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Korte teksten
’Korte teksten’ zijn inleidingen, stimulerende gedachten, smaakmakers, 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
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.1
Filosofische en wetenschappelijke inzichten dienen m.i. het dagelijks
leven van iedereen te ondersteunen en een ‘goede samenleving’ te
bevorderen. Ik voel me verbonden met de praktisch denkende zoekers
in het oude China (taoïsme) en in India (De Weg van het Midden).
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.2
Francis Gastmans
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Je leest over mijn leerweg in Bronnen van de drie grondpatronen en het
Vragenkompas
Wanneer er in de voetnoten staat “Lees meer in …” slaat dit op een tekst die je vindt
op mijn website: https://francisgastmans.com/korte-teksten/
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Behoeften die je doen uitkijken
Alle goeds met een goede theorie?
Theorieën en concepten zijn uiterst nuttig om onze kennis en onze
inzichten te vergroten. We vorderen door te kaderen wat we weten en
die kaders uit te breiden of aan te vullen. Inzichten groeien aan de
hand van vragen en hypothesen die onderzocht worden op hun
degelijkheid. Hypothesen kunnen een theorie versterken of in vraag
stellen. Dit klinkt als een boeiend en stevig gegrond verhaal. Geldt dit
verhaal enkel voor ‘wetenschappelijke’ theorieën? Neen, je kunt je
persoonlijk verhaal op dezelfde manier opbouwen, o.a. aan de hand
van ‘persoonlijke feiten’.3 Meestal echter ga je niet zo nauwgezet
tewerk en zijn je persoonlijke theorieën povere constructies. Naast de
wetenschappen zijn er nog vele theorieën en concepten die als ‘waar’
worden verkondigd: metafysische concepten, religieuze theorieën,
‘spirituele’ visies en ‘alternatieve’ theorieën. Bij onderzoek blijkt hun
grond weliswaar steviger dan je persoonlijk verhaal maar niettemin
zwakker dan het wetenschappelijk verhaal. Ze hebben vele vraagtekens omgezet in uitroeptekens zonder onderzoek of stevig bewijs.
In deze tekst gaat het me niet om de kwaliteit van de verschillende
theorieën, concepten of verhalen. Dat laat ik hier in het midden. Mijn
blik richt zich op de stap die eraan voorafgaat: de behoeften van de
mens aan een theorie, vooral aan een ‘allesomvattend kader’.
Wat drijft jou op een bepaald moment om naar déze theorie te grijpen?
De kans is zeer groot dat je een theorie aankleeft die past bij jouw
primaire cognitieve behoeften en niet een is die degelijk onderbouwd
is, kritisch bekeken, die plaats biedt voor een tegensprekelijk debat,
waarbinnen niet-weten een actief deel is, een die niet alle
onzekerheden wegneemt en je dwingt om zelf op onderzoek te gaan.

3

Lees meer in: Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten
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Behoeften onder je drang naar ‘weten’
De mens toont behoeften die verder reiken dan de behoeften die we
gemeen hebben met de dieren (veiligheid, beschutting, voeding,
kinderen, steun van een groep, communicatie met soortgenoten,
macht). Je wilt ‘leven’, ‘ontwikkelen’ en ‘zijn’, niet louter ‘overleven’
of ‘natuurlijk groeien’.4 Je ervaart de behoefte aan kennis, zingeving,
zelfverwerkelijking, biografische duiding, enz. Deze laatste behoeften
worden onbewust aangestuurd door een groep de ik ‘primaire
cognitieve behoeften’ zou noemen. Het zijn primaire vragen, d.w.z.
vragen die spontaan en onbewust opkomen en voorafgaan aan een
actie. Ze sturen je in een bepaalde richting wanneer je op zoek gaat
naar bronnen en kaders van kennis en zingeving.
Zoals vele mensen zoek je naar handige concepten, naar een heldere
theorie of naar een kader dat de fenomenen die je ervaart kan
verklaren en betekenis geven. Het liefst wil je een sluitende,
allesomvattende verklaring voor wat er in en rondom jou gebeurt. Je
wilt graag dat je alles, van de meest eenvoudige fenomenen tot de
meest aangrijpende ervaringen, een plaats kunt geven binnen één
samenhangend en sluitend verhaal. Het is voor velen van ons lastig
om ‘losse eindjes’ te laten hangen: vragen waar je geen antwoord op
krijgt, onzekerheid die nooit wordt verlicht, ‘problemen’ die nooit
worden opgelost.
Op het ogenblik dat je iets een ‘feit’ noemt en alvorens te verdedigen
dat het een ‘feit’ is, is het nuttig om na te gaan wat je voelt en wat je
op dit ogenblik doet handelen. Het is nuttig om te kijken naar de
onbewuste behoeften die er onder jouw vaststellingen schuilt. Je

4

De piramide van Maslow is een ordening van behoeftes op basis van zijn in 1943
gepubliceerde motivatie-theorie. Maslow rangschikte de universele behoeften van de
mens in deze hiërarchie. Empirisch onderzoek heeft echter geen steun opgeleverd
voor deze hiërarchische ordening. De theorievorming van Maslow bleek lastig te
toetsen, ook door Maslow zelf. https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow
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creëert niet zomaar een ‘feiten’.5 Zeer vaak blijkt er een verband te
bestaan tussen de kracht waarmee je een ‘feit’ selecteert en vooropstelt
en een behoefte in jou. Primaire cognitieve behoeften vormen de basis
voor het creëren van ‘feiten’, theorieën en concepten én van de keuze
van het grondpatroon dat je hanteert.6
Met het toenemen van de kennis hebben ook de primaire cognitieve
behoeften zich uitgebreid. Voor de eerste mensen was het eenvoudiger
dan voor jou vandaag. De lijst van behoeften dat ik hieronder geef is
niet volledig, wellicht kan je nog een primaire cognitieve behoefte
herkennen.7 De lijst staat in een willekeurige volgorde.
Je toont niet steeds alle behoeften, en zeker niet allemaal even sterk.
Ga eerlijk na welke behoeften er in jou leven, waar jij naar verlangt
wanneer je iets wilt ‘weten’ of wanneer je onrustig blijft bij het
uitblijven van een antwoord.
Deze tekst focust op de cognitieve behoeften (= willen weten, kennen,
verklaren, begrijpen, voorspellen), op de ’primaire’ omdat ze stevig
gegrond zitten in ons lichaam en vooral in ons brein-hart-buik
systeem. Ze hebben hun oorsprong bij de zoekende mens al zo’n
dertigduizend jaar lang, dat tonen de oudste grottekeningen. Er is
nood aan een samenhangend verhaal, via welke talen je dat ook
uitdrukt.8
Naast cognitieve behoeften heb je uiteraard ook andere behoeften:
fysieke, emotionele en relationele behoeften, de behoefte aan de
beleving van schoonheid, enz. Bij deze behoeften is er nood aan
zintuigelijke belevingen, lichamelijk contact, e.d. Hier speelt ratio een
kleinere rol.

5
6
7

8

Lees meer in: Hoe je zelf feiten creëert - Vier soorten feiten
Lees meer in: Drie grondpatronen om je leven te be-leven
Laat het me weten indien er een primaire cognitieve behoefte is die ik over het hoofd
heb gezien. Ik heb de behoefte aan ‘volledigheid’. ;-)
Over de vele ‘talen’ lees je meer in Talen en taalgebruik
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Primaire cognitieve behoeften
1. ”Geef me een antwoord op al mijn vragen a.u.b.”
Als mens stel je veel vragen en wil je een antwoord op tal van vragen
die je van levensbelang acht. Om zinvol te leven, te leren en te
ontwikkelen heb je het gevoel nodig dat je de fenomenen rondom jou
kunt begrijpen en verklaren. Je wil ze zoveel mogelijk kunnen vatten,
controleren en beheersen. En dus stel je vragen, veel vragen en wil je
antwoorden, vele antwoorden.
De ‘grote vragen’: Wie of wat beheerst er het leven in het algemeen en
mijn leven in het bijzonder? (God? Goden? Het lot? Het genetisch
materiaal? De wetmatigheden van de levensloop? De maatschappij?
Mijn keuzes? De anderen? Een keten van toevalligheden? … )
Wat is de zin van het leven? Waarvoor ben ik geboren? Waarom hier?
Wat is waard om voor te leven? Hoe komt het dat dit mij overkomt?
Wat is 'de waarheid’? Wanneer ben ik zeker dat ik het rechte pad
volg? Wat is de zin van zoveel diversiteit op aarde?
Minder filosofisch: Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe komen
mijn talenten het best tot ontwikkeling en tot uitdrukking? Waar kan ik
ze het best inzetten? Wanneer heb ik succes en hoe bereik ik dat?
Welke job past bij mij? Welke bijdrage kan ik leveren? Wat is mijn
passie en hoe volg ik die?
Wat laat ik na op het einde van mijn leven? Wie zal na mijn dood nog
aan mij denken? …
En nog duizenden andere vragen.
Je legt je oor te luisteren bij de wetenschap, bij een filosofie, bij een
religie of een spirituele beweging, bij wijze mensen, meesters of
waarzeggers, zelfs bij Facebook. Maar hoe dan ook, je wilt
antwoorden. Zonder een antwoord op de vragen die je als fundamenteel beleeft lijkt een zinvol leven niet mogelijk. Liever een
onvolledig of vaag of onbewezen antwoord dan geen antwoord.
-4-
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Opgelet, je wil niet zomaar een antwoord, je stelt je voorwaarden. Dat
hoor ik in de volgende verzuchtingen.
2. "Bied me een eenvoudige verklaring a.u.b.”
Je wilt een antwoord dat zo eenvoudig is dat je het vlot kunt begrijpen. Een eenvoudig antwoord betekent dat het past binnen een
eenvoudig te begrijpen kader en liefst een dat past bij je eigen
inmiddels aangeleerd referentiekader, je persoonlijk overzicht. Je
zoekt een antwoord op de vraag “Waarom zijn de dingen zo?” Dus heb
je een ‘zingevingskader’ of ‘betekeniskader’ nodig waarin alles een
zinvolle plaats heeft. Je zoekt ook een antwoord op de vraag
“Waardoor zijn de dingen zo?”. Dat biedt jou een ‘verklaringskader’
waarin alle fenomenen worden verklaard.9 Eigenlijk hanteer je slechts
één kader, je ‘referentiekader’, waarbinnen zowel jouw zingeving als
je verklaringen een plaats hebben. Je wilt graag dat alles wat je
meemaakt past als puzzelstukjes in één grote puzzel, zodat je de
fenomenen makkelijk kunt vatten en beheersen en voorspellen. Een
eenvoudig maar sterk verhaal.
Je houdt er een persoonlijk referentiekader op na (Mijn Verhaal),
naast een groepsreferentiekader (Ons Verhaal) en een allesomvattend
kader (Het Grote Verhaal). Iedereen leeft met een bundel verhalen.
Daarbij blijft het verlangen dat al de verhalen eenvoudig te begrijpen
zijn en heldere antwoorden bieden.10

Wetenschappers en wetenschapsjournalisten populariseren moeilijk te
vatten kennis. Wat ze bieden is echter een vereenvoudigde voorstelling van de voorlopige antwoorden. Dit laatste inzicht ontbreekt vaak
bij veel mensen. Daardoor nemen ze het eenvoudig verhaal van de
9

10

Over het onderscheid tussen de waarom-vraag en de waardoor-vraag lees je meer
in: De kunst van het vragen en het Vragenkompas
Over het onderscheid tussen ‘verklaren’ en ‘betekenis geven’ lees je meer in
Hoe je zelf je ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten
Meer. in het hoofdstuk ‘Je leeft van verhalen’ in de tekst Hoe je zelf je ‘feiten’ creëert Vier soorten feiten
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wetenschappelijke journalist als Hét Grote verhaal, want ze hebben er
zo’n nood aan.
3. “Wees volledig a.u.b.”
Het is lastig wanneer je een verklaring krijgt die niet helemaal ‘af’ is,
wanneer je toch blijft zitten met een aantal vragen. Het is vervelend
wanneer je voelt dat de schrijver of de verteller slordig is en zaken
heeft vergeten die onmiddellijk in jou opkomen. Wanneer jij op eentwee-drie nog een element ontdekt dan moeten er nog zijn, wanneer je
verder zoekt. Niet alleen het verhaal dient volledig te zijn, de verteller
moet betrouwbaar en ‘volledig’ te zijn, beiden hangen samen.
4. "Bied me een allesomvattend kader a.u.b.”
Je hebt als mens de behoefte aan een sluitende, allesomvattende
verklaring voor alles wat er in en rondom jou gebeurt. Van de meest
eenvoudige fenomenen tot de meest complexe of aangrijpende
ervaringen. Je wilt ze allemaal een plaats kunnen geven binnen één
samenhangend verhaal, binnen één sluitende verklaring. Dat geheel
moét zinvol zijn en het moét betekenis hebben voor jou. Het moét,
anders spreekt je van 'zinloos' of 'onbegrijpelijk' of 'willekeurig' of
‘chaotisch’.
Een natuurramp die duizenden mensenlevens eist, het klimaat dat
bruusk wijzigt, kinderen en vrouwen die zonder meer worden
vermoord, … hoe moet je dat begrijpen? Dat zijn zaken die buiten het
'normale' kader vallen. Zinloze dingen moeten echter ook een plaats
krijgen in het allesomvattende verhaal want ze doen zich nu eenmaal
voor. Willekeur is uitgesloten. Dus stellen veel mensen zich andere
vragen, die buiten de wereld van wetenschappelijk onderzoek en het
toeval vallen: Gaat het om een manifestatie van Het Kwade? Om een
straf van God? Of om een verdraaiing van de ‘feiten’ door een
vijandige natie?
Religies bieden reeds eeuwen een eenvoudig allesomvattend verhaal:
Hét Grote Verhaal "Luister, in de ... (Thora, Bijbel, Koran, Heilige
-6-
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Geschriften, Bhagavad Gita, Sutra’s, Agamas) staat het antwoord op
al je vragen.”
Niet alleen de religies, ook wetenschappers dromen van de allesomvattende theorie, een verklaringskader waarin álle vragen een
antwoord vinden, voor eens en voor altijd.
Sommige wetenschappers zijn verblind door de drijfveer om één
Groot Verhaal te vertellen en zetten zich af tegen religies die zo’n
verhaal verkondigen. Daardoor aanzien ze een detail waar hun neus
op gericht is voor het geheel (bv. de neurodeterministen die alles
terugbrengen tot hersencellen).

5. "Geef me een kader dat me geborgenheid biedt a.u.b.”
Eeuwen terug was er geen strikt wetenschappelijk-verklarend verhaal,
wel waren er verhalen met een beeldend karakter. Die verhalen
worden vandaag 'mythen' genoemd of ‘metaforen’. Vroeger werden
deze verhalen begrepen als verwijzingen naar realiteiten die zich
boven de mensen afspelen. Ze vormden eeuwenlang de basis voor een
antwoord op de behoefte aan zingeving, veiligheid en geborgenheid.
Dit zijn fundamentele menselijke behoeften en ieder van ons wil dat
ze bevredigd worden.
Vandaag heb je als mens nog steeds nood aan verhalen. Je hebt nog
steeds behoefte aan 'vertellers'. Je verkiest een verhaal dat je
verbeelding aanspreekt boven een strikt wetenschappelijk verhaal
omdat dat laatste teveel werkt met vraagtekens en zodoende geen
100% zekerheid biedt. Het wordt ook meestal als ‘koud’ en ‘afstandelijk’ ervaren. Het biedt je geen geborgenheid. Een oplossing is om
het wetenschappelijk verhaal dan maar zelf mythisch te gebruiken en
sacrale proporties te geven: “Dé Wetenschap zegt …!” De wetenschap
wordt vereenvoudigd tot een soort religie. De behoefte aan zingeving
en geborgenheid is groter dan die aan een open onderzoekende
houding. Je hebt nood aan een 'warm' en ‘voelbaar’ verhaal, een
verhaal dat je aanspreekt op je hart.
-7-
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6. "Spreek met heldere begrippen en woorden a.u.b."
Je hebt woorden nodig om je te kunnen uitdrukken, om helder te
kunnen communiceren met jezelf en met anderen. Wil je de
werkelijkheid kunnen vatten en er vlot over communiceren dan is het
nuttig dat jij samen met anderen akkoord bent over de invulling van
de woorden. Je wilt dat de woorden duidelijk gedefinieerd zijn,
definitief, liefst als het kan in een ‘universeel woordenboek’. Je houdt
er niet van dat je voortdurend rekening moet houden met het feit dat
andere mensen dezelfde woorden anders invullen of anders beleven.
Je wilt een grote eensgezindheid over de betekenis van woorden zodat
je niet meer hoeft te discussiëren doch enkel moet verwijzen naar het
‘universeel woordenboek’. Maar toch. Wat is ‘kunst’? Wat is ‘liefde’?
Dit verlangen naar definities staat haaks op de ervaring dat talen, ook
de woordentaal, een beleving zijn en elk woord leeft in een ‘woordenwolk’ en we in feite communiceren met woordenwolken.11

Gaandeweg ben je blind geworden voor het gegeven dat woorden niet
de realiteit zijn maar slechts een verwijzing zijn (de landkaart is niet
het landschap). Woorden (en daarmee ook de ‘feiten’ waar je naar
verwijst) hebben daardoor een sacrale status gekregen, soms zelfs
expliciet, zoals bij religies of in het jargon van managers en dat van
wetenschappers.
Woorden krijgen dan een ‘kracht’ die werkt als je ze uitspreekt of
schrijft of tekent of op vlaggetjes in de wind laat waaien.
7. "Geef de wereld duidelijke grenzen a.u.b."
De kennis-stukjes waarmee jij je referentiekader opbouwt zijn deeltjes
die je hebt afgezonderd uit de enorme hoeveelheid waarnemingen,
vaststellingen, indrukken en gegevens. Je hebt ze afgezonderd en in
een besloten ‘ruimte-tijd box’ geplaatst. 'Ruimte' en 'tijd' zijn

11

Lees meer over definities en woordenwolken in Talen en taalgebruik en in
Wat is een woordenwolk?
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begrippen die je hanteert om fenomenen te kunnen vatten, ze aan te
duiden, ze te kunnen beschrijven en identificeren = om ze een
'identiteit' te geven.
Eigenlijk is de vierde dimensie ‘beweging’ waarvan tijd een onderdeel
is. ‘Tijd’ wordt klassiek opgevat als een ononderbroken doorlopende
beweging aan dezelfde snelheid in één richting. Vandaar het begrip
‘pijl van de tijd’. Bij ‘beweging’ is er naast tijd en duur sprake van
snelheid, ritme, tempo, intervallen, stiltes, richting, breuken
(stilstand), obstakels, enz.
Het verloop van een muziekstuk is een prachtig voorbeeld.

Tijd en ruimte zijn de coördinaten die voor jou iets tot een ‘objectief
fenomeen’ maken, meer nog, tot een object. Je weet inmiddels wel
(vaag) dat alles op een complexe, verstrengelde manier verloopt. Doch
om de zaken te kunnen beheersen, voorspellen en manipuleren is het
handiger om de fenomenen af te zonderen, ze te begrenzen tot datgene
wat jij ziet als hun 'essentie'. Op deze wijze maak je hen tot een
'entiteit' en geef je ze - samen met de woorden waarmee je ze aanduidt
- een 'identiteit': een kind, dit kind, mijn kind, mijn zoon Dirk, een
leraar, een kunstenaar, een verpleger, enz.. Door alle dingen om je
heen te zien als afzonderlijke entiteiten of objecten kan je de zaken
makkelijker bevatten en hanteren. Een olifant is geen mier. Zo hou je
de dingen mooi uit elkaar en kan je beschrijven wat die dingen
kenmerkt, wat ze met elkaar doen of niet doen, wat hun interacties
zijn, wat ‘oorzaken’ zijn en wat ‘gevolgen’.
8. “Maak processen zichtbaar met bouwblokjes a.u.b."
De wereld toont een dynamiek van processen niet van vaststaande,
stabiele, onveranderlijke dingen. Alles om je heen beweegt, groeit,
verandert. Soms verloopt het zeer traag, zoals bij het groeien van een
eik. Soms gaat het op mensenmaat, zoals bij het groeien van een
mens. Soms gaat het supersnel, zoals bij een orkaan. Het verhaal van
voortdurend bewegende processen is niet eenvoudig, zeker niet
wanneer processen inspelen op andere ingewikkelde processen en dit
-9-
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in alle richtingen. Denk aan de vele processen die meespelen in de
klimaatveranderingen.
Wil je zicht houden op de dynamiek van het leven dan is het
eenvoudiger om onderdelen van processen te onderscheiden en ze om
te zetten in herkenbare objecten en de processen te beschouwen als
een keten van bouwblokjes. Planten zijn objecten, dieren zijn
objecten, mensen zijn objecten, het bewustzijn is een object, genen
zijn objecten, hersencellen zijn objecten. Wanneer we alles
beschouwen als objecten kunnen we ze hanteren als bouwblokjes en
het eenvoudiger verhaal vertellen van blokjes die op elkaar worden
gestapeld of in elkaar haken en zo een groter geheel vormen. Zo’n
verhaal is handig om de diverse soorten processen uit te leggen, zowel
de klimaatprocessen, de economische processen, de migratieprocessen
(migranten en mensensmokkelaars zijn ‘blokjes’ in een strategie), als
de relatieprocessen (dan gebruik je figuurtjes in een speelveld).
9. "Maak het niet te ingewikkeld, hou het eenvoudig
a.u.b."
Je hebt geleerd dat het nuttig is om de complexe interacties tussen de
fenomenen en de gebeurtenissen achter elkaar te laten verlopen op een
lijn, bv. in een voortdurende stroom die verloopt tussen 'oorzaak' en
'gevolg', 'stimulus' en 'respons', 'actie' en 'reactie, ‘komen’ en ‘gaan’,
‘geboorte’ en ‘dood’, ‘begin’ en ’einde’, enz. Het leven is erg complex
maar niettemin, wanneer je alles uiteen kunt halen in enkelvoudige
verbanden van 'oorzaak' en ‘gevolg’ - hoeveel van die verbindingen er
ook nodig zijn - dan is het makkelijker om de zaken te benoemen en
beheersen.12
Voor sommigen is een holistisch verhaal een oplossing. Niet zelden
echter is dit verhaal een sacraal verhaal, gevuld met begrippen die niet
de toets van het wetenschappelijk onderzoek doorstaan. Je spreekt dan

12

Zie hierover het lijnig grondpatroon in Drie grondpatronen om je leven te be-leven
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bv. vlot over allerlei ‘energieën’ en je gebruikt een antropomorfe taal
(bv. Moeder Aarde).
De holistische variant van het systemisch grondpatroon kan dan wel
de indruk geven dat het vertrekt van het geheel, toch sluit dit patroon
in de meeste gevallen de ‘waarheid’ van de tegengestelde mening uit,
in casu de niet-holistische visie. Holistisch denken dat niet tegelijk
open, systemisch én contextueel denkt, blijft een denken dat evenveel
elementen uitsluit dan het insluit.

Het holistisch verhaal blijft echter nog steeds werken met eenvoudige
voorstellingen (zoals bouwblokjes en ketens van oorzaak-gevolg)
want ook dit verhaal moet eenvoudig te begrijpen zijn.
10. "Maak dat ik het begin, het verloop en het einde
duidelijk kan zien a.u.b."
Met de lijnige beweging (rechtlijnig of cirkel- of spiraal-lijnig)
creëerde de mens tegelijk de begrippen 'begin', ‘verloop’, ‘richting’ en
'einde'.13 Alles heeft een begin, kent een bepaald verloop in een
bepaalde richting en komt eens tot stilstand, tot een einde. Alle
fenomenen krijgen zo een 'geboorte', een ‘leven’, een ‘groei’, een
‘afsterven’ en een 'dood'. Voor het begrijpen van de dingen is het
wenselijk en handig om de fenomenen te begrenzen in tijd en ruimte
en te beslissen dat 'iets' ergens begint en dat 'iets' ergens eindigt. In de
meeste gevallen kan iedereen dat eenvoudig waarnemen. Iedereen kan
beleven dat een mens wordt geboren, groeit, ouder wordt en sterft. Of
je het begin van het leven nu legt bij de geboorte of bij de conceptie,
deze tijdstippen zijn duidelijk aan te wijzen. Zonder afbakening in de
tijd met een 'begin' en een 'einde' is het moeilijk om 'objectief'
afzonderlijke objecten vast te stellen, om mensen te onderscheiden,
om mensen een identiteit te geven!

13

Over hoe lineair en circulair louter variaties zijn van het lijnig denken, lees je meer. in
het hoofdstuk ‘Lineair, circulair, spiraalsgewijs, … allemaal lijnig!’ p.22-26 van de
tekst: Drie grondpatronen om je leven te be-leven
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En toch, ... dat iets een 'begin', een 'verloop' en een 'einde' heeft, is een
paradigma, een overtuiging. Het zijn door de mens conventioneel
vooropgestelde punten op een lijn. Werken met een lijn en met deze
punten alsof het werkelijkheden zijn maakt het werken wel
makkelijker.
11. “Vertel me waar het essentiële te vinden is a.u.b.”
Het mag best een eenvoudig en helder verhaal zijn, dat van de
bouwblokjes en de lijnig verlopende processen. Toch wil je tegelijk in
die objecten, fenomenen en processen een ‘essentie’ terugvinden. Het
kan toch niet zo zijn dat het uiteindelijk slechts om een mechanisch
vernuftig in elkaar gestoken gebeuren gaat. Ieder levend wezen moet
toch iets bezitten dat het materiële overstijgt, een ‘essentie’. Wat is de
‘essentie’ van een tijger? Wat is de ‘essentie’ van een mens? Wat is de
‘essentie’ van mijn leven?! Er zijn vele algemene kenmerken aan te
geven. Maar er zijn toch ook unieke, individuele kenmerken? En
daaronder of daarin moet er toch een ‘essentie’ schuil gaan.
12. "Toon me een beeld van de wereld dat evenwichtig,
ordelijk en perfect is a.u.b."
De behoefte aan een eenvoudige theorie toont je behoefte om het
universum te zien als een evenwichtig gebeuren, ordelijk gestructureerd, zelfs perfect gebouwd. Voor velen werd het universum perfect
geschapen door God of de goden. Evenwicht en perfectie zijn voor
velen kerneigenschappen van de natuur. Wetenschappers stellen hun
ontdekkingen ook graag voor met mooie tekeningen en perfecte
modellen. De planeten leggen op de tekeningen een perfect ellipsvormige baan af in een ritme dat klokvast is. De wetenschappers
weten wel dat dit niet zo is maar de afwijkingen zijn zeer klein.
‘Afwijkingen' noemen zij ze, omdat ze worden gezien als uitzonderingen. In werkelijkheid zijn er geen 'afwijkingen' maar is datgene wat
wetenschappers waarnemen de reële beweging! Er bestaan alleen
'afwijkingen' omdat mensen een bepaalde ordening willen zien en
- 12 -
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benoemen als 'normaal' of 'standaard'. De mens heeft zo’n grote
behoefte aan orde en structuur.
De modellen om menselijke types, relaties en interacties weer te
geven (bv. modellen voor management, voor therapie, voor de
menselijke geest, voor het brein, voor de menselijke interacties, enz.)
worden steeds met mooie geometrische, symmetrische figuren
getekend. Je ‘weet’ wel dat het leven complexer en grilliger verloopt
maar het maakt het beheersen makkelijker indien de dingen worden
voorgesteld met een eenvoudige, herkenbare tekening. Dat is ook
aangenamer. De behoefte aan symmetrie is zo groot dat velen zijn
gaan geloven dat het leven verloopt zoals de tekening weergeeft! Een
tekening is echter een willekeurige abstractie!
Voor mensen die de wereld sacraal beleven zijn getallen en
geometrische figuren ‘heilig' (de cirkel, de driehoek, het vierkant, de
vijfhoek). Er heerst een mathematische orde en evenwicht in het
universum! Waar dat niet het geval is, gebeurt dat onder invloed van
de mens die de ‘natuurlijke orde’ verstoort en voor chaos heeft
gezorgd, is de overtuiging. Dan is het nodig terug voor orde te zorgen
want orde betekent rust. Alles heeft zijn plaats, alles past als radertjes
in een uurwerk, alles steekt 'logisch' in mekaar. Het komt er voor de
mens op aan om dat 'Grote Werk' en de 'logica' ervan te doorgronden.
13. “Toon dat de wereld rechtvaardig is a.u.b
Bij orde en evenwicht hoort ook de behoefte aan ‘rechtvaardigheid’.
Hoe goede moet ooit beloond worden en op het kwade moet ooit een
straf volgen. Gebeurt dit niet in dit leven dan toch in het leven na de
dood. Beloning en straf mogen niet relatief zijn of situationeel of
willekeurig. Het moet gaan om ‘universele rechten en waarden’ die
deel zijn van de ‘Natuur’ of de ‘Schepping’ of het ‘Universum’.
Wanneer je vanuit deze behoefte kijkt, krijgt ieder ‘toeval’ een reden,
een zin en een betekenis. Je ziet dan ‘feiten’ die anderen niet kunnen
zien.
Het tegenovergestelde beeld, dat er geen gevolgen zijn op lange
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termijn voor goede en kwade daden lijkt een onmogelijk beeld, een
ontoelaatbare gedachte. Indien er geen ‘hemel’ bestaat dan toch
minstens het ‘karma’ dat aangeeft dat alle daden gevolgen hebben,
onmiddellijk én op zeer lange termijn. Niet zomaar gevolgen (die zijn
verifieerbaar) maar gevolgen die op termijn terugkomen naar de
persoon die de daad heeft gesteld (wat niet verifieerbaar is). Hoe het
ook zij, een slechte daad moèt gestraft worden! Het kan toch niet dat
een misdadiger rustig sterft en geen straf krijgt! Het gevoel dat er
‘rechtvaardigheid’ heerst is de basis van de visie op ethisch gedrag.
Indien er geen rechtvaardigheid bestaat waarom zou ik me nog ethisch
correct gedragen?
Het wordt lastig wanneer, vanuit een bepaald verhaal, moorden en
plunderen een beloning krijgt (bv. in de hemel) of als ‘voortreffelijk’
wordt gezien (bv. als bevestiging van het uitverkoren zijn).

14. "Geef aan welke autoriteit ik moet volgen a.u.b."
Je hebt er behoefte aan dat iemand 'met kennis en gezag' waarborgt
dat wat jij denkt over de dingen in het leven 'juist' is. Je heb nood aan
bevestiging - van buitenaf - wat jij binnen in jezelf voelt, vermoedt,
ontdekt, denkt of concludeert. De persoonlijke ervaringen, verklaringen, keuzes en beslissingen steunen op datgene wat je hebt geleerd
van anderen. Er zijn 'meesters' nodig die je voorhouden hoe je jouw
ervaringen moet ervaren en hoe jij best voelt en denkt. Van hen vraag
je bevestiging dat je op de goede weg bent én dat het zinvol is wat je
doet. 'Meesters' zijn: ouders, de leraren op school, de priester of de
imam of de lama, de dokter, de geleerde spreker op tv, de
wetenschapper, de journalist, een blog, de vrouw met de tarot-kaarten,
... iedereen waarvan jij erkent dat die meer weet dan jij én die jij
vertrouwt.
Je kunt een allesomvattend kader en een heldere theorie immers niet
op je eentje bedenken. Je hebt de kennis van anderen nodig. Dat is
best lastig want er is ontzaglijk veel kennis voorhanden en er zijn veel
experts die elkaar tegenspreken. De meeste kennis zit gevangen in het
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polariteiten-spel, het spel van tegenstellingen (waar versus onwaar),
het is of het een of het ander. De 'waarheid' van een tegengestelde
mening kan niet even 'waar' zijn als de eigen 'waarheid', want dan zou
de eigen 'waarheid' minder 'waar' zijn.14 Iemand moet dus de knoop
doorhakken. Je moet je kunnen beroepen op een autoriteit. Dat kan
enkel iemand zijn die als ‘hoogste autoriteit' wordt beschouwd. En
welke autoriteit is voor jou zo groot dat je het gevoel hebt dat die door
niemand kan worden tegengesproken? Een God? Een goeroe, een
wijze of een lama? of is het de Wetenschap? In dit laatste geval verhef
je het 'Woord van de Wetenschap’ tot de goddelijke status.
15. "Bevestig me. Zeg dat ik het bij het rechte eind heb
a.u.b."
Je kunt niet zonder leraren. Sommige leraren, goeroes en profeten
eisen echter een grote volgzaamheid en exclusiviteit en sluiten
aandacht voor anderen leraren uit. Wellicht heb je, zoals zovele
mensen, geleerd wantrouwig te staan tegenover je persoonlijke
ervaringen, gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Daardoor
sterft de leraar in jou en kijkt je op naar de leraar buiten jou.
Bevestiging vragen hangt samen met twijfel. Op een gezonde manier
bevestiging vragen steunt op gezonde twijfel. Ieder leren steunt op het
aanvaarden van het 'niet weten' en op twijfel. Er is geen mens die iets
kan weten zonder de kennis van anderen. Wantrouwen tegenover de
persoonlijke ervaringen en gedachten getuigt echter van ongezonde
twijfel.
Bij gezonde twijfel, twijfel je over de inhoud van de kennis, bij
ongezonde twijfel, heb je twijfels over jezelf.

14

Lees het hoofdstuk ‘Wat is waarheid?’ in de tekst: Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier
soorten feiten
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16. "Leg het me uit met een praktische theorie a.u.b."
Aan ieder referentiekader is steeds een theorie verbonden die de
relatie en de interactie tussen de bouwblokjes beschrijft. Want je wilt
niet alleen een sluitende verklaring, je wilt niet alleen kunnen
begrijpen wat er gebeurt. Je wilt kunnen beïnvloeden en beheersen. je
wilt kunnen voorzien en voorspellen wat er gaat komen en je wilt
kunnen plannen. Daar is niet alleen een verklaring voor nodig die
vertelt waarom de dingen zijn zoals ze zijn maar ook een praktische
theorie die helder maakt hoe de dingen werken, wat je kunt voorzien
en wat niet, waar je kan beïnvloeden en hoe jij het effect van je
interventies kunt vergroten. Die theorie wil je op zeer eenvoudige en
begrijpbare manier geformuleerd ontvangen zodat je gerust gesteld
bent dat je de zaken zoveel mogelijk onder controle hebt. Je verwacht
van experts dat ze jou in ‘gewone mensentaal’ vertellen wat je moet
weten en wat jij kunt doen. Je verlangt naar een Gids die je in
vertrouwen kunt volgen.15 Dat geeft je een gevoel van veiligheid.
17. “Geef me gewoon de oplossing a.u.b.”
Soms is het interessant om te weten hoe de vork aan de steel zit en alle
details te kennen, maar in veel gevallen wil je liever geen lange en
omslachtige uitleg. Je wilt gewoon een oplossing voor je vraag, een
praktische, kant en klare oplossing, punt Het handigst is nog dat je
niet zelf teveel in elkaar moet steken. “Een Ikea meubel is goedkoop
maar al dat gepruts, neen, kom het meubel gewoon kant en klaar
leveren, ik heb best nog wat anders te doen. Daarenboven, ik wil wel
een meubel met stijl.” Een expert weet beter dan jij hoe een goede
oplossing er uit ziet. Wanneer je naar de huisarts gaat wil je graag een
korte, heldere diagnose en een remedie, dé oplossing. Je wilt niet dat
zij zich gedraagt als een schooljuf en je het lesje spelt. Eigenlijk, wil

15

Over het onderscheid tussen een Gids en een Pathfinder (Weg vinder) lees je meer
in het gratis boek: Pathfinder - Samen de juiste weg vinden
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je dat niet voor heel veel ‘problemen’ in je leven, gewoon een
oplossing?
18. "Bied me een duidelijk plan om te volgen a.u.b.”
Om vlot en snel resultaat te halen met een eenvoudig model werk je
het liefst met een eenvoudig doch duidelijk stappenplan, een leerplan
of een actieplan. Je vraagt een expert, wetenschapper, professor,
leraar, priester, wijze, goeroe, … (een Gids) om je een traject aan te
bieden, een leertraject, een uitgestippelde weg. Liefst een stappenplan
dat zonder al té grote inspanningen kan worden gevolgd, stap na stap,
met een duidelijk verloop, met een beperkt aantal stappen, met fasen
die helder worden omschreven en met een herkenbaar eindpunt. Alles
wat niet terzake doet of overbodig is, heeft de Gids voor jou weggelaten uit het plan. Het enige wat je moet doen is je voeten zetten op de
aangegeven plaatsen en ... je kunt vooruit en zult zo het beloofde doel,
of de beloofde kennis, of het beloofde succes, of het ‘beloofde land’,
of 'de hemel’, of 'de verlichting' bereiken!
Het geloof in de kracht van stappenplannen is onvoorstelbaar groot.
Het leven is een kookboek waarin de hierboven genoemde primaire
cognitieve behoeften de ingrediënten zijn.
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De schaduwkanten van je behoeften
aanpakken
De schaduwkanten van je primaire behoeften
Al deze primaire cognitieve behoeften en verzuchtingen hebben een
schaduwzijde. Ze getuigen er niet enkel van dat je een wezen bent op
weg naar de 'zelf-actualisatie'. Ze tonen veeleer dat je een bang wezen
bent. Om het met een beeld te zeggen: je hebt het terrein afgebakend
dat je zekerheid en veiligheid biedt en het omgeven met een hoge
muur en je hebt het jezelf daardoor zeer moeilijk gemaakt om nog
over je eigen muur te kijken.
✦

Onrust en krampen bij het loslaten

Het verlangen naar een allesomvattende verklaring, die drang om alles
te begrijpen en de noodzaak om te voorspellen, verraadt een onrust,
vaak een (levens)angst. Wat is de zin van het leven indien ik geen
verklaring heb, indien het niet duidelijk is waarom we worden
geboren? Hoe moet ik leven indien ik niet kan voorspellen? Hoe kan
ik rustig leven wanneer er geen zekerheden zijn?
Dit klinkt veeleer als wanhoopskreten dan als open onderzoeksvragen.
Waar komt die onrust vandaan? Wat missen we dat we zo verlangen
naar geborgenheid en hopen die te vinden in de zekerheden van een
theorie of een verklaringskader of de woorden van een ‘wijze leraar’?
Wat maakt dat we ons niet veilig voelen zonder zo'n kader? Het lijkt
er op dat het moeilijk is om dieper in jezelf te kijken en de drang naar
zekerheid een beetje los te laten en je toch goed te voelen. Het gevaar
is zeer groot dat je in je drang naar zekerheid vast komen te zitten en
gaandeweg gaat verkrampen. Je bent dan niet soepel genoeg meer om
een tegengestelde visie positief en met verwondering tegemoet te
treden.
- 18 -
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✦

Woorden en modellen zijn niet de werkelijkheid

Het werd je aangeleerd dat je de werkelijkheid kunt vatten in een
eenvoudig model. Sterker nog, je bent zelfs gaan geloven dat de
werkelijkheid is zoals jij je die voorstelt. Dit geldt zowel voor de
algemeen aanvaarde modellen als voor de 'alternatieve' modellen. De
algemeen aanvaarde modellen zijn bv. de populaire psychologische en
sociologische modellen en de vele management modellen. Je gelooft
dat ze de werkelijkheid weergeven, je handelt alsof ze de
werkelijkheid zijn. Bijvoorbeeld, het model Denken-Voelen-Willen,
het model Lichaam-Geest-Ziel, de piramide van Maslow, het model
van de vijf zintuigen, de MBTI, Situationeel Leiderschap, enz. zijn
handig om mee te werken maar zijn niet de werkelijkheid. In veel
gevallen werden ze zelfs door nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek inmiddels van hun voetstuk gehaald.
De 'alternatieve' modellen zijn bv. de astrologische tekens, de tarotkaarten, het enneagram, de Wet van de Aantrekking (Law of
Attraction). Veel mensen beleven dit als "Dit is de werkelijkheid. Hoe
kun je daar aan twijfelen! Ik ervaar het zo iedere dag."
Je gelooft dat net de eenvoud van een model een bewijs is van de
deugdelijkheid en dat dit zal zorgen voor goede oplossingen voor je
complexe problemen.
✦

Modellen volgen een modetrend

Vooral de laatste eeuw hoppen velen van het ene populaire model naar
het andere afhankelijk van de omstandigheden, de aard van het
probleem of het model dat nu in de mode is. Want modellen komen en
gaan zoals de seizoenen. De tekening van een vierkant wordt gewoon
vervangen door een driehoek of een achthoek of een cirkel of
omgekeerd. De 'levenscyclus' van de verklarings- en actiemodellen is
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opvallend aan het inkorten. Er verschijnen steeds meer nieuwe
modellen en nieuwe profeten die passen bij de tijd.16
✦

Een stappenplan om een ‘gevangenis’ te bereiken?

De eenvoud van stappenplannen is erg aantrekkelijk. Het verhaal gaat
dat in 5 stappen (7, 8 of maximum 10) 'het' binnen je bereik ligt! Voor
heel veel eenvoudige handelingen is dit een efficiënte manier om aan
te leren, te memoriseren en te werken. Er is echter een keerzijde. De
illusie wordt gewerkt dat het een eenvoudige zaak is, een pad dat door
iedereen kan worden aangevat. Iedereen wordt toegelaten, iedereen is
welkom. Wat bij al die stappenplannen opvalt, is dat zelden wordt
gevraagd om je op een bepaalde manier voor te bereiden alvorens de
eerste stappen te zetten. Er is nergens een 'inloopperiode', een of
andere fysieke, mentale of emotionele voorbereiding. Iedereen kan het
stappenplan volgen en kan - indien hij de instructies strikt opvolgt het voorspelde resultaat behalen. Dat maakt het zo aantrekkelijk.
Een stappenplan vernauwt noodgedwongen de blik. Door een
opgelegd plan te volgen heb je geen oog meer voor de verschillende
soorten feiten, belevingen en ervaringen die niet passen binnen dat
plan, zelfs al zijn het gegevens die bij nader inzien van essentieel
belang zijn.17 En dus mis je niet zelden waar het in wezen om gaat.
Door een stappenplan te volgen leer je niet om op een gezonde manier
om te gaan met gezonde twijfel en onzekerheden … zonder die twijfel
en onzekerheden weg te nemen. Je leert niet om zelfstandig een pad te
zoeken, te vinden en te volgen. "Volg de gids, hij is ervaren!”, “Je
hoeft het warm water niet terug uit te vinden!" Toch?
"Je hoeft het wiel niet terug uit te vinden!" is een paradigma, een
uitgangspunt dat te vaak zonder nadenken wordt gevolgd. “Mensen
Tien jaar geleden zag ik in de tweedehands boekenwinkel een boek dat een overzicht
geeft van 500 managementmodellen! Het boek was toen reeds verouderd. De nieuwste modellen ontbraken er. Wellicht dat er vandaag een update kan verschijnen met
600 of 700 modellen.
17 Lees meer in: Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier soorten feiten
16
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die slimmer zijn dan jij hebben er zich reeds over gebogen.” Dit
paradigma fnuikt een creatieve en onderzoekende geest, het remt
innovatie af, het dwingt mensen om zich als volgers te gedragen, het
begrenst het blikveld, het houdt je klein, volgzaam en afhankelijk.

Je schaduwkanten anders aanpakken
De schaduwkanten anders aanpakken betekent paradigma’s wijzigen.
Een paradigma wissel is niet iets dat je voltrekt door ergens een knop
om te draaien, door een volgend stappenplan te volgen. Paradigma's
zijn uitgangspunten die je als vanzelfsprekend beleeft. Ze liggen diep
in jou geworteld. Je hebt ze onbewust opgenomen tijdens je
opvoeding.18 Ze werden op een zo vanzelfsprekende manier aan jou
doorgegeven dat je er zelden bij stil hebt gestaan dat ze de basis zijn
van jouw denken, jouw voelen en jouw handelen. Je paradigma's zijn
verbonden met waarden en normen die mee vorm geven aan jouw
zingeving.
Aan het wijzigen van paradigma's hangt dus veel meer vast dan het
simpelweg 'de zaken even anders bekijken en (be)denken'. Er komt
veel in vraag te staan. Bijvoorbeeld: Kan ik wel vertrouwen op mijn
eigen ervaringen? En wat als mijn ervaringen tegenspreken wat mijn
leraren me aanleren? Hoe moet ik omgaan met leraren en met
experts? Wat is 'rechtvaardigheid'? Wanneer is het recht 'recht'? Hoe
moet je iets verbieden? Enz.
Wat is er bijvoorbeeld meer vanzelfsprekend dan dit: Wanneer iemand
kwaad doet, heeft hij 'schuld' en moet hij 'boeten' en worden 'gestraft'.
Dit is lijnig deken. Hoe kan het anders? Systemisch, zoals de ZuidAfrikaanse Truth and Reconciliation Committee het aanpakte op basis
van een andere logica, die van Albie Sachs (De 4 waarheden).19 Ze
Lees meer in het hoofdstuk ‘Je levenshouding’ in de tekst Drie grondpatronen om je
leven te be-leven
19 Je leest meer in het hoofdstuk ‘Wat is waarheid?’ in de tekst: Hoe je zelf ‘feiten’
creëert - Vier soorten feiten en in
Sachs, Albie en de vier waarheden - Op zoek naar de waarheid die verzoent
18
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gebruikte dialoog als middel om klaarheid te brengen in de vier
waarheden bij criminele zaken uit het verleden. Het doel was om niet
in de klassieke val te trappen om generaties lang wraak-weerwraak te
creëren (een gevolg van een lijnige aanpak). Een aantal criminelen
kreeg op deze manier amnestie, een groot aantal niet omdat ze niet de
dialoog wilden aangaan (dat was hun vrije keuze).
✓

Zonder een vast verklaringskader

Leven zonder een allesoverkoepelend verklaringskader, kan dat?
Indien het al kan, wat zijn daar de voordelen van? Wat levert het meer
op? Wat is het nut om niet te zoeken naar zo'n kader?
Alles begint bij het wisselen van standpunt, het veranderen van een
uitgangspunt = van een 'zoeker' naar een 'vinder' worden. Een zoeker
zoekt, een vinder vindt. Zo simpel is dat.20 Een zoeker zoekt naar 'iets'
en dat 'iets' heeft hij vaag tot erg concreet voor ogen. Een vinder vindt
wat hij niet noodzakelijk zoekt. Een vinder vindt 'iets' wat er nu te
vinden is en dàt 'iets' heeft hij niet op voorhand bepaald. Om efficiënt
te zoeken zal een zoeker het onderzoeksveld begrenzen. Een vinder
van zijn kant hoeft geen 'vindveld' te creëren want waar hij gaat en
staat, vindt hij. Alles wat er te vinden is, is reeds aanwezig, hier en nu,
ook 'kennis', ook 'oplossingen'.
Zo gaat het ook met het verklaringskader. Een zoeker heeft een kader
nodig dat kan verklaren wat hij zoekt en dat hem kan bevestigen dat
hij goed zoekt, dat hij op de goede weg is en dat tenslotte een plaats
geeft aan dat wat hij gevonden heeft. Voor een vinder is alles om hem
heen het kader, de verklaring krijg je door die te vinden niet door die
te zoeken. Zijn verklaringskader bouwt hij vindend op en zal hij
voortdurend heropbouwen; zijn kader is nooit ‘af’..
Een zoeker wordt onrustig wanneer hij het gezochte niet vindt. Een
vinder wordt niet onrustig want het staat niet bij voorbaat vast dàt hij
iets gaat vinden, laat staan wàt hij gaat vinden. Integendeel, een vinder
20

‘Zoeken’ en ‘vinden’ worden beschreven in het eerste hoofdstuk van gratis boek:
Pathfinder - Samen de juiste weg vinden
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is steeds blij om wat hij nu weer gevonden heeft. Het verklaringskader
van de vinder kan en zal voortdurend wijzigen door wat hij nu
gevonden heeft. Hij weet dat hij niet weet (!) en dat hij het weten
'krijgt' wanneer hij blijft vinden én dat er morgen een ander 'weten' zal
zijn. Voor een zoeker is een verklarende theorie een noodzakelijk
instrument om te zoeken. Een vinder bouwt een voorlopig kader op
met wat hij vindt maar het is niet het kader dat hem doet vinden.
Het andere perspectief, een andere zienswijze, is dus niet: leven
zonder verklaringskader, maar wel: leven zonder een voor altijd vastgelegd verklaringskader, zonder je voor eeuwig vast te klampen aan
een bepaald verklaringskader. Dat betekent dat je elk kader, om het
even welk kader, beschouwt als voorlopig én van menselijke kwaliteit:
het is slechts een verklaringskader opgesteld door de mens, vandaag.
Een verklaringskader is niet een gegeven dat er ergens reeds is en dat
je na goed zoeken zult vinden. Een verklaringskader blijft een menselijk verhaal, hoe wetenschappelijk gefundeerd ook. De werkelijkheid
is dat ieder verklaringskader wijzigt in de loop van de tijd, het ene al
wat meer en wat sneller dan het andere. Het wetenschappelijk verklaringskader wijzigt nog het meest omdat een van de kenmerken van
wetenschap is om zich niet vast te klampen aan een kader want het
kan steeds worden tegengesproken door nieuwe 'feiten'.
✓

Dynamisch i.p.v. lijnig

Toch is het geen verhaal van óf zoeker óf vinder te zijn, en evenmin
om te trachten op hetzelfde moment én zoeker én vinder te zijn. Een
volgende paradigma wissel is nodig: van het beleven van de wereld
als lijnig (rechtlijnig of gebogen lijnig21) naar een beleving als een
dynamische beweging, zonder begin of einde, zonder stilstaan bij de
extremen of stilstand in het midden. Het is de paradigma wissel
waarbij je in plaats van te kijken in termen van tegen-stellingen, leert
kijken vanuit interafhankelijke samen-stellingen. Want het een kan
21

Lees het hoofdstuk Drie grondpatronen - Een schets - p.16
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niet zonder het ander. Sterker nog het een heeft het ander nodig om
'zichzelf' te worden of te manifesteren. Licht en duister zijn niet
tegengesteld, ze zijn samengesteld! Het is niet een kwestie van licht
én duister, van yin en yang, maar licht kan enkel 'licht' zijn (zoals voor
ons licht 'licht' is) omdat duister 'duister' is (zoals voor ons duister
'duister' is.)22 Het ene schept voortdurend mee het andere waarmee het
een interafhankelijke relatie heeft. De werkelijkheid bestaat niet uit
een reeks tegenstellingen. Dit laatste is een uitgangspunt, een
paradigma, vanuit een houding die 'strijd' en 'macht' als basis heeft.
Het denken in tegenstellingen vinden we vooral bij de culturen die
beïnvloed zijn door de drie boekgodsdiensten: Jodendom, Christendom en Islam. Dit paradigma zit diepgeworteld in het denken en
voelen van die culturen en bepaalt de 'spontane' reacties (de primaire
reacties) van de mensen. Aan het paradigma werden in de loop van de
geschiedenis daarenboven fundamentele waarden vastgeknoopt.

Zoeker en vinder, zoeken en vinden, zijn twee polen van eenzelfde
beweging als antwoord op twijfel, ongenoegen of nieuwsgierigheid.
Geen zoeker zonder een vinder, geen vinder zonder een zoeker. Het
komt er op aan om de extremen te vermijden en niet in één van de
twee extremen (of - of) te blijven steken. Het is zaak om voortdurend
te balanceren tussen de twee posities - in casu tussen zoeker zijn en
vinder zijn.
✓

Een dynamisch geheel i.p.v. een wereld in stukjes

Het gevolg van een dynamische kijk op de wereld is dat je die wereld
minder in stukjes hakt en veel meer gaat ervaren als een dynamisch
geheel, een proces van processen. De volgende paradigma wissel is:
van een wereld met allemaal afzonderlijke, vastomlijnde 'objecten'
naar een wereld van interafhankelijke, elkaar voortdurend scheppende
‘elementen’. De lemniscaat symboliseert een eeuwige beweging

22
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zonder begin en zonder einde.23 Je kijkt dan niet meer naar fenomenen
die je afgelijnd en begrensd hebt in tijd en ruimte. Je kijkt dan naar de
dynamische beweging tussen de samenstellende delen van deze niet
strikt afgelijnde fenomenen. Daardoor valt natuurlijk wel het idee weg
dat alles een strikt afgebakende 'identiteit' heeft. Er is een 'identiteit' in
sociale zin, als vorm van communicatie, niet in absolute zin, als iets
dat ‘is’. We kunnen wel bepaalde stukjes en 'identiteiten' onderscheiden, bv. voor wetenschappelijk onderzoek, maar we weten dat we
ze niet kunnen scheiden zonder gevolgen. Ook hier is een dynamische, interafhankelijke beweging te vinden: tussen het begrip
'geheel' en het begrip 'onderdeel'. We kunnen niet praten over 'geheel'
zonder dat we het woord 'onderdelen' hanteren en we kunnen het niet
hebben over 'onderdelen' zonder het begrip 'geheel' voorop te stellen.
✓

Voortdurend balanceren i.p.v. een vast punt als
zekerheid.

De volgende paradigma wissel is die waarin we van veiligheid en
geborgenheid hebben door het creëren van een wereld met zekerheden
over te stappen naar een wereld waarin we ons geborgen voelen door
balancerend om te gaan met voortdurend-voorlopige zekerheden. Dat
zijn de voortdurend voorlopige resultaten van de eeuwige beweging
tussen 'zekerheid' en 'twijfel'. 'Zekerheid' is slechts zinvol en
begrijpbaar in balans met 'twijfel' en omgekeerd.
Wat is zekerheid? Kennis uit de tweede, derde of vierde hand (wat je
via diverse informatiebronnen te weten komt over wat anderen
ervaren en weten) breng je in balans met kennis uit de eerste hand
(wat je zelf ervaart).24 Het onderzoek van 'dode' ervaringen breng je in
balans met het onderzoekend omgaan met 'levende' ervaringen.

23
24

Lees meer in: De lemniscaat als symbool
Lees het hoofdstuk ‘Drie perspectieven’ in de tekst: Hoe je zelf ‘feiten’ creëert - Vier
soorten feiten
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✓

Zowel orde en chaos i.p.v. perfectie.

Wanneer iets 'af' is, staat het stil. Gelukkig is de wereld niet perfect,
zijn de aarde en alles wat het bevat onaf, is alles voortdurend in
transformatie, onvolmaakt ('onvolmaakt' in de ogen van mensen die
snakken naar perfectie!). Wanneer er een moment van 'orde' is, wordt
die kort daarop weer 'verstoord' om via 'wanorde' te her-ordenen tot
een nieuw evenwicht. Je spreekt van 'de orde verstoren' omdat je zo
graag hebt dat een bepaalde ordening blijft bestaan. De werkelijkheid
is echter dat niets onveranderlijk en perfect verloopt (wat de mens
vindt dat 'perfect' is), dat er altijd een betekenisvolle 'afwijking' is en
dat de afwijking het 'normale' patroon is. Het 'verstoren' is de normale
gang van zaken. Er is sprake van een echte 'verstoring' indien er een
onveranderlijke, perfecte orde zou ontstaan, een stilstaan! 'Orde' en
'wanorde' kennen een dynamische, interafhankelijke beweging: het
een kan niet zonder het ander. De volgende paradigma wissel is nodig:
van de angst voor wanorde, chaos en verandering naar de liefde voor
wanorde, chaos, voortdurende verandering en het onvolmaakte.
Van een gevoel dat de situatie pas veilig is wanneer er stabiliteit is leer
je overstappen naar een gevoel dat verandering veiligheid en
geborgenheid biedt. 'Veiligheid' is er maar omdat 'onveiligheid' er is.
Wil je 'veiligheid' dan zal je moeten aanvaarden dat 'onveiligheid' daar
onverbrekelijk mee verbonden is. De oplossing is dus niet om geen
'onveiligheid' meer te hebben, want dan heb je ook geen 'veiligheid',
maar om je goed te voelen bij de voortdurende beweging tussen
'veiligheid' en 'onveiligheid' totdat ... je kunt aanvaarden dat de dingen
zijn zoals ze zijn en dat dat goed is, totdat je veiligheid niet meer
afhangt van een bepaalde orde die jij vooropstelt.
✓

Een proces i.p.v. een model.

Effectief leren en zinvol leven worden gekenmerkt door vertrouwen,
vertrouwen op de balans van zoeken en vinden, vertrouwen op de
kennis in het hier-en-nu, met vertrouwen omgaan met 'nog levende'
- 26 -

Versie 3.1

ervaringen en geen 'ultieme en definitieve waarheden' vastleggen. Om
zo te kunnen leven en leren vraagt om nog een andere paradigma
wissel: van model-gebaseerd werken naar proces-gericht werken.
Modellen begrenzen zozeer de ervaringen dat het onmogelijk is om
nog te spreken van werken met 'de volle ervaring'. Proces-gericht
werken betekent dat de aandacht wordt verlegd naar de manier waarop
je met ervaringen omgaat, naar de manier waarop de interacties
verlopen tussen de vele factoren en aspecten die deel zijn van je
ervaringen. Dan wordt de focus: de kunde en de kunst aanleren om de
processen, de relaties en de interacties te kunnen beïnvloeden.
Modellen hebben op dat ogenblik slechts een zeer voorlopig karakter
en doen enkel educatief dienst om de dynamieken bevattelijk te
kunnen maken en door te geven. Een model is slechts een werkinstrument en vertelt niets over de werkelijkheid.
De boeddhistische 'psychologie' kent een lijst van elementen die 'de
menselijke ervaring' vorm geven (dharmas). In het Boeddhisme stoort
men er zich niet aan dat bij de ene school die lijst langer of korter is
dan bij een andere school omdat geen enkele lijst wordt opgemaakt
om volledig te zijn, doch enkel om een beeld te geven en te helpen
kennis uit de eerste hand te hebben! In het Westen daarentegen zoekt
men naar 'de ideale lijst', naar de modellijst, naar de 'ware lijst’, “Er
is slechts één waarheid!” In het Westen kan er maar één lijst zijn, de
juiste lijst. Die lijst wordt dan onderwezen en mensen moeten die
aanvaarden als dé kijk op 'de menselijke ervaring' ook als die niet
volledig strookt met wat ze zelf ervaren.

Iedere lijst en ieder model wordt geschreven vanuit een bepaald standpunt en geen enkel punt is het enige standpunt. Ieder model is tijdgebonden en cultuurgebonden en is per definitie maar beperkt geldig.
Dus alle lijsten en modellen zijn 'waar' en geen enkele lijst of geen
enkel model is 'waar'. Waar maken jij je zorgen om?

- 27 -

Versie 3.1

✓

Een weg i.p.v. een stappenplan

Wanneer je procesgericht leert kijken, wordt wel aangeven met welke
dynamieken er rekening dient gehouden te worden om te kunnen
vorderen in kennis. Een stappenplan wordt echter niet getekend want
dat zou de dynamiek vastzetten en doen stoppen. Wanneer 6, 8, 10, ...
20 of meer elementen een systeem vormen en met elkaar in interactie
gaan is het geen kwestie van stap 1, dan stap 2, enz. Het is de opdracht
om van het trouw volgen van een voorgeschreven stappenplan over te
stappen naar het ervaren in het hier en nu, bij iedere stap aandachtig
waar te nemen en te kiezen welke richting het bij de volgende zet uit
moet. De mogelijkheden worden aangeboden maar je moet zelf een
keuze maken. Wat wordt gegeven is een manier om die 'weg' te
kunnen vinden en vorm te geven. De weg 'ontstaat' al doende, al
lopend! Soms zijn er een aantal regels die nuttig zijn om rekening mee
te houden wanneer je op weg gaat. Effectief leren is een dynamisch
leerproces: er is geen voorgeschreven pad, je moet zelf op ieder
moment kiezen hoe je beweegt, waar je naartoe beweegt. Je moet zelf
je weg kiezen en zelf je leerweg vorm geven, om het even wat anderen
je aanbieden als hun ervaring en kennis, of wat ze je willen aanleren
of zelfs opdringen.25
✓

Op weg naar dialogeren i.p.v. debatteren

Waar heerst niet de overtuiging dat het goed is om voor je mening op
te komen en dat je moet leren om goede argumenten te gebruiken? Je
moet leren om goed te debatteren. Winnen is de zaak. Wie beweert dat
debatteren een vruchtbare communicatievorm is, die heeft nog nooit
gedialogeerd. Debatteren is een relatiespel! Het is een spel waarbij
men uitmaakt wie de sterkste of de slimste is. Wil je meer bereiken
zowel op inhoudsniveau als op relatieniveau als op procesniveau, leer
dan te dialogeren. Winnen of verliezen, het zit in ons allemaal diep

25

Lees meer in: Effectiever leren, het kán
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geworteld.
De paradigma wissel: van "Opgelet, de ander is een tegenstander of
kan er een worden; het is beter steeds op je hoede te zijn en je repliek
klaar te hebben.” naar "De ander is steeds een medespeler” (in het
systeem waarin we ons bevinden) ook al is hij het niet eens met jou en
jij niet met hem. Wees op je hoede want de kans is groot dat hij je
bekijkt als een tegenstander, maar trap niet in de val door dezelfde
houding aan te nemen. Heb een open, constructieve vraag klaar.
Dialogeren betekent niet naïef zijn of de realiteit niet onder ogen zien.
De meeste mensen die je ontmoet vandaag zijn nog niet bereid om te
dialogeren. Ze leven met het paradigma van de strijd, winnen of
verliezen, debatteren. Dat betekent echter niet dat jij in hun paradigma
moet meestappen!
✓

Het opschorten van oordelen

Een laatste paradigma wissel is die waarbij je overstapt van de wereld
van de oordelen naar een wereld met 'voorlopige conclusies' of een
wereld waarin oordelen worden opgeschort of, later nog, naar een
wereld waarin geen oordelen worden geuit indien dit niet echt nodig
is. Dit lijkt onmogelijk. Het lijkt onmogelijk om niet over alles en nog
een mening te hebben waarin een oordeel steekt, een waardeoordeel,
en dat onmiddellijk te uiten. Het doel van deze wissel is niet dat er
geen oordelen meer in je zouden opwellen. Oordelen zijn de meest
normale innerlijke reacties. Het doel is wel om er voor te zorgen dat
meer evenwichtige oordelen opwellen, meer kleurrijke oordelen en
minder zwart-wit oordelen; dat de oordelen die opwellen niet
ogenblikkelijk worden ge-uit (als een primaire reactie), niet zomaar in
het midden worden gelegd maar worden opgeschort; dat er eerst een
moment van innerlijke reflectie komt alvorens oordelen te uiten; dat je
je oordelen kunt omzetten in een vraag of in stilte, het edele zwijgen
(waarbij je ook niet innerlijk verder praat). De wissel bestaat er dus in
dat we van het paradigma dat oordelen vellen goed is, overstappen
naar de overtuiging dat het goed is om de oordelen op te schorten.
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