
Participatie, zingeving en
marktdenken.

Jean Paul Satre: “Ik kán niet
zeggen wat je moet doen. Het
enige dat ik je kan zeggen ís
dat je iets moet doen!
We leven in een “tijdperk van
verwarring”! De informatie-

stromen die
tot ons komen
zijn zo
overweldigend
dat de “tijd”
ontbreekt om
alles wat je
hoort en ziet

te verwerken. Het is daardoor
steeds moeilijker om al de data
te duiden en te beoordelen.

Dat geldt momenteel vooral
ook voor het “zorgbeleid”.
De motivatie die daartoe
gegeven wordt en als beleid
wordt voorgehouden heet: “dat
we moeten naar een kleinere

overheid.” Naar een
samenleving waarin burgers,
organisaties en samenleving
het “meer voor het zeggen
krijgen”.

De aloude “vete”
Het is de aloude “vete” tussen
de liberalen en de
sociaaldemocraten. De
liberalen die “voor het zelf
regelen” de voorkeur
uitspreken. Ook het CDA en
D66 die kiezen voor een meer
compactere overheid, waarin
de burger en de samenleving
zichzelf zoveel mogelijk “redt”.
De PvdA wil daarentegen
uitgaan van een sterke
overheid die vooral “de
zwakkeren” in de samenleving
ondersteunt.
Het komische is dat deze
overheid die “roept” dat de
bureaucratie dient af te slanken
om zo tot een kleinere overheid
te komen wel zelf graag de
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touwtjes in handen wil houden.

Het is goed dat de
verzorgingsstaat wordt
getransformeerd.

Maar
dan
niet
met
het

argument dat we “meer voor
elkaar moeten doen”. Dat is
meer dan pijnlijk voor al
diegenen die zonder dat het
begrip “participatie” werd
gebruikt al vele jaren voor de
ander “klaarstaan” en “-
stonden”.
De kerken, maar ook de
politieke partijen kenden allang
deze verantwoordelijkheid.
Denk daarbij aan de NIVON
huizen van de PvdA, de
Woodbrookers te
Kortehemmen als religieus-
socialisten, de verpleeghuizen,
ziekenhuizen onderwijs vooral
vanuit de RKK.
Zij wáren voorstanders van het
ideaal “dat mensen in hun

samenwerkingsverbanden
meer verantwoordelijkheid
voor het eigen leven zouden
kunnen nemen”.

De aloude gedachte van de
“participatie".
Dit was de aloude gedachte
van de “participatie”. Anders
ingevuld dan nu.
Toen gold participatie als een
streven naar meer mondigheid,
zelfbewustzijn, eigen
verantwoordelijkheid.
Opleiding, onderwijs,
vormingsinstituten vormden
daartoe belangrijke
instrumenten. “Participatie”
werd gezien als “verheffing”
van de burger tot een mondig
handelend persoon!.
“Participatie” wordt nu gebruikt
om een transformatie in gang
te zetten die niet leidt tot
decentralisatie alleen, maar
ook tot deconcentratie waarbij
het uiteindelijke doel is een

bezuinigings-
operatie voor
het Rijk.

Het is goed om
in te zien dat de
toenemende
“verduring” van
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de zorg mede het gevolg is
door:
a. constante veranderingen,
b: nieuwe regels en
protocollen. Het voortdurend
aanpassen aan en van dit
inefficiente systeem leidt niet
tot het verwachte resultaat,
namelijk het terug dringen van
de kosten in de zorg.

Zingeving

Zingeving is een ruim begrip.
Het wordt in veel vakgebieden
gebruikt. Maar in diepste
wezen komt het erop neer dat
de mens zoekt naar “dat” dat
als waardevol in het leven
beschouwd wordt.
Maar: is het mogelijk om in een
wereld waar het consumisme
en oppervlakkigheid een
normaal verschijnsel van het
leven zijn geworden nog tot
“zingeving” te komen?
Veel filosofen en andere
denkers hebben hier hun
gedachten over laten gaan.
Zoals Albert
Einstein:”perfectionering van
middelen en verwarring van
doelen, dat is ons voornaamste
probleem”.

Of Geert Mak: “zonder
religieuze waarden kunnen we
de 21ste eeuw niet overleven”.

Onze huidige maatschappij
wordt gekenmerkt door
verschraling en ontwaarding
van onze waardesystemen. Dit
wordt zichtbaar in een
algemene tendens om het
religieuze en spirituele geen
plaats meer te “gunnen” in
onze maatschappij, máár ook
niet in ons politieke leven. Dat
vormt een van de reden dat
ons begrip “participatie” nu
vertaald kan worden tot
verklaring van bezuiniging van
de zorg om deze “betaalbaar”
te houden. Daar onze
”gevoelens” niet meer
“plaatsbaar” zijn in onze
maatschappij is het niet
verwonderlijk om álles dat niet
cijfermatig, rationeel vast te
leggen is voor “niet waar” te
verslijten. Dat maakt dat álles
wat met het menselijke,

religieuze en
zingeving-
vragen te
maken heeft
“weg wordt
gehoond”.

Daardoor kon
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het zogenaamde “vrije
marktdenken” ontstaan. Een
denken en handelen gevoed
door het rationalisme en de
secularisatie. Dat leidde tot een
flink aantal illusies in “het
leven”: maakbaarheid,
meetbaarheid en een niet-

stoppende-groei.
Het zijn juist deze
illusies die leiden
tot het geloof in
de vrije markt.
In het
marktdenken is de

wereld gereduceerd tot
materie, tot een uitgelezen
financiële wereld en louter
getallen. Het getal is “heilig”. Al
dat niet leidt tot een positieve
uitkomst wordt gezien als
“verlies” en dient beleidsmatig
–in het geval van de zorg-
“gecorrigeerd” te worden.

Medemenselijkheid
Medemenselijkheid, intuïtie,
traditie het speelt amper nog
een rol in onze samenleving.
Het is dit denken dat leidt tot
een discrepantie van politiek en
spiritualiteit. Dat vormt de
grondslag dat de waarden die
in de gemeenschap
“werkzaam”zouden behoren te

zijn gaan verdwijnen.
Het gaat in de gemeenschap
om de “diepere”zin, een “zin”
die de mens verbindt. Er
bestaat geen tegenwicht tegen
onze materialistische
maatschappij en ons dodelijke
marktdenken als daar geen
almenselijke waarden
tegenover staan.
Reliologie is daartoe een
verbindende kracht, zij vormt
een verbindende kracht Zij
past niet in een instituut. Het is
een kijken naar elkaar. Kijken
in elkaars ogen.
In een wereld waarin de
medemenselijkheid een
wezenlijke rol speelt hoort ook
de participatie. Zij verbindt in
de wezenlijke betekenis van de
grondbetekenis van het
Latijnse woord “religare”.
Participatie verbindt al dat ís:
natuur, cultuur Zij geeft de
mens een eigen
verantwoordelijkheid en regie in
het leven zodat men bewust in
dit leven kan staan.
Participatie kán niét opgelegd
worden Zij ontstaat uit het
gevoel van medemenselijkheid
naar de ander toe. Naar het
weten en voelen dat de
religische grondtoon van het
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“verbinden” een natuurlijk
participatie proces is dat iets tot
bloei kan brengen in een
maatschappij waarin het
“verbindende religieuze gevoel”
weer tot een participerende
maatschappij wordt.

Een
partici-
perende

maatschappij is een
maatschappij waarin de burger
de gemeenschap waarin hij
functioneert weer tot een
sociale leefomgeving kan
omvormen, mits de overheid de
middelen beschikbaar stelt die
nodig zijn om goede netwerken
op te zetten. Netwerken niét
gereguleerd door protocollen
en dergelijke, maar door
ervaren zorgverleners die met
mantelzorgers en vrijwilligers
de taak op zich nemen die nu
door markt economische
bezuinigingen aan de zorg
wordt onthouden.

Participatie, zingeving zouden
weer als verbindende krachten
in de vrije markt als
waardevolle impulsen moeten
worden gezien. Niet opgelegd
vanuit financieel-economische
beleidsmaatregelen, maar
beseffende dat de mondig
geworden burger haar
verantwoordelijkheid zal dragen
mits deze als een humanitaire
houding door de Overheid
gewaardeerd zal worden...
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Psychocurientie, de andere
hulpverlening

Taal geven aan de levensvragen
van een mens.
Zonder vooropgesteld dogma.
Zonder beschuldiging. Wat is de
pijn van de ziel, wat vertelt het
lichaam ons. Wij willen mensen
niet diagnosticeren en daarmee
stigmatiseren. In de
psychocurientie of ook wel
curientologie genoemd, is ons
gesprek horizontaal. Wij bedoelen
hiermee: we zijn geen
beterweters. We hebben de
waarheid niet in pacht. Op de
bodem van het bestaan gaan we
als mens samen in geestelijke
gelijkwaardigheid in gesprek.

Diagnostische methodieken zijn in
het beste geval een hulpmiddel.

Een instrument om daarvan te
evalueren.
Nimmer als stigmatiserend en/of
schuld.

Al die bla bla, al die verklaringen,
we zouden die vooral als
hulpmiddel moeten zien.

Als een instrument om een
invalshoek voor een helpend
gesprek te vinden. Niet als een
stigmatiseren diagnose of
schuldmodellen.

De samenhang tussen lichaam en
ziel

In de psychocurientie gaan we
zeker uit van een
psychosomatische eenheid van de
mens. Daarin zijn we natuurlijk
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niet uniek.

Waarin vinden ziekten hun
oorzaak?
Wat is de achtergrond van het
ontstaan van een levensklacht.

Welke echte hapering ligt er onder
een klacht?

Hier leven nogal wat theorieën,
waarvan er richtingen en
overtuigingen zijn die menen dat
wij ziekten zelf creëren. Ken
Wilber noemt onder andere:
ziekte als straf van god, ziekte als
les (in bepaalde new age kringen),
als gevolg van een negatief karma
(reïncarnatie theorie), als
verdrongen emotie, als illusie.
Wilber concludeert dat ze geen
van alle kloppen.

De samenhang tussen lichaam en
ziel is in werkelijkheid een
onopgelost mysterie.
Help jij die anderen met jouw
interpretatie vraagt Anselm Grun
zich af.
Trouwens; hoe weet je zo zeker
dat jouw interpretatie klopt. In de
psychocurientie hebben we geen
behoefte aan die (schijn)

verklaringen. Sterker nog we
denken dat we daarmee een echte
horizontale relatie met onze
gesprekspartner mee vertroebelen.
Wij denken dat er meer vragen,
dan antwoorden zijn.

De onmacht van de
hulpverlening

Hulpverlening lijkt de pretentie te
hebben een oorzaak van
problemen te kunnen aanwijzen.
Maar kan dat wel? De
hulpverlener kijkt tegen hetzelfde
bestaansmysterie als de mens met
klachten aan.

Door je te willen focussen op een
verklaring van de klacht mis je
een stuk echt bestaanscontact met

Een oude wasplaats in Azerat
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de mens.

Door je eigen onmacht in te zien
kun je pas tot een echt werkelijk
horizontale ontmoeting komen.
Om vandaaruit woorden te vinden
dit bestaan desondanks weer
tegemoet te treden.
Dat is voor mij de kern van
religiologie. Een term die ik later
nog nader zal uitwerken.

Onmacht?

Tegenover de bestaansmysterie
verkeren wij in een onmacht. We
staan wellicht paraat met tal van
verklaringsmodellen.
Maar de echte verklaringen zijn er
niet. Door je daar te krampachtig
op te richten verlies je een stuk
werkelijke mensontmoeting. Een
stuk echt contact met het mysterie

van het bestaan.

In de curientologie willen we
proberen de bestaansvragen van
de mens te benaderen zonder
daarbij een dogma te gebruiken.
Wat kunnen we in feite zeggen
over het bestaan?

Steve Hagen (Amerikaans
zenleraar) zegt:

"Waar kunnen we, als alles
verandering en beweging is, een
begin of einde aanwijzen?"

Is alles uiteindelijk sterrenstof?
Wordt uiteindelijk alles weer
sterrenstof?

Is er werkelijk ergens een begin of
einde?

Of past meer de aanvaarding van
het mysterie dat we de echt
verklaringen en oorzaken (nog)
niet kennen?

Het is eigenlijk, zoals Lao Tze al
vaststelde: "Elke tao die benoemd
kan worden, is niet het echte tao."

In onze hulpverlening moeten we
er vooral zijn als medemens. Niet
zo klacht georiënteerd.
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De kracht van een Levensverhaal

Jouw en mijn levensverhaal dragen

magie in zich. Jouw respons op een

bepaalde input, een gebeurtenis in je

leven, is gekleurd en anekdotisch.

Vanaf onze geboorte tot aan ons

sterven horen we verhalen, vertellen

we verhalen.

Een verhaal is een beschrijving van

een voorval.

Je hebt tientallen typen verhalen. Denk

bijvoorbeeld aan een:

Avonturenverhaal
Kerstverhaal
Spionageverhaal
Spiritueel verhaal

Een verhaal is etymologisch ook een
omhaal van woorden. Een verslag
waarin men de eigen denkbeelden
vertelt.

Denkbeelden

Met denkbeelden krijg je in iedere
praktijksituatie sowieso te maken.

Cursus F ILOSOF IE

Na Spinoza beginnen we nu met
Jean-Paul Satre
Nieuwe deelnemers van harte
welkom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nadere INFO:
Greet Snel:
greetsnel@gmail.com

INTERNET KOLLEGES
Begin volgend jaar start een
cyclus: Basis Religiologie
Hoe pas je religiologie toe in je
praktijk?
Met oefenopgave en volop
gelegenheid vragen te stellen.
Wil je geinformeerd worden?

Contact:
Arnold Spijker
arnold@psychocurientie.org
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- Enerzijds is het belangrijk
iemand zijn verhaal en dus zijn
denkbeelden te laten vertellen.
- Anderzijds, impliceert zoʼn
verhaal dus a priori veel ruis. Dus
naast de feitelijk informatie hoor je
veel kleur. Er is zelfs verstoring
(verkleuring) van de oorspronkelijke
gebeurtenis. Iemands idee, dus zijn
levensverhaal, is feitelijk nooit
objectief. Uit allerlei fragmenten
wordt een samenhang
geconstrueerd.

Een verhaal is etymologisch ook een
omhaal van woorden. Een verslag
waarin men de eigen denkbeelden
vertelt. Het is een interpretatie.
Een deel van je gesprek met je curient betekent daardoor ook dit inzicht
bespreken. Hierdoor kan soms een angel uit een wond getrokken
worden.

In de Morgen van vrijdag 24/10/2014 las ik een verhaal van Tim
Verheyden. Tim is storyteller. Hij vindt dat de kijker iets moet voelen.
Ikzelf denk: inderdaad in elk verhaal gaat het om de beleefde emotie.
De interpretatie van die emotie.

Bij Tim gaat het vooral om de kracht van een verhaal in de journalistiek.
Wat valt je in een verhaal op? Luister eens goed naar het levensverhaal
van een ander. Wat valt je op?
Welke curientieve opening kun je daarin vinden?

Een interessant punt om hier nog even te noemen is:
Herinneringsoptimisme. Levensherinneringen, vaak vanuit de jeugd,
ondergaan veelal een verandering naar de rooskleurige kant.
Eigenlijk dus een soort herinneringsvervalsing. Ook wel retrospectieve

GESPREKSGROEPEN
De eerste weken hebben over de
dialoog binnen "het helpende
gesprek".

Soms krijg je artikelen om te
lezen. Daarna gaan we met de
vragen in gesprek.

Meedoen? Of nadere inlichtingen
nodig?
Contact:

Greet Snel:
greetsnel@gmail.com



falsificatie genoemd, als
vervalsing van de herinnering bij
de levensblik, zoals deze ook
plaatsvindt bij verdringing.

Een van de eerste dingen die je in
een praktijksituatie doet is als
onderdeel van een anamnese
iemand zijn levensverhaal vragen.
Beschrijf je eigen Levensverhaal
eens.
Is het je mogelijk te zien dat hierin
elementen gekleurd zijn? Welke
elementen vallen je op?

Arnold Spijker

Prof. Dr. Jac van Essen woonde
jarenlang in Azerat. De foto's zijn uit
die omgeving.

Artikelen, ideeen en
opmerkingen kun je doorgeven
via: info@psychocurientie.org
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