


In Kun je een rups leren vliegen? ging Jan Bommerez al in 

op het fundamentele  verschil tussen verandermanagement 

en transformationeel leiderschap.

In Door de bomen het bos zien gaat hij nog een stap 

verder. Transformatie kun je niet leiden. Het is een 

zelforganiserend proces. Leiders  kunnen alleen maar 

een ecosysteem bewerkstelligen, waarin transformatie 

 spontaan plaatsvindt. Ze dienen daarom de natuur te 

bestuderen en de principes die erin werkzaam zijn. 

Moderne, succesvolle organisaties zoals Shell en Toyota 

zijn daarmee bezig. Leiders zoals Herman Wijffels zijn 

erdoor geïnspireerd.

Door de bomen het bos zien kijkt breder dan alleen maar 

naar organisaties. Ook in het dagelijkse leven staan we 

altijd in relaties (gezin, buurt) en dat zijn ook  ecosystemen. 

Het boek verschaft vele verrassend nieuwe inzichten en 

geeft ook concrete wegen aan om te bewandelen en om ‘te 

kijken, te zien en inzicht te krijgen in wat hij of zij eerder 

nog niet zag’.
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“Zonder participatie geen transformatie. Steeds vaker zien we dat spontane 
bewegingen ontstaan zonder dat er duidelijke leiders aan te wijzen zijn. Wel 
is er visie, een gemeenschappelijk doel. Voor leidinggevenden betekent het 
ruimte geven om mensen op hun eigen wijze betrokken te laten voelen. 
Eigenlijk het omgekeerde van command and control en dat zal voor veel top-
mensen dus wel even wennen worden. Jan Bommerez geeft aan dat het kán, 
als je open staat voor een samenleving waarin meer mensen verantwoording 
willen dragen en dat de uitdaging is dit potentieel aan te boren.”

PROF. DR. ANNEMIEKE J.M. ROOBEEK

Chair for Strategy and Transformation Management, Busi-
ness Universiteit Nyenrode Founder/director of MeetingMore-
Minds bv, Co-Founder/director of BLU-BlueLifeUnlimited

“Na het ‘bubble’ tijdperk hebben leiders zich, gedreven door productiviteit 
en kostenbesparing, geconcentreerd op systematisch procesmanagement 
en de disciplinaire uitvoering daarvan. Organisatorische verzuiling en con-
centratie van besluitvorming bleken vaak de ongewenste neveneffecten te 
zijn. Deze structuur beperkt de groei van een organisatie in alle facetten. 
Hogere ambities vragen om een andere wijze van (niet!) denken. Jan Bomme-
rez wijst ons de weg om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, herkennen en 
ontplooien. Echter, dat gebeurt niet zonder eerst zelf het diepe in te gaan ...”

CEES VAN DOORN

Executive Vice President Xerox Corporation, USA

“Bij transformatieprocessen ontstaat iets nieuws, iets met andere en meer 
mogelijkheden. De denkbeelden van Jan Bommerez zijn zeer geschikt voor 
toepassing in de gezondheidszorg, die een snelle verandering doormaakt 
gebaseerd op nieuwe technologieën, veranderde consumentenvraag en drei-
gend arbeidstekort. Dan kom je er niet met traditionele vormen van organi-
seren. Het gedachtegoed van dit boek helpt om de ontwikkeling te begrij-
pen.”

DR. JAN C.F.M. AGHINA

Directeur NVZD



“De essentie van dit boek zou je kunnen samenvatten als: wat gij wilt dat u 
geschiedt, regel dat ook voor een ander.”

ENGBERT BREUKER

Oprichter Pentascoop, Red to be Blue en Stichting WRKLST

“Er is in organisaties zoveel meer te bereiken met vertrouwen dan met con-
trole. Leiderschap in de 21ste eeuw dient vooral emanciperend te zijn. Laat u 
inspireren door dit baanbrekende boek en ontdek hoeveel ongebruikt poten-
tieel er nog te bevrijden valt.”

FILIP VANDENDRIESSCHE

Auteur van ‘Leidinggeven zonder bevelen’

“Het gedachtegoed en de concrete concepten die in dit boek worden gepre-
senteerd eisen van de lezer expliciet stelling te nemen en daarenboven ver-
antwoordelijkheid te nemen voor de eigen leef- én werkomgeving. Het biedt 
een kader om de intuïtief aangevoelde zingeving van werk en organisatie 
vorm te geven en de verbinding tussen hoofd en hart te realiseren. Hierin ligt 
de sleutel voor de succesvolle organisatie van de toekomst.”

HENK G.M. VAN DEN BOGAART

Executive Vice President Human Resources Royal Wessanen NV

“Wat mij in het boek heel erg aanspreekt, is de positieve energie die vrijkomt 
op het moment dat mensen meer ruimte krijgen. Dit leidt tot het stimule-
ren van initiatieven, meer creativiteit, maar ook tot het nemen van de eigen 
verantwoordelijkheid. Het weer vertrouwen op de eigen en gedeelde verant-
woordelijkheid is hard nodig in de huidige tijd van toename van regels!”

CAROLINA WIELINGA

Director Protiviti



“Dit boek opent deuren naar onvermoede mogelijkheden. Koop het. Lees 
het. Gebruik het. Op aanraden van Jan Bommerez zijn we bij Coulisse met 
een integrale systeemaanpak begonnen. Medewerkers gaan kritischer naar 
zichzelf kijken en zijn ook opener in de communicatie naar elkaar.”

CHRISTIAAN ROETGERING

Algemeen Directeur Coulisse BV

“We verstaan de taal van eenheid bijna niet meer, terwijl die zich dagelijks 
aan ons voordoet. Jan Bommerez beschrijft op een heldere manier wat lei-
ders wel weten maar soms zo lastig onder woorden kunnen brengen. Jan 
helpt ons om zakelijk te kunnen communiceren in EQ-taal.”

MIENKE SCHINKEL MHD

Oprichter ELLLA (Een Leven Lang Leren Academie), . .

“Door de bomen het bos zien is een verfrissende manier om naar systeem-
denken te kijken. Niet de klassieke ingewikkelde diagrammen en theorieën 
maar de wijsheid van het hart. Het is ook mijn ervaring dat alleen de intuïtie 
van het hart kan omgaan met alle paradoxen die we in complexe systemen 
vinden. Goed advies voor leiders.”

MANFRED VAN DOORN

Top Executive Coach, auteur en ontwerper van Double Healix, DNA for Lea-
dership

“Ook in dit boek slaagt Jan Bommerez er weer in om me bewust te maken 
van mijn paradigma’s en de grote beperkingen van ‘traditionele’ manage-
mentmethoden en -technieken. Het boek is een steun in de rug bij het ver-
trouwen op wat spontaan voortkomt uit mensen, organisaties en relaties. De 
inzichten zijn consistent en verdiept. En een stimulans om nog verder te ver-
trouwen op vertrouwen!”

KEES-JAN HEIJDRA

Directeur Streetwise Direct Dialogue BV



“De integrale aanpak die in dit boek wordt beschreven, strookt helemaal 
met de verkoopfilosofie van AFAS. Wij kunnen de systeembenadering alleen 
maar aanbevelen.”

LEO KOPPELAAR

Commercieel Directeur AFAS ERP Software

“Dit boek spreekt me nóg meer aan dan Kun je een rups leren vliegen? en daar 
was ik al een fan van. Leiderschap op basis van natuurlijke principes is het 
pad naar wijsheid en dat is misschien wel wat we nu het meeste nodig heb-
ben in onze organisaties en leefgemeenschappen. Een echte aanrader voor 
al wie leiding geeft.”

ROBERT BENNINGA

Auteur van ‘Haal het beste uit jezelf ’

“Jan verbindt zich met grote denkers en actuele kennisontwikkeling, en 
maakt ons duidelijk dat onze werkelijkheid op kantelen staat. Hij geeft ech-
ter ook heldere aanwijzingen hoe we onszelf door deze individuele en cultu-
rele transformatie heen kunnen optillen naar een nieuw ‘level’, waar creatie 
het uitgangspunt is. Fascinerend en onontkoombaar!”

IGOR BYTTEBIER

Auteur van ‘Creativiteit Hoe? Zo!’

“Wow, wereldklasse! Dit geeft mij vertrouwen en inspiratie voor een gelukkig 
en opwindend leven in de 21ste eeuw. Lees het… en …transformeer!”

PIETER TER KUILE

Marshall Goldsmith Partners



“Change the way you look at things and the 
things you look at will change.”

D R .  WAY N E  DY E R

“Ware ontdekkingen hebben minder te maken met het zoeken naar 
nieuwe continenten dan met het leren kijken met nieuwe ogen.”

M A R C E L  P R O U S T

“Look deep into nature and then you will understand everything better.”
A L B E R T  E I N S T E I N
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Voorwoord

Wereldbeelden verschuiven wanneer we onze ervaringen niet lan-
ger kunnen verklaren aan de hand van de bestaande paradigma’s. We 
staan op de drempel van een nieuwe tijd waarin we een bewuste keuze 
dienen te maken om een nieuw denkkader te creëren. Een nieuw 
wereldbeeld dat ons kan helpen om de problemen van vandaag in een 
grotere context te zien en nieuwe creatieve manieren te vinden om 
oplossingen aan te dragen. Het moet en kan anders.

Het mechanistische en hiërarchische denken is diep in onze denk-
structuur geworteld. Systemen en structuren dwingen veel mensen 
zich statisch en reactief te gedragen en men ervaart dit in toenemende 
mate als een keurslijf dat limieten oplegt aan onze capaciteiten, ons 
potentieel en ons vermogen om bij te dragen. Afwachten en reactief 
gedrag regeren in plaats van passie, enthousiasme, commitment en 
het nemen van verantwoordelijkheid.

De huidige tijd vraagt van eenieder van ons de bereidheid om ’hoe we 
kijken‘ te willen onderzoeken en heroverwegen. Om onze interpreta-
tie van de realiteit onder ogen te zien. Ons bewust te worden van het 
nieuwe dat wil ontstaan en mede-creator hiervan te worden. Door de 
bomen het Bos zien nodigt ons uit om die bereidheid in de praktijk te 
brengen. Het reikt ons de mogelijkheid aan om ons denken te toetsen, 
nieuw kijken toe te laten, en een nieuw verhaal te creëren.

Organisaties spelen daarin een belangrijke rol. Zij zijn invloedrijke, 
vaak wereldwijde instituten en kunnen absoluut een verschil maken 
in de transformatie naar een nieuw wereldbeeld. De tijd ligt achter 
ons dat de leider dirigeert en de werknemer uitsluitend opdrachten 
uitvoert. De huidige werknemer zorgt voor zichzelf. De nieuwe leider 
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is kaderstellend en faciliterend. In de nieuwe realiteit staan kennis en 
services centraal. Diversiteit, differentiatie, flexibiliteit, innovativiteit 
en responsiviteit zijn de nieuwe bepalende variabelen. Zelfsturing en 
zelforganisatie vanuit gedeelde bestemming en waarden worden lei-
dend. Autonoom denkende wereldburgers en werknemers die weten 
te leven vanuit hun eigen essentie zijn in opmars.

Er moet een omkering plaatsvinden, maar hoe? Wat is de volgende 
stap? Diepgaande verandering vraagt niet om “zeggen hoe het moet 
...”, maar om kennis, inhoud en zeggenschap te delegeren daar waar 
het ertoe doet: op de werkvloer, in buurten en leefgemeenschappen, 
daar waar er inzicht is in de snel veranderende realiteit. Geen opleg-
gen van bovenaf, met als gevolg een discussie waar niemand wint, 
maar wel werkelijk inhoudelijke dialoog vanuit samen op zoek. Waar 
gedeelde waarden een intrinsiek onderdeel zijn van de dialoog.

Dat vraagt om leiderschap vanuit een nieuw perspectief: zelf kennis, 
de moed hebben om hoofd en hart te verbinden, systemisch kunnen 
denken en de context willen creëren voor een gezonde dialoog met 
gemeenschap en organisatie. Eenieders potentieel ten volle ontplooien 
en benutten. Willen articuleren wat al leeft, maar wat nog niet expli-
ciet is vanuit een verbindende en dienende rol. Het vraagt om indivi-
duen die in die overgang durven experimenteren met nieuwe structu-
ren en benaderingen. Die niet bang zijn alleen te staan in de waarheid. 
Vernieuwing wordt pas geaccepteerd als we er niet meer omheen kun-
nen. Doe het, maak het  verschil, en zorg dat de context zo is dat er ver-
andering plaats kan vinden.

Ik wil dit boek van harte aanbevelen. Het is een reis die zonder uitzon-
dering iedereen aangaat of we het ons bewust zijn of niet.

HERMAN WJFFELS

Hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de 
Universiteit Utrecht

D O O R  D E  B O M E N  H E T  B O S  Z I E N



INLEIDING

De natuur als leermeesteres

“Wat we zien hangt hoofdzakelijk af van waar we naar kijken.”
S I R  J O H N  LU B B O C K

Sir John Lubbock (1834-1913), die bovenstaande uitspraak deed, was 
een Engelse bankier en staatsman, maar hij was ook een natura-
list. Zijn wetenschappelijke bijdrages lagen vooral op het gebied van 
de antropologie en entomologie.1 Hij was een leider die wijsheid nog 
boven kennis stelde. Zoals vele wijzen vóór hem besefte hij dat er geen 
grotere bron van wijsheid te vinden is dan door het observeren van 
de natuur. En toch heeft de westerse mens in de laatste eeuwen meer 
kennis nagestreefd dan wijsheid. Hij heeft zichzelf ook al die tijd meer 
gezien als heerser over de natuur dan als haar leerling. De natuur 
moest onderworpen worden.  Francis Bacon merkte in zijn grote wijs-
heid op dat de enige manier om de natuur te beheersen erin bestaat 
haar te gehoorzamen. We leren dat nu langzaam. We likken de won-
den van eeuwenlange menselijke arrogantie. In zijn bestseller Good to 
 Great laat Jim Collins zien hoe het anders en beter kan. Nederigheid 
is volgens  Collins een van de voornaamste karakteristieken van echt 
succesvolle leiders – leiders die over een periode van vijftien jaar orga-
nisaties leidden die het vele malen beter deden dan de beurs. Deze 
organisaties volgden meer natuurlijke dan economische principes. 

Ons denken heeft ons arrogant gemaakt, maar ons intellect verzinkt 
in het niet vergeleken met de enorme intelligentie die aanwezig is in 
de natuur. Deze intelligentie kan een oneindig aantal zaken correleren 
met een oneindig aantal andere zaken. Alleen al in ons lichaam spelen 
zich simultaan miljoenen processen af in coördinatie met elkaar. Als 
we willen weten hoe we met complexe systemen en processen dienen 

1  Entomologie is die tak van de dierkunde die zich bezighoudt met de studie 
van insecten.
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om te gaan, kunnen we het beste bij de natuur in de leer gaan. Wij 
stervelingen kunnen levende mensen in stukken snijden, maar we 
kunnen geen dode delen samenvoegen tot een levend geheel. We kun-
nen ingrijpen in de natuur, maar we kunnen haar niet beheersen. Het 
leven zelf is ongrijpbaar. Materie is tot in zekere mate beheersbaar, het 
leven – of zo je wilt de intelligentie die de materie voortbrengt – niet. 
Het ongrijpbare wordt duidelijk steeds meer de kern van ons bestaan. 
Hoe meer wij evolueren in de richting van een meer virtuele en dus 
minder tastbare wereld, hoe groter de betekenis van principes uit de 
kwantumfysica, de chaostheorie, de complexiteitswetenschap en de 
ecologie. Het newtoniaanse denken is allang voorbijgestreefd door de 
feiten, maar het is nog steeds het dominante denken in economische 
redeneringen. De economische wetenschap loopt ver achter bij de bio-
logie, de natuurkunde, de astronomie en andere bètawetenschappen. 

Maar er is hoop. Arie de Geus is wereldberoemd geworden als 
bedenker van het concept van de Lerende Organisatie. Zijn merkwaar-
dige boek The Living Company is een boeiend verslag van een project 
dat hij deed als strategisch denker bij Shell. In de tachtiger jaren vroeg 
Shell hem een studie te maken van de essentiële factoren die een rol 
spelen bij de duurzaamheid van een organisatie. Arie de Geus en zijn 
team keken naar zevenentwintig organisaties die over een periode van 
meer dan honderd jaar in staat waren geweest hun identiteit te bewa-
ren, ondanks heftige veranderingen in hun omgeving. 

De conclusie van de studiegroep was dat de betreffende organisa-
ties zo succesvol waren, omdat ze bepaalde essentiële karakteristieken 
hadden van levende organismen. Hoewel er meerdere factoren spelen, 
zijn de twee hoofdkenmerken deze: allereerst zijn deze organisaties 
open systemen met een hoge tolerantie voor interne en externe fluc-
tuaties. Anderzijds, en niet minder belangrijk, gedragen deze orga-
nisaties zich als een leefgemeenschap die meer wordt gevormd door 
gedeelde zingeving dan door organisatorische maatregelen. Anders 
gezegd: deze organisaties gedragen zich als levende, open systemen 
met een ‘ziel’. 

De crisis van organisaties die hoofdzakelijk op economische cri-
teria worden geleid, heeft te maken met hun verwaarlozing van het 
levende aspect van de organisatie. Dergelijke organisaties hanteren 
nog principes uit het newtoniaanse industrietijdperk: de organisatie 

D O O R  D E  B O M E N  H E T  B O S  Z I E N
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als beheersbare machine. Het leven in de levende, lerende organisaties 
zit duidelijk in de mensen, die als het ware de ‘cellen’ zijn van het gro-
tere organisme. Arie de Geus concludeert logischerwijs dat organisa-
ties het beste hun focus kunnen verplaatsen van de optimalisatie van 
kapitaal naar de optimalisatie van mensen en menselijke relaties. In 
de praktijk is dat echter niet zo gemakkelijk als het hier klinkt.

Het newtoniaanse paradigma zit zo diep dat zelfs mensen die sympa-
thiek staan tegenover ideeën uit de kwantumfysica en andere moderne 
wetenschappelijke ontwikkelingen, als het erop aankomt toch lineair 
en analytisch blijven denken. Dat deed Dee Hock, oprichter en ere-
voorzitter van Visa, gevat opmerken dat het probleem voor managers 
niet bestaat uit het verkrijgen van nieuwe ideeën, maar uit het loslaten 
van de oude ideeën over management en organisatie. 

Hoe we de wereld ‘zien’ (lees: interpreteren) hangt af van ons heer-
sende paradigma2 en dat is voorlopig voor de meeste managers nog 
altijd het analytische, newtoniaanse wereldbeeld. Thomas Kuhn, de 
bedenker van het woord paradigma, een historicus die zich speciali-
seerde in het begrijpen van de structuur van wetenschappelijke revo-
luties, ontdekte dat wetenschappers altijd uitgaan van een stel aanna-
mes, die in de verdere redenering als constant worden gezien. 

Zo redeneren oude economische stellingen met kopers die geen 
voorkeuren hebben en elkaar niet beïnvloeden. De kopers worden 
gezien als ‘allemaal gelijk’. Dat maakt de redenering simpel, maar in 
een complexe wereld maakt een dergelijke aanname de redenering 
ook compleet waardeloos. Moderne consumenten hebben zoveel keu-
zes dat hun voorkeuren en emoties een vitale rol spelen. Vergelijk dat 
met de uitspraak van Henry Ford dat de kopers elke kleur konden 

2   Van het Grieks paradeigma, op zijn beurt van paradeiknynai: ‘naast elkaar 
tonen’. Een paradigma is een stel basisaannames over de realiteit, die als 
gegeven worden gezien. Het is een context waarbinnen we redeneren. De 
context zelf stellen we zelden in vraag. Af en toe komt een beeldenstormer 
zoals Galilei of Einstein voorbij die alles op zijn kop zet. Het nieuwe 
paradigma zal zich nu op zijn beurt verzetten tegen de volgende doorbraak.
Einstein verzette zich bijvoorbeeld tegen de kwantumfysica en nog veel meer 
tegen de chaostheorie: “God speelt niet met dobbelstenen.”

I N L E I D I N G  -  D E  N AT U U R  A L S  L E E R M E E S T E R E S
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krijgen zolang het maar zwart was. Bovendien zijn moderne kopers 
zo ‘gelinkt’ aan elkaar dat de wederzijdse beïnvloeding in het beslis-
singsproces misschien nog wel een grotere rol speelt dan hun eigen 
persoonlijke voorkeuren. Denk aan hoe een film een kaskraker wordt 
of niet, hoe een boek een bestseller wordt of niet. Dat zijn voorbeelden 
van onzekerheid en complexiteit in de moderne zakelijke wereld. Dure 
films met supersterren en megabudgetten floppen, terwijl soms een 
lowbudgetfilm een wereldsucces wordt. 

De graad van complexiteit van de huidige wereld was vijftig jaar 
geleden ondenkbaar: telecommunicatie, meer dan een miljard men-
sen met elkaar verbonden via het internet, beurzen die elkaar wereld-
wijd van minuut tot minuut beïnvloeden, wereldwijde organisaties, 
emotionele en totaal onvoorspelbare invloeden op de beurswaarde 
van een bedrijf, CNN en ga zo maar door. De zakelijke omgeving van 
nu zou onherkenbaar zijn voor iemand die vijftig jaar geleden beslis-
singen diende te nemen en dat is ook te verwachten van de zakelijke 
omgeving die nu op ons a omt. Geen mens die weet hoe het er straks 
uit zal zien en geen regering die de zaken nog onder controle heeft. De 
globale gang van zaken is out of control, maar dat wordt nog niet echt 
toegegeven, als het al gezien wordt. Zowel de emotionaliteit van de 
nationale en internationale reacties als de discontinue sprongen in de 
technologische ontwikkelingen maken van onzekerheid en complexi-
teit twee sleutelwoorden van het moderne vocabularium van mana-
gers. 

Waar krijg je echter een opleiding in omgaan met onzekerheid en 
complexiteit? Het zijn uitzonderingen als dat ergens gebeurt. Is dat 
niet absoluut verbijsterend? En alsof het allemaal nog niet genoeg was, 
bedreigt onze oude manier van denken, vooral gebaseerd op economi-
sche criteria, ook nog eens het voortbestaan van de hele planeet. 

Als ons hele denken niet snel omschakelt van economisch naar eco-
logisch, zijn de gevolgen niet te overzien. Met ecologisch bedoelen we 
niet alleen het beschermen van de natuur. We hebben het ook over 
het omgaan met de mensen en relaties in onze organisaties: dat is een 
levend ecosysteem. Het is onmogelijk om alleen de productiecapaci-
teit van mensen in dienst te nemen. Je neemt de hele mens in dienst. 
De mens is het ultieme complexe systeem en menselijke relaties kun-
nen al extreem complex zijn met slechts twee deelnemers (kijk maar 

D O O R  D E  B O M E N  H E T  B O S  Z I E N
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naar wat er met huwelijken gebeurt). De cultuur van de organisatie is 
onderdeel van het ecosysteem van onze medewerkers. Als de cultuur 
verstikkend is voor initiatief en nieuwe ideeën, is dat niet zo anders 
dan een fysieke omgeving waar zuurstof ontbreekt. 

Ecosystemen zoals de organisatiecultuur hebben meer invloed op 
het gedrag van mensen dan individuele motivatiegesprekken ooit zul-
len hebben. Wij denken echter niet in systemen (gehelen) maar in 
delen. De enige vorm van denken die we op school ooit geleerd heb-
ben, is analytisch denken en dat hebben we vooral geleerd met cijfers. 
Geen wonder dat de analytische, cijfermatige aanpak nog altijd domi-
neert. Wie van ons heeft echt grondig systeemdenken geleerd? Nog 
geen vijf procent van alle managers, en dan zijn we royaal. Wie van ons 
bezit elementaire kennis van chaostheorie en non-lineaire systemen? 
Wie van ons heeft begrip van complexiteitswetenschap? Wie van ons 
heeft genoeg inzicht in de elementaire facetten van de kwantumme-
chanica zoals die een rol spelen voor de zakelijke wereld? Organisa-
ties zijn non-lineaire, complexe systemen. Doordat we daar blind voor 
zijn, leidt meer dan zeventig procent van alle veranderingsprojecten 
tot grote ontgoochelingen. En dat terwijl de natuur al eeuwen bezig is 
met de meest complexe veranderingen.

Van wie kun je het beter leren? Hebben managers behoefte aan ele-
mentaire kennis van principes uit de moderne natuurkunde3? Moe-
ten we die vraag echt stellen? Blijkbaar wel. Het boek dat je nu vast-
houdt, wil managers met drukke agenda’s helpen om versneld oude 
paradigma’s te leren herkennen en loslaten, en nieuwe paradigma’s uit 
de natuurkunde te leren toepassen op zakelijk denken. De moderne 
natuurkunde bevestigt steeds meer zaken die al duizenden jaren 
door mystici worden verteld. We zullen dus af en toe ook meesters uit 
diverse tradities aan het woord laten. Dat is in het bijzonder het geval 
voor Lao Tse, die met de Tao Teh King vermoedelijk het ultieme boek 
schreef over leiderschap op basis van natuurlijke principes.

3   Leiderschap en de Nieuwe Fysica van Margaret Wheatley bevat de voor 
managers minimaal noodzakelijke kennis. In het Nederlands uitgegeven bij 
Business Bibliotheek, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen in 1995.
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Metaforen bepalen ons gezichtsvermogen

Thomas Kuhn stelde dat je de dingen waar je geen metafoor voor hebt, 
niet kunt zien. Het is geen kwade wil. Je bent gewoon functioneel 
blind tot je een geschikte metafoor hebt. Dat is nog meer waar voor 
onzichtbare zaken. Aangezien de wereld steeds meer virtueel wordt 
en de ontastbare factoren de economie steeds meer beheersen, is er 
duidelijk behoefte aan nieuwe metaforen. We zullen in dit boek put-
ten uit een groot gamma van metaforen, van vuurvliegen tot elektro-
nen en termieten via vlinders en rupsen. 

Ook organisatiedeskundige Gareth Morgan stelt in Images of 
Organization dat metaforen het medium zijn voor managers en orga-
nisaties. Hij waarschuwt dat we ons gedrag niet echt veranderen, tot 
we onze metaforen veranderen. Einstein zei in dat verband dat onze 
realiteit niet gemaakt is van atomen, maar op een nog dieper niveau 
uit verhalen.

Het is informatie die uiteindelijk vorm voortbrengt. Informatie 
betekent letterlijk ‘in formatie’, ‘in vorming’, ‘bezig vorm te worden’. 
Om het informatietijdperk te begrijpen, dien je te begrijpen dat infor-
matie meer macht heeft dan atomen en legers. Door informatie viel de 
Berlijnse muur. Het was met informatie dat terroristen het machtig-
ste leger ter wereld verschalkten op 9/11. Het is informatie die de oude 
Sovjet-Unie uiteen deed spatten. 

Informatie maakt uw organisatie tot wat ze is en informatie kan 
haar tot iets anders maken. Het onzichtbare is vele malen krachtiger 
dan het zichtbare. Het is flink wennen voor newtoniaanse denkers. 
Het is een droevige tijd voor fanatieke materialisten: materie wordt 
tegenwoordig door de moderne wetenschap een mythe genoemd. 
Sla er The Matter Myth van Paul Davies en John Gribbin maar op na. 
Materialisme is een bijgeloof geworden. Over een culturele sprong 
gesproken. De wereldbestseller Megatrends 2000 van John Naisbitt 
en Patricia Aburdene werd recentelijk opgevolgd door Megatrends 
2010 door Patricia Aburdene. De ondertitel van Megatrends 2010 is het 
meest veelzeggend: The Rise of Conscious Capitalism. De auteur stelt 
daarin vast dat steeds meer topmanagers en managers in alle lagen 
van organisaties bezig zijn met spirituele praktijken voor bewust-
zijnsverruiming. Anderzijds dwingen schandalen, zoals met Ahold in 
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Nederland en Enron in de Verenigde Staten, steeds meer tot bezinning 
over ethiek en principieel gedrag. Bewustzijn komt meer en meer op 
de voorgrond als de sleutelfactor voor transformatie. 

Het opkomende tijdperk wordt door verschillende trendwatchers op 
verschillende manieren benoemd. Peter Drucker sprak van het trans-
formatietijdperk. Andere bronnen spreken simpelweg van het bewust-
zijnstijdperk. De hele evolutie van de natuur gaat in de richting van 
meer complexe organismen die beter in staat zijn als kanaal te dienen 
voor bewustzijn. Bewustzijn is niet, zoals de materialisten dachten, 
een bijproduct van materie. Het omgekeerde is waar: het is bewust-
zijn wat materie voortbrengt. We komen daar nog op terug. Het vol-
gende is een uitspraak waartegen de meesten van ons zich niet meer 
zullen verzetten: ‘als je wilt dat je materiële omstandigheden veran-
deren, dien je jouw bewustzijn te veranderen.’ Waarom zien we dan 
niet dat dit ook waar is voor organisaties? Bewustzijn is een veel hoger 
geestvermogen dan denken. De hersenen kunnen als kanaal dienen 
om inspiratie te ontvangen uit het bewustzijn, maar ze kunnen zelf 
niets origineels bedenken. Alle genieën en wijzen van alle tijden wis-
ten dat al.

“Het lijkt ongelofelijk, maar ik bedenk niets. Mijn ideeën
komen naar me toe vanuit de ether.”

T H O M A S  E D I S O N

“Het is wanneer ik volledig mezelf ben, alleen en vol vreugde,
dat de inspiratie het beste en meest overvloedig stroomt. Vanwaar en 

wanneer de ideeën komen weet ik niet. En ik kan ze ook niet dwingen.”
W O L F G A N G  A M A D E U S  M OZ A R T

“Vanwaar komen mijn ideeën? Ik kan het niet met zekerheid zeggen.
Ze komen als zij het willen, direct en indirect.”

LU D W I G  VA N  B E E T H O V E N

“Intuïtie, het Universele Bewustzijn, is de bron van alle kunst.”
P I E T E R  M O N D R I A A N
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“Als de Geest de hand niet leidt is het geen kunst.”
L E O N A R D O  DA  V I N C I

“De Tao doet niets maar niets is mogelijk zonder de Tao.”
L A O  T S E

“Ontdekkingen hebben weinig met intellect te maken.
Er is altijd een bewustzijnssprong die je wat  ij betreft intuïtie kunt noemen.

De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom.”
A L B E R T  E I N S T E I N

De enorme intelligentie van de natuur kan via ons werken, maar 
alleen als wij er bewust voor openstaan. Dat impliceert dat wij ons 
persoonlijke denken er ondergeschikt aan willen maken. Dat wordt 
trouwens gewoon noodzaak. De oplossingen die onze door eigenbe-
lang gedreven ego’s produceren, schieten steeds meer tekort. Daarom 
begint het allemaal met nederigheid. Ayn Rand, de geniale filosofe, 
klaagde: “Niets is zo moeilijk als het frappant evidente uitleggen wan-
neer iedereen heeft besloten om het niet te zien.” We hopen dat dit 
boek je helpt beter te zien.

Jan Bommerez
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7  Cultuurtransformatie
door dialoog

Collectieve intelligentie en collectief bewustzijn

Er wordt wel eens gezegd dat de mens nog geen vijf procent (of zelfs 
minder) gebruikt van zijn breincapaciteit. Zolang we dat brein als een 
gesloten systeem behandelen (‘mijn brein’) zal dat ook niet beter wor-
den. Laten we eens samen denken over denken en over samen den-
ken ... Hoeveel meer kan je computer door aangesloten te zijn op het 
internet? Is dat een kwestie van tien procent of honderden procenten? 
Waarom zou dat anders zijn voor ons brein?

Hoeveel intelligenter zijn wij als lid van 
een intelligente gemeenschap?

De capaciteit van het brein van een mens wordt niet bepaald door het 
aantal breincellen, maar door het aantal actieve verbindingen, neu-
rale paden genaamd. Zo ook wordt onze computer zoveel waardevol-
ler door de miljoenen verbindingen op het internet. Zet dat nu over 
op een organisatie: de denkkracht zal ook daar exponentieel toene-
men met het aantal actieve verbindingen. We citeren even uit Nieuwe 
Regels voor de Nieuwe Economie van Kevin Kelly93 (oprichter van het 
tijdschrift Wired):

 “Neem vier kennissen. Die hebben onderling twaalf afzonderlijke 
een-op-een vriendschappen. Als we een vijfde lid aan de groep 
toevoegen stijgt het aantal relaties in het vriendennet tot twintig. 
Als we een zesde lid toevoegen wordt het dertig en zeven levert 
tweeënveertig verbindingen op. Boven de tien schiet het nog harder 
omhoog. Als het aantal mensen (n) groot is, is het totale aantal 

93 Nederlandse vertaling uitgegeven door Uitgeverij Nieuwezijds, 1999 – p. 29-30
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verbindingen volgens de ‘Wet Van  Metcalfe’ bij benadering n2.Voor 
duizend mensen zijn er dus een miljoen mogelijke relaties. De magie 
van n2 is dat voor elk nieuw lid er een groot aantal mogelijke 
relaties bijkomt. Je krijgt meer waarde dan je zelf toevoegt.”

Zo werkt dat dus ook met collectieve intelligentie. Je krijgt door lid 
te worden van een netwerk vele malen meer dan je kunt geven, maar 
doordat jij erbij komt kunnen anderen ook weer veel meer krijgen. 
Een organisatie wordt als geheel vele malen intelligenter als ze meer 
actieve verbindingen krijgt. Dat is slechts één van de beloften van een 
cultuur van organisatiebrede dialoog en van het verstandig inzetten 
van sociale media. 

Dialoog klinkt voor newtonianen als de ultieme tijdverspilling of 
als een newageformule. Sociale media klinkt al helemaal als de duivel 
in huis halen. Het tegendeel is waar. De grote kracht van dialoog en 
van sociale media komt overeen met de ontdekkingen van de meest 
moderne wetenschap over complexe systemen. Het is geen toeval dat 
de dialoog in het westen weer onder de aandacht werd gebracht door 
een geniale kwantumfysicus, David Bohm. 

In The Nature of Collective Thought postuleert Bohm dat er zoiets 
is als een collectieve kennisvoorraad die beschikbaar is in kwantum-
velden, een soort collectief geheugen voor de evolutie van de soort. 
Iedereen wordt door die collectieve kenniszee beïnvloed en dat 
bepaalt volgens Bohm onder meer waarom wij een collectieve reali-
teit kunnen waarnemen en waarom een concept zoals ‘het afzonder-
lijke ego’ eigenlijk een collectief geloof is, dat we niet in vraag stellen 
juist omdat iedereen het voor waar aanneemt. De collectieve database 
evolueert volgens Bohm als een eigen systeem, los van individuen en 
zelfs van afzonderlijke culturen. Het kan in elk systeem binnenkomen 
zoals een virus in een netwerk, en al de informatie vertekenen. 

Elke poging om problemen op te lossen door afzonderlijke initiatie-
ven is dus gedoemd om slechts marginale effecten te hebben. Hoeveel 
duizenden jaren hebben we al allerlei idealisten en ideologische groe-
pen aan het werk zonder al te veel vooruitgang in menselijke rijpheid? 
Onder het vernis van onze hoogtechnologische cultuur zijn we nog 
altijd vrij barbaars (lees: emotioneel erg onintelligent). We probe-
ren tegenwoordig wel iets te doen aan onze persoonlijke beperkende 
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overtuigingen, maar dat is een marginale oefening vergeleken bij de 
kracht van het collectieve informatieveld. Bohm gebruikt de analo-
gie van een rivier die constant wordt vervuild aan de bron en waar 
stroomafwaarts allerlei initiatieven zijn om de lokale pollutie op te los-
sen. Dat is zoals water naar de zee dragen. Bohm vergelijkt deze pol-
lutie aan de bron van een rivier met de fusie tussen input van de zin-
tuigen en input van het individuele en collectieve geheugen (bron), 
waardoor onze perceptie (de rivier) constant wordt vertekend. 

Elke waarneming via de zintuigen is een individuele én collectieve 
interpretatie, niet een directe waarneming. Omdat we dezelfde col-
lectieve interpretaties hebben, komen we er zo moeilijk achter dat we 
collectief blind zijn. We kunnen niet ‘zien’ zolang we aan het interpre-
teren zijn, dat wil zeggen aan het projecteren zijn. Iedereen ‘ziet’ een 
vierkant in het midden van onderstaande figuur:

Er is nochtans feitelijk geen vierkant aanwezig. Wij projecteren het 
vierkant daar op basis van ons individuele en collectieve geheugen. 
Kun je nagaan hoe vaak we dat soort dingen de hele dag doen met 
elkaar. Zodra we allemaal samen geloven dat iets ‘waar’ is,‘zien’ we het 
ook zo. Dan komt er af en toe een beeldenstormer zoals Socrates of 
Jezus of Galileo Galilei voorbij die zegt dat we allemaal verkeerd ‘zien’. 

We besluiten dan als ‘meerderheid’ dat die ketter opgesloten moet 
worden of zelfs uitgeschakeld. Zolang wij onze collectieve beeldvor-
ming niet samen onderzoeken, is er weinig hoop op echte paradig-
maverschuivingen. Een van de suggesties van Bohm is dat we ten 
onrechte relatieproblemen benaderen zoals we dat doen met techni-
sche problemen. Bij een technisch probleem kun je het probleem defi-
niëren en dan door systematisch onderzoek tot een oplossing komen. 
Bijvoorbeeld: we willen een schip bouwen dat x ton kan dragen en dat 
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de zwaarste golven kan doorstaan zonder te kapseizen. Fluitje van een 
cent. Het voorstellen van een relatieprobleem als een soort technisch 
probleem creëert een onoplosbare paradox, zo zegt Bohm. Waarom? 
Wij zijn namelijk deel van het probleem. We zijn schitterend in het 
aangeven van wat het probleem is dat door anderen in relaties wordt 
veroorzaakt en toch lost dat de zaak zo goed als nooit op. Omdat we 
simplistisch blijven denken in oorzaak en gevolg in plaats van naar het 
hele systeem te kijken, komen we bijna niet vooruit. Daarom zei Jezus 
ook: zoek eerst de balk in je eigen oog voor je de splinter aanwijst in 
het oog van een ander mens.

Bohmiaanse dialoog is een vorm van 
samen – met vele ogen – kijken naar iets 

wat je alleen nooit zou kunnen zien.94

Dit is een merkwaardige paradox: individuele blindheid kan alleen 
helemaal worden opgelost door samen te kijken. Er is echter geen weg 
naast. Of toch: een weg van zeer veel vallen en opstaan en zeer traag 
evolueren. In groepsverband is transformatie gewoon tientallen malen 
sneller. 

Al dat aan onszelf werken heeft geen fundamenteel betere maat-
schappij voortgebracht. Het proberen veranderen van andere men-
sen ook al niet. Waarom? We kunnen alleen samen onze collectieve 
informatievelden veranderen, en zo collectieve transformatie mogelijk 
maken. Dat vereist boven alles dat we tijdens een dialoog tijdelijk ons 
persoonlijk en collectief interpretatiemechanisme op non-actief zet-
ten. We worden dan als het ware een waarnemingsveld dat een collec-
tief informatieveld kan onderzoeken en transformeren.

Alleen door samen te kijken kunnen we zien hoe 
gefragmenteerd we individueel wel zijn.

Heelheid komt via gehelen, niet via delen. Dialoog herstelt de cohe-
rentie in ons collectieve informatieveld en dus ook in ons individuele 

94 Zie ook: Het Oog Kan Zichzelf Niet Zien, Jan Bommerez en Els ten Hengel, 
uitgeverij Nieuwe Dimensies, 2005
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gedrag. Andere benaderingen leveren al duizenden jaren bijna niets 
op. De ultieme paradox is dus echt dat ons individuele zel eeld een 
collectief geloof is. Daar kom je in je eentje nauwelijks uit. Het is alsof 
je jezelf bij de haren uit een moeras wilt trekken. Hoe hard je het ook 
probeert ...

Nog even iets over sociale media. De groepsingtelligentie stijgt meer 
dan evenredig met het aantal nieuwe verbindingen. Proctor en Gam-
ble, van oudsher een zeer conservatieve cultuur, beleefde een soort 
paleisrevolutie toen de nieuwe CEO besloot om voor innovatieve pro-
ductideeën, naast de 9000 wetenschappers in dienst, op zoek te gaan 
naar bijdrages van 2 miljoen wetenschappers via sociale media. Dat 
‘kon niet’ in het oude P&G. Wel dus. Nu is al meer dan de helft van 
de nieuwe producten a omstig uit dat netwerk. Open systemen zijn 
zoveel beter voor innovatie dan gesloten systemen.

Dialoog volgens David Bohm

Het dialoogproces zoals Bohm het zag en beoefende is veel meer dan 
conversatie. Bohm zag dialoog als een collectieve bewustzijnsoefe-
ning. Het Griekse woord dialogos betekent letterlijk ‘door het woord 
heen’. Het verwijst naar wat door het woord wordt overgebracht: zin, 
betekenis, bewustzijn. Doorsneegesprekken worden niet geleid door 
het bewustzijn maar door het denken met zijn directe oordelen. Om 
in een gesprek de leiding te geven aan het bewustzijn, zoals in een 
dialoog, zijn zeer specifieke randvoorwaarden nodig. In de eerste 
plaats zal het nodig zijn om te vertragen, zodat we in de ruimte tus-
sen stimulus en respons kunnen duiken voor dieper onderzoek. Dat 
gebeurt vaak door samen stil te zijn voor de dialoog begint. De india-
nen gebruiken voor het vertragen een ‘praatsteen’: er is maar één steen 
en alleen wie de steen vasthoudt mag spreken.

We zullen verder zeer bewust ons onmiddellijke oordeel dienen uit te 
stellen want dat was de respons die meteen uit ons automatische brein 
kwam als reactie op de stimulus. Oordelen zijn patronen in actie, 
inclusief de onderliggende waardesystemen. Elk oordeel is altijd per 
definitie ook een waardeoordeel. De meeste van onze waarden hebben 
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we als het ware per osmose binnengekregen vanuit de cultuur, vanuit 
het collectief. We hebben ze nooit bewust onderzocht. Dat is wat een 
bohmiaanse dialoog expliciet wel doet. Een doorsneegesprek wordt 
gedreven door het denken. Een bohmiaanse dialoog wordt geleid door 
bewustzijn en onderzoekt het denken zelf, vooral aan de collectieve 
wortels. In een bohmiaanse dialoog kan alles in vraag gesteld worden, 
niets is een heilige koe of een taboe. Dat werkt enorm bevrijdend.

Dialoog is het ultieme wapen tegen 
‘iedereen-weet-toch-dat’.

Zodra we onze culturele bagage gaan onderzoeken botsen we op 
impliciete contradicties. Onze cultuur is gebouwd op fragmentatie, op 
newtoniaans en analytisch denken. We zetten bijvoorbeeld verstand 
tegenover gevoel in plaats van ze te zien als complementaire facetten 
van één zelfde bewustzijn. We beweren gelijkheid na te streven, maar 
we barsten van de vooroordelen. Vraag het maar eens aan de dames. 
We willen gemotiveerde medewerkers, maar we willen tegelijkertijd 
controle over hun gedrag. Bohm vergeleek de fragmentatie in onze 
cultuur met een uurwerk dat aan stukken wordt geslagen. Deze stuk-
ken zijn niet te vergelijken met de onderdelen die in het oorspron-
kelijke uurwerk werden aangebracht en die een integrale relatie met 
elkaar hadden. Fragmenten hebben geen organische relatie met elkaar 
zoals de delen van een levend systeem die wel hebben. Ons newtoni-
aanse, analytische denken verdeelt de wereld echter de hele tijd in 
fragmenten. Het analytische denken gaat voorbij aan de heelheid die 
de essentie van de realiteit is.

We zitten als cultuur vast in een soort vicieuze cirkel. We leven in 
een wereld die het product is van ons gefragmenteerde denken en we 
proberen die fragmentatie op te lossen met hetzelfde soort gefrag-
menteerd denken. Bohm, een fysicus nota bene, laat ons weten dat 
het juist andersom is. Er is een impliciete orde die we naar buiten die-
nen te brengen, net zoals de vlinder uit de rups voortkomt. We die-
nen dus niet verandering na te streven (geleid door het denken), maar 
transformatie mogelijk te maken (geleid door het bewustzijn). Hoe 
doe je dat? Door coherentie en harmonie te scheppen zodat de alom-
tegenwoordige levensenergie en de intelligentie die daarin actief is het 
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werk kunnen doen. Al het andere is theorie. Spirit (heelheid) wordt 
gereduceerd of zelfs buitengesloten door disharmonie en incoheren-
tie, door antagonisme en angst, door kortzichtigheid en eigenbelang, 
door blindheid en fragmentatie. Het is werkelijk zo simpel. Er zijn 
twee mogelijke werelden: degene veroorzaakt door ons kortzichtige 
denken en degene gecreëerd door of in samenwerking met de univer-
sele intelligentie. 

Ons geconditioneerde, stimulus-responszelf staat vaker dan niet 
de natuurlijke orde in de weg. Henry Miller voelde dat op zijn eigen 
manier aan toen hij schreef: “De wereld dient niet in orde te worden 
gebracht. De wereld is essentieel orde en wij zijn het die in harmo-
nie dienen te komen met die orde.” Dat is vrij vergelijkbaar met wat 
Bohm de ‘implicate order’ noemt. De impliciete orde is harmonisch en 
kan – aangezien de waargenomen wereld zintuiglijk is – alleen in de 
externe wereld komen via individuen en groepen, in wie genoeg har-
monie bestaat.

Innerlijke harmonie impliceert dat de projectie 
van emotionele  disharmonie naar buiten 

toe is opgehouden. De disharmonie is niet 
de natuurlijke orde, maar onze distortie ervan.

Vergelijk het met prachtige symfonische muziek die je door een klank-
vervormer heen zou jagen. De output zou het bestaan van een per-
fect harmonische input niet doen vermoeden. Toch is het met ons zo 
gesteld. We kunnen de harmonische universele intelligentie alleen 
door ons laten komen door onszelf als harmonisch kanaal beschik-
baar te maken. Het resultaat zal spontane orde zijn. Of we kunnen 
blijven proberen de problemen veroorzaakt door ons gefragmenteerde 
denken op te lossen met datzelfde gefragmenteerde denken. Succes 
ermee.

“We onderzoeken situaties, maar niet het 
denken dat de situaties voortbracht.”

DAV I D  B O H M
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“We kunnen onze problemen niet oplossen met hetzelfde 
soort denken dat de problemen veroorzaakte.”

A L B E R T  E I N S T E I N

Het primaire doel van een bohmiaanse dialoog is om de fragmenta-
tie in ons denken aan het licht te brengen. Hij definieert fragmenta-
tie als ‘scheiden wat niet gescheiden kan worden’, zoals in de opde-
ling lichaam-geest of ratio-gevoel. Dat is allemaal newtoniaans. Die 
dingen zijn niet te scheiden. Het zijn geen ‘stukken’, maar ‘aspecten 
van een zinvol geheel’ en ze zijn wezenlijk onafscheidelijk. Geest heeft 
hersenen nodig om denken te veroorzaken. Lichaam kan niet bestaan 
zonder de geest. Zoals in ‘hij heeft de geest gegeven’. Dan denkt hij 
niet meer zoveel ... 

Onze onbewuste tendens om alles op te delen heeft ons in de ellende 
gebracht waarin we ons bevinden. Voor de ommekeer is het noodza-
kelijk dat we de gehelen leren waarnemen (met de antennes van het 
hart) en ook de relaties tussen de componenten. Voor de ommekeer 
is het vereist dat we ontdekken dat systemen kwaliteiten hebben die 
niet in de delen te vinden zijn en dat die systeemkwaliteiten juist het 
verschil maken. 

Als je de heelheid van een systeem verstoort, verlies je juist die voor-
naamste kenmerken, zoals in het geval van de hersenen die zoveel 
meer kunnen in theta (hersensynergie) dan in bèta (fragmentatie). 
Een andere metafoor kan dat misschien nog verder verduidelijken. 
Het beeld op uw computerscherm is een mooi voorbeeld van een sys-
teemverschijnsel. Het bestaat bij gratie van de heelheid van het sys-
teem. Haal één klein functioneel onderdeel uit de hardware en je kunt 
het beeld niet meer oproepen.

Wanneer een groep coherent wordt, een geheel 
wordt, verschijnen ook allerlei kwaliteiten die anders 

niet beschikbaar zijn en die AL het verschil maken.

En wij maar sleuren aan de delen met performanceprogramma’s, 
motivatiegesprekken en al die andere dingen van ons newtoniaanse 
gedoe. Ons ‘opdelende’ denken is de kern van al onze hete hangijzers 
in de wereld. Gaan we ons daar nou eens op richten of niet? Dialoog 
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is zo krachtig dat je het niet kunt geloven tot je het hebt meegemaakt. 
We hebben het dan niet over een losse dialoogflodder, maar over een 
authentieke cultuur van frequente dialoog. 

Een dergelijke cultuur schept ruimte voor het transformeren van 
de collectieve dwangbuizen waar we in zitten. Zodra je vaak genoeg 
in dialoog gaat, zullen subculturen en andere verborgen redenen voor 
frictie niet meer te verbergen zijn. Sociaal vernis valt weg en we komen 
eindelijk tot een echt gesprek. Niets is erger dan politiek correcte, 
beleefde, geconditioneerde, sociaal aangepaste, vriendelijke robotten. 
In het stuk over gemeenschap gaven we al aan dat het niet zonder 
chaos zal kunnen. Geloof ons. We hebben het meegemaakt. We heb-
ben het bloed en het zweet geproefd. Maar ook de glorie. Dialoog is 
geen rechtlijnig proces. 

Het kan een tijd sudderen en plotseling een heel andere wending 
nemen. Het kan lijken of er niets gebeurt en dan gebeurt ineens alles 
achter elkaar. En soms loopt het ook even helemaal vast. Dat is dan 
ons leerproces van dat moment. Als we dan de moed hebben om niet 
meteen op ons oude denken terug te grijpen, maar de stilte voor de 
storm toe te staan en dan de storm door te maken, zullen we de meest 
heldere hemel zien die we ooit hebben gezien in die context. Dat vergt 
enorme wil en groot bewustzijn. Het vergt leiderschap dat niet in 
paniek raakt en snel terugkrabbelt, maar de universele intelligentie 
blijft vertrouwen. 

Het vergt veel geduld en volharding om te deconditioneren, maar 
het is mogelijk. De vrijheid die we daarmee verwerven is niet te beta-
len. Dialoog is het herstel van ons wezen, van onze originele open-
heid. Dialoog herstelt relatie. Beetje bij beetje komen we achter onze 
verdedigingswallen vandaan en kan onze geconditioneerde persoon-
lijkheid oplossen. Wapens worden aan de kant gelegd. Er wordt meer 
en meer echt geluisterd. Plotseling blijkt het allemaal nog mee te val-
len met die ‘idioten’.

“When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly 
stand to have the old man around. But when I got to be twenty-one, I 

was astonished at how much the old man had learned in seven years.”
M A R K  T WA I N

A M E R I K A A N S E  H U M O R I S T  E N  S C H R I J V E R  (1835 -1910)
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Het is gewoon magisch hoe we, wanneer we ophouden met projecte-
ren en oordelen, elkaar weer vinden in soms aanvankelijk uitzichtloze 
situaties en hoeveel meer we dan samen kunnen.

In de Zoeloecultuur zeggen mensen ‘Sawu bona’ als ze elkaar 
ontmoeten en dat  betekent: ‘Ik zie je’. Het wil zoiets zeggen als 
‘Ik ontmoet je in het moment, fris, open, onbevooroordeeld’.

Als we zo eens konden leven met elkaar ...

Dialoog is creatieve communicatie

“Intelligentie begint te ontwaken wanneer de hersenen 
hun beperkingen kunnen vatten, wanneer ze begrijpen 

wat ze wel en vooral wat ze niet kunnen. Intelligentie is niet 
persoonlijk; het is de hoogste, scheppende energie.”

K R I S H N A M U R T I

Communicatie is voor een organisatie wat het zenuwstelsel is voor een 
organisme. Alles wat daarin fout gaat, heeft gevolgen in meer dan één 
richting. Communicatie is in vele organisaties van alle onderwerpen 
ook het meest problematisch. Geen enkel onderwerp staat vaker op 
het lijstje van de noodzakelijke trainingen en seminars. Communica-
tie is geen kunstje dat je kunt leren. Het levert daarom niet veel op om 
de persoonlijkheid te trainen in technieken en regels. 

Het hart van communicatie is verbinding. Dat is niet een kwestie 
van technieken en strategieën maar essentieel een zaak van gedeeld 
bewustzijn en emotionele rijpheid. In een dialoog proberen we niet 
onze eigen individuele zienswijze tot iets gemeenschappelijks te 
maken, want dat zou neerkomen op overtuigen. Dialoog is veel meer 
een proces van co-creatie, waarin we samen een nieuwe gemeen-
schappelijke en hogere orde scheppen vanuit ons gemeenschappelijke 
bewustzijn, het ene bewustzijn waarin we alleen maar kunnen deelne-
men. Dialoog kan alleen plaatsvinden wanneer we de reflexen van de 
reactieve persoonlijkheid tijdelijk uitschakelen, zodat we elkaar kun-
nen ontmoeten in een gemeenschappelijke, transpersoonlijke dimen-
sie. Dat is het unieke van dialoog. 
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De reactieve persoonlijkheid met haar filters wordt in een ware dia-
loog bewust omzeild. We verdedigen geen enkele positie, we stromen. 
Een bohmiaanse dialoog is daarom vaak een verheffende flow-erva-
ring. Flow is altijd een ervaring buiten het denkende ik. Dialoog is net 
als flow een transpersoonlijk proces dat het denkende ik te boven gaat. 
Je kunt het ook het ene bewustzijn noemen, dat zich via individuen 
kan uitdrukken ten behoeve van het collectief. 

Dialoog is intrinsiek een proces tussen gelijken. We zijn allemaal 
expressies van het ene bewustzijn, van de ene intelligentie die alles 
bezielt. In een dialoog laten we dat ene bewustzijn het proces leiden, 
net zoals het ook een bloem kan laten bloeien. Wanneer we aan een 
creatieve dialoog deelnemen, verschillen we niet van een kunstenaar 
die door de geest wordt geïnspireerd.95

“Als de Geest de hand niet leidt, is het geen kunst.”
L E O N A R D O  DA  V I N C I

Zo kun je evengoed zeggen: als de geest de dialoog niet leidt, is het 
geen dialoog. Net zoals kunst het voortbrengen is van iets origineels, 
iets nieuws, zo brengt ware dialoog ook vaak iets nieuws voort. Een 
wetenschapper is op gelijksoortige wijze in dialoog met de natuur 
wanneer hij door neutrale observatie in een staat van openheid kan 
zijn waarin hij plotseling een nieuw inzicht krijgt. 

Het hart van dit proces van directe inspiratie is de afwezigheid van 
vervorming door het denkende ik. Dialoog, kunst, echte wetenschap 
gebeuren in een staat van openheid en ontvankelijkheid. Bewustzijn 
is essentieel openheid, niet oordelend aanwezig zijn.

“Wetenschappelijke ontdekkingen hebben weinig met 
intellect te maken. Er is altijd een bewustzijnssprong, die je 

wat mij betreft intuïtie kunt noemen. De  oplossing komt 
gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom.”

A L B E R T  E I N S T E I N

95 Inspiratie bevat uiteraard de stam spirit of ‘geest’.
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“Het lijkt ongelofelijk, maar mijn ideeën komen 
tot  mij vanuit de ether, vanuit de ruimte.”

T H O M A S  E D I S O N

Het persoonlijke intellect, het denkende ik, is een gesloten, zelf beves-
tigend systeem dat vooral bedreven is in het opmerken van verschil-
len. Probeer daar maar eens iets gemeenschappelijks mee te bereiken. 
Dialoog is in de zienswijze van Bohm een stromend collectief proces 
dat individuen benut als kanalen, niet een proces tussen individuen. 
Dialoog komt veel meer door ons heen dan dat wij het ‘doen’. Dr. Wil-
liam Isaacs96, docent aan het MIT, definieert dialoog als ‘een gesprek 
zonder zijden maar met een centrum’. Prachtig. Dialoog is een pro-
ces waarin we op subjectieve manier het Verenigde Veld ervaren, het 
onzichtbare veld dat ons allemaal met elkaar ver-
bindt, de ene intelligente mind die de hele natuur 
bezielt.

Dat ‘ene’ is de bron van al het nieuwe in de wereld 
van de verscheidenheid. Dialoog is een zoektocht 
naar meer waarheid, niet een verdediging van opi-
nies. Meer waarheid betekent meer coherentie met 
het grotere geheel. 

Fragmentatie is iets van het analytische denken. 
Het is niet de ware aard van de natuur. De natuur is één en de mens 
valt daar door zijn denken tijdelijk en alleen maar schijnbaar uit. Dat 
is de metaforische val van Adam en Eva uit het paradijs, omdat ze heb-
ben leren denken (‘ze aten van de boom van kennis’). Alleen door ons 
persoonlijke denken te overstijgen, kennen we weer de waarheid die 
ons allemaal met elkaar verbindt. 

Conflicten lossen zich dan elke keer weer vanzelf op en de ener-
gie die verspild werd in confrontatie wordt beschikbaar voor creatie. 
Oplossingen die door het universele bewustzijn worden aangebracht 
hebben niet de neveneffecten die de oplossingen van het egodenken 
wel hebben, zoals pollutie, het broeikaseffect, uitbuiting van minder-
heden en zwakkeren ...

96 Zie: Dialogue and the Art of Thinking Together, William Isaacs, Currency, New 
York, 1999
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Overal waar de gemeenschappelijkheid toeneemt 
en de co-intelligentie een grotere rol kan spelen, 

neemt het aantal meer  optimale oplossingen toe.

Neem het voorbeeld van het in kaart brengen van het menselijke 
genoom. Dat was gewoon onmogelijk geweest zonder computernet-
werken die wetenschappers in de hele wereld met elkaar verbonden. 
De dagelijkse vorderingen werden ter beschikking gesteld op een 
gemeenschappelijke website en op het laatst deelden zelfs de twee 
grootste commercieel gedreven partijen hun onderzoeksresultaten 
met elkaar. Geen enkele afzonderlijke wetenschapper kon met zijn 
individuele denken een complex fenomeen als het menselijke genoom 
vatten. Daar is het persoonlijke denken te gefragmenteerd voor. Zo is 
het ook met de rest van de complexe zaken die we tegenwoordig op 
ons bord krijgen. 

Het antwoord op complexiteit is: coherentie, synchronisatie, dia-
loog, co-intelligentie. Al die fenomenen gaan over hetzelfde: het intel-
ligente geheel dat zichtbaar wordt te midden van de verscheidenheid. 
We hebben daar in dit boek vele voorbeelden van gegeven, van de 
vuurvliegjes tot de supergeleiders. Dialoog brengt coherentie in het 
menselijke energieveld en dialoog lost de complexiteit op die een bij-
verschijnsel is van fragmentatie zonder contact met de onderliggende 
eenheid. 

Dialoog herstelt de eenheid in de verscheidenheid en als bij tover-
slag verdwijnt de complexiteit. Stel je eens voor dat je in plaats van één 
lichaam al die triljoenen cellen zou moeten beheren ...

Fragmentatie komt van alle verschillende opinies en deelperspectie-
ven die het gevolg zijn van niet systemisch denken. Dialoog schept één 
open ruimte.  Krishnamurti vergeleek dat met een theekopje: het dient 
leeg te zijn eer er iets in kan komen. 

Een coherent energieveld tussen mensen, bezield door bewustzijn, 
transformeert de deelnemers aan het proces zonder dat iemand ook 
maar probeert een ander te veranderen. Het is wonderbaarlijk. Het is 
als het zaad dat ontkiemt en een hele plant wordt. Het is daarom evi-
dent dat wanneer mensen dit niet willen, het ook niet zal gebeuren. 
Je kunt zaad niet dwingen te ontkiemen, net zoals je gras niet sneller 
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kunt doen groeien door er aan te trekken. Het is een kwestie van vrij-
willigheid en van geduld. Het kan even duren eer mensen kunnen los-
komen uit de defensiemechanismen van de persoonlijkheid en zich 
echt openen. Er zal ook af en toe chaos zijn wanneer oude opgekropte 
energie vrijkomt. Het hoort er allemaal bij. 

Tijdelijke chaos is een prijs die de moeite waard is om betaald te 
worden, om van de permanente incoherentie af te komen die wordt 
veroorzaakt door de fragmentatie in het denkende ego.

“Dialoog brengt coherentie in menselijke energievelden.”
DAV I D  B O H M

Het doel van dialoog

Het doel van een dialoog is niet om dingen te analyseren of om iemand 
te overtuigen. Het doel is om tijdelijk onze opinies uit te schakelen en 
daardoor het vermogen te herwinnen om dingen te zien zoals ze zijn 
en ook het vermogen om nieuwe informatie te ontvangen van ande-
ren of vanuit de geest. Dialoog is onderzoekend en openend. Dialoog 
is een andere bewustzijnsstaat dan het dagelijkse oordelende denken. 
Elk oordeel sluit de ruimte, waarnemend bewustzijn (‘aanwezigheid’ 
zoals Peter Senge en Otto Scharmer het noemen) is zelf open ruimte. 

Oordelend denken is persoonlijk en gefragmenteerd, waarnemen 
is deelname in het collectieve bewustzijn en is coherent. Net zoals we 
allemaal de lucht inademen uit de ene atmosfeer, zo is ‘ons’ bewust-
zijn ook een deelname in het ene bewustzijn. Er is in letterlijke zin niet 
zoiets als ‘persoonlijk bewustzijn’. Het bestaat evenmin als een golf los 
van de oceaan zou bestaan. 

Groepsbewustzijn is een staat van synchronisatie vergelijkbaar met 
de tienduizenden vuurvliegjes in Thailand die als één aan- en uitflit-
sen. Het is de enige staat waarin gemeenschappelijke zingeving kan 
worden gerealiseerd. Omdat bewustzijn zelf neutraal is, is bewust-
zijn het enige wat de verschillen in opinie kan overstijgen. Bewustzijn 
geeft ruimte aan zowel individualiteit als verbondenheid, aan zowel 
het mannelijke principe als het vrouwelijke principe. Het is de verzoe-
nende ‘derde factor’. In een hysterische massa is er alleen sprake van 
het collectieve onbewuste. Er is bij massaverschijnselen geen vrije wil 
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meer in het individu. In een dialoog echter is de vrijheid van het indi-
vidu om zich te uiten juist maximaal, terwijl ook de collectieve ener-
gie maximaal is. 

Dialoog is chaordisch. Er is een vrije stroom tussen individualiteit 
en collectiviteit. Er is harmonie tussen de behoefte aan uniekheid en 
de behoefte aan verbondenheid. Dat is ook exact wat coherentie is: 
afwezigheid van frictie, vrije stroom, flow. Opinies worden wel geuit, 
maar zijn geen bron van ergernis of blokkade – ze worden deel van de 
stroom. Het is een vrij unieke belevenis.

Dialoog en cultuur

“In een dialoog worden problemen niet zozeer opgelost: ze verdwijnen.”
W I L L I A M  I S A AC S

P R O F E S S O R  A A N  H E T  M I T

Een gemeenschap is een stel relaties met gemeenschappelijke inten-
ties. Wat de deelnemers aan elkaar verbindt, is een gemeenschappe-
lijke zingeving. Zodra de gemeenschappelijke zingeving wegvalt, is 
er geen gemeenschap meer. Er is dan altijd een of andere vorm van 
dwang nodig om mensen zogenaamd bij elkaar te houden. Dat kan 
bestaan in ‘ik moet werken voor de hypotheek’ of in ‘als ik mijn mond 
niet houd, breng ik mijn promotie in gevaar’ of in vormen van externe 
dwang of manipulatie (ook al heet het soms ‘motivatie’). 

Cultuur geeft vorm aan gedrag zoals geen andere kracht dat doet. 
Cultuur is een letterlijk krachtveld. Cultuur kan metaforisch worden 
vergeleken met het veld van de zwaartekracht: onzichtbaar, alomte-
genwoordig en van invloed op alles in het veld. Het krachtveld van 
een cultuur bepaalt hoe ‘weerspannig ’ of ‘vloeibaar’ mensen zich zul-
len gedragen. Als ze meer ‘weerspannig’ zijn, zullen ze externe energie 
nodig hebben om in beweging gebracht te worden. Mensen gedragen 
zich dan als meer als newtoniaanse objecten. De oorzaak ligt echter in 
de cultuur die hen als voorwerpen behandelt. Dialoog is alleen moge-
lijk binnen een wereldbeeld waarin mensen geen objecten zijn die je 
kunt gebruiken voor je eigen doelen. Dialoog impliceert erkenning 
van iemands essentie. 
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Dat is door niemand beter beschreven dan door de Joodse wijsgeer 
Martin Buber. Hij stelt dat de mens op twee niveaus connectie kan 
hebben: Ich-Es Verhältnis of Ich-Du Beziehung. De eerste van de twee 
is niet echt relatie maar ‘verhouding’. Dingen verhouden zich alleen 
maar tot elkaar. Echte relatie vergt bewustzijn. Het hart van Bubers 
betoog is dat echte relatie zonder dialoog onmogelijk is. Of omgekeerd 
dat dialoog niet mogelijk is zonder echte relatie. Echte relatie is niet 
een proces tussen objecten (lichamen met hersenen en hormonale en 
neurale impulsen), maar een ontmoeting van bewustzijn tot bewust-
zijn, of zo je wilt: van het bewustzijn met zichzelf, bij de gratie van ver-
schillen en verbondenheid. 

Echte ontmoeting is letterlijk een staat van ont-moeten, van 
niet-moeten. Het is een staat waarin het hart open kan zijn, omdat 
er niet aangevallen wordt en er dus ook niet verdedigd hoeft te wor-
den. Het is de ‘objectmens’ die vecht, vlucht en verstart. Het ware sub-
ject is niet een voorwerp dat kan vergaan. Het werd nooit geboren en 
kan dus ook niet sterven. Het ware subject (niet het pseudozelf dat 
we ego noemen) kent geen angst. De persona (het pseudosubject) is 
een object dat zich alleen maar voordoet als subject. Het ‘ik’ dat angst 
kent, is niet wie we zijn. Het is een extrapolatie van het bange kind dat 
we ooit waren. De reactieve cultuur is een cultuur van mannen die 
eigenlijk nog jongens zijn, van vrouwen die een klein meisje herber-
gen. Het emotionele drama waarin we eindeloos blijven ronddraaien, 
is een uiting van onze emotionele onrijpheid. 

De enige echte oplossing voor al dat drama is dat we eindelijk eens 
volwassen worden in de ware betekenis, dat wil zeggen dat we ons 
gedrag laten leiden door bewustzijn in het moment in plaats van 
door de onbewuste patronen van ons verleden. In een later hoofd-
stuk zullen we ingaan op de reactieve patronen van de archetypi-
sche spelers in de ‘dramadriehoek’ (een  bijdrage van Dr. Stephen 
Karpman aan de Transactionele analyse). Laten we nu nog even 
stilstaan bij het werk van Martin Buber over het verschil tussen de
Ich-Es Verhältnis en de Ich-Du Beziehung.
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Ik en Jij

Buber realiseerde zich dus op een bepaald moment dat menselijke con-
necties zich op twee niveaus kunnen afspelen: de ‘ik-het-verhouding’ 
en ‘ik-jij-relatie’. In de ik-het-verhouding behandelen we de ander als 
een middel tot een doel.97 De ander is dan eigenlijk een gebruiksvoor-
werp, een resource (zoals in het courante cultuurbegrip human resour-
ces). Dat kan alleen omdat we onszelf niet kennen als iets anders dan 
een object. Wanneer we beseffen wie we zelf echt zijn, kunnen we ook 
de ander niet langer als object behandelen. 

De ik-het-verhouding gebeurt tussen vormen en gedachtevormen. 
Vormen zijn oneindig gevarieerd. Triljoenen vormen en nog meer. De 
ene bron van al die vorm is echter uniek en de essentie van alle vor-
men. Dat is de echte ‘Jij’ in de ander en het ware ‘Ik’ in mezelf: het is 
dezelfde essentie die we allemaal kunnen ervaren in ons eigen hart. Er 
is alleen maar ego in het spel als het hart niet open is.

Wanneer het hart open is, is er geen ervaring 
van scheiding maar van eenheid.

Welke eenheid? Eenheid van wezen, eenheid van zijn, eenheid van 
bewustzijn. De relatie van ‘Ik’ tot ‘Jij’ is direct, hier en nu, zoals tussen 
de spiegelelektronen in de test van Alain Aspect.98 Er is geen afstand, 
geen tijd en geen filter. Het is het ene bewustzijn dat zichzelf kent via 
verschillende levensvormen. Tussen ‘Ik’ en ‘Jij’ bestaat geen agenda, 

97  Ook Een Cursus in Liefde, uitgeverij Gaia, stelt dat de grote kwantumsprong 
de sprong is van elkaar gebruiken naar elkaar dienen. Het boek kan besteld 
worden via . .

98 We komen hierop terug in het laatste hoofdstuk. Alain Aspect bewees 
experimenteel dat dingen met elkaar verbonden zijn buiten tijd en ruimte. 
Hij slaagde erin een elektronenpaar te scheiden in de ruimte. In een 
elektronenpaar ‘spiegelen’ de elektronen elkaars gedrag: als de ene linksom 
draait, draait de andere rechtsom. Aspect bewees dat ze die spiegelactie 
instant uitvoeren zonder vertraging en zonder dat informatie zich verplaatst 
door de ruimte, zelfs wanneer ze ver van elkaar verwijderd zijn. Ze kunnen 
dus niet anders dan met elkaar verbonden zijn buiten tijd en ruimte.
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geen manipulatie, geen jaloersheid, geen angst. Er is alleen openheid 
en uit die openheid rijzen spontaan mooie dingen op. Er is geen anti-
cipatie, geen strategie, geen beeldvorming. Er is alleen spontaniteit. 
En op momenten dat er geen spontane beweging is, is er alleen rust en 
stilte. Elke beweging ontstaat spontaan uit die rust en stilte. 

De ik-het-verhouding impliceert het gebruik van een externe kracht 
om een ander te bewegen. De ik-jij-relatie is een open dialoog. Dat 
geldt niet alleen tussen mensen, maar ook tussen elk mens en het hele 
bestaan. Mijn leven is ofwel een krachtmeting met de elementen, ofwel 
een vloeiende dialoog met het bestaan. Alleen in het tweede geval is 
er echte ontmoeting, echt leven, vrijheid, niet moeten. In het eerste 
geval zitten we gevangen in overleven, in vechten, vluchten en ver-
starren zoals jagers en prooien. De dramadriehoek is niets anders dan 
vechten, vluchten en verstarren in actie. Het is geen leven maar over-
leven. Echt leven is een dialoog. Het is ware ontmoeting. Geen kracht-
meting, geen moeten maar vrijheid. Zodra moeten op het toneel ver-
schijnt, vallen relaties uit elkaar. 

Ware ontmoeting is zo goed als synoniem aan dialoog. Er is geen rij-
kere ervaring voor mensen dan ware ontmoeting. Je wordt dan gezien 
voor wie je in essentie bent, zonder oordeel over de buitenkant. Ware 
ontmoeting overstijgt de zintuigen. Wanneer dergelijke ontmoeting 
plaatsvindt, ervaren we spontaan dankbaarheid. Ons hart stroomt 
over. Het ontvriest. Telkens wanneer iemand ons toelaat ons hart te 
openen, telkens wanneer we ons niet hoeven te verdedigen, ervaren 
we wie we echt zijn en wie de ander echt is. Er zijn geen woorden 
voor, maar we hebben het allemaal wel eens meegemaakt. We weten 
allemaal hoe het voelt om gereduceerd te worden tot een ding en we 
weten ook hoe het voelt om ons grenzeloze wezen te ervaren (in flow). 
Waarom zouden we onbewust elkaar tot ‘dingen’ (newtoniaans para-
digma) blijven reduceren? Hoeveel meer wordt er mogelijk als we in 
plaats daarvan bewust gaan kiezen voor de onzichtbare kwantumwe-
reld van mogelijkheden die in elk van ons bestaat? Kunnen wij een 
ontmoeting zien als een kans op co-creatie? Het is onze identificatie 
met de lichaamsvorm die ons slaven maakt van de zintuigen en de 
overlevingshersenen. 

De wereld van de zichtbare vormen is echter zoals we eerder 
zagen flinterdun in vergelijking met de onmetelijke wereld van de 
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mogelijkheden. Zolang we onze zintuigen en overlevingshersenen 
de leiding geven, zullen we onze focus op de verkeerde plek hebben. 
Ons intellect, ons denkende ik kan alleen omgaan met het bekende. 
De wereld van de mogelijkheden, de wereld van onze essentie, is de 
wereld die niet gekend kan worden door de denkende persona. Wij 
kunnen die grenzeloze wereld echter wel ervaren wanneer ons hart 
open is. Er zijn geen toereikende woorden voor die ervaring, maar de 
ervaring zelf is onmiskenbaar. Wanneer ze zich voordoet, vallen alle 
grenzen weg.

Tussen de wereld van het kenbare en de wereld 
van het onkenbare bestaat de wereld van de 
mogelijkheden. Daar vindt relatie plaats. Ons hart 
is de deur naar die wereld van mogelijkheden. Het 
alternatief is om vanuit onze overlevingshersenen 
te reageren op elkaar als objecten. Dat is de wereld 
van angst, wantrouwen, boosheid, rancune, hope-
loosheid, machteloosheid ...

“Hoe minder je hart open is, hoe meer het lijdt.”
D E E PA K  C H O P R A

We lijden wanneer we de ander tot object maken, want in dezelfde 
beweging maken we ons zelf tot een object. We zijn dan gevangenen 
van de wereld van oorzaak en gevolg, de wereld van beperking, ziekte 
en dood. We bestáán in de kwantumwereld van mogelijkheden en we 
erváren (zintuiglijk) in de wereld van de vormen. Het vergt een ontwik-
keld bewustzijn om dat onderscheid te kunnen zien, voelen. Het is het 
verschil tussen afscheidingsbewustzijn en eenheidsbewustzijn, tus-
sen het ego en wie we echt zijn. We zijn niet de vorm en niet de mind, 
maar het licht van het bewustzijn dat beide mogelijk maakt.

 “Ons hart is het licht van de wereld.”
E E N  C U R S U S  I N  L I E F D E 9 9

99 Een Cursus in Liefde, Mari Perron en Dan Odegard, Uitgeverij Gaia, Eemnes, 
2004 (Het boek kan besteld worden via . . )
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 “Gij zijt het licht der wereld.”
B E R G R E D E ,  M AT T H Ë U S  5:14

De ervaring van de ik-jij-relatie is de ervaring van heelheid, de erva-
ring van intensiteit, van helemaal levend zijn, van de levenskracht zelf. 
Het is de vrije stroom van bewustzijn zonder beperking door oordelen 
of concepten. Ware dialoog is een staat van attentvolle openheid. Er is 
niets berekenends aan.

 “Pure relatie is liefde tussen Ik en Jij.”
M A R T I N  B U B E R

Zodra we berekenend zijn, zitten we in het kleine ik, de persona. Wan-
neer ons hart open is, zijn we het ware Ik, de Liefde zelf. Liefde is onze 
essentie, ons wezen. Kijk naar de wereld en je zult meteen beseffen dat 
we niet weten wie we echt zijn, dat we niet weten wat we in wezen zijn. 

Ware liefde is geen emotie, het is ontmoeting, vereniging, versmel-
ting. Ware liefde is vervulling. Ze groeit door gegeven te worden. Ze 
kan nooit uitgeput raken. Is de ik-het-verhouding dan slecht? Nee: ze is 
hoe de geprojecteerde wereld van de schijnbare continuïteit in elkaar 
zit. De zichtbare wereld kan alleen worden waargenomen, omdat wij 
met ons bewustzijn mogelijkheden objectiveren. Dat is alles. Het gaat 
daarna alleen fout wanneer wij ons gaan identificeren met de wereld 
van objecten in plaats van met ons wezen in de wereld van de moge-
lijkheden. We dienen hoogdringend te ontwaken tot het besef dat je 
een ander niet kunt ontmoeten in de wereld van objecten. Nooit, en 
dat is heel lang. 

Echte ontmoeting is objectloos. Moeten bestaat alleen in de wereld 
van objecten.100 Ontmoeten betekent: uitstijgen boven de wereld van 
het moeten, de wereld van de behoeften, de wereld van de objecten. In 
de dimensie boven de objecten (dit wil zeggen in onze innerlijke sub-
jectieve wereld) bestaat alleen vrijheid, geen enkel moeten. Dat is dus 
ook synoniem met liefde en met geluk. Zodra er moeten is, is er geen 
liefde meer. Zodra er moeten is, verdwijnt geluk. Geluk is altijd ver-
bonden aan een gevoel van ‘alles is hier mogelijk’. Omgekeerd hebben 

100 Zoals het lichaam dat moet ademen om te overleven.
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we wanneer we ongelukkig zijn het gevoel dat we geen opties hebben. 
We zijn alleen ongelukkig als we ons ware zelf ontkennen.

Wie we echt zijn, is alleen te kennen in en als relatie.

“Ik ben omdat wij zijn.”
A F R I K A A N S  A F O R I S M E

Om echt onszelf te kunnen zijn, is wederzijdsheid nodig in de rela-
tie. Wederzijdsheid is een kwaliteit van wie we echt zijn. Eigenbe-
lang nastreven ten koste van een ander verbreekt de wederzijdsheid 
en reduceert ons tot objecten. De pijn van het bestaan als ‘object’ is 
zo groot dat we er alles aan doen om die pijn niet te voelen: onder-
drukken, verdoven, ontkennen, vluchten in alcohol, in seks, in drugs, 
vluchten in altijd maar bezig zijn, onbewust worden. In ware relatie 
worden we bevrijd om weer te zijn wie we echt zijn. Dialoog is onvoor-
stelbaar helend. Grenzeloos bevrijdend.

Cultuur

“De belangrijkste taak in de Nieuwe Economie 
is ruimte scheppen voor dialoog.”

A L A N  W E B B E R

O P R I C H T E R  FA S T  CO M PA N Y  M AG A Z I N E

Onze cultuur heeft de newtoniaanse wereld van de objecten tot de 
‘realiteit’ verklaard. Daarom hebben wij zulke enorme relatieproble-
men. Het is onmogelijk de geest, de geest van de liefde, te ontkennen 
en niet tegelijk relatie te doden. Geest is een ander woord voor ‘wezen-
lijke verbondenheid’, eenheid van hart, eenheid in de kern. Geest 
heeft niets te maken met geesten, spoken en andere onzin. Wanneer 
er teamgeest is, is er een wezenlijke verbondenheid. Wanneer er echte 
relatie is, is er wezenlijke verbondenheid.

Haal de verenigende geest, de levensgeest, 
de levenskracht weg uit eender welke 

relatie en ze valt uiteen.
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Onze cultuur, zo schrijft Buber, gaat kapot aan de progressieve ver-
meerdering van de objectwereld ten koste van de subjectwereld, de 
enige dimensie waarin relatie mogelijk is.

“De geest gaat verloren in dezelfde mate waarin de 
mens het vermogen verliest om in relatie te zijn.”

M A R T I N  B U B E R

Echt levend zijn, bezield zijn is hetzelfde als totaal in relatie zijn en 
het is ook synoniem met flow. Csikszentmihalyi definieert flow als een 
staat van totale betrokkenheid bij het leven: relatie dus. Telkens wan-
neer we echt in relatie zijn, zijn we diep gelukkig. We zijn dan in flow. 
Telkens wanneer we uit relatie zijn, zijn we ongelukkig. Daar is geen 
bewijsvoering voor nodig. De miljoenen mensen die antidepressiva 
slikken, zijn ‘uit relatie’. De miljoenen mensen die tegen hun zin gaan 
werken, zijn ‘uit relatie’. De miljoenen mensen die ongelukkig zijn met 
een partner zijn ‘uit relatie’. Hoe moeilijk is het om dat te zien? Het 
antwoord is simpel: we zijn functioneel blind door onze identificatie 
met de wereld van de zintuigen. Is dat niet fascinerend om te ontdek-
ken?

“Ze hebben ogen en ze zien niet, oren en ze horen niet.”
J E Z U S  VA N  N A Z A R E T H

Wanneer we echte kunst ervaren, ervaren we iets wat het ‘voorwerp’ 
overstijgt en het ontroert of beroert ons. Wanneer we echt een ander 
mens ontmoeten, ervaren we ook iets in een dimensie die onze zin-
tuigen overstijgt. Wanneer het gebeurt, zingt ons hart. De ontkenning 
van de gevoelswereld in onze cultuur is de destructie van relatie en de 
destructie van de creatieve geest. 

Objecten hebben geen gevoelens. Maar ook geen creativiteit. En ze 
kunnen geen relatie kennen, alleen maar verhoudingen en reacties, 
inclusief emoties die in feite electro-chemische reacties zijn. Gevoelens 
zijn iets anders dan emoties. Gevoelens zijn van de ziel. Voelen is een 
bewustzijnskanaal, net zoals kijken en luisteren. Emoties zijn reac-
ties van het lichaam op onze gedachten en overtuigingen. Hoe meer 
emoties en pijn je hebt onderdrukt hoe minder je nog kunt voelen. 
Om echt te leven, dienen we te kunnen voelen, inclusief de pijn. In de 
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mate waarin we gevoelens verdoven of niet toelaten, vernielen we ech-
ter ons vermogen om deel te nemen in het leven, in het bewustzijn. 
Om te kunnen voelen, dient ons hart open te zijn. In de afwezigheid 
daarvan kennen we wel de emoties van het lichaam en de persoonlijk-
heid, maar niet de diepere gevoelens die horen bij echte relatie (ons 
wezen) en die ons verbinden met de hele natuur. Af en toe vallen we 
per toeval in flow en dan ervaren we schoonheid, mededogen, liefde. 
We zijn dan in relatie, in dialoog met het leven. Ons hart is open. Hoe 
oppervlakkig is ons leven als object? Pijnlijk oppervlakkig. Echt leven 
vergt diepte. Deze diepte is afgesloten voor ieder die vanuit het den-
ken leeft.101 Denken kan niet erg diep reiken. Denken is beperkt tot 
de wereld van het abstracte en de wereld van het waarneembare. Wie 
we echt zijn, is noch abstract noch zintuiglijk waarneembaar. Open 
je hart en verdere woorden zijn onnodig. Sluit je hart en alle woor-
den zijn theoretisch. Leven is niet in woorden te vatten. Je dient het te 
leven. Leven is relatie. Leven is liefde. Onderzoek maar wat het is dat 
voor doodsheid in jezelf zorgt, en wat voor leven zorgt ... Kijk eens hoe 
een depressieve man of vrouw als bij toverslag kan bruisen van vitali-
teit door verliefd te worden.

“Soms dooft ons licht maar het kan in één moment tot leven 
worden geblazen door een ontmoeting met een ander mens.”

A L B E R T  S C H W E I T Z E R

Kijk eens hoe een team letterlijk van dood naar levend kan gaan door 
een andere leider. Waar ligt het verschil? Open hart of gesloten hart. 
Ware relatie of verhouding tussen gefragmenteerde objecten. Onze 
cultuur heeft het denken tot heerser gemaakt. De gevolgen zijn meer 
dan pijnlijk. Denken is niet ‘kwaad’, het is alleen beperkt. Ons brein is 
nodig om afstand te scheppen, om differentiatie mogelijk te maken uit 

101 Op 11 januari 2007 overleed Douglas Harding op achtennegentigjarige leeftijd. 
Hij reisde tot het eind van zijn leven de wereld af met ‘The headless way’, zijn 
merkwaardige oproep om uit het hoofd neer te dalen naar de heelheid van 
het hart. Ik maakte hem mee in Parijs toen hij reeds tweeënnegentig jaar 
oud was en een tweedaagse workshop gaf om nooit meer te vergeten. Zie de 
Nederlandse pagina’s op . .
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de ongedifferentieerde kwantumwereld. In die zin is het een natuur-
lijke functie. Zonder afstand is relatie onmogelijk. Maar het bestaan 
van afstand garandeert geen relatie. We dienen ook voorbij de ver-
schillen te kunnen zien wat ons verbindt, en dat is onzichtbaar voor 
de zintuigen en het brein. We kunnen ons verbonden voelen, niet den-
ken.

Alleen wanneer hart en brein samenwerken 
onder de leiding van het bewustzijn wordt 

het ervaren van echte relatie mogelijk.

Dankzij ons brein kunnen we ervaren wat ona ankelijkheid is. Dank-
zij ons hart kunnen we ervaren wat verbondenheid is. Wanneer we 
beide samenvoegen hebben we een volwassen relatie: verbondenheid 
met tegelijkertijd waardering van de verschillen. We hebben beide 
dimensies nodig om gelukkig te zijn: erkend worden als uniek individu 
en ons diepere zelf kennen in relatie. Ons leven gaat door die nood-
zakelijke fasen heen: van de onbewuste eenheid als baby naar de psy-
chologische geboorte als een schijnbaar afgescheiden persoon, naar de 
keuze voor bewuste relatie als individu. Daarover gaat de parabel van 
de terugkeer van de ‘verloren zoon’. 

Liefde is onmogelijk zonder bewust de noodzakelijke afstand, 
geschapen door ons brein, te overbruggen vanuit het hart. De hel 
bestaat in het blijven leven vanuit het oordelende brein. De metafo-
rische terugkeer van Adam en Eva naar het paradijs kan alleen via 
ware relatie. De hel is onvermogen tot echte relatie. Kijk eens naar de 
wereld die wij gemaakt hebben door het brein de leiding te geven over 
het hart. Ai! Als fragmentatie de kwaal is, is heelwording de remedie. 
Dat is het ware doel van dialoog.

“Er is geen andere uitweg meer voor de mensheid dan dialoog.”
DA L A I  L A M A

Hoe herstellen we het vertrouwen? Dat wordt de cruciale vraag in rela-
ties en organisaties. Alleen dan zullen mensen weer hun hart ope-
nen en zullen relatieproblemen oplossen als sneeuw blootgesteld aan 
zon. Het antwoord is veel te simpel. Wanneer angst het probleem is, is 

C U LT U U R T R A N S F O R M AT I E  D O O R  D I A L O O G



268

liefde de remedie. Liefde, eenheidsbewustzijn, harmonie, synchroni-
satie is wat fragmentatie heelt. Niets anders kan dat. En nu? Wel, eh ...

Het collectieve denken: de ultieme barrière

Al eeuwen proberen we een betere wereld te maken via revoluties, 
democratie, religie. Het heeft allemaal niet zoveel geholpen. Niet dat 
er geen helden waren en idealisten en grote leraren. Ik heb zelf mijn 
leven grotendeels gewijd aan het begrijpen van het bestaan. Ik heb 
allerlei praktijken beoefend op zoek naar bevrijding. Uiteindelijk ben 
ik gaan zien dat de basis van al het lijden bestaat in ons zelfconcept. 
We zien onszelf als afgescheiden van de wereld en dus beïnvloedt ons 
zelfbeeld ook totaal ons wereldbeeld.

“We zien de wereld niet zoals hij is maar zoals wij zijn.”
A N A Ï S  N I N

We ervaren de buitenwereld als iets vreemds, iets buiten ons en zelfs 
als iets gevaarlijks. Door ons te identificeren met onze vorm verlie-
zen we het contact met de innerlijke wereld van verbondenheid en 
heelheid. Onze ervaring van de wereld wordt dan vervormd door de 
lens van onze innerlijke fragmentatie, net zoals een klankvervormer 
de meest harmonische muziek kan laten klinken als pijn voor het oor. 
Zodra je gelooft dat je een afgescheiden entiteit bént, wordt elke ver-
dere redenering daardoor beïnvloed. 

De kwantumfysica doorzag dat collectieve newtoniaanse para-
digma van ‘afgescheiden objecten’ en het is dus niet zo verwonderlijk 
dat kwantumfysicus David Bohm ook een onderwerp als het collec-
tieve denken heeft aangepakt. De wereld op kwantumniveau bestaat 
uit relaties, niet uit dingen. Het is de dimensie van verbondenheid van 
alles met alles. Voorwerpen bestaan eigenlijk niet in de strikte bete-
kenis. Dingen zijn alleen maar uiterlijke holografische projecties van 
innerlijke kwantuminformatie. Elk voorwerp verschijnt en verdwijnt 
constant uit en in de kwantumsoep met duizelingwekkende snelhe-
den. Dingen zijn eigenlijk bliksemsnelle processen, maar onze herse-
nen zijn te traag om die snelheid te registreren en daardoor ontstaat 
de illusie van permanentie. 
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Permanentie is een zintuiglijke illusie. Dat geldt dus ook voor ons 
lijf. Identificatie met iets wat geen enkele permanentie heeft, lijkt dus 
niet zo’n goed idee. Toch is dat wat we onder invloed van onze cultuur 
doen. We stellen het niet eens in vraag. Gek hè? Ons denkbeeld dat 
we een afgescheiden entiteit zijn, is een collectief geloof, net zoals vóór 
Copernicus en Galilei iedereen ‘wist’ dat de zon rond de aarde draaide. 
Ook het geloof dat ‘daarbuiten een wereld bestaat, los van ons’ is een 
collectieve aanname die we niet in vraag stellen. 

Onder invloed van het overheersende ‘opdeel-denken’ delen we 
dingen op die niet deelbaar zijn (zoals ‘ik en de wereld’) en we leven 
als gevolg daarvan in een wereld vol conflict tussen delen van het-
zelfde (niet waargenomen) geheel. Het is alsof de vingers van dezelfde 
hand elkaar zouden zien als een vreemd object, los van zichzelf. We 
vragen ons vol ongeloof af waarom Galilei niet begrepen werd en we 
hebben ook een oordeel klaar voor de mensen die hem in de gevan-
genis stopten. De wereld is plat. De zon draait rond de aarde. We zijn 
afgescheiden entiteiten. Allemaal dezelfde categorie: niet onderzochte
opinies.

Dat het probleem het denken zelf is, 
daar denkt het denken niet aan.

De cultuur van de organisatie zorgt voor een bepaald soort collectief 
denken en dat soort denken zorgt dan weer voor de aard van onze 
ervaring. Het is veel effectiever een groepscultuur en dus het onder-
liggende collectieve denken te transformeren dan het gedrag van de 
leden van die groep te willen veranderen. Het laatste is trouwens in 
strikte zin onmogelijk. Zodra de cultuur transformeert, verandert 
echter automatisch ook het gedrag van de groepsleden. Hoe schep 
je dus de ruimte voor de transformatie van een groepscultuur? Dia-
loog. Waarom? Omdat alleen dialoog in staat is het collectieve denken 
te onderzoeken. We noemden al eerder de stelling van Bohm dat er 
een soort collectieve voorraad informatie, een soort collectief geheu-
gen bestaat in het ons omringende energieveld en dat deze informatie 
mede vorm (vaak ‘misvorming’) geeft aan ons denken, onze conclusies 
en ons gedrag. 
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Cultuur is een morfogenetisch102 veld. Het veld bepaalt de vorm. 
Een dergelijk energetisch geladen informatieveld wordt automatisch 
in werking gesteld door stimuli. Het collectieve denken is een auto-
matisme dat put uit het collectieve geheugen. Alleen door er het licht 
van het bewustzijn op te richten kan het ‘programma’ herschreven 
worden. Het is de meest effectieve en waarschijnlijk enige manier om 
de collectieve ervaring te transformeren. Het punt is dat we ons niet 
bewust zijn van de enorme invloed van het collectieve veld, tot we het 
bewust gaan onderzoeken. 

Een frappant voorbeeld is de diepte van het impliciete geloof van het 
blanke ras dat het op een of andere manier superieur is aan andere ras-
sen. Dergelijke diepgewortelde geloofssystemen uiten zich in gedach-
ten die dat geloof ondersteunen en deze trekken dus ook ervaringen 
aan die dat geloof weer bevestigen. Het is een helse vicieuze cirkel. 
Hetzelfde geldt voor de scheiding tussen arbeid en kapitaal, tussen 
managers en werknemers en voor vele andere fragmenteringen. Ze 
bevestigen en continueren zichzelf tot ze onderzocht worden.

“Het niet bevraagde leven is het leven niet waard.”
S O C R AT E S

Denken bevestigt zichzelf aan de hand van ‘feiten’.

Het woord feit is interessant om te onderzoeken. Het is afgeleid van 
het Franse faire: doen of maken.103 Een feit is in het Frans un fait. Feiten 
zijn ‘gedaan’, dat wil zeggen ‘het verleden’. Feiten zijn ook ‘maaksels’. 
Ze zijn lang niet zo objectief als het newtoniaans denken suggereert. 
Daarom zei Nietschze dat er geen feiten zijn maar alleen interpreta-
ties. Ons collectieve geloof is dat dingen los van ons denken gebeuren. 
Niet dus. 

Feiten zijn het vertraagde effect van het denken. Omdat de collec-
tieve ervaring het product is van het collectieve denken, dienen we 

102 Een term van de Britse bioloog Rupert Sheldrake, van morfos, ‘vorm’ en 
generare, ‘voortbrengen’. Zie www.sheldrake.org

103 Op dezelfde manier verwijst het Engelse woord fact naar het Latijnse facere 
(maken).
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dus samen naar het collectieve denken te kijken als we een andere col-
lectieve ervaring wensen.

Nog even terug naar archetypen als 

voorbereiding op de drama driehoek

De drie personages van de dramadriehoek (slachtoffer, aanvaller en 
redder) zijn archetypen. Daarom herkent iedereen ze. Archetypen zijn 
een soort collectieve energieën die ons gedrag vorm kunnen geven tot 
we de leiding van ze overnemen. Jung vergelijkt de invloed van arche-
typen op mensen met de invloed van instincten op dieren. Archety-
pen zijn zelf een soort morfogenetische velden. Hier volgt een defini-
tie van het woord archetype door de jungiaanse psycholoog Robert 
Moore die zich samen met de antropoloog Douglas Gillette104 zijn 
leven lang heeft gewijd aan dit onderwerp:

“Archetypen zijn actief op een dieper niveau van de psyche dan het 
persoonlijke onbewuste. Ze zijn deel van ons collectief genetisch materiaal 

in de psyche. Het zijn transpersoonlijke en transculturele aspecten van 
onze menselijke aard. Het zijn feitelijke krachtvelden die in elk van ons 
bestaan. Ze komen opzetten vanuit het collectieve onbewuste en we 
kunnen er als het ware van bezeten zijn. Jung stelde dat archetypen 
in mensen kunnen worden vergeleken met instincten in dieren. De 

archetypen zijn uitingsvormen van de ene levenswil, de libido. Het zijn 
creatieve dynamische krachten in samenwerking met een individuele 

expressie van het bewustzijn en destructieve dynamische krachten 
wanneer niet geleid door bewustzijn. Het is niet verstandig om ze te 
onderdrukken of te negeren en het is ook niet verstandig om ze aan 
het roer te zetten. De kwestie is om onze wil sterk genoeg te maken 

dat we die kosmische energieën kunnen gebruiken voor creatie.”
U I T:  K I N G ,  WA R R I O R ,  M AG I C I A N ,  LO V E R

104 Zie: King, Warrior, Magician, Lover: Rediscovering the Archetypes of the 
Mature Masculine, Robert Moore en Douglas Gillette, HarperCollins, San 
Francisco, 1990
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We zullen nu samen onderzoeken hoe we de dramadriehoek kunnen 
transformeren tot een creatieve dynamiek in onze relaties, onze orga-
nisaties en onze maatschappij.

Het einde van de slachtoff ercultuur

Het Transformatietijdperk vereist het einde van alle slachtofferschap. 
We hebben zeer bewust deze lange aanloop genomen eer we aan de 
dramadriehoek beginnen, om duidelijk te maken dat we te maken 
hebben met een collectieve erfenis die niet of bijna niet op individueel 
vlak gladgestreken kan worden. 

Jung concentreerde zich op een viertal archetypen. Deze liggen 
ook ten grondslag aan zijn beroemde typologieleer. Ze zijn: de Koning 
(Koningin), de Krijger (Amazone), De Magiër (Wicca) en de Minnaar 
(Minnares).105 De ‘aanklager’ of ‘aanvaller’ in de dramadriehoek is een 
actieve schaduwversie van de Krijger. Het ‘slachtoffer’ is een passieve 
schaduwversie van de Minnaar (wil zorg en aandacht krijgen door 
slachtofferschap). De ‘redder’ is een actieve schaduwversie van de 
Magiër (genezer) uit het jungiaanse kwartet. Deze drie schaduwrollen 
komen in de oosterse filosofie overeen met een verstoring van de drie 
zogenaamd ‘lagere’ chakra’s (energiecentra) die samen de persoonlijk-
heid (in het oosten ‘het lagere zelf ’) bepalen. 

De oplossing voor de dramadriehoek zal in alle gevallen komen van 
het bewust belichamen van het vierde archetype, de transcendente 
Koning (Koningin), het ware zelf (in het oosten ‘het hogere zelf ’). 
De Koning heeft zijn troon in ons hart. In de energie van de Koning 
komen, vereist het overstijgen (transcenderen) van de reactieve per-
soonlijkheid. Dat komt dan in oosterse termen overeen met de ope-
ning van de hartchakra, de zetel van de wijsheid. Elk archetype heeft 
een actieve en een passieve schaduwvorm in de reactieve persoonlijk-
heid. 

Net als het woord ‘archetype’ is ook het woord ‘schaduw’ een term 
van Jung. De schaduw is een containerbegrip voor allerlei aspecten 
van onszelf die we om een of andere (meestal traumatische) reden in 

105 Die komen in grote lijnen overeen met de vier elementen: lucht, vuur, aarde 
en water. Dat zijn in wezen ook archetypische krachten.
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onszelf onderdrukken. Dat kan zowel gaan om talenten als om gebre-
ken. Het onderdrukken of ontkennen van aspecten van onszelf is hoe 
fragmentering ontstaat in onze psyche. Iemand met een actieve krij-
gerschaduw, bijvoorbeeld, haat zwakheid in anderen, omdat hij of zij 
eigenlijk met hart en ziel zwakheid haat in zichzelf. Omdat hij of zij 
de zwakheid bij zichzelf niet kan zien, projecteert hij haar op anderen, 
waar ze hem of haar dan ook mateloos irriteert.106 

Iemand in de reddersrol heeft bijvoorbeeld geleerd zijn eigen behoef-
ten te ontkennen. Dergelijke mensen kunnen alleen behoeften zien in 
anderen. Hun drang om voor anderen te zorgen is eigenlijk een per-
versie van hun onvermogen om voor zichzelf te zorgen. Van dit arche-
type heb ik zelf het meeste last gehad. Totdat we onze schaduw kun-
nen herintegreren, zullen we geen heelheid kennen. Het heeft geen 
zin onze schaduw te ontkennen. Dat maakt het alleen nog moeilijker. 

Het doel is om die sterke archetypische, kosmische krachten te 
bevrijden en beschikbaar te maken voor creatief werk in plaats van 
destructie en zelfdestructie. We streven dus geen vernietiging na van 
deze schaduwenergieën, maar transformatie.

Elke destructieve dynamiek in ons gedrag 
en in het gedrag van  anderen is niets anders 

dan geperverteerde creatieve energie.

We dienen dat zeer goed te begrijpen. Er is niets fundamenteel ver-
keerd met ons of wie dan ook. Het enige wat er aan de hand is, is dat 
creatieve energie werd losgekoppeld van bewustzijn door het ervaren 
van angst. Je kan dan bijvoorbeeld een ziekte ‘creëren’ als een soort 
oplossing voor een emotioneel probleem. Het lijkt destructie, maar het 
is wezenlijk (onbewuste) creatie. Het drama wordt helemaal gevoed 
door angst en angst is niets anders dan wat we voelen wanneer ons 
grenzeloze creatieve wezen is samengedrukt tot een ‘iets’.

106 Wie de dynamiek van kernkwadranten kent, herkent dit gemakkelijk (zie 
Bezieling en Kwaliteit in Organisaties van ir. Daniel Ofman).
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Drama gaat over ons emotionele zelf

De centrale reden waarom we in een slachtoffercultuur leven, is dat 
onze cultuur emotioneel onintelligent is. De dramadriehoek wordt 
altijd via ontkende emoties in werking gezet. Altijd. Een ‘redder’ bij-
voorbeeld heeft de neiging onprettige zaken niet te communiceren 
‘omdat hij je anders zou kunnen kwetsen’. Angst. Een ‘slachtoffer’ ver-
zwijgt dingen omdat hij anders zelf gekwetst kan worden. Angst. Een 
‘aanklager’ verzwijgt of verdraait dingen om niet aangevallen te wor-
den. Ook angst dus. 

Alle disfunctionele gedragingen in relaties zijn op een of andere 
manier terug te brengen tot de drie rollen in de dramadriehoek. Hier 
is een eenvoudig voorbeeld: een vader komt thuis terwijl zijn vrouw 
(de ‘aanklager’) zoonlief op de huid zit, omdat hij zijn kamer niet heeft 
opgeruimd. De vader is binnen de kortste keren deel van het drama 
als ‘redder’ van zijn zoon (het ‘slachtoffer’). Hij zegt bijvoorbeeld tegen 
zijn vrouw ‘Schat, geef hem toch even de tijd om bij zijn positieven te 
komen; het is pas de eerste dag van de vakantie!’ Zij voelt zich nu aan-
gevallen en dus slachtoffer of ze gaat nu ook tegen hem tekeer als aan-
klager en dan wordt hij ook weer slachtoffer. Of de zoon schaart zich 
bij de vader en samen pakken ze de moeder aan. Of de zoon wordt 
aanklager naar de vader toe wanneer hij zegt: ‘Bemoei je er niet mee 
pa, ik kan mezelf wel redden!’ 

Zo zijn er tienduizenden alledaagse voorbeelden in ons persoonlijke 
en professionele leven. De oplossing is niet om al die minidrama’s indi-
vidueel te willen oplossen, maar om de basisoorzaak aan te pakken: 
het gebrek aan EQ in onze cultuur. Het blijft ons opnieuw en opnieuw 
verwonderen hoe organisaties de ontwikkeling van EQ als een soort 
luxe blijven zien, niet als een dringende strategische noodzaak. Als we 
eens wisten wat gebrek aan EQ aan organisaties kost.

Het slachtoff er

De centrale rol in de dramadriehoek is het ‘slachtoffer’. Geen drama 
zonder slachtoffer ... We zitten in de slachtofferrol, telkens wanneer 
we denken dat dingen ons overkomen en dat we er niets aan kun-
nen doen. We zitten in de slachtofferrol, telkens wanneer we klagen of 
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beschuldigen. We zitten in de slachtofferrol, telkens wanneer we vin-
den dat iemand anders onze emoties veroorzaakt heeft. 

Het ‘slachtoffer’ komt altijd als duo met degene die door hem of haar 
wordt gezien als de reden van zijn lijden: de ‘aanvaller’ of ‘aanklager’. 
De ‘aanvaller’ is niet per definitie een persoon. Het kan ook een situ-
atie zijn, een gebeurtenis, zoals een zwaar verlies op de beurs of een 
aangeboren afwijking of wat dan ook waaraan we de kracht toeken-
nen om onze emotionele staat te bepalen. Mensen die zich (tijdelijk 
of chronisch) in de slachtofferrol bevinden, zijn defensief, subasser-
tief, passief-agressief, conflictvermijdend, overgevoelig voor kritiek, 
humeurig, a ankelijk, heimelijk, jaloers, boos, verdrietig, depressief, 
beschaamd, vervuld van schuld en ga nog maar een tijdje door. 

Als je goed kijkt, zijn al die varianten uitingen van een laag EQ: niet 
bewust kunnen omgaan met je eigen emotionele staat of met die van 
anderen zoals iemand die boos tegen ons uitvalt. In het hart van de 
slachtofferrol zit vaak een traumatisch verlies: een verlies van liefde, 
erkenning, een droom, een positief zel eeld (bijvoorbeeld na een 
mislukking waar nog eens een berg kritiek bovenop kwam), iemands 
waardering, iemands affectie, iemands steun, enzovoort. Het verlies 
was zo overweldigend dat we het niet konden verwerken en dus heb-
ben we het onderdrukt en ‘bevroren’. Het leeft nu in ons als een per-
verterende kracht, een deel van onze ‘schaduw’. 

Mensen in de slachtofferrol zijn ook vaak opgegroeid onder de over-
dreven zorg van een ‘redder-ouder’ of onder de kritiek van een ‘aan-
klager-ouder’. Een individu in de slachtofferrol voelt zich ‘beheerst 
door’, ‘overweldigd door’, ‘onderdrukt door’, ‘machteloos’. Zo iemand 
‘wordt geleefd’. Iemand in de slachtofferrol is niet langer in verbinding 
met de creatieve kracht die hij of zij essentieel is. Hij of zij gelooft ook 
altijd dat zijn of haar keuzemogelijkheden beperkt zijn. Mensen in de 
slachtofferrol geloven dat het leven één groot kansspel is waarin je 
geluk of ongeluk kunt hebben. Getuige de miljoenen mensen wereld-
wijd die hun hoop hebben gevestigd op loterijen en lotto’s. Als het fout 
gaat, kun je het als ‘slachtoffer’ ook nog altijd afschuiven op ‘de wil van 
God’. Miljoenen mensen hebben zo een vermenselijkt godsbeeld: een 
god die straft of beloont. Mijn zoon krijgt een dodelijk ongeval: de wil 
van God? Mooie God is dat. Een menselijke projectie, ja. Mensen in de 
slachtofferrol zijn wezenlijk gedreven door angst en dus door de drie 
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bekende overlevingsmechanismen: vechten, vluchten of verstarren. 
Dat zijn ineffectieve vormen van gedrag, tenzij natuurlijk er echt 

iets levensbedreigend aan de gang is. Een ‘slachtoffer’ is geen onder-
nemer, is geen leider, is geen uitvinder, is geen teamspeler. Je kunt zo 
iemand een cursus geven in ondernemerschap of in probleemoplos-
send denken of iets dergelijks, maar dat zal allemaal niet veel opleve-
ren. Het echte probleem is hoe zijn energie gevangen zit in een scha-
duwarchetype, het kwetsbare kind dat nooit veilig kon opgroeien en 
bleef hopen op bescherming door een ouder. 

Aangezien de ware wortels van dit fenomeen voornamelijk cultureel 
en collectief zijn, en aangezien het fenomeen in een grote meerderheid 
van de mensen aanwezig is, bestaat de meest optimale oplossing ook 
niet in individuele coaching of counseling. De meest effectieve oplos-
sing is een cultuurtransformatie waarin slachtoffergedrag vanzelf zal 
verdwijnen. Een cultuurtransformatie herdefinieert de relaties en het 
individuele gedrag verandert dan in de meeste deelnemers in de groep 
vanzelf: mensen stijgen in levenskracht en evolueren naar meer proac-
tiviteit, of ze gaan vanzelf weg. Wat slachtoffers het snelst transfor-
meert, is een veilige omgeving waarin ze alsnog emotioneel intelligent 
kunnen worden. Dialoog speelt daar een sleutelrol in.

De aanklager

De ‘aanvaller of aanklager’ is altijd een symbiotische partner van het 
‘slachtoffer’. Het is zoals al aangegeven niet per definitie een persoon. 
Het kan ook een tegenslag zijn, een ziekte, een handicap, een verlies, 
een ongeval. Wanneer het een persoon is, is het iemand die beschul-
digt, manipuleert, bekritiseert, onderdrukt, iemand die emotioneel of 
verbaal of zelfs fysiek anderen misbruikt. Iemand in de aanvaller-aan-
klagerrol is eigenlijk net als het ‘slachtoffer’ gedreven door angst (ook 
al zal hij of zij dat meestal nooit toegeven). Voor iemand in die rol is 
aanval de beste verdediging. Aanvallers of aanklagers zijn bijna altijd 
voormalige slachtoffers die besloten hebben dat ze nooit meer een 
slachtoffer willen zijn. 

De grote vrees van een aanvaller of aanklager is dat ze de con-
trole zullen verliezen. Net als bij de andere drie rollen zit er een factor 
schuld of schaamte onder. De strategie van aanvallers of aanklagers 
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om hun eigen schuld, schaamte of pijn niet te voelen is door die op 
anderen te projecteren. Klaar. 

De Krijger (als gezond archetype) dient anderen te beschermen. 
Wanneer die krijgerenergie gevangen raakt in boosheid, wordt ze ech-
ter destructief. Krijgers worden dan bijvoorbeeld ‘morele hervormers’. 
Ze beschuldigen, ondervragen, moraliseren, preken. Ze doen dat niet 
met mededogen maar met macht. Ze gebruiken straf en beloning. Ze 
oordelen en veroordelen. Ze dreigen. Het zijn vaak mensen die in hun 
eigen leven hebben moeten ‘vechten’ om hun behoeften te kunnen 
vervullen. Ze ontkennen hun eigen gevoelens van minderwaardigheid 
door anderen ‘minder’ te maken. Domineren is hun manier van over-
leven. Daarom moeten ze ook altijd gelijk hebben. Ongelijk hebben 
komt overeen met zwak zijn en dat kunnen ze zich niet permitteren. 
Zoals een redder iemand nodig heeft om te redden, zo heeft een aan-
klager iemand nodig om de schuld aan te geven. 

Een van de kenmerken van aanklagers is dat ze zich vaak verge-
lijken met anderen om aan te geven hoeveel beter zij wel zijn. Deze 
rol heeft als grootste nadeel dat ze ware zel ennis in de weg staat. 
Aanklagers zoeken de verantwoordelijkheid (‘schuld’ in hun vocabu-
larium) namelijk altijd bij anderen of in de situatie. Ze hebben altijd 
een uitleg waarom niet zij, maar een situatie of een ander persoon 
dient te veranderen.

De redder

De derde rol, de ‘redder’, is ook niet per definitie een persoon. Men-
sen laten zich ook ‘redden’ door chocolade, koffie, alcohol, seks, mate-
loze ambitie ... Zelfs vele spirituele praktijken zoals meditatie zijn 
voor sommige mensen redders. Hoeveel zogenaamd spirituele men-
sen hebben niet enorme moeite om proactief in het leven te staan? 
De redder bevestigt het slachtoffer in zijn slachtofferschap. Als ik bij-
voorbeeld naar alcohol of antidepressiva grijp, hoef ik mijn slachtoffer-
schap niet op te geven. Als de redder een persoon is, bevestigt hij het 
slachtofferschap van het slachtoffer door de validiteit van zijn nega-
tieve emoties te bevestigen of door in zijn plaats te handelen. Redders 
zijn mensen die slachtoffers nodig hebben om hun eigen eigenwaarde 
op te krikken. Ze verzekeren zich van gezelschap door zwakke men-
sen om zich heen te verzamelen over wie ze eigenlijk controle willen 
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hebben. Ze houden mensen klein in plaats van hun vermogens uit te 
dagen. Ze houden mensen in een staat van a ankelijkheid. Er zijn 
nogal wat mensen in leidinggevende posities die aan dat syndroom 
lijden. Ook nogal wat therapeuten en pseudospirituele leraars lijden 
aan dat syndroom. 

Redders willen zich graag onmisbaar maken. Op een of andere 
manier geloven ze dat, als ze maar genoeg voor anderen zorgen, zij op 
een keer ook aan de beurt zullen komen. Dat gebeurt meestal niet en 
dan worden ze op hun beurt rancuneuze aanvallers of ontgoochelde 
slachtoffers: ‘Nadat ik zoveel voor je gedaan heb!’ Ook ouders die ‘zich-
zelf opofferen’ voor hun kinderen, worden later in hun leven vaak bit-
tere mensen. Omdat slachtoffers diep in zichzelf hun a ankelijkheid 
haten, gaan ze zich op termijn vaak juist tegen hun zogenaamde red-
ders keren. 

Veel mensen die in de zorg werkzaam zijn, hebben het wel meege-
maakt dat iemand boos op hen wordt of hen begint te beschuldigen 
van misbruik. Redders worden soms ook slachtoffers wanneer iemand 
hun hulp weigert. Ze voelen zich daar mateloos door gekrenkt.

De drie rollen roepen elkaar op en we kunnen ook van rol verande-
ren tijdens het drama. Neem iemand die als slachtoffer zijn toevlucht 
neemt tot alcohol (de redder) en daarna agressief wordt en in de rol van 
aanvaller verzeild raakt. Of neem een aanvaller die door een redder 
zelf tot slachtoffer wordt gemaakt. Of een redder die agressief wordt, 
omdat je zijn advies niet aanneemt. Zolang wij in de persoonlijkheid 
vastzitten, zijn we emotioneel kwetsbaar (we nemen dingen persoon-
lijk) en dat drijft ons genadeloos de dramadriehoek in. Persoonlijkhe-
den kennen drama en pauzes tussen drama’s. Ze kennen geen echte 
relatie en ze kennen geen authentieke innerlijke vrede. Alleen ons die-
pere en ware zelf kan in relatie zijn en vrede kennen. We gaven al eer-
der aan dat het Latijnse woord persona ‘masker’ betekent, zoals die 
werden gebruikt in griekse drama’s. Onze persona is het masker dat 
door het tijdloze zelf wordt gedragen om te kunnen deelnemen aan 
het drama van het leven. Het was Einstein die zei dat het Universum 
niet bestaat uit atomen maar uit verhalen. De spelers in de verhalen 
zijn de diverse karakters van het drama. Als je op een keer het drama 
helemaal doorziet, ontwaak je en zie je dat het allemaal illusie was. Tot 
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die tijd ervaar je alle kleuren van het pallet ... Van links naar rechts, 
van boven naar onder, van links naar rechts ...

De persoonlijkheid ondergaat het bestaan

Voor onze persona, een stel automatismen die in beweging worden 
gezet door externe prikkels, is het leven een reeks gebeurtenissen, niet 
een reeks creatieve acties. Onze persona heeft geen vrije wil; ze heeft 
alleen een schijnbare wil. De ‘wil’ van de persoonlijkheid is niet echt 
‘wil’ (in de zin van ‘vrije wil’), maar emotionele energie die ons drijft 
om iets te doen of om iets te vermijden. Het is eigenlijk a ankelijk-
heid van prikkels: goede prikkels, ik voel me goed – verkeerde prik-
kels, ik voel me niet goed. 

De persoonlijkheid is bijvoorbeeld ‘lief ’ om aardig gevonden te wor-
den. Dat heeft niets te maken met vrijheid of vrije wil. De keuzes van 
de persona zijn ook geen vrije keuzes maar expressies van conditione-
ringen. De persoonlijkheid kan niet echt ‘in relatie’ zijn; de persoon-
lijkheid kan zich alleen op een aantal manieren ‘verhouden tot’, bin-
nen de grenzen van zijn ‘software’. Hier is een voorbeeld: ‘Ik doe mijn 
best, maar dan wil ik wel een compliment krijgen.’ Als er daarna geen 
compliment komt, concludeert de persoonlijkheid: ‘Het maakt toch 
niets uit voor me als ik meer mijn best doe, ik krijg toch geen waarde-
ring. Niet meer dus.’ Of ‘Niemand houdt van me’ of zo. Of ook: ‘vol-
gende keer pak ik jou!’ Lekker drama dus. 

Tot de dag dat we overschakelen van reactief naar proactief, van 
persoonlijkheid naar karakter, zijn we geprogrammeerd om het leven 
te zien als iets wat ons overkomt, niet als een creatieve onderneming. 
De megabestseller The 7 Habits of Highly Effective People van Stephen 
Covey is daar een soort handleiding voor. Het is alleen ruim ontoerei-
kend om dat alleen te delen met leidinggevenden. Het is levensnood-
zakelijk om dat organisatiebreed te doen. Het is een zeer bruikbaar 
handboek voor een cultuuromslag. We hebben persoonlijk de kans 
gehad om binnen een Nederlandse organisatie el onderd mensen te 
mogen introduceren in deze materie, zowel leidinggevende als uitvoe-
rende. 

De cultuuromslag was op zijn minst opmerkelijk te noemen in ter-
men van meer proactiviteit, meer verantwoordelijkheid, meer bewuste 
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keuzes, meer dialoog, minder emotioneel gedoe. Niet zo lang na de 
training ging de organisatie door een heftige crisis. De veerkracht en 
wederzijdse steun van en binnen de teams tijdens deze fase was zon-
der meer bewonderenswaardig. Ze keerden allemaal samen het tij. 
Investeren in EQ betaalt wel degelijk dividenden.

Hoe komen we uit de slachtoff ercultuur?

Door te investeren in de ontwikkeling van de vrije wil van mensen. 
Vrije wil (proactiviteit) is niet zomaar een gegeven: het is iets wat je 
dient te oefenen, zoals een spier.  Proactivi teit ontstaat niet vanzelf. Je 
dient het te willen en je dient het te (be ) oe fenen. Hoe komen we uit 
de slachtoffercultuur? Door er alles aan te doen om onze medewerkers 
emotioneel intelligent te maken. 

EQ is geen luxe maar pure noodzaak om effectief te denken en han-
delen in complexe situaties. Hoe komen we uit de slachtoffercultuur? 
Door tijd en ruimte te maken voor dialoogsessies, of beter nog: door 
het instellen van een ware dialoogcultuur. Dialoog is een fantastische 
oefengrond voor proactiviteit en vrije wil. De eerste regel van dialoog-
voering is dat je elk reactief oordeel van de automatische persoonlijk-
heid uitstelt. Je oefent dus constant je vermogen om boven de reac-
tieve, automatische persoonlijkheid uit te groeien. 

Hoe komen we uit de slachtoffercultuur? Door het bestaan van het 
ego en de schaduwuitingen van de archetypen te accepteren als een 
collectief gegeven en er mensen niet individueel voor af te straffen. 
De archetypen (zoals Koning, Krijger, Magiër, Minnaar) zijn op zich 
creatieve krachten, zolang ze worden aangestuurd door bewustzijn. 
Zonder een proactieve wil om ze te sturen worden ze schaduwkrach-
ten, geleid door onbewuste drijfveren. Dat is gewoon hoe het is. Het 
is niet iets wat mensen bewust ‘doen’. Het is iets wat in hun program-
mering zit. Er tegen vechten maakt het alleen maar sterker. Het is veel 
handiger om mensen de kans te geven een voldoende sterke wil te 
ontwikkelen zodat ze meester kunnen worden over de archetypische 
energieën in zichzelf, en ze de kans te geven om deze energie cre-
atief te leren gebruiken. Onze ervaring is dat het zeer verhelderend 
en lonend is om training rond de dramadriehoek mee te nemen in 
een cultuurtransformatieproject. Er zijn geen tussenstadia: mensen 
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zitten of in de collectieve slachtofferenergie, of ze tillen zichzelf erbo-
ven door het oefenen van hun vrije wil (verantwoordelijkheid, proacti-
viteit) in creatieve situaties. 

Hoe komen we uit de slachtoffercultuur? Door redenen voor angst 
weg te nemen in onze cultuur. Angst is wat de schaduwpatronen moti-
veert. Zowel het slachtoffer als de aanklager of aanvaller als de redder 
wordt gemotiveerd door angst. Ze zijn in feite alle drie vormen van 
slachtofferschap, omdat ze uiteindelijk alle drie daarop uitdraaien. 

Hoe komen we nog meer uit de slachtoffercultuur? Door ons newto-
niaanse denken uit te breiden met systeemdenken en door nieuwe 
paradigma’s uit de moderne wetenschap te integreren in manage-
ment. Het is ons gefragmenteerde denken dat ons laat denken in line-
aire, simplistische verbanden, zoals ‘het is jouw fout!’ De realiteit is 
veel complexer dan ons automatische denken kan bevatten. Lineair 
oorzaak-gevolgdenken is ook het denkpatroon achter de gewoonte om 
mensen te willen ‘motiveren’: als ik maar de juiste prikkel geef (stimu-
lus) zal ik het gewenste gedrag (respons) krijgen. Je bent er, zo hopen 
we, al achter gekomen dat het niet zo werkt. Mensen zijn complexer 
dan dat. 

Laten we ophouden mensen tot objecten te reduceren die wij willen 
‘kneden’ om onze doelen te dienen. Dit vereist niets minder dan een 
totale culturele omslag. Werk daarom aan de cultuur, het energieveld, 
niet aan individueel gedrag. Je kunt The 7 Habits of Highly Effective 
People van Stephen Covey mede gebruiken als handleiding. Werk aan 
een cultuur van proactiviteit en aansprakelijkheid. Doe er alles aan 
om angst uit de cultuur te verwijderen, zodat mensen hun hart dur-
ven te openen en de intelligentie mogen ervaren die alleen verschijnt 
als er echt verbinding is.

“Waardegevoel kan alleen bloeien in een omgeving waarin individuele 
verschillen gewaardeerd worden, waar je fouten mag maken, waar 

de communicatie open is en waar de regels bespreekbaar zijn – dat is 
zowat de atmosfeer die je vindt in een voedende familieomgeving.” 

V I R G I N I A  S AT I R
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Dialoog: een omgeving waarin 

ons hart open mag zijn

Dialoog is geen techniek. Het is een nieuwe levenshouding gebaseerd 
op respect, op waardigheid, op evenwaardigheid. Het is de transfor-
matie van overtuigen naar ‘samen kijken, denken, voelen en beslis-
sen’, de kwantumsprong van de dominantiecultuur naar de partner-
schapscultuur. Het is in woord en daad bewijzen dat het niet langer 
nodig is om bang te zijn. Het is het aanbrengen van vruchtbare grond 
waardoor mensen open kunnen bloeien. Dialoog veronderstelt luis-
teren naar een ander zonder enige bedoeling om de ander te veran-
deren. Het enige doel is begrijpen. Dialoog is een soort energetisch 
veld waarin verschillen niet alleen mogen bestaan, maar zelfs gevierd 
worden. 

Door een houding van acceptatie en openheid, door in ons hart te 
zijn in plaats van in ons hoofd komen we tijdens een echte dialoog in 
contact met het ene ongedifferentieerde ‘zijn’ waaruit de verschillen 
zijn ontstaan. Wij zijn als gekleurde lichtstralen die uit een prisma 
komen, en die het ene witte licht dat ons voortbracht vergeten zijn. 
Dialoog helpt ons het ‘ene witte licht’ weer te ontdekken te midden 
van alle kleuren.

   

Water stroomt vanzelf naar de zee (tenzij het ingedamd wordt). Op 
een gelijkaardige wijze stroomt creatieve intelligentie naar een staat 
van eenheid (Bohms coherentie). Een groep mensen die zich cohe-
rent gedraagt, opent de deur naar een spontaan soort co-intelligentie. 
Dit kan niet worden afgedwongen en wordt zelfs verhinderd door elke 
vorm van druk of competitiviteit. Een groep in harmonische dialoog 
is een ‘coherent veld’, een soort spiegel waarin het Verenigde Veld kan 
worden weerspiegeld.
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“De magie van dialoog ligt in zijn vermogen om grenzen tussen 
mensen op te lossen. Daardoor kunnen we de ene bron van het leven 

ervaren en de kracht en de  creativiteit die erin aanwezig zijn.”
T H E  CO - I N T E L L I G E N C E  I N S T I T U T E 1 0 7

Alleen door dialoog wordt een voldoende diep niveau van vertrouwen 
en begrip mogelijk. Zonder een voldoende diep niveau van vertrouwen 
en begrip is fundamentele verandering onmogelijk.

 “Wanneer mensen regelmatig in dialoog gaan met elkaar, ontstaat 
een diep vertrouwen in het proces en in de ander. Deelnemers 

ontwikkelen tevens een veel beter begrip van het unieke van elk 
gezichtspunt en van hoeveel meer begrip mogelijk is als je niet 
langer één bepaald standpunt verdedigt ten koste van andere.”

P E T E R  S E N G E

 “Dialoog is een speciaal soort communicatie dat vooral de relatie tussen 
de  deelnemers bevestigt en iedereen het recht gunt om op zijn manier de 
zin en  samenhang van de dingen te ontdekken. Dialoog is van nature een 
uitwisseling  zonder confrontatie. Dialoog kan individuele gezichtspunten 

doen verschuiven  zonder dat iemand een ander tracht te overtuigen. 
Dialoog is een bron van  individuele en collectieve transformatie.”

C E N T E R  F O R  C R E AT I V E  L E A D E R S H I P 1 0 8

Tijdens een dialoog dienen deelnemers elkaar te ontmoeten als gelij-
ken. Medewerkers hebben daar aanvankelijk vaak veel moeite mee. 
Het is een kwestie van tijd en congruent volhouden. Mensen dienen te 
ondervinden dat je het echt meent. Wanneer de angst wegvalt, opent 
zich een volledig nieuwe dimensie in de dialoog. Onder gelijken is for-
meel leiderschap niet op zijn plaats. In een vroeg stadium kan een 
begeleider nuttig zijn, maar deze heeft geen autoriteit over het proces. 
Hij kan alleen reflecteren en suggereren. Hij kan het proces vertragen, 
zodat meer ‘kijken’ mogelijk wordt. Langzaamaan valt ook die rol weg 

107 www.co-intelligence.org

108 www.ccl.org
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en wordt het proces helemaal zelforganiserend. Dialoog is een geweld-
loos en transformerend proces. Het brengt heling, het bevrijdt ons van 
collectieve ketens waar we geen besef van hadden.

“Gedachten worden getransformeerd onder het licht van bewustzijn.”
DAV I D  B O H M

 “Wanneer we de ene bron van het leven en haar heelheid kunnen ervaren,
kan ook heling plaatsvinden, in ons en tussen ons.”

T H E  CO - I N T E L L I G E N C E  I N S T I T U T E

Co-dependentie doorbreken

“Onze taak is om een duurzame cultuur te bouwen, een cultuur 
van co-creatie en co-evolutie, waarin wordt geleerd uit ervaringen 

en waarbij wordt gestreefd naar harmonie op alle vlakken. Om 
de vele en snelle veranderingen te kunnen bijhouden, is onze 
grootste behoefte om ons collectieve denken te veranderen.”

T H E  CO - I N T E L L I G E N C E  I N S T I T U T E

Relaties zijn het bloed van levende ecosystemen. Dat bloed kan zuur-
stofrijk zijn en vitaliserend of vervuild met gifstoffen en deprimerend. 
Relaties in de natuur worden gekenmerkt door wederzijdse a anke-
lijkheid: de bloem geeft honing aan de bij, de bij bevrucht de bloem. 
Gezonde menselijke relaties hebben hetzelfde kenmerk.

In een volwassen relatie hoeft niemand 
een ondergeschikte te zijn.

Het feit dat mensen a ankelijk zijn van een manager die hun baan 
kan afnemen of die hun carrière of hun salaristoename kan afrem-
men, is een enorme bron van angst. Omgekeerd zijn managers a an-
kelijk van de prestaties van hun teams, of hun hoofd gaat eraf. Dat is 
geen prettige situatie. Dat is geen wederzijdse a ankelijkheid maar 
co-dependentie. 

Wederzijdse a ankelijkheid heeft het win-winprincipe als basis: 
wij worden er beiden beter van door in deze relatie te zijn. Als dat niet 
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zo is, kunnen we beter geen relatie hebben. Stephen Covey noemt dat 
 win-win or no deal. Onderzoekers van de Universiteit van Colorado 
ontdekten dat niet minder dan achtennegentig procent van alle vol-
wassenen in minstens één co-dependente relatie zit. De conclusie van 
de onderzoekers109 was dat het dus om een cultureel probleem gaat, 
niet om een persoonlijk probleem. 

Wat is co-dependentie? Co-dependentie doet zich voor wanneer 
twee of meer psychologisch van elkaar a ankelijke mensen een per-
soonlijke of werkrelatie aangaan. In een  co-dependente relatie wordt 
een andere persoon gebruikt voor iets wat je zelf tekort denkt te heb-
ben. Omdat de betrokken personen geen psychologische of emotio-
nele ona ankelijkheid bereikt hebben, is hun aandacht vooral gericht 
op de ander en niet op hun eigen vermogens en keuzemogelijkheden. 
Een dergelijke relatie kan niet groeien of sterker worden, omdat we 
in de staat van  co-dependentie altijd rekenen op een ander om het te 
doen gebeuren. 

De nieuwste visie op co-dependentie uit de ontwikkelingspsycholo-
gie is dat het een aangeleerde levenshouding is en dat ze dus ontleerd 
kan worden. De technische uitleg is dat  co-dependentie een onderbro-
ken, natuurlijke evolutie is. De betrokken persoon heeft een bepaalde 
ontwikkelingsfase in zijn leven niet doorgemaakt: hij (zij) zit ergens 
vast. Na een breedschalig sociologisch onderzoek in Nederlandse 
organisaties werd de gemiddelde emotionele leeftijd van Nederlandse 
werknemers geschat rond de dertien of veertien jaar. Dat betekent dat 
veel mensen onder druk puberaal gedrag zullen vertonen. De puber-
teit is de kritieke fase waarin we emotionele ona ankelijkheid die-
nen te verwerven. Dat gebeurt bij de meerderheid van de  mensen niet, 
doordat we in een emotioneel onintelligente cultuur leven. Op de een 
of andere manier groeien we in onze cultuur niet of slechts gedeelte-
lijk voorbij ons geconditioneerde emotionele zelf naar ons transper-
soonlijke wezen.

Persoonlijke vrijheid, een ander woord voor emotionele ona anke-
lijkheid, is het vermogen om bewust tussen een prikkel en een reactie 
een pauze te nemen en in plaats van de prikkel te volgen, een bewuste 

109 Zie: Breaking Free of the Co-dependency Trap, Barry Weinhold PhD en Janae 
Weinhold PhD, Stillpoint Publishing, Walpole, New Hampshire, 1989
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keuze te maken. Dat komt overeen met wat Covey proactiviteit noemt. 
Het is de brug tussen het geconditioneerde, reactieve zelf en het vrije, 
creatieve zelf.

Vrije wil is wat je rond de puberteit hoort te ontwikkelen samen 
met emotionele intelligentie, maar zonder initiatie110 en wijze bege-
leiding gebeurt dat vaker niet dan wel. Een ander woord voor de ont-
wikkeling van de vrije wil is ‘karaktervorming’. De persoonlijkheid 
ben je geworden onder de invloed van genetica en omgevingsinvloed. 
Karakter gaat over de bewuste keuze wie je wilt zijn. Het is een proces 
van binnen naar buiten. Het proces van persoonlijkheidsontwikkeling 
was een proces van buiten naar binnen (door omgevingsprikkels). Bij 
gebrek aan voldoende emotioneel rijpe opvoeders hebben de meeste 
volwassenen in onze organisaties, tenzij ze een veeleisende sport of 
kunstvorm hebben beoefend of zo, geen begeleiding gehad bij karak-
tervorming. 

Karaktervorming is vergelijkbaar met ‘emotioneel intelligenter wor-
den’ of ‘proactiever worden’. Het is leren bewust te kiezen op basis van 
zorgvuldig geselecteerde waarden en principes.

110 Onze cultuur heeft nog nauwelijks initiatierituelen. De bar mitsva in de 
joodse cultuur, waarbij je ritueel in de wereld van de volwassenen stapt, is 
misschien wat nog het dichtst bij komt. In Amerikaanse middelbare scholen 
is de graduation ook een beetje een rituele overgang naar de wereld van 
volwassenen. Voor de rest is het pover gesteld met overgangsrituelen.
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Een cultuur die karaktervorming niet centraal 
stelt, zal betalen met de dramadriehoek.

Het vergt de nodige zelfdiscipline om sterker te worden dan de emo-
tionele regelkringen van de automatische persoonlijkheid. Uitzonder-
lijke individuen met een helder levensdoel op jonge leeftijd hebben 
dat soort discipline zelf aangeleerd. Sommigen onder ons hadden het 
geluk om een echte mentor te ontmoeten in ons leven. De meerder-
heid van de zogenaamde volwassenen (achtennegentig procent) is 
echter onderontwikkeld in de onderwerpen karakter, zelfdiscipline 
en EQ. Dat impliceert ook dat een meerderheid van de leidinggeven-
den in hetzelfde bootje zit. Het is een collectief probleem dat een col-
lectieve aanpak vereist. Of we het nu leuk vinden of niet, we staan 
eigenlijk voor de opdracht om onze medewerkers de kans te geven 
om alsnog boven hun reactieve persoonlijkheid uit te groeien en een 
bewuste vrije wil te ontwikkelen. Dat zal natuurlijk niet gebeuren als 
we ze geen vrijheid en ruimte geven om verantwoordelijkheid te ont-
wikkelen.

Hoe kunnen we boven co-dependentie uitstijgen?

De conclusie van de eerder genoemde onderzoekers van de Universi-
teit van Colorado is dat, gezien het probleem ontstaan is in relaties, de 
beste omgeving voor een ommekeer ook in relatie zal zijn. Hun stelling 
is dat een emotioneel voedende relationele omgeving effectiever is dan 
individuele therapie. Dat is de taak van het leiderschap voor het nieuwe 
tijdperk: het scheppen van een emotioneel veilige en voedende omge-
ving waarin mensen alsnog emotioneel volwassen kunnen worden en 
hun vrije wil ontwikkelen. De opbrengsten van een dergelijk helings-
proces zijn vaak spectaculair.

Co-dependentie herkennen

Mensen die gevangen zitten in co-dependentie:
•  hebben moeite om emotioneel ona ankelijk te zijn van anderen; ze 

laten anderen bepalen hoe ze zich voelen;
•  zoeken goedkeuring en bevestiging;
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•  willen aandacht krijgen;
•  voelen angst of schuld wanneer anderen felle emoties naar hen 

uiten;
•  trachten mensen te behagen;
•  zijn bang om de waarheid te zeggen;
•  weten niet goed wat ze zelf willen;
•  laten anderen bepalen wat er met hun leven gebeurt;
•  willen anderen voor hen laten beslissen;
•  reageren emotioneel op tegenslagen of mislukkingen;
•  hebben hun aandacht gericht op wat anderen doen in plaats van op 

wat ze zelf doen;
•  trachten zich constant te bewijzen;
•  kunnen onvoldoende voor zichzelf zorgen;
•  idealiseren anderen en zijn dan gefrustreerd of ontgoocheld wan-

neer die anderen niet perfect blijken te zijn;
•  kunnen dagenlang zeuren en klagen;
•  voelen zich niet gewaardeerd of erkend;
•  denken dat ze het nooit goed genoeg kunnen doen;
•  zijn bang afgewezen te worden;
•  demonstreren slachtoffergedrag, aanklagergedrag en reddergedrag;
•  zijn bang voor kritiek;
•  zijn bang om te vragen wat ze nodig hebben;
•  durven niet te zeggen wat ze echt denken of voelen;
•  huilen mee met de wolven;
•  laten zich manipuleren;
•  hebben gebrek aan zelfvertrouwen;
•  zijn snel eenzaam als ze alleen zijn;
•  leven in ontkenning van wat er echt aan de hand is;
•  zijn erg druk om niet te hoeven voelen wat ze onderdrukken;
•  hebben vaak moeite om hulp te vragen of te ontvangen;
•  denken in zwart-wittermen;
•  liegen om zichzelf of anderen in bescherming te nemen;
•  openen zich niet gemakkelijk (bang om kwetsbaar te zijn);
•  zijn zelden spontaan;
•  maken zich snel zorgen;
•  zijn vaak workaholics als compensatie voor relatieproblemen;
•  hebben verlatingsangst;
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•  voelen zich gevangen in relaties;
•  manipuleren anderen om te krijgen wat ze direct zouden kunnen 

vragen;
•  gebruiken emoties om sympathie te krijgen;
•  weten niet hoe ze met de emoties van anderen moeten omgaan;
•  zijn bang voor hun eigen onderdrukte woede en aggressie;
•  voelen zich hulpeloos en machteloos;
•  of gaan juist overmatig controle zoeken;
•  willen dat anderen veranderen, zodat zij zich beter kunnen voelen.

Dat is nog niet eens een volledige lijst. Kun je zien hoe dat over een 
overgrote meerderheid van de volwassenen gaat? Het beste antwoord 
op al die zaken is niet coaching of counseling of therapie. Het ant-
woord is: een voedende relationele omgeving. Niets werkt beter dan 
zelforganiserende zel ulpgroepen zoals de AA. Deze groepen werken 
typisch als een emotioneel veilige omgeving waarin je kwetsbaar mag 
zijn, waarin je niet beoordeeld wordt, waarin je opgevangen wordt als 
je terugvalt, enzovoort. Dit soort groepen heelt wereldwijd vele, vele 
malen meer mensen dan alle therapeuten bij elkaar. Schep een emoti-
oneel veilige omgeving met dialoogkringen, geef mensen de kans om 
zich persoonlijk te ontplooien en zie de wonderen die dan gebeuren.

De kelk en het zwaard

Historica dr. Riane Eisler publiceerde in 1987 haar beroemde boek 
waarin ze haar onderzoek samenvat over de diverse cultuurmodellen 
in de menselijke geschiedenis. Ze stelt dat de diverse culturen uitein-
delijk onder twee groepen vallen: de heerser-onderdanencultuur en 
de partnerschapscultuur (zie The Chalice and the Blade).111 

De eerste soort is hiërarchisch en meestal mannelijk (patriarchaal) 
maar ook soms vrouwelijk (matriarchaal) gedomineerd, de tweede 
soort is horizontaal en in de regel wel vrouwelijk van aard. Eisler bestu-
deerde culturen van de prehistorie tot de moderne tijd en ze ontdekte 
dat de partnerschapsculturen meestal welvarender en vooral veel cre-
atief-adaptiever waren dan de dominantieculturen. Deze culturen 

111 The Chalice and the Blade, Riane Eisler, Harper & Row, San Francisco, 1987
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berustten op samenwerking, wederzijds respect, wederzijdse a an-
kelijkheid en co-intelligentie. 

Dr. Eisler noemt deze meer vrouwelijke culturen ‘levengevend’. De 
hiërarchische culturen zijn de culturen die veel conflict bevatten, 
zowel binnen de eigen maatschappij als met buren. Ze verstikken de 
levenskracht in de a ankelijke meerderheid. De partnerschapscultu-
ren zien de godheid typisch als een lie ebbende moeder terwijl de 
hiërarchische culturen de godheid zien als een mannelijke figuur die 
ook kan straffen. 

De partnerschapsculturen zijn gebouwd rond gelijkheid, de hiërar-
chische culturen zijn gestoeld op ongelijkheid. Dr. Eisler concludeert 
dat hiërarchische culturen broedplaatsen zijn voor co-dependentie, 
terwijl partnerschapsculturen zorgen voor vrije, ona anke lijke vol-
wassenen die verantwoordelijkheid nemen voor hun bijdrage aan het 
grotere geheel en die niet bang zijn om te experimenteren. Werk aan 
de winkel?

De kerk van Rome, ondersteund door de Romeinse keizers, is van 
grote invloed geweest op het heersersmodel in de westerse cultuur en 
dat terwijl de boodschap van Jezus juist een boodschap van partner-
schap en elkaar dienen was. Co-dependentie bestaat ook in diverse 
andere westerse instituten zoals de gezondheidszorg, het rechtssys-
teem, het schoolsysteem, de politiek, het leger. Bijna de hele newto-
niaans gekleurde cultuur broedt a ankelijkheid. Slachtofferschap 
is overduidelijk veel meer een systeemprobleem dan een persoonlijk 
probleem.

Daarom zijn behalve dialoogrondes bijvoorbeeld ook organisatieop-
stellingen112 een fantastisch instrument om de collectieve dynamiek te 
veranderen. Ook de eerder vermelde Open Space Technology en World 
Café methodiek (zie Google) helpen om collectieve energie versneld te 

112 Een organisatieopstelling is een methode die gebaseerd is op 
het systeemdenken en vindt zijn oorsprong in het werk van de Duitser Bert 
Hellinger. Oorspronkelijk als opstelling ontworpen om familiesystemen 
te onderzoeken en helen, wordt het inmiddels ook toegepast op 
organisatiesystemen, waar het de naam Organisatieopstelling draagt. Het 
wordt voornamelijk gebruikt om hardnekkige organisatievraagstukken te 
onderzoeken en energetisch te transformeren. (Vrij naar: Wikipedia)
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transformeren. We hebben niet meer de tijd om het allemaal tergend 
traag en lineair op te lossen met individuele gesprekken en processen.

Doe iets met de cultuur, NU

“We zullen of terugstappen in zekerheid of 
voorwaarts bewegen naar groei.”

A B R A H A M  M A S LO W

Cultuur gaat voor een belangrijk deel over hoe met macht wordt 
omgegaan. Vervang ‘macht’ door ‘kracht’. Bouw ‘macht’ af en bouw 
‘kracht’ op. Alles wordt dan mogelijk. Cultuur bepaalt hoe mensen 
communiceren, hoe ze deelnemen aan vergaderingen en groepswerk, 
of ze handelen vanuit vooroordelen of niet, of ze risico’s durven te 
nemen of niet. Cultuur is beklemmend of bevrijdend. Cultuur defi-
nieert de grens van het groeipotentieel van een organisatie. Cultuur 
opent ruimte of sluit ruimte. Schep een ruimte waarin mensen zich 
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kunnen openen, waarin ze zich kunnen uiten. Bouw de cultuur van 
alles meten en beoordelen af. Veel performancemanagementsystemen 
zijn meer beklemmend dan bevrijdend. Durf je nek uit te steken en 
durf te zeggen dat je fout was of dat je het antwoord niet weet. Dia-
loog, dialoog en nog meer dialoog. Onderzoek collectieve overtuigin-
gen. We bedoelen duidelijk niet dat het een praatwinkel dient te wor-
den. We hebben niet voor niets zoveel aandacht besteed aan wat we 
juist bedoelen met ware dialoog. Erken, respecteer, waardeer, onder-
steun. Heb geduld. Schep ruimte voor experimenten. Geef mensen 
een gedeelte budget dat ze niet hoeven te verantwoorden, zowel in tijd 
als in geld.

De enige manier om mensen te vertrouwen 
is door ze te vertrouwen.

Maak een einde aan de gewoonte om een schuldige te zoeken als iets 
fout gaat: verbeter in plaats daarvan het systeem. Zoek geen schuldi-
gen maar oorzaken. Geef uitdagingen en de middelen om deze waar 
te maken. Stel meer vragen. Luister meer. Leer mensen omgaan met 
conflict, want conflict zal er altijd zijn. De kwestie is of het een crea-
tieve spanning is of een destructieve.

Relaties zijn het weefsel van levende organisaties

De wereld van de objecten, de voorspelbare wereld van Sir Isaac 
Newton is de wereld van lineaire oorzaak-gevolgverbanden. Een ver-
band is iets heel anders dan een relatie. Een relatie vergt bewustzijn. 
Leven. Zodra er leven is, wordt alles onvoorspelbaar, want het leven 
zelf vernieuwt zichzelf constant terwijl objecten vooral proberen zich 
te handhaven. Alle non-lineaire processen in een organisatie hebben 
te maken met relaties. Neem innovatie, neem het scheppen van een 
nieuwe cultuur, neem het vermogen tot aanpassing aan wisselende 
omstandigheden. Als je dat een keer ten volle beseft, zul je relaties 
nooit meer als ondergeschikt zien aan taken. Het omgekeerde is veel 
meer waar: de aard en kwaliteit van de relaties bepaalt wat je aan de 
kant van de taken gedaan krijgt en met hoeveel investering in energie 
en tijd.
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De snelste weg naar een creatief-adaptieve 
gemeenschap is via een zeer bewuste focus 

op emotioneel volwassen relaties.

Dialoog is de natuurlijke manier om dat te doen. Dialoog is voor rela-
ties wat water is voor vissen, omdat dialoog zuurstof geeft aan relaties. 
Mensen gedragen zich alleen meer als objecten wanneer ze als objec-
ten worden aangepakt, dat wil zeggen met motivatietechnieken en de 
rest van het newtoniaanse arsenaal. Dialoog werkt zoveel beter. Alle 
organisatieproblemen zijn terug te brengen tot communicatieproble-
men, ga het maar na.

Alle organisatieproblemen zijn vormen van entropie 
en entropie komt alleen voor in gesloten systemen.

Dialoog is het hart van een open systeem en relaties het zenuwstel-
sel. Onze organisaties zijn meestal nog helemaal opgezet als machi-
nes, dat wil zeggen gesloten systemen. Wat is de essentie van een 
open systeem? Openheid. Ruimte om jezelf te zijn, ruimte om je te 
uiten, ruimte om te experimenteren, ruimte voor zelforganiserende 
systemen en processen. Ruimte kan worden vertaald als een veld van 
mogelijkheden. 

Het alternatief is dat er vóór jou gedacht wordt en dat je een pad 
moet volgen dat door anderen werd aangelegd. Een gedwongen pad 
sluit keuzemogelijkheid uit en dus word je gereduceerd tot een object, 
een apparaat dat door anderen ‘bediend’ wordt. Levende organisaties 
zijn organisch. Het zijn levende organismen met alle kenmerken daar-
van. Deelnemers in een levende gemeenschap zijn geen radertjes maar 
essentiële cellen, weefsels en organen. In een levend lichaam staat alles 
in relatie tot alles. In ons lichaam hoeft er bijvoorbeeld maar één wer-
vel een beetje uit positie te zijn om een hele reeks organen uit balans 
te doen raken wegens de verstoorde communicatie in het zenuwstelsel 
(dat via de ruggengraat loopt). Maak van het op waarde schatten van 
relaties het centrale organisatieprincipe: het is de enige manier om 
het ware potentieel van de organisatie te bevrijden. Het impliceert de 
noodzaak om mensen in hun totaliteit te zien: fysiek, mentaal, emoti-
oneel én spiritueel. 
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Ontwikkeling is het dynamische principe van het universum. Je 
dient dus bewust te kiezen: wat wil je laten groeien? Begin dan met 
het wegnemen van alle belemmeringen voor die groei. Je kan planten 
niet doen groeien maar je kan wel het verstikkende onkruid wieden.

Alles wat we onderdrukken of ontkennen 
wordt deel van onze schaduw.

Dat is waar voor individuen en dat is even waar voor organisaties. Het 
is de schaduw die ons belet in harmonie te zijn met de universele intel-
ligentie, omdat schaduw fragmentatie impliceert. Wat we onderdruk-
ken wordt per definitie een op zich staand, gesloten systeem. Dat deel 
van ons is niet meer ‘in relatie’. Wij zijn het die het afsluiten en we 
kunnen het dus ook opnieuw openen en laten aansluiten bij het gro-
tere geheel. 

Alles wat je daarentegen niet bewust integreert zal onbewust om 
aandacht vragen, via ziekte, conflict en alle andere vormen van entro-
pie in gesloten systemen. Een wond kan alleen helen wanneer de etter 
eruit verwijderd wordt. Een organisatie kan alleen helen wanneer de 
onderdrukte emoties een uitweg krijgen. Dialoog is het helende pro-
ces hiervoor. Je dient zoals we eerder zagen wel bereid te zijn tijde-
lijke chaos te accepteren als je naar een hogere orde wilt evolueren. 
Je kunt er niet omheen. Juist door orde op te dringen veroorzaken we 
geblokkeerde evolutie. Leren omgaan met onzekerheid en gebrek aan 
voorspelbaarheid is van het grootste belang in het nieuwe tijdperk. 
Complexe systemen werken nu eenmaal zo: uit chaos verrijst altijd een 
nieuwe orde, zolang we maar ruimte geven aan het bewustzijn, de uni-
versele intelligentie om haar werk te doen. Wat is de ene voorwaarde 
om de universele intelligentie aan boord te hebben? Harmonie. 

Het is voor organisaties niet anders dan voor persoonlijke relaties: 
als er genoeg coherentie is, kom je een crisis te boven en zelfs sterker 
dan voorheen. Altijd. De crisis is wat ons de kans gaf onze grenzen te 
verleggen. Crisis is een natuurlijk verschijnsel wanneer groei belem-
merd wordt. Crisis breekt dan de oude, weerspannige structuren af. 
We kunnen ook beslissen daar niet op te wachten en het zelf te doen. 
Het vergt moed om zelf de orde te verstoren door alles in vraag te dur-
ven stellen in dialoogrondes ...
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“Wil je welvaart voor één jaar, doe graan groeien.
Wil je welvaart voor twintig jaar, doe bomen groeien.

Wil je welvaart voor altijd, doe mensen groeien.”
O U D E  C H I N E S E  W I J S H E I D

Geen leiders, geen volgers

We hebben een lange weg afgelegd sinds de tijd van de slaven en lijf-
eigenen in de oudheid en de middeleeuwen en de proletariërs in de 
negentiende eeuw. De twintigste eeuw was eerst de eeuw van partici-
patief management en vervolgens van autonome taakgroepen.

De eenentwintigste eeuw is de eeuw van levende gemeenschap, van 
co-leiderschap en van co-creatorschap. De tijd van de volgers (lees 
slachtoffers) is voorbij. Dit is het transformatietijdperk, het bewust-
zijnstijdperk en daarin is geen ruimte voor volgers en slachtoffers. Er is 
ook geen ruimte meer voor managers die aanklager of redder spelen. 

De verticale maatschappij is niet langer functioneel. Wij dienen 
elkaar te behandelen als de gelijken die we wezenlijk zijn, dat wil zeg-
gen allemaal individuele expressies van de ene universele intelligen-
tie. Dat wordt voor het eerst in de geschiedenis mogelijk, omdat we 
de middelen hebben om het collectieve bewustzijn te transformeren: 
telecommunicatie, televisie, internet, wereldwijde sociale netwerken, 
synergie van oosterse wijsheid en westerse technologie.

De negentiende eeuw was de eeuw van de 
verdeling van arbeid in simpele subtaken die 

weinig bewustzijn vergden van de uitvoerders. 

Onze huidige complexe maatschappij vereist 
bewuste individuen op elke plek in de organisatie.

De eenentwintigste eeuw is de eeuw van 
de levende systemen waarin proactieve, 

emotioneel rijpe relaties de hoofdrol spelen.

Het bovenstaande geldt ook voor de rol van burgers in de maatschap-
pij. Politici kunnen de zaken niet meer onder controle houden. Zoveel 
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mogelijk mensen dienen deel te nemen aan de collectieve transforma-
tie van de maatschappij. Levende gemeenschap en co-intelligentie zijn 
het antwoord op de kwalen van organisaties en steden en landen en 
continenten. 

Na de aristocratie van de middeleeuwen kregen we de meritocra-
tie van de negentiende en twintigste eeuw. De volgende stap is dat 
we mensen gaan waarderen om wie ze echt zijn, niet om wie hun 
ouders zijn of om wat zij hebben of doen. Onze nieuwe focus is bewust 
zijn, of zo je wilt bewustzijn. Het nieuwe aankomende tijdperk wordt 
behalve het transformatietijdperk terecht ook het bewustzijnstijdperk 
genoemd. Een dergelijke spontane ontplooiing kan niet gestopt wor-
den, alleen vertraagd. Het is wijzer om eraan mee te werken.

“Niets is zo machtig als een idee waarvoor de tijd is aangebroken.”
V I C T O R  H U G O

Samen kunnen we wat we alleen niet kunnen. Geen enkel individu is 
in staat om een man op de maan te laten landen. Er waren duizenden 
mensen met een gedeelde missie voor nodig, die als één man vol pas-
sie dag en nacht werkten. Geen enkel individu kon alleen het men-
selijke genoom ontcijferen, maar een gezamenlijke inspanning van 
wetenschappers van oost en west en communicatie en afstemming 
via het internet maakte ontcijfering wel mogelijk.

Fenomenen als terrorisme en het broeikaseffect zijn alleen maar 
dramatische voorbeelden van iets wat zich ook in allerlei andere vor-
men afspeelt: systeemproblemen die niemand alleen kan oplossen. De 
newtoniaanse gewoonte om problemen afzonderlijk op te lossen is iets 
waar we vanaf dienen te komen. Wat veel beter werkt, is om het hele 
systeem aan te pakken, niet de uitwassen ervan. Radicale transforma-
tie, niet lineaire verandering, is wat we nodig hebben. 

Complexiteit vereist samenwerking op alle niveaus. Individueel 
intellect verdwijnt in het niets vergeleken bij ‘co-intelligentie’. 
Co-intelligentie groeit exponentieel met de bewustwording van de 
deelnemers in het proces, want co-intelligentie is de doorbraak van de 
ene intelligentie, het ene alomvattende bewustzijn via coherente rela-
ties. We hebben overal sterke individuen nodig om sterke netwerken 
te kunnen hebben. 
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Stephen Covey schreef meteen na The 7 Habits een vervolg, maar 
was er helemaal niet blij mee. Jarenlang weigerde hij zijn nieuwe boek 
uit te geven. Zijn uitgever werd er erg zenuwachtig van. Toen kwam de 
doorbraak, het besef voor Covey: we hebben behoefte aan bewuste lei-
ders op elke plek in de maatschappij. Zijn 8th Habit gaat over de nood-
zaak om de originaliteit in ieder van ons wakker te maken, om men-
sen hun eigen, ware stem te geven. Ook Covey roept op tot een dialoog 
van gelijke tot gelijke, en tot levende gemeenschap. We blijven onszelf 
maar herhalen: ware gemeenschap is alleen mogelijk als we het enige 
wat we allemaal gemeenschappelijk hebben centraal stellen. Wat is 
dat? Het bewustzijn waaruit alle vormen verschijnen, de ene univer-
sele intelligentie.

   

De nieuwe maatschappij zal geboren worden als we het hoogste in 
mensen aanspreken. We hebben mensen lang genoeg als machines en 
lastdieren behandeld. 

Het begint allemaal met vrije wil. Hoe kun je anders een bewuste 
gemeenschap hebben met allemaal mensen die verantwoordelijkheid 
nemen, ook als er geen controle over ze wordt uitgevoerd? Levende 
gemeenschap is een erkenning van de ene levensgeest in elkaar. Het 
is de erkenning van onze fundamentele gelijkheid die tegelijk onze 
individuele, unieke expressie niet tegenspreekt. We zijn zowel gelijk 
als verschillend. 

De brug tussen de ene bron en de diversiteit van de individuele 
expressies ervan heet relatie. Relatie is het geheel dat zich verhoudt 
tot zichzelf via diverse individuele expressies. ‘Bemin uw naaste als 
uzelf ’ is in deze context dus iets wat behoorlijk letterlijk te nemen 
is. Gemeenschap gaat veel verder dan decentralisatie. Gemeenschap 
is organisch en van de kwantumwereld van de mogelijkheden, 
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decentralisatie nog altijd mechanisch en van de Newtonwereld. Het 
gaat er niet over om macht te delen, maar om in iedereen de ene 
Kracht wakker te maken.

Overal waar bewustzijn toeneemt, vallen 
allerlei fricties en problemen gewoon weg. 
Bewustzijn is het universele ‘oplosmiddel’.

Dat is zoveel effectiever dan strategieën te blijven zoeken om proble-
men beter op te lossen. Bewustzijn is wat zelforganiserende processen 
mogelijk maakt. Het heeft niets met technieken te maken. Het heeft 
alles te maken met het ontketenen van het onderdrukte potentieel 
in de energetisch samengedrukte mensheid die zichzelf niet kent als 
flow maar als object. Het is hoog tijd dat we dingen als symbolen gaan 
zien van een onderliggende dimensie, niet als dingen op zich. We heb-
ben ons echter sinds mensenheugenis vereenzelvigd met de geprojec-
teerde vormen en niet met de scheppingskracht die ze voortbrengt, 
het bewustzijn zelf, wij dus. Moderne wetenschap leidt ons nu daar-
heen, waar geestelijk leiders ons vruchteloos probeerden te brengen.

“Science without religion is lame. Religion without science is blind.”
A L B E R T  E I N S T E I N
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