier even lang duren. De seizoenen volgen elkaar op 
in een rechte lijn want de tijd verloopt rechtlijnig, ook al is er 
sprake van herhaling. Dit beeld geeft ook aan dat een nieuwe lente 
niet noodzakelijk gelijk is aan een vorige lente. Deze voorstelling 
laat wel toe om de zaak aan te passen en de afstanden te variëren: 
bv. een kortere zomer of een langere winter. 
 
 
De golvende lijn vertelt het verhaal van een proces waarbij licht en 
warmte toenemen en afnemen tijdens het verloop. Het proces van 
de seizoenen is geen eenvormig, rechtlijnig gebeuren ook al 
verloopt de golfbeweging in de rechtlijnige tijd. De golfbeweging 
vertelt over de dynamiek die de seizoenen teweeg brengen. Dit 
verhaal sluit aan bij de dynamiek die je bij verschillende processen 
in de natuur kunt waarnemen (in het gedrag van dieren en planten). 

• De cirkel is een klassieke manier om herhaling weer te geven. De 
seizoenen worden opnieuw afgebeeld alsof ze alle vier even lang 
zijn. Het beeld van de cirkel geeft aan dat de volgende lente gelijkt 
op de vorige lente. De cirkel suggereert dat de tijd ‘anders’ zou 
verlopen, circulair, maar dat woord wekt slechts schijn, de tijd 
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verloopt nog steeds lijnig, gedwongen, in één richting. De cirkel 
met pijlen is steeds symbool voor de chrono(s)logische-tijd (zoals 
onze uurwerken) . 37

Chronos is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij staat voor de 
lineaire, meetbare tijd, de kloktijd. De tijd waarin we van activiteit 
naar activiteit gaan, de tijd waarin we doel- en resultaatgericht te 
werk gaan en de tijd waarin we altijd tijd tekort komen. 

• De vierde voorstelling vertelt over de ontwikkeling van de seizoe-
nen als ‘de tocht van de zon’. In dit verhaal is de zon het hoofd-
personage. Vooral in het noorden van de wereld waar de zon voor 
enkele maanden ‘verdwijnt’ en terug zal opstaan, is dit beeld 
populair. Je vindt dit beeld ook terug bv. bij de Tocht van de 
Held , de U-theorie , de fasen van het rouwen , enz. 38 39 40

Het zal je opvallen dat dit vierde beeld een stukje is van het tweede 
beeld. Het is één segment van een doorlopende beweging. 

• De spiraal is een variatie op het beeld van de cirkel. Het vertelt 
duidelijker het verhaal van een herhaling die niet louter een 
kopiëren is. Er is sprake van vooruitgang in de tijd, van opbouw, 
van groei. Opnieuw, het is niet omdat het in de vorm van een 
spiraal wordt getekend dat de tijd niet lijnig verloopt, chrono(s)-
logisch. De tijd en de processen verlopen ook in dit beeld slechts in 
één richting, en zijn dus lijnig. 

• Het zesde beeld heb ik zelf gecreëerd. Het vertelt het verhaal dat 
het totale proces vier deelprocessen heeft met eigen elementen die 
steeds aanwezig zijn en elkaar beïnvloeden. Op ieder moment zijn 
er natuurelementen die op de voorgrond staan en andere die minder 
zichtbaar verlopen, op achtergrond of onder de grond. Een goed 

 Chronologische tijd: één doorlopende beweging in één richting, in de meeste gevallen 37

aan een gelijkmatige snelheid. Dit is de ‘tijd’ zoals de exacte wetenschappen die 
gebruikt. Onderzoek via quantumfysica stelt dit echter in vraag.

 Campbell, Joseph, De Held met de Duizend Gezichten, (1949) AnkhHermes 2020 38

Herziene uitgave
 Over Theorie U39

 Kübler-Ross heeft dit beeld gegeven. Zie K-R Vlaanderen40
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waarnemer ziet bv. in de winter de lente-elementen en zelfs enkele 
zomer-elementen. De natuur leeft en beweegt nooit met enkel de 
elementen van één seizoen. Dat is een kunstmatige ordening van de 
lijnig denkende mens die graag processen tot objecten maakt en die 
in vakjes stopt. Dat is zeer handig omdat je dan geen rekening 
moet houden met de verschillende variaties. Dit eng lijnig kijken 
naar de natuur is echter mede-oorzaak van de ‘afbrekende’ manier 
waarop we omgaan met de natuur. We hebben dan geen oog voor 
het totale systeem en hoe ieder element daar een rol in speelt. 
Vergis je niet, ook het zesde model is een lijnig model! 

Andere voorbeelden van lijnige beelden 

- De wijze waarop de evolutie wordt 
voorgesteld: als een boom: alles 
start bij één wortel, vervolgens 
groeien takken die verbeelden dat er 
meer en meer diversiteit komt, hoe 
hoger de takken hoe dichter bij de 
hemel hoe intelligenter het wezen 
dat ontwikkelt; er zijn takken die 
niet verder groeien, sommige takken 
verdorren of sterven af. Opvallend, 
de evolutieboom heeft geen wortels! 

- Single en Double Loop Learning  
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Veranderingen binnen een organisatie worden niet altijd als positief 
ervaren. Medewerkers zien er niet altijd het nut van in en tonen 
weerstand om van oude tradities af te wijken. Double loop leren is 
volgens Chris Argyris en Donald Schön daarom noodzakelijk, waar-
door de organisatie en haar medewerkers meer inzicht krijgt in de 
oorzaak van problemen en de effectieve manier van oplossen.  41

- Dialectisch denken 

- Spiral Dynamics  42

 Double Loop Leren41

 https://mindsonarcoach.weebly.com/graves-en-spiral-dynamics.html42
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Alle lijnige voorstellingen en theorieën houden vast aan de chrono(s)-
logische tijd. Alle lijnige beelden hebben een pijl (of veronderstellen 
die) die de richting aangeeft waarin het proces verloopt. Je kunt niet 
een willekeurige richting inslaan of de volgorde veranderen. In 
sommige theorieën kan je je omdraaien en (even) in de tegen-
overgestelde richting lopen. Je blijft echter op dezelfde lijn lopen. Ze 
ontstaan uit, bevestigen en versterken het lijnig grondpatroon. 
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Een variant: het lijnig-sacrale grondpatroon 

Het lijnig-sacrale grondpatroon is een variant van het lijnig grond-
patroon. Het heeft dus alle kenmerken van het lijnig grondpatroon 
plus iets extra: het patroon is gekleurd met sacrale elementen in 
waarnemen, denken, handelen en taal. ‘Sacrale’ elementen maken dan 
deel uit van de ‘feiten’ en vormen de bouwstenen van de lijnig-sacrale 
gedachten-gang. Het is ‘sacraal’ omdat met ‘feiten’ wordt verwezen 
naar een wereld buiten de ‘gewoon’ waarneembare.  Vanuit het lijnig-43

sacrale perspectief zijn de fenomenen niet wat je uiterlijk waarneemt. 
A is niet zomaar A en alleen maar A, B is niet zomaar B en alleen 
maar B. De oorzakelijke band tussen A en B kan plots worden 
doorbroken en vervangen door een oorzakelijke band tussen A en ‘iets 
geestelijk', d.w.z. met een eenheid uit een totaal andere kennis-
categorie. Er zijn dan niet-onmiddellijk-waarneembare factoren die 
een belangrijke, zelfs beslissende rol spelen in het verschijnen van en 
de interacties tussen de fenomenen.  
Het sacraal denken verwijst naar dynamieken die vaak haaks staan op 
het materiële denken en de bekende wetmatigheden. Voor het sacraal 
denken zijn die 'krachten' échte feiten, waarneembare fenomenen. Het 
sacraal denken neemt 'krachten' waar die de wetmatigheden kunnen 
vervormen die het wetenschappelijk denken als vaststaand beschouwt. 
Er is sprake van het bovennatuurlijke, een meta-fysische wereld die 
niet hoeft te voldoen aan de wetten van de fysica.  

Het ‘sacrale’ houdt sterk verband met de zoektocht naar zingeving, 
met hoe je zin zoekt, vindt of geeft aan je leven.  Het sacrale zit zo 44

verweven met zingeving dat alle mensen bij die zoektocht wel ergens 
sacrale elementen gebruiken in hun waarnemen, denken en handelen. 
Het sacrale is verbonden met het omgaan met een gevoel van onmacht 
en de wens om wat meer macht te krijgen en meer vat op het leven. 

 Lees meer over wat ‘feiten’ zijn in: Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten.43

 Over het onderscheid tussen ‘verklaren’ en ‘zin geven’ lees je meer in: Hoe je zelf 44

‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten.
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Het is verbonden met willen begrijpen, met het beheersen van de 
'levenstwijfel' en met de behoefte aan een zinvolle bestendigheid van 
de identiteit ("Wie ben ik?", " Wat doe ik hier?", “Wat is mijn 
levensopdracht?", "Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Waarom 
moet dit gebeuren?").  45

Om het lijnig-sacrale perspectief te ondersteunen gebruik je de sacrale 
taal: woorden krijgen een dubbelzinnige invulling, er worden vaker 
containerbegrippen gebruikt - bv. ’energie-velden’ - waarvan wordt 
verondersteld dat die allerlei ‘krachten’ inhouden.  Voor veel mensen 46

is de wereld waarin zij leven bezield. Het ‘universum’ of de ‘donkere 
materie’ is vol met ‘zielekracht’. Het sacrale toont zich en is zichtbaar 
via rituelen en sacrale handelingen. Dat zijn handelingen die meer 
uitdrukken dan het louter volbrengen van de gebaren. Woorden en 
voorwerpen hebben op zichzelf een 'sacrale kracht’. Rituelen worden 
overal ter wereld gebruikt in het dagelijks leven, soms verbonden met 
een religie maar even vaak los daarvan. Iedere vlag is voor wie er 
achter loopt sacraal. Wie voert er niet dagelijks een ritueel uit, herhaalt 
een spreuk of een mantra? Hoeveel sporters, managers en filmsterren 
voeren ‘vreemde’ rituelen uit? Hoeveel politici spreken over ‘kwade 
machten’? Wie spreekt er van ‘het kwaad’ in de wereld? Wie bezit een 
uniek voorwerp dat anderen niet zomaar mogen aanraken? In welke 
auto hangt een voorwerp om geluk te brengen? Zie de voetballer die 
de grond met de hand aanraakt als hij het terrein oploopt of naar 
‘boven’ kijkt als hij heeft gescoord. Er is de kok die overtuigd is dat 
zijn messen op een welbepaalde volgorde moeten liggen wil hij geen 
ongelukken beleven. Vergis je niet, 'geloof' en 'bijgeloof' zijn identiek! 
Het begrip 'bijgeloof' is een uitvinding van hen die beweren het 'ware 
geloof' te bezitten, zowel religieus geïnspireerde als atheïstische 
wetenschappers. 

 Lees meer over het onderscheid tussen de ‘waarom-vraag’ en de ‘waardoor-vraag’ in: 45

De kunst van het vragen en het Vragenkompas
 Over de sacrale taal lees je meer in: Talen en taalgebruik46
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Het systemisch grondpatroon  

Vanuit het systemisch grondpatroon zie je dat een reeks waar-
nemingen een patroon vormen, dat ze onzichtbaar met elkaar 
verbonden zijn en wel zo dat ze samen één systeem vormen. Elk 
fenomeen is op zich een systeem en tegelijk onderdeel van een groter 
systeem. Met dit perspectief ga je op zoek naar vaststellingen en 
‘feiten’ die zich betekenisvol herhalen, naar gegevens die patronen 
vormen. Je tracht het systeem te zien die de fenomenen samen creëren 
en in stand houden. Je ziet dat er vele oorzaken en vele gevolgen zijn, 
tegelijkertijd, die elkaar beïnvloeden. Alle elementen zijn met elkaar 
verbonden in een netwerk van wederzijdse beïnvloeding. Naast 
rechtlijnig-oorzakelijke verbanden speelt contingentie, synchroniciteit 
en serendipiteit een rol.  
Daarenboven heeft de context een bepalende invloed. 
Een systeem is er niet omdat je vele factoren of elementen kunt waar-
nemen maar door de dynamiek tussen de elementen. De verbindingen 
zijn de essentie; hoe de elementen verbonden zijn; wat er bij de 
verbindingen gebeurt; hoeveel ‘energie’ er loopt tussen de elementen; 
welke effecten er verschijnen door de dynamiek tussen de elementen; 
welke bewegingen zich herhalen; enz.  

Er is geen sprake van een ‘team’ omdat er verschillende teamleden 
zijn maar door de manier waarop de leden samen ‘spelen’. Het begrip 
‘team’ slaat op de soort dynamiek die de leden ontwikkelen. Daardoor 
heb je verschillende soorten teams. 

Fenomenen worden een systeem door elkaar te beïnvloeden maar 
worden op hun beurt door het geheel, door het systeem beïnvloed. Er 
gaat een invloed uit van de wijze waarop een systeem 'dit systeem' is. 
Ieder fenomeen dat we waarnemen vormt een verbinding en een 
interactie met andere fenomenen en is zo onderdeel van een groter 
dynamisch systeem. Een bos is een systeem. De mensen en het bos 
vormen een systeem. Onze aarde, de planeten, de zon, de sterren, ... 
alle hemellichamen samen vormen een zeer groot systeem. Een groep 
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mensen, een organisatie of een bedrijf vormt een systeem. Mensen die 
met elkaar communiceren zetten van bij de start een systeem op, hun 
communicatie-systeem. 

Binnen een systeem is er sprake van gemeenschappelijke belangen 
naast afzonderlijke of individuele belangen. Vanuit het systemisch 
grondpatroon behouden alle mensen, dieren en fenomenen wel een 
‘eigenheid’ en een ‘identiteit’ (zoals bij het lijnig grondpatroon).  
Je bent als mens een onafhankelijk wezen én je bent onderdeel van 
meerdere systemen. Je bent met andere mensen en met de natuur 
verbonden via de systemen waar jij deel van uitmaakt. Jouw 
persoonlijk systeem is uniek al is het verbonden in een groter systeem 
met het persoonlijk systeem van de ander. Systemen worden 
willekeurig afgebakend, ze overlappen elkaar en kleine systemen zijn 
deel van grotere systemen. Er zijn ‘open systemen’ waar beïnvloeding 
van externe elementen mogelijk is en ‘gesloten systemen’ waar 
externe invloeden zoveel mogelijk worden uitgesloten. 
Vanuit het systemisch perspectief zijn ‘feiten’ zowel de afzonderlijke 
waarnemingen of gegevens als het patroon dat ze samen vormen. Een 
afzonderlijk ‘feit’ is een systeem en een systeem wordt als een ‘feit’ 
beschouwd.  
Voor het systemisch grondpatroon vormen onze gedachten een 
systeem. We denken in systemen niet in afzonderlijke blokjes 
gedachten. Dit betekent dat iedere gedachte deel uitmaakt van een 
netwerk aan gedachten, een netwerk dat een samenhang vertoont. De 
‘draden’ van het netwerk zijn in dit geval onze uitgangspunten en 
paradigma's die op dat ogenblik - bij het denken rond een actueel 
thema - belangrijk zijn. 

Een ‘probleem’ is een verstoring van een systeem en dat los je op door 
een element in de dynamiek te veranderen. Indien je één betekenisvol 
element in het systeem wijzigt zal het systeem als geheel zich 
aanpassen en anders gaan functioneren.  
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Bij een systemische benadering van het leven laat je los dat je de 
grond van de zaak kunt controleren. Als mens kunnen we wel 
systemen beïnvloeden en daardoor de beweging van een systeem in 
één richting sterker maken dan in een andere, maar we kunnen niet het 
systeem als geheel in één richting sturen. Wij houden niet het stuur 
van de ontwikkeling van het leven of van het klimaat vast!  
In 2015 werd vastgesteld dat het klimaat op aarde bestendig met 1 
graad is gestegen. Het is essentieel om de opwarming niet voorbij de 2 
graden laten oplopen omdat vanaf die temperatuur binnen het systeem 
zichzelf versterkende processen starten (feedback-lussen).  
In menselijke relaties doet zich hetzelfde voor: we denken, voelen, 
communiceren en handelen vanuit patronen; onze patronen activeren 
bepaalde patronen bij de ander; op een gegeven moment ontstaat er 
binnen een relatie een zichzelf versterkend meta-patroon, een meer 
opbouwend of meer onproductief of meer toxisch of zelfs destructief 
meta-patroon. 

Systemisch denken ontstond wellicht drieduizend jaar geleden op 
verschillende plaatsen. Bekend is de regio Gandhara (Noord-Pakistan/
Noord-India/Zuidwest-China). Dat was een kruispunt van wegen op 
de zijderoute waar veel culturen elkaar ontmoetten. Honderden jaren 
voor onze jaartelling waren daar vertalers aan het werk die de teksten 
uit Griekenland, Iran, Pakistan, India en China vertaalden. 
Begin 20ste eeuw kwam systeemdenken op in het Westen in 
verschillende wetenschappen: biologie, sociologie, psychologie en 
economie.  Systeemdenken ziet men in het Westen als een manier om 47

de complexiteit van de werkelijkheid te vatten, te begrijpen en te 
beheersen. 

 Systemisch denken of systeemdenken kreeg in het Westen aandacht vanaf 1945 via 47

de artikels over General Systems Theory van de bioloog Ludwig von Bertalanffy.  
Voor de geschiedenis: https://nl.wikipedia.org/wiki/Systeemtheorie
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Hoe het systemisch grondpatroon uitbeelden? 

Voorstellingen van systemen zijn de tekeningen van netwerken, 
spinnenwebben, e.d. Toch blijven die vaak nog tweedimensionaal, 
gepresenteerd in een plat vlak. Opgelet, met het tweedimensionale 
komt het lijnig grondpatroon weer om de hoek kijken. 
Misschien kan het werk van kunstenaars je inspireren. Zij zijn vaker 
bezig met de dynamiek die dingen samenbrengt, met onderlinge 
verbindingen, met ‘onzichtbare invloeden’, met terugkoppelingen, e.d. 
Je hebt sowieso de beeldende talen nodig om het systemische te 
kunnen uitbeelden. 

Kan de Argentijnse kunstenaar Tomás Saraceno je inspireren?  
Galaxies Forming along Filaments, like Droplets along the Strands of 
a Spider’s Web, 2009 

Drie grondpatronen -  -38 Versie 12.3

https://studiotomassaraceno.org/


Of de Japanse Chiharu Shiota?  
The crossing, 2018 

Me Somewhere Else 
Brussel, 2018 
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Het lemniscatisch grondpatroon  

Vanuit het lemniscatisch grondpatroon bekijk je de werkelijkheid op 
hetzelfde ogenblik van buiten af en van binnen uit. Je ziet datgene wat 
binnen 'binnen' maakt tegelijk met datgene wat buiten 'buiten' maakt.  
Je bekijkt de wereld, de mensen en hun interacties als een doorlopend 
proces van zich samenstellende verbindingen, een proces dat niet 
lijnig verloopt. De beweging en de interacties bewegen immers 
tegelijkertijd in vele richtingen (zoals bv. de verbindingen in onze 
hersenen).  
Alles is steeds ‘onder constructie’ via de stroom van interafhankelijke 
en interactieve conditioneringen en invloeden. Op ieder ogenblik 
verschijnt wat er verschijnt, punt. En wat verschijnt, verschijnt 
doordat de andere fenomenen verschijnen. Er is geen sprake van een 
‘opeenvolging’ of een strikte oorzaak—gevolg relatie. Dit laatste is er 
alleen wanneer je een enkel puzzelstukje uit de hele puzzel afzondert. 
Er is geen ‘bouwplan’, geen ‘universele strategie’ of iets dergelijks. 
Voor het lemniscatisch patroon is er nooit een identieke herhaling. Je 
denkt in een voortdurend dynamisch creërend en verbindend proces 
dat in alle richtingen gaat, tegelijkertijd. Er is geen lijnig verlopende 
tijd, geen Chronos-tijd (lineair of circulair). 
Het interactief en interafhankelijk proces kent geen begin. Ieder 
‘detail’ is een deel van een beweging die reeds miljarden jaren bezig 
is. Er is evenmin geen einde; alles zal verder gaan zonder dat we 
weten wanneer het eindigt. Wanneer, concreet, iets voor jou ophoudt, 
stopt dat niet omdat de beweging gestopt is maar omdat jij kiest om 
hier (even) halt te houden of een punt te zetten. In werkelijkheid gaat 
de beweging verder. Vanuit praktische en conventionele oogpunten 
(en het lijnig patroon) geef je aan een actie of een gebeurtenis een zelf 
gekozen of overeengekomen begin en een zelf gekozen of 
overeengekomen einde. Wat geldt voor het aspect ‘tijd’ geldt eveneens 
voor de ‘ruimte’. Voor het gemak van de communicatie en van het 
wetenschappelijk onderzoek delen we de werkelijkheid in in 'een 
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begrensde ruimte' met 'ruimtelijk begrensde voorwerpen'.  
Vanuit lemniscatische perspectief besef je dat al je waarnemingen, 
gedachten en uitdrukkingen menselijk zijn en dus per definitie beperkt 
én conventioneel.  Je weet dat datgene wat je ‘werkelijkheid’ noemt, 48

iets is dat jij zelf creëert, zelf conceptualiseert, op ieder moment, 
vanuit een aangeleerd en cultureel bepaald model. Je weet dat alle 
talen die je ‘spreekt’ (verbale, non-verbale, beeldende talen) steeds 
‘menselijke talen’ zijn.  
Niets bestaat op zich, niets heeft een ‘eigenheid’ op zich, er is geen 
persoonlijke onafhankelijke ‘kern’, geen on-afhankelijk ‘zelf’. ‘Zelf’ 
is een dynamisch, nooit eindigend proces, dus niet als een ‘iets’, geen 
object maar een voortdurende beweging van vormen en omvormen. 
De ervaring ‘zelf’ groeit en ontwikkelt zich van bij je geboorte tot aan 
je dood. ‘Zelf’ is een nu-gebeuren, niet iets uit het verleden of iets van 
de toekomst. Er is geen bestendigheid, of toch wel, de bestendigheid 
van de verandering. Wanneer je praat over ‘het zelf’ heb je dit proces 
tot een object gemaakt (onderinvloed van het lijnig grondpatroon). 
Een on-afhankelijke werkelijkheid bestaat niet. Wat je ‘Dé Werkelijk-
heid’ zou kunnen noemen kan de mens sowieso helemaal niet vatten. 
Het is een grote pretentie te beweren dat je vanuit een niet-mens-zijn 
standpunt naar de fenomenen zou kunnen kijken. Er bestaat voor een 
mens enkel de ‘menselijke werkelijkheid’, de werkelijkheid zoals de 
mens die construeert.  
Bewustzijn zijn processen; er is geen sprake van ‘het’ bewustzijn 
(alsof het een te onderzoeken object zou zijn). Deze processen 
lokaliseren in de hersenen is een voor-onderstelling, geen ‘multi-
disciplinair streng onderzocht feit’! Het is een kenmerk van het lijnig 
grondpatroon om processen te ‘objectiveren’ = tot een object te 
maken. 

“Emoties, gevoelens, bewustzijn, zelf en autobiografisch zelf zijn 
processen, interafhankelijke processen, geen ‘dingen’. De ontwikke-

 Lees meer in De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen48
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ling daarvan startte bij het eerste leven op aarde, bij de eerste 
neuronen. Een autobiografisch zelf ontwikkelde als laatste bij de mens 
en bestaat niet buiten deze ontwikkelingsstroom.   49

Deze processen omvormen tot objecten is een kunstgreep ontstaan uit 
de behoefte van de ‘moderne mens’ om snel en effectief complexe 
ideeën over te dragen; processen zijn evenwel géén objecten of 
autonome fenomenen.”  50

Je kunt wel van deelaspecten of bepaalde uitingen van bewustzijns-
processen aangeven waar in de hersenen er veel of weinig activiteit 
waar te nemen is. Het is consequent om deelaspecten van het 
bewustzijn in de hersenen te zoeken omdat het resultaat bij een 
medische ingreep daar duidelijk en concreet is. Daaruit concluderen 
dat bewustzijn processen zijn die uitsluitend in de hersenen plaats-
vinden is echter meer dan kort door de bocht. Zo is er geen plaats 
gevonden waar herinneringen worden opgeslagen! Waar halen we 
onze oudste herinneringen vandaan? 

Met het lemniscatisch grondpatroon beleef je dat alles interafhanke-
lijk en interactief verweven is. Bijvoorbeeld: hier en nu aanwezig zijn, 
de fenomenen waarnemen, de gegevens ‘feiten’ noemen, ze binnen 
een verklaringskader plaatsen, ze voor waar nemen, ze een waarde en 
betekenis geven, ze inzetten als basis voor je handelen én de context 
waarbinnen je dit doet, ... dit alles is zo met elkaar verbonden dat deze 
elementen elkaar doen verschijnen.  
Je bent steeds binnenstaander (geen buitenstaander) met alles wat je 
waarneemt want er is een interafhankelijke verbondenheid tussen  
a) jij zoals je op dit moment aanwezig bent, b) datgene wat je 
waarneemt, c) de actie van het waarnemen en hoe je waarneemt, d) de 
waarnemingsorganen of waarnemingstechnieken die je inzet en e) de 
context. Er is geen ‘ik’ hier en de ‘ander’ of dat ‘object’ daar. Je bent 
voortdurend deel van de waarnemingsprocessen, deel van de levens-

 	De neuronen in onze hersenen hebben dezelfde vorm en kenmerken als de eerste 49

neuron die honderden miljoenen jaren geleden verscheen in de kwallen!
 Damasio, Antonio, Het zelf wordt zich bewust. Hersenen, bewustzijn, ik. Amsterdam, 50

Wereldbibliotheek 2010 (A.Damasio is hoogleraar neurowetenschappen)
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processen. ’Objecten’ buiten jou bestaan enkel wanneer je met een 
lijnige blik naar het leven kijkt (wat ook erg nuttig is!).  
Het lemniscatisch grondpatroon werkt niet met beelden maar met 
belevingen. Er is een zich eeuwig schijnbaar herhalende dynamiek in 
alle richtingen die je kunt beleven in jezelf en in alles om je heen 
omdat alles met alles interafhankelijk en interactief verbonden is. Een 
kind groeit omdat de bomen groeien en de aarde om de zon draait en 
het verschillende ‘warmtes’ ontvangt en geniet van verschillende 
bronnen van energie. Het zou nefast zijn voor de ontwikkeling van het 
leven indien niet op ieder moment er beweging is waardoor alles 
verandert. Geen enkel moment is een exacte herhaling, het is steeds 
een stap verder (niet noodzakelijk vooruit of rechtdoor). Een 
‘herhaling’ is een constructie en een concept van het lijnig 
grondpatroon. Het wil een perfect beeld en gomt de kleine variaties en 
‘afwijkingen’ uit de tekening van het leven. 

Vanuit het lemniscatisch grondpatroon bestaan er geen problemen en 
evenmin oplossingen. Je creëert beide zelf via je interacties en je 
interpretaties. ‘Feiten’ zijn afspraken en geen ‘objectieve werke-
lijkheid’ ergens buiten de mens. De ‘objectieve werkelijkheid’ is de 
‘menselijke werkelijkheid’ zo objectief mogelijk gemaakt (bv. door 
een streng wetenschappelijke onderzoekshouding, evidence based 
facts). ’Problemen’ zijn menselijke creaties. Ze worden 'opgelost' 
wanneer je de beschikbare gegevens anders ordent of anders benoemt 
of wanneer je nieuwe gegevens creëert die samen een nieuwe 
‘menselijke werkelijkheid’ maken die dan als ‘juister’ of ‘verantwoor-
der’ of 'ethischer' wordt ervaren én wordt aanvaard én voor ‘waar’ 
wordt genomen. 
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De naam ‘lemniscatisch’ 

Ik koos voor het begrip ‘lemniscaat’ (en het teken) omdat het in de 
oorspronkelijke zin een symbool is (zoals de cijfers en tekens in de 
wiskunde) dat staat voor: zonder begin en zonder einde, zonder 
richting of doel, zonder middelpunt, zonder grootte, oneindig, een 
eeuwige beweging.  
Op deze manier gebruikt sluit het aan bij en symboliseert het correct 
het denken en de beleving van de Weg van het Midden (Madhyamika 
boeddhisme), de Tao en de Zen. De lemniscaat symboliseert een 
voortdurend balancerende beweging van interafhankelijke, samenstel-
lende, elkaar construerende, eeuwig creërende en transformerende 
fenomenen.  

Meen je dat iets op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip 
start dan heb jij een 'beginpunt' vastgelegd. Meen je dat iets op een 
bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip stopt dan heb jij een 
'eindpunt' vastgesteld. Er is geen 'middelpunt' tenzij een door jou 
gekozen focus voor dit moment. Alle punten zijn willekeurig en 
conventioneel , d.w.z. onder mensen afgesproken. Een ‘begin’ en een 
‘einde’ vooropstellen is deel van het lijnig grondpatroon. 
Delen van de fenomenen 'polen' noemen of 'tegenstellingen' is slordig 
want het gaat niet om zelfstandige fenomenen. Zelfs het begrip 
‘samenstellingen’ houdt dit gevaar in. Er bestaan geen 'polen' en geen 
‘tegenstellingen’ buiten de menselijke constructie van deze begrippen. 

Waar ligt het startpunt van een conflict, een vulkaanuitbarsting, een 
mensenleven, een ziekte, een zonsopgang, een rivier, een leerproces? 
Waar houdt het op? Start en einde zijn willekeurig gekozen punten. Al 
je antwoorden zijn cultureel bepaald en zijn menselijke concepten. 

De tekening van de lemniscaat wordt al duizenden jaren sacraal en 
lijnig gebruikt in velerlei esoterische visies: de tarot, de numerologie 
en in aardings-technieken. Het is op een wat verborgen manier ook 
terug te vinden in knoopmotieven. In de Keltische, Chinese en Hindoe 
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kunst staat de onontwarbare knoop voor continuïteit, lang leven en 
eeuwigheid. Knopen kunnen net als het labyrint wijzen op het 
knellende pad naar ‘verlichting’ (wat zowel ‘meer helderheid’ als 
‘minder zwaar’ kan betekenen). 
Daarnaast vind je het teken ‘lemniscaat’ technisch terug op erg 
uiteenlopende domeinen als: de wiskunde, de beweging van de 
planeet Venus, de bouw van treinonderstellen, de anatomie van 
kniegewrichten en de vleugelbewegingen van bepaalde insecten. 

Ik gebruik de lemniscaat niet lijnig, niet als een tekening!  
Een tekening is tweedimensionaal, hoeveel perspectief je ook 
suggereert. Ik gebruik de lemniscaat dus niet als een tekening die 
tegengestelde elementen verbindt, niet als twee polen die op gelijke 
afstand van elkaar staan met daartussen een weg die kruist in het 
midden, niet als een golvende lijn die een bepaalde richting aangeeft, 
niet als een parcours dat je zou moeten volgen, niet als een cyclische 
beweging, niet als een beweging die je kunt dansen of lopen.  51

 Denk aan de ring van Moebius, die een eeuwige beweging suggereert, en de 51

tekeningen van van M.C.Escher 

Drie grondpatronen -  -45 Versie 12.3

https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biusband
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurits_Cornelis_Escher


Het begrip ‘tijd’ 

‘Tijd’ is een handig begrip dat we hebben geconcipieerd vanuit het 
lijnig grondpatroon, dat daar dus erg zinvol en nuttig is. ’Tijd’ wordt 
klassiek opgevat als een ononderbroken doorlopende beweging aan 
eenzelfde, meetbare snelheid in één richting.  
De mens wil alles kunnen lokaliseren en het een plaats kunnen geven 
in ‘ruimte’ en in ‘tijd’. 
De ‘vierde dimensie’ is echter ‘beweging’ waar tijd slechts één 
element van is. Bij ‘beweging’ is er naast tijd en duur sprake van 
ritme, intervallen, snelheid, tempo, breuken, stilstand, richtingen, 
onderbrekingen, enz.  

Naast de Chronos-tijd spreekt men soms van de Kairos-tijd. Dan 
wordt een cirkel zonder pijlen gebruikt, als een symbool, niet als een 
tekening; dan spreekt men niet meer van een circulair verloop maar 
van ‘de beleving in het moment’. bv. in Zen; dan is er geen ‘begin’, 
geen ‘verloop’ en geen ‘einde’ meer; dan stap je over op het 
lemniscatisch grondpatroon. 

Kairos is de jongste zoon van Zeus. Bij Kairos gaat het om de 
innerlijke nu-beleving. Het gaat om het vatten van het moment in het 
moment. Hiervoor is aandacht, rust en concentratie nodig én tegelijk 
het loslaten van ‘tijd’. Kairos heeft geen meetbare duur. Het ‘nu’ kan 
je beleven in enkele seconden, maar uren beleving kunnen eveneens 
een ‘nu-beleving’ geven (bv. tijdens een meditatie of wanneer je 
helemaal opgeslorpt wordt door een activiteit of bij de vraag hoe lang 
een droom duurde). Indien je bij deze ervaring toch het woordje ‘tijd’ 
wilt gebruiken zou je het Kairos-tijd of de ‘tussentijd’ kunnen noemen.  
Het is hoe dan ook fout die tijd ‘circulair’ te noemen. 

Met het begrip ‘tijd’ is het zoals met het begrip ‘rivier’. Wanneer we 
spreken over de ‘rivier’, waar slaat dit woord op? Op het water? Maar 
dat water is op dat moment in beweging, het is nooit één seconde 
hetzelfde water. In werkelijkheid verwijzen we met het woord ‘rivier’ 
naar de oevers niet naar het water! Het water dat uit de vele bronnen 
opborrelt of uit de wolken naar beneden valt en vele riviertjes vormt 
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krijgt een eigen naam afhankelijk van de plek in het landschap. Kleine 
riviertjes vormen een rivier en rivieren vormen een stroom. Afhanke-
lijk van de plaats heeft het water op zijn route vele namen gekregen. 
Vanaf welke plek noemt men de rivier in India ‘Ganges’? Nochtans 
komt het water van de Ganges van vele plekken die hogerop liggen en 
heeft de rivier daar een andere naam. 
De plek waar in het droge seizoen geen water meer stroomt noemen 
we nog steeds ‘rivier’, namelijk de ‘uitgedroogde rivier’. Gek is dat, 
want er is geen water. Niet gek want het gaat niet om het water maar 
om de plek in het landschap. Soms wordt verteld dat ‘de rivier buiten 
haar oevers is getreden’. Wanneer het woord ‘rivier’ op het water zou 
slaan is dit een onzinnige uitspraak want ‘rivier’ is dan het water, om 
het even hoe de stroming verandert. Het water bepaalt waar de oevers 
zijn, niet omgekeerd! Een ‘rivier’ kan nooit buiten haar oevers want 
waar het water stopt daar is er de oever. 
Het begrip ‘tijd’ slaat op de ‘oevers’ van de ervaring van de beweging, 
niet op de beweging of de ervaring zelf! 
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4.  De dynamiek van de grondpatronen 

De dynamiek 

Ik gebruik de term ‘grondpatroon’ omdat op ieder moment elk van de 
drie patronen alle aspecten van je leven verbindt, beïnvloedt en stuurt. 
De dynamiek van de drie grondpatronen is dynamisch-interactief-
systemisch. Dit wil zeggen dat de patronen alle aspecten van je leven 
beïnvloeden én tegelijk geven alle aspecten vorm aan de patronen én 
dit alles samen vormt een systeem.  
Daarom is het correct te zeggen dat een grondpatroon het verbindende 
én sturende levenselement toont (niet ‘is’ want het is geen object!). 
Een grondpatroon werkt sturend maar niet dwingend. Vanuit het lijnig 
grondpatroon spreekt je al snel van ‘bepaald’ en ‘geprogrammeerd’; je 
denkt dan in stappen of fazen of hiërarchieën. Dat is hier niet het 
geval. Een grondpatroon blijft een levend en levendig proces van 
beïnvloeden én beïnvloed worden, vormen én gevormd worden, sturen 
én gestuurd worden. Met een grondpatroon be-leef je je leven op een 
bepaalde manier. 
Geen enkel van de drie grondpatronen is het ‘enig juiste perspectief’. 
Ze sluiten elkaar niet uit. Ze bekampen elkaar niet. Ze vullen elkaar 
evenmin aan. Er is geen ‘overkoepelend plan’ of geen instantie die van 
bovenaf de drie patronen bestuurt. Het is dus geen of-of en evenmin 
een en-en kwestie. Ze zijn gewoon door mensen gecreëerd en jij kunt 
kiezen welk patroon je op welk moment inzet voor welke vraag. 
Om een zo goed mogelijke voorstelling te maken van de vele 
dimensies van een grondpatroon gebruik ik een systemisch beeld. Met 
een systemische blik zie je dat elk van de factoren die invloed hebben 
op de grondpatronen of door de grondpatronen worden beïnvloed, op 
zich ook een systeem vormen.  
Het gaat dus niet om eenvoudige elementen maar om een systemisch 
samengaan van processen, systemen en patronen. 
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Je zou je het geheel kunnen voorstellen als een geweldig groot 
spinnenweb opgebouwd uit verschillende spinnenwebben die in alle 
richtingen gaan. 

Een grondpatroon staat los van de inhoud 

Een grondpatroon staat los van de concrete inhoud van de gedachten, 
de gevoelens, de beelden of de handelingen. Het gaat hier niet om de 
inhoud van de woorden en beelden die je netjes achter elkaar zet maar 
om de manier waarop je met de woorden, de beelden of de ervaringen 
omgaat en ze uitdrukt. 
Je zet je woorden en beelden netjes achter elkaar, in een voor de 
gesprekspartner, toehoorder, lezer of kijker 'logische' volgorde zodat 
die jouw gedachtegang of je verhaal vlot kan volgen. Dat dit steeds de 
beste manier is om gedachten te formuleren en gevoelens uit te 
drukken is een afspraak, een conventie; het is een overtuiging, in feite 
is het een voor-onderstelling (letterlijk), niet een of ander 'natuurlijk 
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gegeven’. Iedere 'logica' en iedere voorstelling is een menselijke 
constructie, een constructie die het voordeel biedt dat jullie elkaar snel 
en vlot kunnen verstaan (of althans die illusie hebben). Iedere 
constructie volgt een grondpatroon. 

Een zeer eenvoudig voorbeeld: bekijk het boodschappenlijstje van alle 
mensen die in een grootwarenhuis rondlopen. Ze zullen inhoudelijk 
erg verschillend zijn. Iedereen doet immers andere boodschappen. 
Ieder gebruikt daarbij zijn eigen moedertaal. De wijze waarop de 
lijstjes werden opgesteld is echter meer dan waarschijnlijk dezelfde: 
alle woorden staan onder elkaar, alle woorden zijn in dezelfde taal 
geschreven, alles werd met één pen geschreven, er werd met één kleur 
geschreven en alle woorden staan in dezelfde leesrichting. Je kunt 
deze vaststelling doen bij jou in de stad, in Brussel, Parijs, London, 
New York, Beijing, New Delhi, ... om het even waar in de wereld.  
Alle boodschappenlijstjes zijn opgebouwd volgens hetzelfde patroon. 
In dit geval het lijnig grondpatroon, alles netjes onder elkaar.  
Kan het anders? Ik maak mijn to-do-lijstjes en boodschappenlijstjes 
vaak in de vorm van een mindmap en ik gebruik symbolen en icoontjes 
naast woorden. Ook dat is een patroon. Het is een structuur 
geïnspireerd door het systemisch grondpatroon. 

Zo gaat het ook bij de constructie van je waarnemingen, je gevoelens, 
je intenties en je acties. Om het even wat de inhoud ervan is, om het 
even in welke cultuur jij leeft, om het even vanuit welke overtuiging 
je vertrekt, om het even vanuit welke filosofie of religie jij redeneert, 
om het even welke ‘feiten’ voor jou belangrijk zijn ... het bij elkaar 
zetten van begrippen, woorden, beelden, tekens, handelingen, enz. 
volgt een bepaald grondpatroon.  
De zogezegde 'onlogica' van de ander volgt eenzelfde grondpatroon 
als jouw 'logica'. Alleen, jij zal het niet eens zijn met de inhoud (!), 
met de uitgangspunten, de ‘feiten’ , de begrippen en de woorden die 52

de ander bij elkaar zet.  
In sommige gevallen verschil je inhoudelijk zeer sterk van mening 

 Lees meer in: Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten52
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met een ander. Bij nauwkeurig onderzoek blijkt dat het patroon van 
jullie gedachtegang toch gelijk is. Na gedachte A volgt gedachte B, 
dan gedachte C, enz. en uiteindelijk de conclusie. Ieder formuleert een 
mening die - naar het eigen inzicht - op zich logisch in elkaar steekt; 
volgens de gebruikelijke logica. Ieder biedt ‘feiten’ en argumenten aan 
die de verschillende punten van de redenering ondersteunen. 
Inhoudelijk verschillen jullie, echter niet wat de constructiewijze van 
de gedachtegang betreft. Daar volg je een van de drie grondpatronen. 
In de meeste gevallen is dat het lijnige grondpatroon omdat dit het 
oudste en meest gebruikte patroon is. 

Een tegengestelde mening is niet een verschillend 
patroon 

De activiteit aangeduid met het werkwoord 'geloven' volgt hetzelfde 
strakke lijnig grondpatroon als de activiteit waar bepaalde sprekers 
naar verwijzen met het woord 'wetenschappelijk denken'.  Mensen 53

die atheïstisch of materialistisch denken hanteren hetzelfde 
grondpatroon als mensen die theïstisch denken (in een God of goden 
geloven). Het verschil zit in de uitgangspunten, de inhoud die aan de 
woorden wordt gegeven en de aard van de begrippen, de woorden of 
de gebaren die bij elkaar worden gezet. De wijze waarop de begrippen 
mooi achter elkaar worden gezet, dát volgt echter hetzelfde lijnig 
grondpatroon!  
Twee voorbeelden: 

In vele debatten trachtte Richard Dawkins  mensen die een religie 54

aanhangen te overtuigen van (zijn) de wetenschappelijke visie en dat 
zij er absurde ideeën op na houden. Dawkins zag de anderen als 
‘tegenstrevers’ met wie hij een ‘heilige oorlog’ had uit te vechten. 

 Weten-schap gaat over ‘weten’. Er is echter een subtiel doch wezenlijk onderscheid 53

te maken tussen ‘weten’, ‘kennis’, ‘inzicht’ en ‘wijsheid’.
 Richard Dawkins is een Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk 54

schrijver. Dawkins was van 1995 tot 2008 hoogleraar wetenschapscommunicatie aan 
de Universiteit van Oxford. Hij is een militant atheïst.
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Wanneer je niet luistert naar de invulling van de woorden maar naar 
de wijze waarop elk van de discussiepartners hun gedachtegang 
opbouwt, herken je al vrij snel een zelfde patroon in hun gedachte-
gang: het lijnige patroon. Je hebt hier te doen met iemand die sterk 
lijnig-wetenschappelijk denkt en die wars is van sacraal denken en in 
conflict leeft met mensen voor wie lijnig-sacraal denken ‘logisch’ is. 
Je vindt op YouTube verschillende filmpjes van zulke ontmoetingen.  55

Walvisjagers en Greenpeace houden er een tegengestelde visie op na 
en hun betoog heeft duidelijk een verschillende inhoud en leidt tot 
totaal tegengestelde acties. Toch hanteren ze eenzelfde patroon voor 
hun redenering. Beiden hebben het over 'feiten', over 'oorzaken en 
gevolgen', over 'belangrijke verbanden' en over 'een situatie die wel of 
niet omkeerbaar is'. Beiden hanteren een gedachtegang die ze zelf als 
vanzelfsprekend beschouwen en die eenvoudig en rechtlijnig verloopt 
(slechts af en toe wat systemisch). Beiden vinden dat ze gelijk hebben 
en dat de ander een extreme positie inneemt en geen rekening houdt 
met belangrijke 'feiten'. Beiden tonen in hun gedrag (emotioneel, 
verbaal en handelend) dat ze de relatie zien als een strijd. Beiden 
willen ze de ander overtuigen, desnoods met geweld. Ze zien elkaar 
als tegenstrevers, niet als gelijke betrokkenen met een verschillend 
belang. Ze kunnen het gemeenschappelijk belang niet zien. Ze 
hanteren wel hetzelfde grondpatroon, lijnig. 

 https://www.youtube.com/results?search_query=richard+dawkins+debate55
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Grondpatronen herkennen 

1. Wil je een grondpatroon kunnen herkennen dan dien je afstand te 
nemen. Je kunt niet een grondpatroon ontwaren wanneer je er 
middenin staat. Een vis kan niet ‘water’ ontdekken tenzij hij even 
uit het water komt. Je zult dus even in de richting van het 
systemisch grondpatroon moeten bewegen om te ontdekken hoe je 
‘zwemt’ in het lijnig grondpatroon. Een beetje zoals je ontdekt hoe 
vuil de lucht is in jouw woonplaats wanneer je in de bergen 
zuivere lucht kunt inademen. Dan kan het besef groeien dat je de 
lucht (die je niet ziet) die in je lichaam circuleert en je leven geeft, 
deelt met alle planten, dieren en medemensen in je onmiddellijke 
en wijde omgeving. De lucht in jouw longen is dezelfde lucht als 
die in de straten en de lucht die de mensen daar in- en uitademen.  
Een grondpatroon is een beetje gelijkaardig, je ademt het in en uit 
en het is overal rondom jou en in jou.  

2. Naast de nodige afstand heb je tevens een andere benaderings-
wijze nodig om de grondpatronen te kunnen herkennen. Op het 
droge kan een vis niet zwemmen. Hij zal iets anders moeten doen 
om terug in het water te geraken. Met de ‘dagelijkse logica’ kom 
je een heel eind maar niet ver genoeg om het systemisch patroon 
te verkennen. Dan zal je naast het ‘praktisch denken’ ook je 
voorstellingsvermogen moeten aanspreken en scholen. Je zult een 
andere taal dienen te hanteren naast je woordentaal.  Je leert dan 56

anders kijken naar waar je op elk moment staat of loopt. Alles om 
je heen waar je op dit ogenblik aanwezig bent, is een systeem en 
jij bent daar deel van. Dat zie je niet onmiddellijk omdat je niet 
hebt geleerd zo te kijken. Het is romantisch om een bos te zien als 
een ecosysteem. Het is een stap verder om te zien dat jij mee het 
ecosysteem bént wanneer je daar wandelt. Er is niet ‘ik hier’ en 
‘daar het eco-systeem bos’. Het is veel moeilijker om de plek 

 Meer in Talen en taalgebruik56
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waar je nu bent, nu je deze tekst leest (kijk eens om je heen), te 
zien als een dynamisch systeem waar jij deel van bent, en dat het 
een systeem van verbindingen is dat jij actief mee vorm geeft en 
in stand houdt én dat ook jou vormt: de kleren die je draagt, de 
handelingen die je uitvoert, alle voorwerpen die je gebruikt, de 
structuur van de ruimte, de meubels in je omgeving, de mensen 
die er zijn of die passeren, de geluiden, … alles wat je kan 
waarnemen in de context waar je nu bent, is deel van jouw 
systeem. Jouw persoonlijk systeem past binnen een ruimer 
sociaal, economisch en maatschappelijk systeem dat op zijn beurt 
weer deel is van een groter cultureel systeem, dat deel is van het 
systeem dat met de term ‘westers’ kan worden aangeduid.  
Het vraagt om nog een andere benaderingswijze indien je het 
lemniscatisch patroon wilt zien en herkennen. Dan dien je nog 
meer afstand te nemen en te vertragen. Dan dien je vaker en 
nauwkeuriger waar te nemen en minder met sprongen. Je zal vlot 
dienen te bewegen tussen inzoomen en uitzoomen. 
Het lemniscatisch grondpatroon kan je niet herkennen door het 
enkel te denken, teksten te lezen en er op te reflecteren. Je dient 
het te beleven, te experimenteren en filosofisch-meditatief te 
benaderen. Via ‘meditatief waarnemen’ oefen je je ‘lemniscatische 
spieren’.  

3. Om patronen te herkennen dien je tevens de juiste vragen te 
stellen zodat je een andere gedachtegang kunt opbouwen.  
Bij het lijnig patroon stel je vragen naar de ‘oorzaak’ of de 
‘veroorzaker’ (die je vaak ‘schuldige’ noemt). De antwoorden 
gebruik je om een mening te vormen en een conclusie of een 
oordeel uit te spreken. Vaak houdt het daar bij op. Je stelt niet de 
vraag naar de veroorzaker van de veroorzaker of naar de 
veroorzakende conditie van de oorzaak of de veroorzaker. Heb je 
een griep dan werd die veroorzaakt door een virus en virussen zijn 
slecht, punt. Het ‘leven’ (en de zin er van) heeft een ‘veroorzaker’ 
of een ‘oorzaak’ of een ‘opdracht’ of is een gegeven ergens 
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‘vastgelegd’. 
Bij het systemisch patroon stel je vragen naar alle relevante 
elementen bij een situatie, een probleem of een toestand. Je stelt 
vragen naar de verbindingen tussen die elementen en hoe die een 
systeem of een patroon vormen. Je stelt vragen welk element je 
kunt wijzigen om het ganse systeem te doen bewegen in een 
betere of gewenste richting. Het ‘leven’ (en de zin er van) bestaat 
uit een netwerk van elementen met zinvolle verbindingen.  
Bij het lemniscatisch patroon stel je vragen over jezelf (over je 
‘zelf’), over je relatie met alle elementen en over je communicatie 
en je talen. Vragen bij jouw keuze om net die elementen uit te 
kiezen uit het geheel. Je stelt vragen bij hoe je de dingen benoemt 
en wat je voelt net door het die naam te geven (fenomenen een 
naam geven beïnvloedt jouw waarneming van de fenomenen!). Je 
stelt vragen bij hoe je ziet wat je ziet, voelt wat je voelt, denkt wat 
je denkt. Je stelt vragen bij datgene wat je op de ‘voorgrond’ en 
wat je op de ‘achtergrond’ plaatst en hoe jij beslist wat 
‘voorgrond’ is en wat ‘achtergrond’. Je stelt vragen op welke 
manier jij mee al datgene creëert en in stand houdt wat je 
waarneemt. Het ‘leven’ is een voortdurende dynamische stroom 
van veranderingen en de ‘zin’ er van is een verhaal dat je vertelt 
en waarbinnen jij kiest wie de spelers zijn en wat het verloop en 
het einde vormt van jouw verhaal. Is er een einde? 
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Alle patronen zijn gelijkwaardig  

Er is geen rangorde, niet een bepaalde volgorde waarin je de drie 
grondpatronen best zou gebruiken. Elk van de drie patronen levert op 
een bepaald moment een gewenst resultaat op voor jou en de 
betrokkenen om de zaken nu aan te pakken. Begrippen als ‘beter’ of 
‘slechter’ horen enkel thuis in het lijnig grondpatroon. Bij het lijnig 
grondpatroon denk je in tegenstellingen: “Er kan slechts één waarheid 
echt Waarheid zijn!”. “Voor ieder probleem is er één echt goede 
oplossing.” (alsof de wereld alleen maar bestaat uit technische 
problemen). Wanneer je de onderliggende grondpatronen leert kennen 
en her-kennen, kan je bewust kiezen welk patroon je in welke situatie 
hanteert. Er kan niet één perspectief worden vooropgezet als hét beste 
in alle situaties en zeker niet als hét enig ware op ieder moment, bij 
iedere interactie, in iedere situatie.  57

Wat voor jou een ‘constructieve levenshouding’ is, bepaal jij voor 
jezelf; wat dat voor een ander betekent, bepaalt die persoon vanuit 
haar perspectief, binnen het kader van haar denken en handelen. Je 
kunt wel om het even welke gedachtegang op een respectvolle manier 
en met de ‘juiste’ vragen stevig in vraag stellen. 
Het lijnig grondpatroon biedt de grootste weerstand tegen de gedachte 
dat je vrij kunt overschakelen op een ander grondpatroon. “Je kunt 
geen twee verschillende visies aanhangen, zeker niet wanneer die 
tegenstrijdig klinken.”  Het is immers eigen aan het lijnig grond-58

patroon om te stellen dat er slechts één juiste logica en één juiste 
waarheid bestaat, meer nog, er bestaat slechts één Waarheid (uiteraard 
die van de persoon die dit vooropstelt). Vanuit een lijnig-technisch 
denken wordt meestal gesteld dat er slechts één juiste oplossing kan 
zijn voor een probleem. 

 Lees meer in het hoofdstuk 5. Flexibel leven57

 De Belgische filosoof en ethicus Etienne Vermeersch (1934-2019) die op bezoek was 58

in India kon niet begrijpen dat iemand fysica kan studeren én tegelijk geloof hechten 
aan een hindoeïstisch wereldbeeld. Ook filosofen zijn beperkt in hun denken.
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Geen tegenstelling Oost - West 

Onze menselijke behoefte om de zaken op een eenvoudige manier 
voor te stellen en kennis in vakjes te stoppen, doet ons de zaken snel 
veralgemenen. Menen dat mensen in het Oosten anders denken dan in 
het Westen is niet alleen een grove veralgemening en vereenvoudi-
ging, het is tevens een oriëntalistische manier  om de zaken voor te 59

stellen. Het getuigt van een koloniale reflex. 
Alle mensen waar ook ter wereld hanteren het lijnig grondpatroon als 
hun basisperspectief. Het lijnig grondpatroon is tienduizenden jaren 
geleden overal ter wereld ontstaan, oorzaak-gevolg denken zorgde 
voor het overleven en is zo ‘eenvoudig logisch’. Het is het 
overlevingspatroon bij uitstek! We vertonen allemaal nog iedere dag 
overlevingsgedrag! Allemaal denken we vlot op een lijnige manier. 
Wel zijn er verschillen in context en cultuur die maken dat mensen in 
het Oosten, het Westen en het Zuiden met diverse cultureel gekleurde 
levenshoudingen waarnemen, beoordelen en zich uitdrukken. Zowel 
in het Oosten, in het Westen, in de Arabische wereld, in Zuid-
Amerika, in Afrika als in Australië en Nieuw-Zeeland wordt lijnig 
gedacht (rechtlijnig, circulair, dialectisch, …). De wereld van het 
denken en van de grondpatronen beschouwen als verdeeld in 
geografische gebieden raakt kant noch wal. Het is zeer onnauwkeurig, 
exotisch, oriëntalistisch, kolonialistisch en vooral erg simplistisch. 

De meeste boeddhisten zowel in het Oosten als in het Westen denken 
even lijnig als westers gevormde materialisten. Overal in hun denken 
zit het lijnige oorzaak-en-gevolg denken. De discussies binnen de 
verschillende boeddhistische sekten rond bv. de betekenis van het 
begrip ‘karma’ en de gevolgen van onze daden, zijn hier een 
voorbeeld van. Vele boeddhisten denken erg lijnig-sacraal wanneer ze 
goden en geesten een beïnvloedende rol laten spelen. 

 Oriëntalisme is de term die wordt gebruikt ter aanduiding van de dominante westerse 59

opvatting van de Oriënt, oftewel het Oosten in culturele zin. Die opvattingen worden 
vaak ondersteund met exotische beelden.
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Wel waren er (en zijn er) overal in de wereld steeds een (beperkte) 
groep leiders, filosofen en wetenschappers, die systemisch dachten (en 
denken). Ze hadden weliswaar verschillende cultureel gekleurde visies 
en drukten zich uit in een andere taal (woordentaal of tekentaal of 
beeldende taal), maar ze dachten op dat moment niet lijnig. 
In alle culturen en in alle tijden tref je een aantal ‘rebelse’ denkers aan 
die vrij kunnen overschakelen op het lemniscatisch patroon. In 
Griekenland, China en India leefden individuen die zo dachten (bv. 
Heraclitus, Griekenland 6e eeuw BCE, Zhuang Zi, China 4e eeuw 
BCE, Nāgārjuna, India 2e eeuw). Zij bekeken de wereld erg nuchter, 
nauwkeurig, scherp, idealistisch misschien maar niet metafysisch. 

Een belangrijk knooppunt van de zijderoute - de streek Gandhāra 
(noorden van Pakistan) - speelde een sleutelrol in het verspreiden van 
de gedachten en de praktijk rond dit grondpatroon in de periode 
tussen ± 300 voor en 400 na de start van onze tijdrekening. In deze 
regio ontmoetten de Griekse filosofie , het Iraanse denken 60

(Zarathustra), het Chinese denken (het Confucianisme en het 
taoïsme), de Indische filosofieën en de boeddhistische scholen elkaar.  

Vandaag zijn de Chileense bioloog en filosoof Francesco Varela 
(1946-2001) en zijn collega’s een voorbeeld . In de neurologie zijn er 61

stemmen die in dezelfde richting gaan.   62

 Alexander De Grote (356 - 323 BCE) heeft in 326 BCE de Indusvallei veroverd. Hij 60

had naast soldaten ook kunstenaars, architecten, filosofen en wetenschappers in zijn 
troepen. Toen men in de eerste eeuwen de Boeddha als persoon ging afbeelden, 
deed men hem een Grieks gewaad aan. Dat wordt de Gandhāra-stijl genoemd.

 Humberto Maturana en Francesco Varela, De boom der kennis - Hoe wij de wereld 61

door onze eigen waarneming creëren, Uitg.Contact 1989 A’dam  
Francesco Varela, Evan Thompson en Eleanor Rosch, The Embodied Mind, MIT 
Press, Massachusetts 1993 

 Het neurofysiologisch materialistisch absolutisme (“We zijn ons brein, louter het 62

brein!”) vertrekt vanuit een strikt lijnig oorzakelijk denken.  Andere geluiden zijn bv.  
Damasio, Antonio, Het zelf wordt zich bewust. Hersenen, bewustzijn, ik. Amsterdam, 
Wereldbibliotheek 2010 - Vandaele, Henk, Ik? Brein, spook noch ding. Kritiek van de 
zuivere neuro-fysiologie, Pelckmans , Kalmthout 2014 - Alva, Noë, We zijn toch geen 
brein? : waarom onze geest niet in ons hoofd zit, en andere lessen uit de biologie van 
het bewustzijn, Rotterdam: Lemniscaat, 2014
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5.  Flexibel leven 

De weldaad van het lijnig grondpatroon 

Een kritische houding tegenover het eenzijdig hanteren van het lijnig 
denken betekent niet dat het lijnig perspectief niet erg nuttig zou zijn. 
Het lijnig grondpatroon is de oudste en meest ‘gegronde’ levens-
houding die we hebben. Het heeft gedurende de tienduizenden jaren 
zijn degelijkheid bewezen, ‘evidence based’. Dankzij dit perspectief 
werden alle technologieën ontwikkeld, van een eenvoudig mes dat de 
eerste mensen hanteerden tot de satellieten die zorgen voor digitale 
verbindingen en de ruimtetelescopen die ons een beeld geven van de 
ruimte, van de planeten dichtbij, de sterren van ons melkwegstelsel tot 
de vele systemen miljarden lichtjaren van ons verwijderd. 
Het lijnig denken heeft gezorgd voor ons actueel materieel welzijn. 
Dankzij het opdelen van de fenomenen in kleine deeltjes zijn we tot 
inzichten gekomen op medisch vlak en hebben we levensreddende 
geneesmiddelen samengesteld. 
Wanneer je een taak perfect wilt laten uitvoeren zijn heldere, een-
voudige stappenplannen een must. Werkende instructies worden best 
kort, bondig en lijnig gegeven (rechtlijnig of circulair). 
Het getuigt echter van een extreem standpunt om het lijnig 
grondpatroon, omwille van al die toffe verwezenlijkingen, als de enig 
juiste manier van kijken en denken te beschouwen en als de enig 
geldige formele logica. Het is een illusie dat je met het lijnig 
perspectief een diep inzicht verwerft in de fenomenen. Dat inzicht 
hoeft niet voor menig lijnig-wetenschappelijk onderzoeker. De weten-
schappen hebben bewezen dat deze manier van kijken en denken 
wérkt en dat is voldoende. 
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Leren hoe de zaken systemisch te benaderen 

Wat maakt het voor ons zo moeilijk om op een systemische wijze de 
wereld te beleven en te benaderen?  
Ons lijnig grondpatroon heeft al tienduizenden jaren zijn waarde 
bewezen: het is erg praktisch en functioneel en het wérkt, we kunnen 
daardoor de fenomenen controleren en manipuleren. We hebben er 
alle technieken kunnen door ontwikkelen vanaf de handbeitel tot de 
satellieten, vanaf de eerste geluiden om te communiceren tot de 
digitale wereld. Ook op het sacrale terrein hanteren we het lijnig 
grondpatroon: we zoeken middelen om met de ‘geestelijke wereld’ te 
onderhandelen. Dankzij het lijnig grondpatroon hebben we het gevoel 
dat we de fenomenen kunnen controleren en beheersen. Op deze 
manier gaan we aan de slag bv. ook bij de opwarming van de aarde: 
Hoe kunnen we de CO2 verminderen? Wat stoot het meeste CO2 uit? 
Terwijl de vragen dringender zijn: Hoe dienen we onze volledige 
levenswijze te veranderen? (= hoe we omgaan met arbeid, financiële 
middelen, armoede, mobiliteit, solidariteit, technische middelen, AI, 
onderwijs, … enz.) 
Het is geen kwestie van de zaken óf lijnig óf systemisch te benaderen 
maar van én - én. Onze grote moeilijkheid is dat het lijnig 
grondpatroon zich heeft geïnstalleerd op de troon van ‘ik ben 
alleenheerser’, ‘mijn waarheid is de enige waarheid’, ‘mijn logica is 
de enige logische logica’.  
Systemisch benaderen moet je leren, je bent er niet mee opgegroeid. 
Systemisch benaderen heeft inzicht nodig én een andere manier van 
waarnemen én een andere wijze van besluiten en beslissen. Om te 
leren het leven systemisch te benaderen hebben we elkaar nodig. We 
dienen van elkaar te leren want niemand weet alles of heeft een 
allesoverheersend inzicht. Het heeft weinig zin dat één ‘verlichte 
geest’ het op haar eentje waarmaakt en we haar zouden volgen. Dat is 
het gedragspatroon dat we volgen bij het lijnig grondpatroon: we apen 
na, geleerde mensen weliswaar of grote filosofische geesten.  
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Flexibel met een vaste overtuiging 

Flexibel leven betekent niet dat je alles zomaar relativeert. Dan zou je 
tekort doen aan je eigen overtuigingen, je eigen geloof en je eigen 
belangen. Het midden  is geen grijze zone waar compromissen 63

worden gesloten. Het is een ‘lege, open ruimte’ waarin alles vrij wordt 
aangeboden en vrij wordt ontvangen; open zowel voor eerlijke 
waardering als voor respectvolle doch hard kritische en confronte-
rende vragen.  
Flexibel denken is een denken dat toelaat dat je nu eens de zaken 
lijnig bekijkt, dan weer systemisch en een ander moment lemnis-
catisch. Je kán en je mág ruilen van grondpatroon wanneer je dat wilt. 
Je bent niet dwingend gebonden aan een grondpatroon. Wanneer je 
stevig vasthoudt aan een grondpatroon is dat het gevolg van je 
opvoeding en je leerweg. Flexibel omspringen met patronen doe je bv. 
bij het inzoomen op details of het uitzoomen naar systeem-niveau of 
nog ruimer. Je kunt binnen het bestek van één gesprek vlot meerdere 
malen van grondpatroon veranderen als je dat wilt. Het is dan wél 
zaak om helder te zijn in je communicatie vanuit welk perspectief je 
nu spreekt. 
De gewone, dagelijkse dingen in het leven worden best op een lijnige 
manier aangepakt omdat dit wérkt, eenvoudig en snel. Je hanteert 
zelden een ‘zuiver’ lijnige of systemische aanpak. In het dagelijks 
leven maak je voortdurend een mix van een lijnig-sacrale en een 
lijnig-materialistische benadering. Wanneer je vaak systemisch kijkt 
bestaat jouw mix uit een lijnig en een systemische benadering. Er zijn 
mensen die trachten de kenmerken van het lemniscatisch patroon in 
hun verhaal in te bouwen maar dat doen in een mix met lijnige en 
systemische elementen. 

Wanneer je de grondpatronen strikt wil afbakenen en erg gescheiden 
gebruiken ben je in feite erg lijnig bezig. Het lijnig grondpatroon wil 

 Lees meer in: Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’?63
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zo graag definities, alles in duidelijke compartimenten verdelen, een 
scherpe scheiding aanbrengen tussen ‘dit’ en ‘dat’. Je bent al een 
stapje op een andere weg indien je daar mee ophoudt, indien je het 
belang van woordenwolken herkent en toepast en indien je beeldende 
talen mee inzet. Gedachten zijn als wolken, ze vervormen voortdurend 
zonder dat je merkt op welke plaats en hoe ze komen en gaan. 

Problemen vanuit drie perspectieven bekijken  

Problemen worden efficiënter en effectiever aangepakt door ze vanuit 
meerdere invalshoeken te bekijken. Betrek er alle stakeholders en 
betrokkenen bij, zeker iedereen die door de effecten van het probleem 
worden geraakt. Zo kan je vele invalshoeken verkennen. Opgepast, 
participatief werken betekent niet sowieso dat je systemisch werkt. Je 
kan dit steeds doen vanuit het lijnig grondpatroon. Je zet echter een 
stap verder en dieper wanneer je tijdens de dialoog met alle 
betrokkenen uitdrukkelijk overstapt op systemisch werken. Dan 
ontdek je samen het netwerk aan verbanden en hoe ieder element de 
andere elementen beïnvloedt. Stel jezelf de vraag: “Wat is de bijdrage 
aan de oplossing van iedere deelnemer?”. 
Deze houding wérkt zowel voor kleine, alledaagse problemen (bv. wie 
neemt de verantwoordelijkheid op voor déze taak en stelt zich 
aanspreekbaar?) als voor problemen op het niveau van het bedrijf of 
de organisatie of de maatschappij (bv. Hoe lossen we het fileprobleem 
op? ), als op het niveau van de wereldpolitiek (bv. Hoe antwoorden 64

we op de enorme verstoringen van het klimaat?). 
Net door de lijnige kijk op de zaken aan te vullen met een systemische 
invalshoek wordt het perspectief op de menselijke werkelijkheid 
ruimer en worden betere oplossingen gevonden voor de humanitaire 
en ecologische problemen die de mens door een té doorgedreven 
technische kijk op de wereld heeft veroorzaakt (= de gevolgen van de 

 Dit voorbeeld staat op het einde van het gratis boek De Blauwe Rivier oversteken - 64

Hoe ontwikkel ik een ‘probleem’ tot een duurzame ‘oplossing’?
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keuzes van de mens de laatste tienduizend jaar). Een lemniscatische 
blik levert zicht op de processen en brengt het thema ‘verantwoor-
delijkheid’ sterk onder de aandacht. 

Maakt het verhaal van de grondpatronen enig 
verschil?  

Maakt het verschil? Niet voor hoe je de maaltijd bereidt deze avond.  
Niet bij de assemblage van een auto.  
Wel voor hoe je met elkaar omgaat. 
Wel voor hoe je consumeert (wat, wanneer, hoeveel, hoe, …). 
Wel voor hoe je mee de honger in de wereld aanpakt (bv. via politici te 
verkiezen die verantwoordelijkheid willen dragen). 
Wel wanneer je zorgvuldige gesprekken wilt voeren.  
Wel voor hoe je naar ‘problemen’ kijkt en tracht die op te lossen.  
Wel voor het leiden of begeleiden van medewerkers.  
Wel voor het overwegen welke acties je zelf kunt ondernemen tegen 
de klimaatwijzigingen.  
Wel wanneer je kritisch kijkt naar de wijze waarop kinderen worden 
opgevoed en opgeleid.  
Wel voor de manier waarop je zorg verleent aan de zorgbehoevenden.  
Wel wanneer je belangrijke begrippen in je communicatie helder 
invult (bv. ‘identiteit’, ‘migrant’, ‘waarheid’, ‘rechtvaardigheid’).  
Wel voor het zoeken van een antwoord op de vraag: “Wat voor zin 
heeft dit allemaal?” (dit = dit leven, deze job, deze relatie, dit beleid, 
deze investering, dit goede doel, enz.) 
Het maakt overal verschil, tenzij bij de louter praktische  aspecten van 
technische aangelegenheden. En dan nog. 

Het maakt voor de aarde, voor de natuur, niet uit  
wat jij denkt en zegt, wél wat jij doet  

en dat je daar de verantwoordelijkheid voor neemt,  
zelfs al wist je niet wat de gevolgen konden zijn.
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