Francis Gastmans-Hens
Ja, inmiddels even de zeventig voorbij en nog steeds op
ontdekking, vol verwondering.
Mijn levensproject draait rond de grondhouding waarop
mensen waarnemen, denken, oordelen, beslissen en handelen,
de ervaringen en de fenomenen verklaren, zin en betekenis
geven, ondernemen, samenleven met anderen, enz. Ik onderzoek
de Drie Grondpatronen die alle aspecten van het leven van
mensen bepalen: het lijnig grondpatroon, het systemisch patroon
en het lemniscatisch patroon.1
Mijn focus vandaag ligt op: de 'filosofie van de leegte’; de daadkracht van niet-doen (wu-wei);
de dynamiek van de talen en het taalgebruik (de woordentalen, de non-verbale talen en de
beeldende talen). Daarbij ontwikkel ik ook zelf mijn beeldende talen, o.a. via beeldhouwen.2
Mijn intentie is niet om een theoretisch mooi geordend systeem te ontwikkelen. Iedere strakke
ordening doet onrecht aan de fenomenen.
Ik beoefen Pad-vindend leiderschap. Ik heb van jongs af aan mijn eigen leerweg gekozen,
mijn eigen leermeesters en studieboeken. Mijn leerweg verliep zoals het wandelen in een
groot bos zonder paden: in verbinding staan met wat zich aandient in het hier-en-nu en niet
rechtlijnig. Filosofische en wetenschappelijke inzichten ondersteunen mijn dagelijks leven.
Daarmee voel ik me verbonden met de denkende zoekers in het oude China en het oude India.
Ik denk op de praktijk gericht, ‘weg-vindend’.
Mijn belangrijkste inspiratiebronnen zijn de filosofische teksten op naam van Zhuang Zi
(China, 4e eeuw BCE), die we nu een taoïst noemen, en van Nāgārjuna (India, 2e eeuw), de
boeddhistische filosoof van de Weg van het Midden. Hun inzichten worden beschouwd als de
aanzet voor de Chan (China, 5e eeuw), later de Zen (Japan, 13e eeuw). De teksten vormen
reeds twintig jaar het ankerpunt van mijn studie. Zij dachten vanuit het lemniscatisch
grondpatroon. Het is dankzij hen dat ik dit grondpatroon heb leren her-kennen en herformuleren.
Professioneel heb ik achttien jaar gewerkt als werknemer op de provinciale marketing
afdeling van een bank. Ik werkte evenwel part-time (van 8:00 tot 12:00) en kon daarmee
verder gaan met zelfstudie, opleidingen en trainingen. In 1992 ben ik zelfstandig ondernemer
geworden als trainer, coach, facilitator. De eerste jaren waren de topics: biografische
begeleiding, oordeelsvorming, effectiever leren, begeleidersstijlen (train de trainer). Tien jaar
was ik bestuurslid van Stichting Dialoog in Nederland. Vanaf 2001 heb ik gewerkt onder de
naam Dialogue Learning Centre en waren de topics vooral: dialoogvaardigheden,
participatieve methoden (Open Space, World Café) en de kunst van het vragen stellen. Later
gebeurde dat als Lemniscaat Academie. Sinds 2016 ben ik nog uitsluitend actief onder mijn
eigen naam.
Ik ontwikkelde enkele praktische producten: de Lemniscaat Benadering, het Vragenkompas,
de Drie Grondpatronen, de Woordenwolk.
Daarnaast publiceer ik een reeks Korte teksten en boeken over communicatie, leiderschap,
probleemoplossend vermogen en de kunst van het vragen. Je vindt ze gratis op mijn website.3
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Wat ik heb geleerd en vandaag nog steeds leer, heb ik te danken
aan mijn ouders (voor de genen en de opvoeding, hoe beperkt
ook), mijn diverse leermeesters, mijn leermaatjes, mijn
geliefden, mijn vrienden en mijn klanten.
In de tekst ‘De bronnen van de Drie Grondpatronen en het
Vragenkompas’ lees je over de ontwikkeling van mijn
‘producten’, over mijn inspiratiebronnen, mijn opleidingen,
mijn studies en de toepassingen van mijn inzichten.4
Ik leerde ook via vele anonieme mensen die ik heb ontmoet op
mijn (studie)reizen de laatste twintig jaar (Canada, China,
Colombia, India, Senegal, de VS en vele landen in Europa).
Mijn Open Space Lifestyle ondersteunt mijn nooit eindigend
leerproces.5
Ik wil bijdragen aan het creëren van een evenwichtige wereld,
waarin respect voor elkaar en voor ons milieu dé maatstaf vormt
bij alle keuzes en beslissingen. Ik wil mee de creatie van een
mensgerichte economie ondersteunen en focussen op datgene wat mensen verbindt, ongeacht
hoe verschillend hun overtuigingen zijn. Ik ga voor de innerlijke vooruitgang van de mens,
niet voor een ongebreidelde technologische of materiële ‘vooruitgang’. Ik hou er zelf een
sobere, ecologische levensstijl op na.
Mijn ideaal is om te leven zonder een conceptueel kader alsof dat het ‘beste’ kader en een
‘juiste’ verklaring voor het leven zou zijn. Ik voel me thuis bij mijn twee oude leermeesters
die deze grondhouding hadden. Ik sluit me aan bij de ‘eeuwige wandelaars’, de ‘immer
onderweg zijnde pelgrims’, de ‘sporen vindende pad-vinders’, de ‘verwonderende
verdwalers’. Het zijn zoekers/vinders die niet verontrust worden wanneer ze het (weer eens)
niet weten of het nog niet hebben gevonden; die voortdurend waarnemen, de zaken opnieuw
in vraag stellen, onderzoeken, twijfelen, ontdekken. Ze maken fouten, verbeteren zichzelf; ze
mogen zichzelf tegenspreken, steeds opnieuw, met de glimlach.
Ik ben me bewust dat wat ik te vertellen heb over mezelf een voortdurend veranderend verhaal
is. Al lachend zeg ik wel eens dat ik vandaag 'Francis versie 17.0' ben. In feite ‘ben’ ik niet, ik
‘doe’. Zoals iedereen ben meer ik dan één ‘identiteit’. Je ‘zelf’ ontwikkelt zich door wat je
doet. Iemand ‘zijn’ is een beperking.6
Bij ieder mens is er wel ergens een ‘hoek af’. Sommigen noemen het een ‘afwijking’ of een
‘beperking’, voor mij is het een ‘bijzonderheid’. Vaak wordt iemand met een ernstige
’bijzonderheid’ een expert in het oplossen van dat ‘gebrek’. Mijn ‘bijzonderheid’ is aanleiding
om te werken aan dialoog en de kunst van het vragen en het luisteren. Omgaan met de
spanning tussen ‘dit weet ik’ en ‘dat doe ik’, tussen de heldere inzichten die ik verwerf en mijn
tekortkomingen in de praktijk, blijft een dagelijkse oefening
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Drie grondpatronen om je leven te be-leven → https://francisgastmans.com/korte-teksten/
https://francisgastmans.com/beeldende-talen/
https://francisgastmans.com/
De bronnen van de Drie Grondpatronen en het Vragenkompas → https://francisgastmans.com/korteteksten/
Open Space Lifestyle → https://francisgastmans.com/korte-teksten/
Lees meer in: Hoe beleef jij je ‘ik-wand’, je ‘ik’, je ‘identiteit’ en je ‘zelf’?
en in Hoe vertel je je levensverhaal? Je leven in beeld brengen
en in Ontmoetingen met je ‘zelf’ - Wat kunstenaars je aanbieden → https://francisgastmans.com/korteteksten/
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