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Iedere theorie en iedere aanpak heeft haar 
bronnen 

Iedere theorie en iedere aanpak heeft haar bronnen. Aan de basis van 
een nieuwe theorie of een nieuwe aanpak staat een bron-ontwerper 
(m/v). Iedere bronontwerper is schatplichtig aan zeer veel mensen. 
Bronontwerpers weten dat ze op de schouders van reuzen staan. 
Niemand is een uniek denker, geen enkele denker is bron-loos.  

Ik ben de bronontwerper van de Drie Grondpatronen , Pad-1

vindend leiderschap, het Vragenkompas en de Woordenwolk. 
Deze tekst vertelt over de bronnen van mijn ontwikkelingsweg. Het 
geeft aan waar ik de mosterd vandaan heb gehaald, welke 
opleidingen ik heb gevolgd en welke zelfstudie en jarenlange 
ervaringen dit proces heeft ondersteund. 
Welke bronontwerpers zijn mijn ‘reuzen’? Op welke schouders sta 
ik? Ik ben gericht op mensen die zelf bronontwerper zijn. Ik hou van 
dit type mens. Bronontwerpers geven de ontwikkeling van de 
mensheid een impuls-moment.  
Mijn bronnen zijn op de eerste plaats mensen. Zij zijn voor mij uit-
zonderlijke inspirerende bronnen die mij hebben geholpen om 
bepaalde gedachten te kunnen denken. Zij hebben die lang voor mij 
gedacht en op hun manier verwoord en doorgegeven. Er zijn 
duizenden gedachten, ideeën en ervaringen die mij hebben geholpen 
om scherper waar te nemen, te voelen en te denken.  
Het is echter mijn relatie met deze mensen die een blijvende invloed 
op mij heeft, tot op vandaag. Ze hebben een onuitwisbare bijdrage 
geleverd. Verschillende van deze mensen heb ik persoonlijk ontmoet. 
Velen heb ik ontmoet via hun geschriften. Ik heb bij het lezen steeds 
getracht ook de schrijver van de tekst te ‘ontmoeten’. Met sommige 
schrijvers voel ik me persoonlijk verbonden. Daarom durf ik bv. te 
schrijven: ik heb Nāgārjuna ontmoet. 
Niet iedereen is een bronontwerper. Je kunt een prachtig ‘Volger’ 

 	 Telkens er in de tekst staat “Lees meer in: …” wordt verwezen naar de 1

pagina ‘Korte teksten’ op mijn website.
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zijn. Voor het doorgeven van een nieuwe aanpak zijn ‘Volgers’ vaak 
belangrijker dan de bronontwerper omdat zij handiger zijn in het 
vertalen van ideeën naar de praktijk. Iedere trainer, coach of lesgever 
staat dichter of verderaf van de bronnen van waaruit zij werkt.  2

Een voorbeeld: de psychoanalyse is ontworpen door S.Freud. 
C.G.Jung was eerst een ‘Kind’ van Freud, werd later een 
‘Hervormer’ om tenslotte een nieuwe bronontwerper te worden (o.a. 
van de archetypen) met eigen ‘Volgers’. 
Wat mezelf betreft, ik ben nog steeds ‘Kind’ van de Open Space 
Technology waarvan Harrison Owen de bronontwerper is. Ik adem 
Open Space, reeds van in mijn jeugd.  
Jarenlang was ik ‘Missionaris’ van de World Café methode 
ontwikkeld door Juanita Brown. Ik was erg strikt in de leer. Vandaag 
heb ik de visie geïntegreerd in mijn aanpak en hanteer ik de methode 
World Café veel meer als een ‘Ambachtsman’. 

 	Lees meer in: Hoe verhoud ik me tot mijn bronnen?2
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Overzicht van de ontwikkeling van de  
Drie Grondpatronen en het Vragenkompas 
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De Drie Grondpatronen en mijn biografie 

Uiteraard is er een verband tussen mijn biografie en het ontwerpen 
van de Drie Grondpatronen, Pad-vindend leiderschap en het 
Vragenkompas. Dat is echter een ander verhaal dan het verhaal van 
mijn bronnen. Daarom slechts kort enkele opmerkingen daarover. 
Bij mijn geboorte (1947) heb ik kenmerken mee-gekregen als: 1. 
vragen stellen, niet zomaar gewoon doch alles in vraag stellen 
(vooral het leiderschap van anderen, bv. leraren); 2. ik wil weten 
‘wat daar achter zit’, ik wil naar de bron van de kennis; 3. de drang 
om leraar te zijn en mijn kennis door te geven (duidelijk vanaf mijn 
zesde) en 4. het uitbouwen van een praktijk als kleine zelfstandige 
(zoals mijn grootmoeder, mijn moeder en mijn broers). 
Ik had wel een bijzonder kenmerk: ‘onmogelijke’ vragen stellen. 
Mijn vragen waren niet enkel gericht op ‘ik wil meer weten’ en ‘ik 
wil het beter weten’ (dat had ik uiteraard ook, ik was een kleine 
betweter) maar vooral op ‘ik wil dieper weten’. Ik heb steeds vragen 
gesteld naar het gebied achter of onder of boven de dingen.  
Vanaf mijn 16e hield ik notities bij in kleine notitieboekjes - mijn 
‘leerboekjes’ - en dat doe ik tot op vandaag nog steeds. Mijn notities 
in mijn eerste leerboekjes gaan over de weldaad van de dood en over 
‘inclusief versus exclusief denken’ of ‘meervoudig denken’ = op 
verschillende manieren denken over hetzelfde onderwerp waarbij het 
tegengestelde van wat je denkt als evenwaardig wordt gezien.  

Het waren voorlopers van wat ik vanaf 2000 heb ‘ontdekt’ als 
de ‘drie mentale patronen’ en die ik sinds 2020 de Drie 
Grondpatronen noem (het startte dus reeds in 1963). 

Een kenmerk dat zich vroeg manifesteerde was dat ik vlot overscha-
kelde op meta-meta-niveau tijdens de communicatie. Voor anderen 
was dat verwarrend, voor mij leek het zeer ‘gewoon’. Het zorgt nog 
steeds voor storing indien ik er geen aandacht aan geef. 
Als puber dacht ik dat het boven-menselijke iets ‘spiritueels’ of 
‘religieus’ is en dus zocht ik het in een religie. Na mijn drieën-
twintigste viel deze optie volledig weg en dacht ik dat het om iets 
‘psychologisch’ ging en dus ging ik psychologie studeren.  
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Dankzij Nāgārjuna (Indisch filosoof, 2de eeuw) weet ik nu dat het 
niet te definiëren is, dat ieder begrip per definitie ‘leeg’ is, dat ieder 
waarnemen, ervaren, denken en benoemen een menselijke 
interafhankelijke constructie is en dat geldt ook voor ieder concept, 
iedere verklaring en iedere betekenisgeving en per definitie voor het 
metafysische.  

Het idee om ‘iets daar achter’ te zoeken, is de zoektocht naar 
het geven van betekenis aan de dingen. ‘Betekenis geven’  = 
Waarom zijn voor mij de dingen zoals ze zijn?. Dit dien je te 
onderscheiden van ‘verklaren’ = Waardoor of Hoe zijn de 
dingen zo? Wat maakt dat de dingen zijn zoals ze voor  mij 
zijn? Wat zijn significante verbanden en interacties?.  3

Naar de bron teruggaan, deed ik van jongs af aan. Ik wilde altijd al 
zo dicht mogelijk bij het bronmateriaal blijven van de ideeën die me 
aanspraken. Ik zocht steeds om zoveel mogelijk te beschikken over 
de oorspronkelijke teksten van de ontwerpers (weliswaar vaak in een 
vertaling). 

Gaandeweg maakte ik een onderscheid tussen een Padvinder (beter: 
Pathfinder of Pad-vindend mens) en de Gids in mezelf en in 
anderen.  Dit heeft alles te maken met het ontdekken van de pad-4

vindende kwaliteiten in mezelf. De Pathfinder versterkt de ‘eigen 
kracht’, het zelfstandig onderzoeken, het kunnen falen en terug 
rechtstaan. Mijn aanpak - die ik in 2015 had samengevat onder de 
naam ‘Lemniscaat Benadering’ - is er op gericht de kwaliteiten van 
de Pathfinder in jezelf te leren ontdekken en te ontwikkelen.  5

 	Over het onderscheid tussen de waarom-vraag en de waardoor-vraag lees 3

je meer in: De kunst van het vragen en het Vragenkompas 
Meer over het onderscheid ‘verklaren’ en ‘zin geven’ in: Hoe je zelf “feiten’ 
creëert - Vier soorten feiten

 	Ik gebruik liever de Engelse term omdat er rond ‘padvinder’ foute associ4 -
aties worden gemaakt. Dat lees je verderop in het gratis boek: Pad-vindend  
leiderschap - Samen de juiste weg vinden

 	De naam ‘Lemniscaat Benadering’ heb ik sinds 2019 laten rusten. Het is 5

geen aantrekkelijke naam. Ik heb het niet goed aangepakt en ik heb me 
niet in het juiste professionele netwerk geïntegreerd.
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1966-1970 De zwerfperiode 

In mijn zwerfperiode tussen 1966 en 1970 veranderde ik vaak van 
woonplaats. Ik verbleef in drie verschillende religieuze gemeen-
schappen. Ik woonde een jaar in Congo (1969) en trok maanden door 
Noord-Afrika (1970).  
In de periode 1970-1976 las ik inleidingen in de psychologie en 
vooral boeken rond sterven, zelfmoord en euthanasie(o.a. Elisabeth 
Kübler-Ross, Lessen voor levenden: gesprekken met stervenden, 
1969), bijna-dood ervaringen. (Raymond Moody, Life after Life, 
1975). Ik heb mijn volledige bibliotheek over deze onderwerpen 
doorgegeven. 
Tijdens die jaren heb ik vele boeiende mensen ‘ontmoet’. Mensen 
zoals de Amerikaanse psycholoog William James, 1842-1010 (The 
Varieties of Religious Experience). Hij kwam regelmatig terug op 
mijn pad, laatst nog doordat Brian Greene (astrofysicus) en Lisa 
Feldman Barrett (neurowetenschapper) naar hem verwezen. 
In deze periode las ik intensief Sigmund  Freud, 1856-1939, Carl 
Gustav Jung, 1875-1961 en vele psychoanalytische denkers die 
verder gewerkt hebben vanuit deze twee impulsen. Zij inspireerden 
mij, vaak om te ontdekken welke weg ik niet verder moest gaan. Ze 
hadden uiteindelijk geen invloed op de ontwikkeling van mijn denken 
rond de Drie Grondpatronen. Ik heb mijn volledige bibliotheek rond 
de psychoanalyse weggegeven.  
Later, in 2021, zal ik ontdekken dat ik gedachten in mij heb waarvan 
ik me afvroeg of ik die toch niet via C.G.Jung heb gekregen: Mijn 
oefeningen Woordenwolk  heeft wat van zijn woord-associaties? 6

Mijn visie dat gedachten komen uit de ‘gedachtenzee’ houdt dat 
verband met het collectief onbewuste? Het onderscheid dat ik maak 
tussen ‘gewaarworden’ (awareness) en ‘bewustzijn’ (consciousness) 
houdt dit daar ook verband mee? 

 	Lees meer in: Wat is een woordenwolk?6
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1970-1990 - Zelfstudie en trainingen 

De eerste persoon om te noemen die nog steeds als inspiratiebron in 
mij werkt, is B.F.Skinner, behaviorist, 1904-1990 (Science and 
Human Behavior; Beyond Freedom and Dignity; About Behavior-
ism; Walden Two). Van hem heb ik geleerd om mezelf te relativeren 
en om de zaken nuchter, scherp en onderzoekend te bekijken. Welke 
feiten neem je waar? Hij kon meesterlijk schrijven en verleidde me 
tot het gebruiken van een heldere taal. Ik begon hem te lezen en te 
volgen vanaf 1971. Ik bewonder hem nog steeds als mens. 

Hij helpt me wanneer ik bij het werken met het Vragen-
kompas wordt geconfronteerd met personen die hoogdravende 
ideeën verkondigen en een wollige taal gebruiken. Voeten op 
de grond! Wat zijn de feiten? Welk soort feiten?  Wat heb je 7

waargenomen en wat doe je er nu mee? Op welke manier 
tracht je dat wat je waarneemt in een theorie te doen passen? 

In dezelfde periode ontmoette ik de inzichten van Timothy Leary, 
1920-1996 (Inter-personal Diagnosis of Personality). Zijn Interactie-
roos is nog steeds het beste kompas om zicht te krijgen op het 
relationele aspect van communicatie.   8

Dankzij Timothy Leary en Paul Watzlawick (zie verder) kon ik in 
2000 resoluut de relationele dimensie invoegen in het model van 
A.Bos: Dynamische Oordeelsvorming (zie verder).  

Ik hou de Interactieroos steeds in mijn achterhoofd wanneer 
ik de relationele dimensie van het Vragenkompas ter sprake 
breng. Het is een grote hulp bij het verkennen van de Ik-Wij 
as van het Vragenkompas. 

 	Over de vier soorten feiten lees je meer in: Hoe je zelf feiten creëert - Vier 7

soorten feiten.
 	 Interactieroos is een windroos, niet een bloem zoals ten onrechte op  8

Nederlandse websites te vinden is. Een stille getuige dat ze niet begrepen 
hebben waar het echt om gaat: de 360° dynamiek. 
Je leest meer in: Hoe beweeg je binnen het relatieveld?
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Erg inspirerend was Ronald Laing, psychiater, 1927-1989 (The Self 
and Others; The Politics of Experience and the Bird of Paradise; 
Knots; Do you love me? An entertainment in conversation and verse; 
The voice of experience).  
Hij is de meester met het scherpe oog voor het spel van de 
verschillende meta-niveau’s in de communicatie. Wij praten dezelfde 
taal. Hij leerde me op een nauwkeurige wijze de communicatie te 
verwoorden. Hij liet me genieten van het ‘ogenschijnlijk paradoxale’ 
van de paradoxen en dit helpt me nog steeds om scherper waar te 
nemen.  

Het nauwkeurig omgaan met taal helpt me om de diverse 
meta-niveau’s die in de vragen van mensen verborgen zitten te 
herkennen en gepast te bevragen. In iedere ‘probleemstelling’ 
(dwingende vraag) zitten meerdere meta-niveau’s verborgen. 
Het is nodig daar oog voor te hebben. Mijn aandacht voor 
zorgvuldig taalgebruik kreeg nog meer gewicht. De kwaliteit 
van taalgebruik is een hoeksteen van de Lemniscaat Benade-
ring. Inmiddels heb ik een uitgebreide tekst geschreven over 
de tien kwaliteiten van taalgebruik.  9

Samen met Ronald Laing was Gregory Bateson een inspiratiebron, 
antropoloog, 1904-1980 (Steps to an Ecology of Mind; Mind and 
Nature; Angels Fear - towards an epistemology of the sacred). Hij 
wees op de nefaste gevolgen van ‘dubbele binding’ en bekeek ‘mind’ 
op een systemische wijze. Zijn invloed was sterk op het terrein van 
familie therapie, systemisch denken en cybernetica. 

Helder denken! Het heeft me geholpen om complexe zaken 
helder te kunnen beschouwen. Het systemisch denken kreeg 
een mensen-maat. 

1975-1976 volgde ik een opleiding ‘assistent psycholoog’ aan de 
Scola Paramedicorum van Antwerpen. De meeste boeken die ze 
gebruikten (psychologie, sociologie) had ik reeds gelezen in mijn 
zelfstudie. 

 	Je leest meer in: Talen en taalgebruik9
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In de periode 1977-1980 ging veel van mijn aandacht naar studie van 
de levensloop. Dat zou uiteindelijk resulteren in een opleiding in 
1989.  

In 1979-80 volgde ik een jaaropleiding Socio-Kultureel Werk van de 
Stichting Lodewijk De Raet. Geen enkele trainer of lesgever heeft in 
mijn geheugen een bijzondere plaats. Tijdens de opleiding kwam wel 
vaak mijn ‘vreemd’ gedrag naar boven (werken op meta-meta-meta-
niveau, voortdurend associaties beleven met beeldende talen). 

Aan het IVC in Kortrijk kreeg ik mijn eerste lessen Gestalt. De 
psychotherapeut Fritz Perls, 1893-1970 (Gestalt Therapy Verbatim; 
In and Out the Garbage Pail) ontwikkelde de Gestalt therapie. Dit 
hielp me om mijn ideeën over ‘verbanden binnen een geheel’ een 
betere plaats te geven. Het hielp me op weg om het lichamelijke te 
integreren in mijn zoeken naar ‘mijn plaats in het geheel’ en ‘de 
opdracht van mijn leven’. Ik heb met Perls niet een persoonlijke 
band gevoeld en dus niet persoonlijk ‘ontmoet’.  

Er is voelbaar nog iets van Gestalt in mij telkens ik in mijn 
trainingen het Vragenkompas oefen en deelnemers in de 
ruimte laat staan, zitten of bewegen. Ik ervaar in die 
momenten telkens ‘het fysieke geheel’ van de vraagsteller + 
de vragen + mezelf + de andere aanwezigen + de omgeving. 

Aan de Interactie Academie in Hove volgde ik trainingen in 
Interactietherapie en Systeemdenken therapie. Zo kwam ik in contact 
met Paul Watzlawick, psycholoog, communicatiewetenschapper, 
1921-2007 (Pragmatics of Human Communications; Change). De 
vijf axioma’s vormen nog steeds een valabel uitgangspunt om 
communicatie te begrijpen. 
1. Het is onmogelijk om niet te communiceren, 2. Iedere communi-
catie bezit een inhouds- en een betrekkingsniveau. Laatstgenoemde 
classificeert de eerste en is daarmee dus een metacommunicatie, 3. 
De aard van een relatie is afhankelijk van de interpunctie van de 
interacties tussen de communicerende personen, 4. Mensen commu-
niceren zowel digitaal als analoog, 5. Communicatie tussen mensen 
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is symmetrisch of complementair, afhankelijk of de relatie gebaseerd 
is op gelijkheid of verschil. 

Deze axioma’s zijn geïntegreerd in mijn aanpak. Vandaar het 
belang voor mij van het relationele aspect in het denken en de 
oordelen, het zorgvuldig taalgebruik en het gebruik van vele 
talen, verbaal en non-verbaal. 

Tijdens mijn zoektocht naar efficiënter leren kwam ik Thema-
gecentreerde Interactie tegen van de boeiende Ruth Cohn, psycho-
therapeute en pedagoge, 1912-2010 (Tematische interaktie). Ik 
volgde een aantal korte opleidingen.  
Het belang van het (centrale) thema, wat een diepere laag is dan de 
inhoud van onze communicatie, kan niet worden overschat. 
De thema-gecentreerde aanpak vond ik ook terug bij Paulo Freire, 
pedagoog, 1921-1997, kritische pedagogie ( Pedagogie der onder-
drukten). Het is essentieel om het juiste thema te vinden, dat te 
‘problematiseren’ (dit betekent: de zaken scherp stellen, oordeels-
vorming vergroten, niet dramatiseren, zodat een groep mensen zich 
daar kan in herkennen) en beeldende ‘codificaties’ te gebruiken. 

In mijn aanpak wordt het centrale punt ingevuld door de 
vraag waar het hier-en-nu écht om gaat. Een scherp 
geformuleerde werkvraag ( een ‘brandende vraag’) is nodig 
wil men duurzaam resultaat behalen. Het creatief 
‘problematiseren’ van de werkvraag is nog steeds een 
essentieel onderdeel.  
Andere elementen van Ruth Cohn die ik steeds meeneem: 
aandacht voor de eigen kracht van mensen,‘storingen hebben 
voorrang’ en ‘selectieve authenticiteit’. 

Ruth Cohn past in het rijtje ‘kleine (van gestalte) grote vrouwen’ van 
vorige eeuw die ik bewonder en wiens boeken ik met plezier heb 
gelezen: Ella Maillart, 1903-1997, Zwitserse avonturier en 
fotograaf die in de jaren ’30 alleen door Siberië, China en Kashmir 
reisde. Alexandra David-Néel, 1868-1969. Ze bereikte als eerste de 
verboden Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Ze schreef verschillende 
boeken over het boeddhisme. Elisabeth Kübler-Ross, 1926-2004.Ze 
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is bekend om haar pionierswerk rond stervensbegeleiding en de 
verschillende fasen van rouwverwerking.  

Een andere figuur die invloed had op mijn kijk op leren (to learn) en 
op aanleren (to teach) is David Kolb, leerpsycholoog en pedagoog, 
°1939 (Experiential Learning). Hij heeft een constructivistische visie 
op leren en ontwikkelde een eigen visie op de leercyclus en op vier 
leerstijlen. Eind jaren ’80-begin jaren ’90 heb ik de leerstijlen 
gebruikt als basis om mijn visie op aanleren, trainen of lesgeven te 
ontwikkelen  en heb ik op die basis de “vier begeleidersstijlen” 10

ontworpen.  
Later heb ik de leercyclus van David Kolb  kunnen herwerken 
van een circulaire beweging naar een lemniscatische 
beweging. 

Ik kwam in contact met de Transactionele Analyse via Claude 
Steiner, psychotherapeut, 1935-2017, die me beïnvloedde met zijn 
boek Op dood spoor - Transactionele analyse van levensscripten. 
Via deze weg kreeg mijn systemische blik een dimensie meer. Ik 
leerde scripts te herkennen. Het (h)erkennen van het Redder-script is 
erg belangrijk wil je mensen in hun eigen kracht kunnen laten. Dit 
script is een enorme valkuil voor leraren, trainers, coachen, 
hulpverleners, artsen. 

In mijn aanpak zal ik steeds aandacht hebben voor het 
Redder-script omdat het de Pathfinder in mensen  tegenhoudt 
om te ontwikkelen en de sturende kracht te zijn. Bij het vragen 
stellen is het steeds opletten om niet in de valkuil van het 
Redden te trappen. 

Tijdens die jaren kwam ook NLP op mijn pad. Richard Bandler , 
°1950 en John Grinder, linguïst, °1940 (The Structure of Magic: A 
Book About Communication and Change; Frogs into Princes: Neuro 
Linguistic Programming) zetten hun inzichten in taal en menselijke 
relaties om in een pragmatische aanpak. Ik heb echter geen NLP-
training gevolgd. Wel heb ik hun boeken gelezen. 

 Mijn visie op leren en aanleren lees je in: Leerrijker worden, het kàn10
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Via hen las ik ook over Milton H. Erickson, hypnotherapeut en 
psychiater, 1901-1980. 

Mijn aandacht voor taal en de invloed op hoe mensen vorm 
geven aan zichzelf en aan de relatie met hun omgeving is daar 
niet vreemd aan:  “Zo zie ik mezelf.”, “Zo zie ik jou.”, “Zo 
zie ik onze relatie.”, “Zo is dit gegeven voor mij een 
probleem.”, enz. 

In de jaren ’80-’89 volgde verschillende cursussen rond lichaams-
taal en non-verbale communicatie.  

Ik heb in die periode een flinke poging gedaan om te leren tekenen, 
schilderen, boetseren en beeldhouwen. 
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1989 - Biografisch werk 

In 1977 ging mijn oudste zoon als eerste van mijn kinderen naar de 
Rudolf Steinerschool (De Vrije School) in Antwerpen. Ik zal 
vijfentwintig jaar lang een erg actieve en betrokken ouder zijn 
(klasouder, voorzitter ouderraad, bestuurslid). In de eerste jaren heb 
ik een reeks werken van Rudolf Steiner, 1861-1925, gelezen. Ik ben 
nooit een ‘antroposoof’ geworden, daarvoor ben ik veel te kritisch. 
Ik voelde ook geen verbinding met de persoon Rudolf Steiner. 
Via deze weg leerde ik het biografisch werk kennen van Bernard 
Lievegoed, arts, pedagoog en bedrijfspsycholoog, 1905-1992 
(Ontwikkelingsfasen van het kind; Organisaties in ontwikkeling; 
Mens op de drempel; De levensloop van de mens).  
Mijn interesse in de bewegingen van het leven en de biografische 
wetmatigheden dateert reeds van mijn zestiende. In mijn leerboekjes 
van die tijd staan notities over mijn visie op de levensloop.  
In 1989 volgde ik een opleiding Biografie-begeleider. Daar heb ik 
Bernard Lievegoed nog mogen ontmoeten. Jerry Schöttelndreier 
(Levenslijnen; Opzoek naar de rode draad) en Martin van den 
Broek waren de begeleiders die me leerden de goede vragen te 
stellen. Het stellen van de ‘juiste vraag’ kreeg een sterke impuls. 

Ik heb later verschillende andere visies op de levensloop onderzocht, 
o.a. via een cursus van de Open Universiteit ‘De menselijke 
levensloop’ (1990) en de boeken van o.a. Gail Sheehy (Passages; 
Pathfinders; Understanding Men’s Passages) en De menselijke 
levensloop in historisch perspectief (1986) Red. H.FM. Peeters. 

Het biografisch aspect is van wezenlijk belang bij het 
oplossen van ‘problemen’. Wanneer je goed kijkt zijn alle 
problemen (= alle brandende vragen) biografisch!   
De kunst van het vragen stellen is tegelijk een biografische 
kunst, rond een individuele biografie of de biografie van een 
team of die van een organisatie. 
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1990 - Een eerste keerpunt: de Dynamische 
Oordeelsvorming 

In 1990 maakte ik via Martin van den Broek kennis met de 
Dynamische Oordeelsvorming. Dat is het dynamisch model voor 
oordeelsvorming van Lex Bos, organisatieadviseur, 1925-2006 
(Oordeelsvorming in groepen; Binnen de perken te buiten; Schenken 
en danken; Vertrouwen; Achterstevoren; Vraagbakens).   
Dit zal een erg belangrijk keerpunt blijken in mijn leven. Mijn 
zoeken kreeg een duidelijke focus die zeer goed bij mij past.  
Lex Bos is de spil van de ommekeer die ik maakte in 1990. Ik ben 
dan 43, de klassieke midlife periode. Daarop startte ik in 1992 als 
zelfstandig ondernemer.  

Martin van den Broek vertaalde het gedachtegoed van Lex Bos 
naar de praktijk en richtte in 1990 Stichting Dialoog op. (De 
stichting waakt nog steeds over het model van Lex Bos en verzorgt 
trainingen.) Vrij snel werd ik bestuurslid van Stichting Dialoog. Ik 
heb binnen de stichting gezorgd voor teksten, tekeningen en 
brochures. Ik gaf trainingen en coaching met het model. 

Lex Bos schrijft uitdrukkelijk in zijn proefschrift (Oordeelsvorming 
in groepen, 1974) dat hij de relationele aspecten bij zijn onderzoek 
buiten haakjes heeft geplaatst. Tijdens mijn gesprekken met Lex heb 
ik herhaaldelijk aangedrongen om die dimensie alsnog in het model 
te integreren. Hij kon het echter niet doen passen in zijn antroposo-
fische visie. Lex Bos bleef zeer trouw aan zijn eigen bron: Rudolf 
Steiner.  

Ik heb veel respect voor Lex Bos en Martin van den Broek als 
een zeer waardevolle bron in mijn ontwikkeling. Ik wilde 
echter de relationele aspecten én het contextuele aspect 
integreren in het model en in de aanpak.  
In 2000 heeft dit geleid tot het afstand nemen van Stichting 
Dialoog en het ontwikkelen van mijn eigen visie. 
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De jaren negentig - De visie verruimen 

Filosofisch kwam ik in 1990 jaren terecht bij de Comparatieve 
filosofie van Ulrich Libbrecht, sinoloog, 1928-2017 (Compara-
tieve Filosofie (4 delen); Oosterse filosofie; Is God dood?) en de 
School voor Comparatieve Filosofie. Daar kreeg ik mijn eerste 
inleidingen in Oosterse filosofie (Boeddhisme, Taoïsme). 

Met het boek “Haiku, Een jonge maan” (J.van Tooren) werd de 
wereld van de haiku (Japanse Zen dichtkunst) mijn wereld. Het 
uitdrukken van mijn zen-nige gedachten kreeg daardoor een 
passende, poëtische vorm. Ik voelde een persoonlijke band met de 
vernieuwer Issa Kobayasi, 1763-1827, wegens zijn innig 
persoonlijke schrijfstijl. Met Matsuo Bashō, 1644-1694, voelde ik 
niet zo’n sterke relatie ook al had ik eens de wens dat ik zijn 
voettocht door Japan zou nalopen, beschreven in zijn boek “Narrow 
Road to the Interior and other writings”. 

Bij het instituut Leren Over Leven had ik in de jaren negentig en in 
2000 een aantal trainingen gevolgd die mij het belang en de concrete 
werking van het contextuele aspect hebben bevestigd.  
Zo heb ik kennis gemaakt met het Opstellingen-werk van Bert 
Hellinger, psychotherapeut, 1925-2019, (De verborgen dynamiek 
van familiebanden)  en met de Contextuele therapie van Ivan 11

Böszörményi-Nagy, psychiater en psychotherapeut, 1920-2007 
(Between give and take - a clinical guide to contextual therapy; 
Grondbeginselen van de contextuele benadering).  

In mijn visie (en mijn aanpak) verlopen de processen steeds 
contextueel én interafhankelijk = binnen een specifieke 
context die invloed heeft op de processen én die op haar beurt 
door de processen wordt beïnvloed. 

In 1998 nam ik deel aan een training ‘Klasse en levens-partners’ van 
Inez Roelofs. Klasse-socialisatie is zo herkenbaar in mijn werk. 

 Voor een kritische blik op Familieopstellingen:  11

https://skepsis.nl/berthellinger/
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2001 - Een tweede bijzonder keerpunt: 
de Lemniscaat Methode 

In 2001 stelde ik de Lemniscaat Methode voorop waarin er naast de 
horizontale, praktische dimensie (de tekening van de liggende 
lemniscaat) ook een verticale, relationele dimensie hoort (de 
tekening van de opstaande lemniscaat) én de beide lemniscaten gevat 
binnen een cirkel (de context). 

2001 (ik ben dan 54) was een cruciaal jaar!  
Tussen mei en augustus 2001 hebben er wondermooie ontmoetingen 
plaatsgevonden.  
• April 2001, was het net mijn verjaardag geweest en ik ontving 

bijzondere geschenken van vrienden met bijzondere gevolgen: 
Een vriendin schonk me een cd met het vioolconcerto van 
Beethoven gespeeld door Hilary Hahn.  

Ik ben sindsdien Beethoven nog meer leren waarderen en heb 
via hem het ‘denken in klanken’ ontdekt. Ook de violiste 
Hilary Hahn volg ik nog steeds. 

Van een andere vriendin kreeg ik een ‘vreemd’ boekje: “De 
verzen van het Midden”, een poëtische vertaling van 
Nāgārjuna’s hoofdwerk (Indisch filosoof uit de tweede eeuw).  

Nāgārjuna is sindsdien mijn grote leermeester. Ik bezit 
inmiddels vijftien verschillende Engelse vertalingen met 
commentaar van zijn hoofdwerk als studiemateriaal. 
Nāgārjuna heeft me geholpen om het Lemniscatisch denken te 
her-ontdekken. 

Iemand gaf me het adres van de Zen-monnik Thich Nhat Hanh 
in Frankrijk.  

De volgende jaren zal ik daar enkele keren naartoe gaan. Ik 
las ook een hele reeks boeken van hem. Regelmatig mediteren 
werd een nieuwe gewoonte. 

• In mei 2001 volgde ik een ‘training Open Space Facilitator’ in 
Denemarken, bij Harrison Owen, de pionier van de methode. In 
2000 was ik deelnemer van de achtste OSonOS (Open Space on 
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Open Space) in Berlijn en heb ik hem daar voor het eerst ontmoet. 
Het was de herkenning van een levenshouding die ik reeds als 
kind had. 

• Eind juni 2001 nam ik op uitnodiging van een Deense vriend deel 
aan de ‘Open Learning Village’ in Castle Borl in Slovenië en aan 
‘Art and Business’ de daarop volgende week (een internationale 
ontmoeting tussen leiders, business vernieuwers en kunstenaars). 
Het bleek een ganse week te draaien rond … het vioolconcerto 
van Beethoven! De violist Miha Pogadnick leerde mij luisteren 
en de structuur van het concerto te begrijpen: het gaat om een 
dialoog en om een proces van fundamentele verandering.  

Ik beleefde een grote Aha! toen ik daar begreep dat er op een 
dieper niveau een verband is tussen Beethoven en Nāgārjuna!  

In de Open Learning Village was er een jonge Senegalees. Op 
zijn uitnodiging zal ik het volgende jaar voor de eerste maal 
enkele weken in Senegal vertoeven en daar ook kennis maken 
met jonge kunstenaars, o.a. Rackie Dhianka.  

Er werden relaties gelegd met kunstenaars die tot op heden 
inspirerend werken. 

• In augustus 2001 was ik voor de 9e OpenSpace on OpenSpace in 
Vancouver (Canada). Ik kon ook mijn oudste zoon bezoeken die 
in Seattle woont. In een tweedehandszaak in Seattle vond ik 
enkele Engelse vertalingen van teksten van Nāgārjuna! 

• Eind 2001, de Deense vrienden gaven mij tevens een uitnodiging 
om Juanita Brown te ontmoeten, de ontwerpster van de World 
Café.  

Ik ben de daarop volgende vier jaar telkens teruggegaan naar Borl en 
de Art and Business bijeenkomsten en heb daar mensen ontmoet als 
Carol S. Pearson (The Hero Within), Margaret Wheatley 
(Leadership and the New Science; Simple Conversations to restore 
Hope to the Future; A Simpler Way; Finding Our Way - Leadership 
for an Uncertain Time ) en Otto Scharmer (Theory U). 
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De ontmoetingen in Castle Borl, Slovenië, brachten bij mij opnieuw 
interesse in de Tocht van de Held van Josepth Campbell, 1904-1987 
(A Hero with a Thousand Faces; Thou Art That - Transforming 
Religious Metaphor; The Inner Reaches of Outer Space; The Power 
of Myth). Ik had van jongs af aan veel belangstelling voor mythen en 
sagen. Lange tijd heb ik het beeld van de Tocht van de Held gebruikt 
voor fundamentele veranderingen. In 2004 heb ik ezelf en cursus 
gegeven daarrond. Toch werd me later gaandeweg duidelijk (via het 
ontdekken van de Drie Grondpatronen) dat hij alles bekeek door een 
lijnige bril en dat hij de vele verhalen ‘aanpaste’ en citeerde in 
functie van de monomythe. Zijn werk lijkt me vandaag op het 
verhaal van het bed van Procrustes. De monomythe is een mythe! 

In mijn aanpak spelen verhalen een belangrijke rol.  Ieder 
mens is een verhaal. Het ’zelf’ is een verhaal. Het blijft 
boeiend om het ‘mythische’ in ieder mens te ontmoeten. 

Harrison Owen °1935, ontwikkelaar van de Open Space aanpak 
(Open Space Technology - A users’s guide; Expanding our now; The 
practice of Peace) ‘trainde’ niet de Open Space, hij wàs het, gewoon, 
helemaal. Onze ontmoeting in 2000 en 2001 riep in mij zoveel 
bekende gevoelens, gedachten en beelden op dat ik kon ervaren hoe 
Open Space in mijn eigen DNA zit. Ik leefde reeds als kind als een 
Open Spacer. De vier principes en de wet van de twee voeten, het zit 
allemaal in mijn bloed, zo leek het in 2001 en zo beleef ik het nog 
steeds.  

Ik werk het best en het liefst in een Open Space-sfeer en met 
een Open Space Mind. 

Via mijn Deense vrienden ontmoette ik Juanita Brown °1944, 
ontwikkelaar van de World Café aanpak (The World Café - 
Ph.D.Dissertation; The World Café Shaping our Futures Through 
Conversations that Matter). Het was opnieuw een schot in de roos. 
Dialoog voeren met grote groepen kreeg een dynamische vorm die 
me erg goed ligt. Ik heb haar lessen onmiddellijk kunnen verbinden 
met de kunst van het vragen stellen zoals ik die aanleerde in mijn 
trainingen van de Lemniscaat Methode. Jarenlang ben ik zelfs een 
fervente ‘missionaris’ geweest van de World Café. Ik ken alle 
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mogelijkheden en valkuilen van de aanpak. Gaandeweg ben ik iets 
milder geworden, maar ik ben nog steeds een trouwe volger van 
Juanita Brown.  

Mijn aanpak is in wezen een dialoog, een dialoog met jezelf. 
Een begeleider dient om jou te helpen je innerlijke dialoog te 
voeren. Het is geen dialoog met de begeleider! Enkel zo kun 
je de Pathfinder in jezelf aanspreken en vertrouwen. 
De World Café zal samen met de Open Space de volgende 
jaren professioneel mijn belangrijkste toegevoegde waarde 
zijn als facilitator. 

Beethoven, 1770-1827, was reeds op mijn achttiende in mijn leven 
gekomen maar ik heb hem nooit zo innig beleefd als met het viool-
concerto in 2001. Mijn bewondering voor die man groeit met ieder 
concert, met ieder boek over hem dat ik lees, met iedere brief van 
hem die ik lees. Ik kan de mens voelen die worstelde om te 
verklanken wat er tegelijk in zijn hart en in zijn geest gebeurde. 
Tijdens de zeer moeilijke periodes in zijn leven (relationeel, sociaal 
en maatschappelijk) heeft hij muziekparels gecomponeerd! Dit blijft 
een bijzonder mens die me iedere dag inspireert.  

Wat heeft Beethoven te maken met het Lemniscatisch denken? 
Sommige inzichten kun je niet verwoorden, wel kunstzinnig 
uitdrukken. Stilte is een bijzonder ‘instrument’ in de kunst van 
het vragen stellen. 
“Variaties in de muziek zijn sterker dan woorden. De taal van 
de muziek laat veel meer nuances toe dan de woordentaal: 
echo’s, canon, variaties, tierlantijntjes, het verdwijnen of 
vervagen van het thema, het snel in- of uitzoomen. Beethoven 
speelde met stiltes om tijd, ritme en tempo te variëren. Hij 
verbrak vaste ritmes, creëerde gaten in de tijd, schreef als in 
een morse-taal (lang-kort-lang) en bouwde ongeduld in.”  12

 Jeremy Denk in een lezing op19/10/17 in deSingel Antwerpen12
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2002 - Lemniscatisch denken 

Nāgārjuna, Indisch boeddhistisch filosoof, ±125 - 250, verscheen 
op het juiste moment in mijn leven. Zijn zes erkende (filosofische) 
werken zijn: Fundamental Verses of the Middel Way; Overturning 
the Objections; Jewel Garland of Advice; Seventy Verses on 
Emptiness; Sixty Verses on Argument;  Pulverizing the Categories.  

De enige Nederlandse vertaling van het hoofdwerk van Nāgārjuna 
(Mūamadhyamakakārikā) rechtstreeks uit het Sanskriet, Nāgārjuna 
Grondregels van de filosofie van het midden, Erik Hoogcarspel, Olive 
Press 2005, raad ik ten zeerste af. Het bevat ‘vreemde’ vertalingen én 
de commentaar slaat de bal compleet mis én de Japanse tekeningen 
bij deze Indische tekst zijn volkomen misplaatst en slaan nergens op.  
Het boek Verzen uit het midden, Stephen Batchelor, Asoka 2001, is 
een vertaling van de prozaïsche Engelse vertaling Verses from the 
Center, Riverhead Books, New York 2000. De nadelen van dit boek 
zijn het inkorten van de tekst en het willekeurig veranderen van de 
volgorde van de hoofdstukken. De commentaar is wel goed. 
Een goede Engelse vertaling van het hoofdwerk met degelijke 
commentaar is: The Fundamental Wisdom of the Middle Way, Jay 
L.Garfield, Oxford Univ Press 1995. 
Een goed boek in het Nederlands is: Boeddhistische psychologie van 
de leegte, David Ross Komito, Kunchab Publicaties 2001 (de 
vertaling van Nagarjuna’s “Seventy Stanza’s”, 1987) 

Van bij de eerste bladzijden van het boekje “Verzen van het midden” 
had ik een zeer warm gevoel: “Dit is thuiskomen, hier ben ik waar ik 
in feite al altijd ben geweest.”. 
Nāgārjuna werd later genoemd als de stichter van de Madhyamika 
(De weg van het Midden). Daar zijn kritische vragen bij te stellen. 
Hij heeft het denken van de Boeddha helder ge(her)formuleerd. Hij 
heeft de begrippen ‘weg van het midden’, ‘leegte’ en ‘inter-
afhankelijk ontstaan’ stevig filosofisch onderbouwd én uitgebreid. 
Zijn teksten werden in de vijfde eeuw vertaald in het Chinees 
waarbij begrippen uit het Taoïsme van pas kwamen. Dit zijn de 
oudste documenten waar we over beschikken. In de zevende eeuw 
verscheen er in India een commentaar op zijn hoofdwerk waardoor 
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we een Sanskriet-versie van de tekst bezitten. In de twaalfde eeuw 
werd zijn werk vertaald in het Tibetaans. 
De wisselwerking Madhyamika-Taoïsme ligt mee aan de basis van 
de ontwikkeling van de Chan (China, 5e eeuw) of Zen (Japan, 13e 
eeuw). 

Nāgārjuna leest voor de meeste mensen moeilijk en paradoxaal. Hij 
schrijft echter niet met paradoxen maar wel zeer nauwkeurig en 
nauwgezet. De nadruk die hij legt op de grenzen van de 
conventionele begrippen en talen is erg belangrijk want de 
(woorden)taal vormt het waarnemen, het ervaren en het denken. 
Geen denken zonder begrippen en zonder een taal (verbale en non-
verbale talen).  Het ultieme doel is het loslaten van alle concepten 13

als zouden ze de ‘werkelijkheid’ weergeven of de ‘ultieme waarheid’ 
zijn, je dient ze te herkennen in hun menselijke beperkingen, 
concepten zijn louter conventionele constructies, ‘conventionele 
waarheid’. 

Dankzij Nāgārjuna heb ik de Drie Grondpatronen kunnen 
onderscheiden en het Lemniscatisch Grondpatroon kunnen 
verwoorden en het een duidelijke plaats geven.   14

Mijn aanpak kreeg veel meer diepte.  
Ik voel me met geen enkele persoon zo sterk verbonden als 
met hem, ook al heeft hij eeuwen geleden geleefd. Ik vorm me 
geen fysiek beeld van hem. De weinige afbeeldingen die van 
hem werden gemaakt en nu circuleren zijn vijfhonderd jaar of 
later na zijn dood gemaakt. Opmerkelijk, al wordt hij in vele 
boeddhistische scholen vaak geciteerd en de Tweede Boeddha 
genoemd in Tibet, is er geen tempel waar men speciaal hem 
vereert. 

 Lees meer in: Talen en taalgebruik13

 	Je leest meer in: Drie grondpatronen om je leven te be-leven14
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In mijn studie word ik erg geholpen door Jay L. Garfield (°1955), 
een deskundige inzake boeddhisme, cognitieve wetenschappen en 
mind (The Fundamental Wisdom of the Middle Way; Pointing at the 
Moon; Empty Words; Engaging Buddhism; Foundations of cognitive 
science; Moonshadows - Conventional Truth in Buddhist Philoso-
phy; An Ocean of Reasoning: Tsong kha pa’s Great Commentary on 
Nāgārjuna’s Mūlamadhyamakakārika).   
Daarnaast is Jan Westerhoff een belangrijke bron: Nāgārjuna’s 
Madhyamaka; Crushing the Categories: Nāgārjuna's Vaidalyapra-
karana; The Dispeller of Disputes: Nāgārjuna's Vigrahavyavartani; 
Moonshadows: Conventional Truth in Buddhist Philosophy; The 
Golden Age of Indian Buddhist Philosophy 

Tijdens de eerste jaren van de nieuwe eeuw groeide mijn belang-
stelling voor de neurowetenschappen. Een nieuwe technologie 
zorgde voor boeiende intellectuele input: podcasts. Vooral de 
Brainsciencepodcast van Ginger Campbell is een onuitputtelijke 
bron voor mijn kennis van neurowetenschappen. De afleveringen 
zorgden er voor dat ik interessante boeken las en vragen ging stellen 
bij de grenzen van het menselijke denken en ervaren. 

Ik ben ook blijvend gevormd door de ‘ontmoeting’ met Francisco 
Varela, Chileens bioloog en filosoof, 1946-2001 (The tree of 
knowledge: the biological roots of human understanding; The 
Embodied Mind - Cognitive Science and Human Experience; Ethical 
Know-How; The View From Within-First-person approaches to the 
study of consciousness) 
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2004 - Naar het oosten 

Een nieuwe partner zorgde er in 2004 voor dat ik twee zeer boeiende 
jonge vrouwen leerde kennen, haar dochters: Sara ontwikkelde tot 
sinoloog, Eva tot indoloog. Alles wat ik nodig had om me verder te 
ontwikkelen, kreeg hierbij een flinke steun. Via hen bezocht ik een 
eerste keer China en India. Ik zal deze landen (vooral India) daarna 
nog vele malen bezoeken. 
Zij hadden invloed op het verschuiven van mijn meditatie-beleving 
van hoe Thich Nhat Hanh het aanleert naar de Vipassana meditatie. 

Inmiddels heb ik meerdere tiendaagse en driedaagse 
Vipassana trainingen gevolgd en zit ik zeer regelmatig. 

Toen kwam Zhuang Zi, Chinees taoist, ca. 369-286 BCE, vrolijk 
wandelend op mijn pad. Hij is een duidelijk voorbeeld van Lemnis-
catisch denken. Hij is samen met Nāgārjuna de ‘vader’ van Zen. 

Zhuang Zi zorgt voor de vrolijke noot, het verbinden van 
humor en diepe ernst. Mijn liefde voor haiku’s kreeg via hem 
nog meer perspectief. Ik verdiepte me meer en meer in 
Nāgārjuna, in Zhuang Zi en de Tao, om hen nooit meer los te 
laten. Zij hebben tot op vandaag de diepste sporen nagelaten 
in mijn waarnemen, mijn denken, mijn keuzes en handelen. 

Mijn bibliotheek met vertalingen van de de Laozi (Tao Te Ching), 
van de ZhuangZi en de werken van Nāgārjuna zal met de jaren zeer 
sterk groeien. Aangezien ik geen Chinees, Sanskriet of Tibetaans heb 
geleerd ben ik aangewezen op vertalingen. Uit het vergelijken van de 
verschillende vertalingen heb ik geleerd dat ik kritisch moet staan 
tegenover elke vertaalde tekst (dus ook de mijne mocht ik de 
oorspronkelijke talen hebben geleerd). Daarenboven zijn de ‘bron-
teksten’ vaak zelf vertalingen van een tekst die niet meer beschikbaar 
is. 
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2000-2015 - Trainingen en coachen 

Ik heb veel te danken aan mijn klanten die mijn praktische inzichten 
hebben helpen vergroten. Inzichten groeien niet door te reflecteren 
maar door het dynamisch samengaan van reflectie + doen + 
experimenteren + studie + gesprekken + fouten maken + vallen en 
terug rechtstaan. Mijn inzichten zijn nooit theorie gebleven maar 
kregen altijd handen en voeten.  
De opdrachten van mijn klanten in België en Nederland zorgden 
voor de ontwikkeling van mijn inzichten en mijn aanpak bij coaching 
en trainingen: de Kunst van het vragen stellen; Train the trainer; 
Begeleidersstijlen; Creatief Trainer; Open Space; World Café; 
dialoog; probleemoplossend vermogen; biografie begeleiding; 
ontwikkeling van een visie en een missie. 

Ik ben de directie erg erkentelijk van o.a.: AG Insurance, Allanta, 
CKZ Limburg, CLB, Cronos, De Cirkel, De Vijver, Dolmen, 
Duracell, Electrabel, FRDO, Infrabel, Katarsis, KBC Verzekeringen, 
Kind&Gezin, Kind&Preventie, KPN (NL), Management Sociale 
Economie aan de UHasselt, MFW (NL), Microsoft (BE), Microsoft 
(NL), Nidos (NL), NIRAS, Pentascope, (meerdere) Politiezones in 
België, Provincie Antwerpen, Provincie Limburg, Raad vd 
Kinderbescherming (NL), SEN, SIT Limburg, Sodalis, Syntra West, 
WES (opleiding voor trainers uit ontwikkelingslanden), Trento (NL). 

Ik was jarenlang lid van VOV (Vereniging voor Opleiders en 
Verantwoordelijken Vorming) en van Kauri, waar heel veel te leren 
viel op de studiedagen. 
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2013 - Een nieuw keerpunt en 
het Schenkjaar 2014 

Ingrijpende gebeurtenissen in het najaar 2013, zowel privé als 
professioneel, zorgden voor een volgend belangrijk keerpunt in mijn 
leven en in de ontwikkeling van mijn aanpak. Daarop  maakte ik van 
het academiejaar 2014-2015 mijn Schenkjaar. Ik heb een gans jaar 
gratis trainingen en coaching gegeven.  
Ik gaf ook mezelf een geschenk: een aantal opleidingen. 

Via een introductie, een basistraining, een driedaagse en een jaar-
opleiding bij Corrylaura Van Bladel leerde ik de Geweldloze 
Communicatie (Nonviolent Communication NVC) kennen en dus 
Marshall Rosenberg, psycholoog, 1934-2015 (Nonviolent Commu-
nication: A Language of Life; Living Nonviolent Communication: 
Practical Tools to Connect and Communicate Skillfully in Every 
Situation). 

De verbanden tussen de Geweldloze Communicatie en mijn 
aanpak waren van bij de start zeer duidelijk. Het Vragen-
kompas hanteert bv. voor de vragen bij de relationele 
dimensie (Ik - Wij) dezelfde visie en aanpak als de NVC.  

Ik werkte aan mijn marketing-aanpak via opleidingen bij Open 
Circles. 

Ik ging opnieuw Westerse filosofie lezen. Ik las ondermeer twee 
filosofen omdat vaak naar hen wordt verwezen bij commentaren op 
Nāgārjuna:  Ludwig Wittgenstein, 1889-1951 (Tractatus Logici-
philosophicus; Studies for ‘Philosophical Investigations’; On 
Certainty; Philosophical Investigations)  
Ik lees opnieuw Friedrich Nietzsche, 1844-1900 (Waarheid en 
leugen; De vrolijke wetenschap; De genealogie van de moraal;, Zo 
sprak Zarathoestra; Nagelaten fragmenten; Ecce Homo). 
Ik krijg de filosoof Baruch Spinoza, 1632-1677, over de vloer 
(Ethica; Tractatus theologico-politicus) 
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2015 - De weg vooruit naar de bron  

De ervaringen in 2013 en 2014 hebben me doen teruggrijpen naar 
mijn eigen bronnen en vooral naar de bron in mezelf.  
Reeds op zeer jeugdige leeftijd wilde ik leraar worden. Echter niet 
een leraar zoals de voorbeelden in mijn omgeving. Ik voelde me een 
‘padvinder’ en koos niet voor de opstelling van de leraar als expert 
of de gids. Ik wilde de Pathfinder in anderen stimuleren.  15

Opgelet, een padvinder is geen verkenner!  
Een verkenner (Engels: scout) is iemand die een ‘vijandelijk’ 
gebied verkent om nuttige informatie te kunnen geven aan de 
leiding zodat die de risico’s kan afwegen en een juiste 
beslissing nemen. De taak van een verkenner komt uit de 
wereld van het leger en de oorlogsvoering. Hij staat in dienst 
van een (leger)leider, een machthebber. 
De figuur van de padvinder (Engels: pathfinder) komt uit de 
wereld van de nomaden die rondtrekken, steeds op zoek naar 
nieuwe gronden. De pathfinder leidt bij het vinden van 
nieuwe wegen naar bronnen voor voedsel en beschutting. De 
nomaden beleven hun omgeving als deel van hun leven, en 
omgekeerd, zij zien zichzelf als onderdeel van een groter 
geheel. De pathfinder zorgt bijgevolg tevens voor een goede 
relatie met het gebied dat de groep betreedt. De pathfinder is 
een leidende figuur ten dienste van een gemeenschap. 

Een Pathfinder heeft geen oordeel over het landschap waarin hij zijn 
weg vindt. De werkelijkheid is niet 'goed' of 'slecht'. De werkelijk-
heid is zoals je ze waarneemt. Een Pathfinder neemt scherp zijn 
werkelijkheid waar, maakt keuzes, beslist en handelt vanuit verant-
woordelijkheid. Hoe werkt een Pathfinder-leraar? Vooral vindend, 
vanuit de kracht van het niet-weten en verbindend. 

 	Je leest hierover meer in Pad-vindend leiderschap - Samen de juiste weg 15

vinden, mijn eerste boek dat in 2016 verscheen. nu gratis te downloaden
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Nieuwe begrippen 

2015 - Ik ga voor het constructief, waarderend verhaal in iedere 
situatie. De verandering in 2015 betekende concreet: 
✓ Ik hanteer de begrippen ‘dringende, dwingende werkvraag’ of 

‘brandende vraag’ en stop het gebruik van de begrippen 
‘probleem’ en ‘oplossing’. 

✓ Ik ga voor een totaal-aanpak via de ‘Lemniscaat Benadering’  
en stop met de ‘Lemniscaat Methode’. Het is immers niet louter 
een pragmatische gebeuren, niet louter een techniek. Het is een 
aanpak binnen een levensstijl.  16

✓ Ik hanteer het ‘Vragenkompas’ en schrap het ‘Lemniscaat 
model’. Het begrip ‘model’ roept te zeer op dat het zou gaan om 
een kader en een stappenplan. Het kompas past beter bij het 
voortdurend bewegen, het wikken en wegen en kiezen van 
richtingen. Het is het instrument van de Pathfinder. 

✓ Het begrip ‘Lemniscatisch denken’ past in een geheel van ‘Drie 
Mentale Patronen’. De samenhang van de patronen zal ik verder 
onderzoeken. 

✓ Tijdens het begeleiden en trainen van de Kunst van het vragen 
stellen en het aanpakken van ‘problemen’ ontwikkelde ik 
oefeningen die meer aandacht vroegen voor de beleving van 
woorden. Een eerste neerslag vind je in het boek: De Blauwe 
Rivier oversteken - Hoe ontwikkel ik een ‘probleem’ tot een 
duurzame ‘oplossing’? (2017) Dit zou een jaar later resulteren in 
het formeel herkennen en erkennen van de ‘Woordenwolk’. Het 
inzicht dat aan ieder begrip een persoonlijke betekenis, een 
beleving en een beeld kleeft.  17

 De naam ‘Lemniscaat Benadering’ heb ik sinds 2019 laten rusten. Het is 16

geen aantrekkelijke naam. Ik heb het niet goed aangepakt en ik heb me 
niet in het juiste professionele netwerk geïntegreerd.

 Meer in: Wat is een woordenwolk?17
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Inspiratie uit de exacte wetenschappen 

Ik heb steeds veel gelezen en informatie opgenomen maar sinds 2014 
versnelde dat via boeken, podcasts, TED talks en YouTube. Zo 
begroette ik andere leermeesters. 
Zo ontmoet ik Antonio Damasio, de hoogleraar neurowetenschap-
pen (De vergissing van Descartes; Het gelijk van Spinoza; Ik voel 
dus ik ben; Het zelf wordt zich bewust; de vreemde orde van de 
dingen). 

Damasio leert me dat ‘bewustzijn’ een werkwoord is en het 
gaat om processen en dat het lijnig grondpatroon processen 
omzet in ‘objecten’, in casu ‘hét bewustzijn’. 

Daarnaast is er ook Alva Noë, de filosoof die zich focust op kunst en 
het bewustzijn (Action in perception; Strange tools-Art and the 
human nature) 
Uiteraard lees ik Yuval Noah Harari, de prof geschiedenis die snel 
zeer populair wordt (Homo Sapiens; Homo Deus; 21 Lessons for the 
21st Century) 
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2016 - Eindelijk een eerste boek 

Ik heb steeds veel geschreven. Het schrijven en uitgeven van een 
eigen tijdschrift startte ik op mijn zestiende in een jeugdclub. 
Schrijven en een tijdschrift uitgeven deed ik in alle situaties waar ik 
actief bij betrokken was. Jarenlang gaf ik (tot 2001) een eigen 
maandblad uit “Visies” dat trouwe lezers had. 
Ik heb in het verleden geschreven over de Dynamische Oordeels-
vorming, leren, leerstijlen en begeleidersstijlen, communicatie, 
Lemniscatisch denken, de Lemniscaat Methode, de World Café, de 
Open Space methode en over duurzaam oplossen.  
Voor mijn trainingen maakte ik langere teksten. 
Op verschillende van mijn reizen schreef ik mijn leerboekje vol en 
deelde dat met velen via Dropbox en een website. 
Ik heb honderden haiku’s en eigenzennige gedachten geschreven. 

Jarenlang nam ik me voor om alles te ordenen in een boek en dit uit 
te geven. Ik ondernam verschillende malen een poging. Telkens 
bleek het voor kritische lezers ‘te moeilijk’ of ‘te ernstig’ of ‘te kort 
en te bondig’ of ‘te ingewikkeld’ of de tekst te lang. 
Na mijn terugkeer uit India in oktober 2015 heb ik me er systema-
tisch aan gezet =  geen groot werk schrijven maar enkele kleinere, 
praktische boeken publiceren.  
Twee boeken heb ik de jaren daarop gepubliceerd: 

• Pad-vindend  leiderschap - Samen de juiste weg vinden (2016) 

• De Blauwe Rivier oversteken - Hoe ontwikkel ik een ‘probleem’ 
tot een duurzame ‘oplossing’? (2017) 

De boeken gaf ik uit in eigen beheer. Ik wil immers snel de tekst 
kunnen verbeteren of aanpassen indien ik dit nodig acht. De boeken 
zijn werkdocumenten, doe-boeken, Pathfinder-boeken, mini-
trainingen in zakformaat. 

De boeken zijn  gratis te downloaden via  
https://francisgastmans.com/boeken/ 
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Einde van de Lemniscaat Academie 

Eind 2016 ben ik volledig gestopt met mijn commercieel bedrijf 
‘Lemniscaat Academie’. Wat ik had gehoopt - samen met enkele 
collega’s een Academie uit te bouwen - is er niet gekomen. Ik heb er 
te weinig effectieve stappen voor gezet. Ik ben van bij mijn geboorte 
iemand die deelt, schenkt, uitdeelt, weggeeft én tegelijkertijd een 
‘vreemde’ kerel: a Solitary Pathfinder. 
Dus back to basics: ik handel nu onder mijn eigen naam en heb een 
nieuwe website gemaakt: https://francisgastmans.com 

Ik heb de website van de Lemniscaat Academie van het net gehaald. 
Daarmee verdwenen ook alle teksten op die site. Dat gaf me de 
gelegenheid om die teksten te herwerken en op de nieuwe site te 
zetten onder de noemer ‘Korte teksten’.  
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2017- Kunst en terug beeldhouwen 

Ik ging terug tekenen en beeldhouwen. Vele jaren geleden had ik 
reeds gebeeldhouwd. Nu deed ik het bij Kathryn Harington in Het 
Geheel, Kasterlee. Ik voelde de nood groeien om dit te integreren in 
mijn werk waarbij ik aandacht heb voor beeldende talen. 

In 2018 heb ik een gans jaar samengewerkt met een jonge kunstenaar 
in Amsterdam: Fenneke Voorsluis. We hadden een prachtige ruimte 
ter beschikking voor onze tentoonstellingen, try-outs, workshops, 
e.d. ‘De Huiskamer’. Zo kwam kunst en het kunstzinnig werken nog 
meer in mijn leven. Mijn gedachten over talen en taalgebruik kregen 
een concrete aanvullende impuls.  

In de Kunstacademie van Berchem kon ik vanaf 2019 meerdere 
avonden per week beeldhouwen onder deskundige leiding en volgde 
ik een cursus Kunstfilosofie. Het werken aan beelden geeft me veel 
inspiratie, ook voor de ontwikkeling van de Drie Grondpatronen en 
het stellen van vragen. Enige confrontatie met mezelf was daar niet 
vreemd aan.  

Sinds februari 2021 heb ik mijn eigen klein atelier (een garagebox in 
het gebouw waar ik woon) en werk ik ‘op straat’ (de oprit van de 
garage). Belangrijk is het contact met de voorbijgangers. Ik maak 
immers geen ‘kunst’, ik ontwikkel een beeldende taal om thema’s op 
een andere manier te ver-talen. Je ziet het resultaat op mijn website. 

Beeldhouwen is niet mijn ‘hobby’, het is mijn ‘werk’. Via het 
oefenen van mijn beeldende talen beleef ik op een andere 
wijze de Drie Grondpatronen en kan ik ze helder uitdrukken. 
Zo ontdekte ik de mogelijke aspecten van het begrip 
‘mededogen’ door er verschillende beelden (beeldende 
uitdrukkingen) van te maken. Daarenboven, door ‘op straat’ 
te werken krijgt de Pathfinder-leraar in mij de gelegenheid 
om gesprekken te voeren over talen en denken.  
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2019 - Drie grondpatronen en 
een nieuwe reeks teksten 

Al zoekend naar de juiste woorden, al onderzoekend wat ik tussen de 
regels lees in mijn studieboeken, al vaststellend hoe filosofen hun 
gedachtengang opbouwen wordt het duidelijk dat het niet enkel gaat 
om drie verschillende denkpatronen, niet om drie Mentale Patronen 
maar om Drie grondpatronen die alle aspecten van het innerlijk 
leven van de mens beïnvloeden. Het inzicht werk ik de volgende 
jaren verder uit. Ik herwerk de tekst ‘Drie grondpatronen’ die op de 
site staat onder ‘Korte teksten’ en start het schrijven van een 
uitgebreidere tekst (die later een boek moet worden). 

Gaandeweg komen er meer teksten op mijn website en blijf ik de 
gepubliceerde teksten herwerken (ze krijgen dan een nieuw versie-
nummer en de oude versie verdwijnt van het internet). Op dit 
moment staan er op de pagina ‘Korte teksten’ van mijn website 
dertig teksten die in lengte variëren van 12 tot 81 bladzijden A5-
formaat. 
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2022, een stand van zaken 

Eind 2021 plaatste ik nog drie boeken op de website: 

• Eigenzennige gedachten (374 blz) 
Een selectie uit de gedachten die ik tussen 2001 en 2021 heb 
genoteerd in mijn leerboekjes, al gaan sommige gedachten veel 
verder terug (zelfs tot mijn notities op mijn vijftien). 

• Eindelijk wat zwier! - Weer een haiku (65 blz)  
Een selectie van driehonderd haiku’s die ik schreef in België, 
Slovenië en India, tussen 2001 en 2021. 

• Daar vraag je me wat (365 blz) 
365 eenvoudige, korte gedachten genoteerd in mijn leerboekjes. 
Oorspronkelijk dacht ik een aantal grappige zinnetjes te noteren, een 
beetje speels, in de geest van de ‘Loesjes’. Gaandeweg verschenen er 
ook ernstige en misschien zelfs droef klinkende verhaaltjes in mijn 
leerboekjes 

De bronnen die me de laatste drie jaar innerlijk hebben bewogen zijn 
nog steeds kritische studies rond het denken van Nāgārjuna , de 18

Zhuangzi en de Tao.  
Daarnaast hebben flink wat invloed: 

Brian Greene, prof. theoretische natuurkunde en deskundige op het 
gebied van de supersnaartheorie komt op mijn pad via zijn boeken en 
lessen op YouTube (De ontrafeling van der kosmos - Over de 
zoektocht naar de theorie van alles (2005/2017); De verborgen 
realiteit - parallelle universums (2017); Tot het einde der tijden : de 
zoektocht naar de reden van ons bestaan in een nieuwe wereld 
(2020)) Als voorvechter van voortdurende dialoog over wetenschap 
creëerde hij samen met zijn vrouw het World Science Festival 

 Ik zet inmiddels (2022) zeventien verschillende beschikbare Engelse ver18 -
talingen van zijn hoofdwerk naast elkaar in een zeer groot spreadsheet als 
studiemateriaal. In mijn bibliotheek steken zo’n 160 boeken en 750 artike-
len (in het Engels) zodat ik bij iedere referentie die ik tegenkom naar de 
oorspronkelijke tekst kan grijpen. 

-  -33 Versie 14.0

https://www.worldsciencefestival.com


David Graeber en David Wengrow: “The dawn of everything” 
(2021) “Het begin van alles - Een nieuwe geschiedenis van de 
mensheid” (2022)  

De rechtlijnige voorstelling van de ontwikkeling van de mens 
is duidelijk een foute voorstelling, het is een mythe gecreëerd 
in de negentiende en twintigste eeuw waarin het ‘lijnig’ 
denken de motor was van de wetenschappelijke ontwikkeling 
op vele terreinen. Quantumfysica is een uitzondering. 

Lisa Feldman Barrett - Eerst was er de TED-talk (2017) Die heb ik 
wellicht in 2017 voor het eerst gezien en daarna nog enkele keren 
bekeken. Haar boeken zou iedereen moeten lezen! Spijtig genoeg 
voor het grote publiek zijn ze niet vertaald in het Nederlands:  “How 
Emotions Are Made - The Secret Life of the brain” (2017), “Seven 
And A Half Lessons About The Brain” (2020). Haar pleidooi voor 
een ‘theory of constructed emotion’ en voor de nieuwe kijk op het 
brein is sterk. 

Ze bevestigt (wetenschappelijk) wat voor mij reeds lang 
duidelijk is: er is een onderscheid tussen gevoelens en 
emoties en emoties maak je zelf, je bent geen ‘slachtoffer’ van 
ze.  
Haar boeken deden bij mij nog meer de noodzaak voelen om 
duidelijk te maken hoe we alles be-leven, waarnemen, denken 
en benoemen vanuit een van de Drie Grondpatronen. 
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Dank aan belangrijke niet-bekende personen 

Naast de bekende figuren die ik hierboven heb vernoemd zijn vele 
niet-bekende mensen een belangrijke bron geweest bij de ontwikke-
ling van de Drie grondpatronen, Pad-vindend leiderschap, het 
Vragenkompas en de Woordenwolken. Het zijn mensen die weinig of 
niet bekend zijn bij het grote publiek maar die een beklijvende 
impact hebben op mij en aan wie ik veel heb te danken.  
Bovenaan het lijstje staan mijn jongste zoon Reindert, mijn vroegere 
partner Bie Nielandt en haar dochters, Sara en Eva Vantournhout. 
Daarnaast heb ik vele boeiende, inspirerende collega’s, vrienden en 
vriendinnen.  
Ik heb vrienden in de wereld van de kunsten (schilderen, keramiek, 
beeldhouwen) die me inspireren, in België, Nederland, India, 
Senegal, Denemarken, Oostenrijk en de VS. 
De persoonlijkheid van de bepaalde trainers van de opleidingen die 
ik volgde, is van groot belang geweest.  
Ik heb zeer veel kunnen ontwikkelen dankzij de opdrachten die ik 
kreeg van organisaties en bedrijven. Ik leerde zeer veel dankzij de 
vragen of ‘problemen’ die ik mee mocht helpen aanpakken. Ik 
ontmoette boeiende mensen tijdens mijn werk als facilitator, 
begeleider, consultant. 
In 2014 kreeg ik een inspirerende werkplek aangeboden in Den 
Dolder (NL) door Anita Meun: http://natuurlijkleider.nl/ Anita is 
mijn zeer gewaardeerde leermaatje en haar huis is een vaste stek 
geworden voor mijn werk én mijn ontspanning. 
Mijn reizen buiten Europa de laatste veertien jaar, telkens voor vier 
tot tien weken, hadden overwegend veel meer studie-gehalte dan 
toerist-gehalte: Senegal (2x), VS (Seattle 5x), Canada (Vancouver 
2x), India (8x van Noord tot zuid), China (2x), Colombia. Op die 
reizen heb ik vele leermeesters ontmoet. 
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En hoe verder? 

De Weg die ik bewandel groeit steeds verder. De weg wordt ‘mijn 
Weg’ omdat ik net daar mijn voeten zet. Ik ben een geboren 
Pathfinder en dat zal zo blijven. Dat betekent dat ik steeds nieuwe 
bronnen aanboor, steeds nieuwe mensen ontmoet, me steeds opnieuw 
laat inspireren, verwonderd als ik ben over het geweldig mooie dat ik 
zomaar op mijn pad vind en krijg. Mijn visie zal meer en meer helder 
worden. Er zullen nieuwe teksten verschijnen op mijn website.  

Het leven is ‘voortdurende verandering’ en ik ben deel van het leven. 
Ontwikkelen verloopt via het bewegen tussen ‘rust’ en ‘onrust’. Ik 
heb mijn deel daarvan, dat is duidelijk. Zoals ieder mens vind ik 
‘mezelf’ voortdurend opnieuw uit, herschep ik ‘me’. Al lachend zeg 
ik dat ik vandaag (januari 2023) versie 18.0 ben van die impuls die 
zich sinds mijn geboorte ontwikkelt en die ikzelf en anderen 
‘Francis’ noemen. De afstand met versie 1.0 is zeer groot. Wat is 
gebleven en zelfs meer en meer vorm krijgt is de ‘impuls’ die werd 
geboren in 1947. Velen hebben getracht die ‘impuls’ in een bepaalde 
richting te sturen. De ‘impuls’ is nog steeds opstandig en gaat  verder 
zijn eigenzennige Weg, gelukkig inmiddels een beetje wijzer. 

https://francisgastmans.com/ 
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De personen in deze tekst 

Bandler, Richard 10 Wiki 
Basho Matsuo 15  Wiki 
Bateson, Gregory 7  Wiki 
Beethoven 16, 18  Wiki 
Berne, Eric 9  Wiki 
Bos, Lex 13  Wiki 
Böszörményi-Nagy, Ivan 15  Wiki 
Brown, Juanita 15, 18 Wiki 
Campbell, Ginger 22  Wiki 
Campbell, Joseph 18 Wiki 
Cohn, Ruth 9  Wiki 
David-Néel, Alexandra 9  Wiki 
Damasio, Antonio 28 Wiki 
Dhianka, Rackie 17  Wiki 
Dolkar, Rigzin 27 FB 
Erickson, Milton H. 10  Wiki 
Feldman Barrett, Lisa 33 Website 
Freire, Paolo 9 Wiki 
Freud, Sigmund 5  Wiki 
Garfield, Jay L. 20 Wiki 
Gastmans, Reindert 35 
Graeber, David 33 Wiki  
Greene, Brian 33 Website 
Grinder, John 10  Wiki 
Hahn, Hilary 16 Wiki 
Harari, Yuval Noah 28 Wiki 
Harington, Kathryn 31  Website 
Harrison, Owen 16  Wiki 
Hellinger, Bert 15  Wiki 
Issa Kobayasi 15  Wiki 
Jung, Carl Gustav 5  Wiki 
Kolb, David 9  Wiki 
Kübler-Ros, Elisabeth 9  Wiki 
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Laing, Ronald 6  Wiki 
Leary, Timothy 6  Wiki 
Libbrecht, Ulrich 15  Wiki 
Lievegoed, Bernard 10  Wiki 
Maillart, Ella 9  Wiki 
Meun, Anita 35 Wiki 
Nāgārjuna 4, 15, 19, 25  Wiki 
Nielandt, Bie 35 
Nietzsche, Friedrich 25  Wiki 
Noë, Alva 28 Wiki 
Pearson, Carol S. 17  Wiki 
Perls, Fritz 8  Wiki 
Pogadnick, Mia 17 Website 
Rosenberg, Marshall 25  Wiki 
Scharmer, Otto 17  Wiki 
Schöttelndreier, Jerry 12   
Sheehy, Gail 12  Wiki 
Skinner, B.F. 6  Wiki 
Spinoza, Baruch 25 Wiki 
Steiner, Claude 9  Wiki 
Steiner, Rudolf 12 Wiki 
Thich Nhat Hanh  16  Wiki 
Van Bladel, CorryLaura 25  Website 
van den Broek, Martin 12, 13 
Vantournhout Sara en Eva 35 
Varela, Francisco J. 22 Wiki 
Voorsluis, Fenneke Jr 31 Website 
Watzlawick, Paul 8  Wiki 
Wengrow, David 33 Wiki 
Westerhoff, Jan 22 Wiki 
Wheatley, Margaret 17  Wiki 
William, James 5 Wiki 
Wittgenstein, Ludwig 25  Wiki 
Zhuang Zi 23  Wiki 

-  -38 Versie 14.0

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Laing
https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Leary
http://www.ulrichlibbrecht.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lievegoed
http://www.ellamaillart.ch/index_fr.php
http://natuurlijkleider.nl/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagarjuna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
https://en.wikipedia.org/wiki/Alva_No%C3%AB
http://www.carolspearson.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Perls
https://mihavision.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg
http://www.ottoscharmer.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Gail_Sheehy
https://en.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictus_de_Spinoza
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Steiner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
https://www.aandacht.net/plum-village/leraar-inspirator
https://praatkracht.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Varela
https://www.fennekevoorsluis.nl
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Wengrow
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Westerhoff
https://margaretwheatley.com/bio/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_James
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zhuangzi

	Iedere theorie en iedere aanpak heeft haar bronnen
	Overzicht van de ontwikkeling van de  Drie Grondpatronen en het Vragenkompas
	De Drie Grondpatronen en mijn biografie
	1966-1970 De zwerfperiode
	1970-1990 - Zelfstudie en trainingen
	1989 - Biografisch werk
	1990 - Een eerste keerpunt: de Dynamische Oordeelsvorming
	De jaren negentig - De visie verruimen
	2001 - Een tweede bijzonder keerpunt: de Lemniscaat Methode
	2002 - Lemniscatisch denken
	2004 - Naar het oosten
	2000-2015 - Trainingen en coachen
	2013 - Een nieuw keerpunt en het Schenkjaar 2014
	2015 - De weg vooruit naar de bron
	Nieuwe begrippen
	Inspiratie uit de exacte wetenschappen
	2016 - Eindelijk een eerste boek
	Einde van de Lemniscaat Academie
	2017- Kunst en terug beeldhouwen
	2019 - Drie grondpatronen en een nieuwe reeks teksten
	2022, een stand van zaken
	Dank aan belangrijke niet-bekende personen
	En hoe verder?
	De personen in deze tekst

