Driegeleding
Stoeien met tegenstellingen.

Geest - ziel - lichaam
Gangbare definitie van “Geest”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

deel van de polariteit "geest" en
"materie".
datgene in de mens wat denkt, voelt
en wil → psyche
de scheppende, bezielende kracht
die van iemand of iets uit gaat
strekking, bedoeling, (in de geest
van ...)
onstoffelijk wezen, spookverschijning
iemand, beschouwd als een sterke,
vooral intellectuele, persoonlijkheid

De ziel als een tijdelijke verbinding
tussen twee totaal verschillende
werelden.
Materie of stof is de bouwsteen
waaruit de (waarneembare) wereld
is opgebouwd
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Ziel
denken –voelen - willen
Gangbare definities van “Ziel”
1.

2.

3.
4.

De ziel is in de meest
voorkomende opvatting de niet
materiële, spirituele component
van de mens.
De ziel is in een andere
(esoterische) opvatting de
drager, de uitdrukking of het
voertuig van de (eeuwige) geest.
Bijvoorbeeld: de emotionele ziel,
de fysieke ziel, de mentale ziel.
De ziel is het binnenste van iets.
Bij een (wijn)fles is het de bodem
die ver naar boven opbolt.
De ziel is de essentie van iets:
"de ziel van het drama op het
toneel werd goed gedragen“.

De driegelede mens
De belangrijkste kenmerken:
Hoofd

gesloten, afronden
centrum gericht,
vormen, rust
afbraak van energie

Borst /
middengebied

evenwicht – ritme- tussen:
open én gesloten,
vormen én bewegen
perifeer én centrum
gericht
opbouw én afbraak

Buik /
Ledematen

open, uitspreiden,
perifeer gericht,
veranderlijk, bewegen, chaos
opbouw, voortplanting
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Driegeleding in de plant
wortel

gesloten, afronden
centrum gericht,
groeit in de aarde,
koude
vormen, rust
afbraak van mineralen

Blad en
stengel

ritme
tussen open én gesloten,
tussen centrum én periferie
tussen rust én veranderlijk

Bloem /
vrucht

Open, uitspreiden
perifeer gericht,
groeit naar de zon
warmte
veranderlijk
opbouw en voortplanting

De plant in de mens
Tafelspreuk:
Wortel uit de aardegrond,
maak mij dapper en gezond.
Blad en stengel, lucht en licht
geef mijn adem evenwicht.
Bloem en vrucht, gevuld met zon,
Dankbaar drink ik uit uw bron.

Tafelspreuk
De aarde vraagt, de kosmos schenkt.
De aarde draagt, de kosmos brengt.
Schenken en vragen, brengen en dragen,
Zoeken en vinden:
De mens zal ‘t verbinden.
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Overeenkomsten in vormen
Overeenkomst in de longen, bronchiaal
–boom (bronchus betekent tak) het is
een luchtboom in de materie naar
beneden wijzend en de boom in de
natuur die omhoog rijst. De eerste
ademt zuurstof in en koolzuur uit, de
tweede koolzuur in en zuurstof uit.
De bronchiaalboom is rood, de boom in
de natuur is groen: dit zijn complementaire kleuren.

Driegeleding tot in het kleine
Gesloten
afronden

Open en
gesloten

Open
uitspreiden
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“Drieledig lopen”
In voet:
1. Gesloten; de hiel draagt het gewicht
2. Open en gesloten: de voetholte is het
vrije en gevoelig (kietelen) evenwicht
tussen dragen en bewegen.
Baby’s hebben geen platvoeten maar platte
voeten, nog geen holte.
3. Open in de tenen: bewegen en tasten naar
grond.

Drieledig lopen:
1. Van gewicht dragen naar
2. Opheffen uit zwaarte en dragen
in ruimte en
3. Tasten en neerzetten

Verleden – heden - toekomst
•Hoofd: waarnemen wat ontstaan is: verleden
•Handen: zowel zien als handelend:
handen geven, sociale, heden
•Voeten: de weg naar de toekomst

Driegeleding in het gelaat
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Driegeleding in het gelaat

De schedel is bij het jonge kind in
verhouding het meest
overheersend, de kin het minst.
Neus- en kaakgebied groeien
langzaam uit tot een gelijkmatige
verdeling ten opzichte van het
voorhoofd..

1.
2.
3.

Schedel en voorhoofd: gesloten en afgerond,
Zenuw-zintuig centrum
Neus en ogen: open en gesloten, longen,
middengebied
Mond: beweeglijk en open, voeding,
wilsgebied.

Metamorfosen in het profiel
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Driegeleding in het dierenrijk

Driegeleding in diertypen
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Dierkoppen
Het jonge jeugdige levenskrachtige
van het ei. Schedel overheerst.

De neus wordt als ledemaat gebruikt

Ogen neus en bek worden samen
getrokken naar middengebied en
stofwisseling-ledematen.

Kaakgebied sterker.

Ledematen en stofwisseling sterker
ontwikkeld
Het dier is een eenheid van
•begeerte (instinct)
•vorm
•omgeving.

Neus middengebied sterker ontwikkeld

Familie van…?
Veel mensen hebben eeuwen geleden
(1500 n Chr.) een familienaam ooit gekregen,
of aangenomen, uit patroniem, toponiem, of…..
bv. associatief uit gelijkenissen met dieren.
Bijvoorbeeld: Dhr de Leeuw,
Mevr de Hond, Dhr de Haan,
Mevr Kalf enz.
Deze afbeelding uit 1682 zouden we nu een
cartoon noemen. Leonardo da Vinci wordt
beschouwd als de eerste karikaturist. Hij zocht
speciaal naar misvormde mensen om hen te
kunnen tekenen.
Nog steeds geven we mensen “als grap” een
bijnaam die zijn inspiratie haalt uit overdreven
gelijkenissen met bepaald gedrag.
Overdrijven en dan oordelen is geen goede
toepassing van het drieledig mensbeeld. Toch
zijn hier ook de principes van de driegeleding
herkenbaar.
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Dieren “zijn” wat mensen “hebben”.
1.

Het dier is een soortwezen met een
lichaam door erfelijkheid bepaald; een
zichtbare begeerte.

2.

Horizontale, geluidmakende, instinctbegaafde dier.

1.

Individualiteit ontmoet een lichaam dat
erfelijke eigenschappen bezit.

2.

Opgericht, sprekende en denkende mens.

3.

Een unieke biografie wordt mogelijk.

3.

Eenheid van begeerte (instinct), vorm en
omgeving.

4.

Het individuele uit zich in begaafdheden en
talenten.

4.

Het dier is eenzijdig ongelofelijk begaafd.
Dieren hebben geen talenten maar zijn
talent.

5.

Er is een verband tussen talenten en
lichamelijke bouw.

6.
5.

Net zoals een mens een zelfbewust ik
heeft, heeft een dier dat ook. Maar niet elk
dier als exemplaar heeft een ik, doch de
hele diersoort als groeps-ik. Dit groeps-ik
leeft niet op aarde zoals bij de mens maar
in de geestelijke wereld.

Een mens heeft talenten die persoonlijk
zijn en die niet geërfd zijn. Wat wel geërfd
wordt zijn lichamelijke eigenschappen.

7.

Het kan voorkomen dat een erfelijke structuur niet geschikt is voor de openbaring
van een individu: zie verstandelijk gehandicapten.

8.

Alleen een zelfbewust wezen kan talenten
hebben en zich ontwikkelen. Een wezen
dat een talent is kan zich niet ontwikkelen.

Lichaam en ziel

“Een mens heeft talenten die persoonlijk zijn en die niet geërfd zijn.
Wat wel geërfd wordt zijn lichamelijke eigenschappen.”
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Driegeleding is zoeken in de verhoudingen
Het overheersen van een van de polen vanaf de geboorte
bepaalt de verhoudingen.
De verhouding tussen de levenskrachten
(stofwisseling) of de vormkrachten (zenuwzintuigen)
werken door tot op het niveau van de ziel.

Wat er kan ontstaan….
Extremen in de verhouding tussen stofwisselingspool en zenuwzintuigpool
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Ontwikkelingsfasen
De driegeleding in de groei van
het lichaam en de psychische
ontwikkeling.

Ontwikkelingsstoornissen
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Uitvloeiend en gestuwd

Driegeleding en epilepsie
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Het “midden” in de driegeleding
•

•
•

•
•

•

Driegeleding is pas mogelijk als er twee
totaal verschillende “krachten”,
“energieën” of “polen” zijn.
En als er een ontmoeting tussen deze
twee verschillende “werelden” ontstaat.
Dan pas kan een samenwerking, een
evenwicht, een “midden” tussen beiden
ontstaan.
Er is meestal een “nieuw element” nodig
om de samenwerking mogelijk te maken.
Het midden is geen gemiddelde maar iets
nieuws waarin beide polen een deel van
hun eigenheid hebben losgelaten en in
een altijd veranderlijke verhouding tot
elkaar verkeren.
Het middengebied geeft de grootste
kracht en vreugde maar is het ook het
eerst kwetsbare als de verhoudingen
veranderen.

Tussen licht en duister ontstaan kleuren
Goethe heeft het ontstaan van
de kleuren onderzocht.
In zijn prismatische proeven
kunnen we zien hoe uit de
ontmoeting van het licht met het
duister de kleuren verschijnen.
Dit in tegenstelling tot wat
Newton beweert namelijk dat uit
het (witte) licht de kleuren
ontstaan.
Een voorbeeld hoe in de
ontmoeting van uitersten een
veelheid ontstaat.
Een film van 15 minuten.
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Sociale driegeleding
Vrijheid – gelijkheid - broederlijk

Naar de denkbeelden van de Sociale
Driegeleding is het voor een gezonde
maatschappelijke structuur nodig in de
samenleving, zowel in het groot als het
klein, drie gebieden te onderscheiden:

Ieder van deze gebieden heeft een zelfstandige
ruimte nodig om zich gezond te kunnen
ontwikkelen; ieder volgens zijn eigen specifiek
ordeningsprincipe.
Geen van de drie gebieden mag een ander
gebied domineren, terwijl zij in de praktijk toch
vervlochten zijn.

1.

het cultureel leven waartoe o.m. religie,
wetenschap, kunsten, en opvoeding gerekend
worden

2.

het rechtsleven met o.m. zijn wetten, regels en
afspraken

1.

3.

het economisch leven met productie, distributie
en consumptie ter bevrediging van menselijke
behoeften

2.
3.

Het cultureel leven moet zich in vrijheid
kunnen ontwikkelen;
in het rechtsleven is gelijkheid noodzakelijk;
en in het economische leven zou
broederlijkheid (in plaats van concurrentie)
de richtinggevende kwaliteit moeten zijn.
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Onderwijs
Opvoeden van hoofd, hart en handen
•

0-7 jaar: de wereld is goed:
Zekerheid, voeding, vertrouwen, liefde,
geborgenheid, basale zekerheid, hechting. Spel
en spelen en samenspelen.

•

7-14 jaar: de wereld is vol vreugde en
schoonheid:
In een eigen wereldje, genieten van wat er in de
wereld te beleven is, fantaseren en dromen, er is
veel mogelijk. Zijn we spontaan, veelzijdig en
authentiek of eenzame en fantasieloze mensen?

•

14-21 jaar: de wereld is waar.
Het zoeken naar een wereldbeeld, van
onvriendelijke werkelijkheid en niet begrepen
worden, van identificatie en idool verering naar
religieus en politiekstreven, studie en
beroepskeuze: “hoe is de wereld werkelijk?”

één Zijn

Alles is één.
•
•
•

Verwelkomen is ook een afscheid
Aankomst is ook een vertrek
Als één gescheiden wordt ontstaat drie

Waar er nog twee zijn, daar is geen liefde.
Eckhart

15

Tot slot

Als zij jullie vragen:
Wat is in jullie het teken van de Vader?
zeg tegen hen:
Het is beweging en rust.
(Thomas-evangelie, 50)

Einde

of wil je nog wat horen?.....
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Ontwikkeling
Het individuele uit zich in begaafdheden en talenten
•
•
•
•

Ontwikkeling =
Metamorfose =
Variatie =
Herhaling =

Metamorfose
•
•

Van rond naar spits
Van eenvoud naar differentiatie en
weer eenvoud
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Piet Mondriaan 1872-1944

1908

1908

1908

Piet Mondriaan 1872-1944

1911

1911

1911

1913
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Piet Mondriaan 1872-1944

1913

1915

1915
1918

Piet Mondriaan 1872-1944
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Piet Mondriaan 1872-1944

Piet Mondriaan 1872-1944
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Stephen Wiltshire
geboren 24 april 1974

• autist
• idiot savant
• Asperger
• Herhaling in plaats van ontwikkeling
• Foto- of videocameraregistratie.
• Registratie in plaats van interpretatie.

Stephen Wiltshire

The Doges Palace, Venice 1989

Tower Bridge 2005

The Kremlin Palace 1990

Sint Pieter, Rome 2006
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Stephen Wiltshire

Birds eye view of London 2006

Aerial view of Financial District, NY 2006

Stephen Wiltshire

House of Parliament 2006

Oxford Circus at night 2006

Empire State Building at night 2006
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Los Angeles traffic 1996

Times Square at night 1996

San Francisco at night 1998

Stephen Wiltshire

Times Square at night 1996
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Willem de Kooning 1904-1997
vroeg werk

Willem de Kooning 1904-1997
1986-1988
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Is het nu genoeg?
Tot slot dan dit

De wereld als een geheel zien
We zijn op weg naar een nieuwe tijd,
zei SER-voorzitter Herman Wijffels op
een symposium (2006). De manier
Waarop we werken stamt uit de
industriële tijd, en die manier voldoet
niet meer.
We gaan, aldus Wijffels, toe naar
een organische manier van leven en
werken. We gaan de wereld als een
geheel zien.

•
•
•
•
•
•

We stonden buiten en vooral
boven de natuur. Nu gaan we deel
uitmaken van de natuur.
We specialiseerden ons. Nu gaan
we op zoek naar samenhang en
integratie.
We werkten voor de kost. Nu gaan
we werken om ons leven zin te
geven.
We beslisten van boven naar
beneden. Nu gaan we vooral
netwerken.
We streefden naar uniformiteit. Nu
wordt diversiteit ons uitgangspunt.
Winst was een doel. Nu wordt
winst het resultaat van goed
maatschappelijk handelen.
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Niveau’s in de driegeleding

zenuw

Bewustzijn - organisatie

zintuigen

Waarneming - organisatie

beweging

Spraak - organisatie

Ademhaling - ritme

Gewaarwording (bewust)

Hart - ritme

Gevoel (halfbewust)

Oprichten en staan – ritme
(wervelkolom)

Houding (onbewust)

Voeding- leven

naar binnen

Voortplanting- leven

binnen- buiten

Beweging- leven

naar buiten

Overwegend bewust

dromend (half) - bewust

Overwegend onbewust

Biologische en psychische ontwikkeling ontwikkeling
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