De dynamiek van het leren samen leven
In beginsel is er het inklemmen en beklemmen. Het aktief vast stellen dat je erbij, binnen
hoort. Of ook de variant van het uitstoten en uitsluiten, je hoort er niet (meer) bij. Soms
tijdelijk om je te laten 'weten' hoe goed het is om erbij te horen. Je bang maken voor het op
eigen benen staan buiten de groep. De gezinsgroep, de peergroep. Sterker kan ook, het
afweren, wegjagen, doodzwijgen, criminaliseren. Al heeft dat ook iets passiefs omdat de
ander zichzelf de mogelijkheid ontneemt om weer of meer met jou om te gaan. De grens die
scheidt. De verstrikking, gevoed door de diepe waarden en 'oefeningen' en 'werkingen'. Bij
deze beginselen hoort ook het taboe, het spreken is zilver en zwijgen is goud. Dingen
waarover je niet spreekt.
Omslagen in onze catastrophale ontwikkeling als mens
Opvoeding in alle tijden en in alle culturen leert ons aanvaarden dat er de hiërarchie is. Dat
er een orde is, hoort te zijn. Daarna realiseren we ons dat de religie, de bijbel, de torah, de
koran, de veda's en ramayana en dergelijke leidden tot een cultuur van het hanteren van
'een leer' als vorm van onderwijs en leren. Die systemische dynamiek schrijdt voort. Wij, de
samenlevende mensen, levend in onze omleving, de natuurlijke en cultuurlijke werelden die
ons diep beïnvloeden en die wij diep beïnvloeden, wij emanciperen (dialecteren,
vernetwerken). Tegen de stroom in?
•

•

•

In eerste instantie (1) onderwerpen
we ons zelf aan de stelsels die we
'zien'.
We
reproduceren
en
censureren onszelf. Leren kennen
van structuren door ons erin te
plaatsen. Dat is een eerste 'omslag'
van leven aan dieren gelijk. Ons
communiceren van denkbeelden uit
denkramen
is
de
passende
menselijke kwaliteit.
Dan is er de volgende omslag: (2) Het
zelf bewust worden, leren leren in
eigen sferen. Het gaan in en over de
wereld. Deels lijfelijk, deels in de
producten en diensten die we maken
en waaraan we bijdragen. Beleven
hoe van binnenuit en van buitenaf
verschillen. Het andere leren zien
zonder onmiddellijk plaatsen en
veroordelen.
De daarop aansluitende omslag is (3)
die van het samenleven en zelfsturen.
Wat we als onuitgesproken bond of
binding (binnenin) voelen leren zien
en benoemen (innen-uiten). Leren
lossen van wat bindt en vasthoudt en
tot sfeer van zelfsturen maken.
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Emanciperen en zelfsturen in onlosmakelijk diep samenleven (bevrij(d)en). De eigen
ethiek, esthetiek en ontwikkeling opnemen en 'hier en nu' (waar) maken.

out·cast P Pronunciation Key (out kst )
n.
One that has been excluded from a society or system.
out cast adj.
Source :The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition
Copyright © 2000 by Houghton Mifflin Company.
Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.
outcast
\Out"cast`\, a. [Cf. Sw. utkasta to cast out.] Cast out; degraded. ``Outcast, rejected.'' -Longfellow.
Source :Webster's Revised Unabridged Dictionary, © 1996, 1998 MICRA, Inc.
outcast
\Out"cast`\, n. 1. One who is cast out or expelled; an exile; one driven from home,
society, or country; hence, often, a degraded person; a vagabond.
The Lord . . . gathereth together the outcasts of Israel. --Ps. cxlvii. 2.
2. A quarrel; a contention. [Scot.] --Jamieson.
Source :Webster's Revised Unabridged Dictionary, © 1996, 1998 MICRA, Inc.
outcast
adj : excluded from a society [syn: friendless ] n : a person who is rejected (from
society or home) [syn: castaway ,pariah ]
Source :WordNet ® 1.6, © 1997 Princeton University
in·cest

P Pronunciation Key ( nsst )
n.
Sexual relations between persons who are so closely related that their marriage is
illegal or forbidden by custom.
The statutory crime of sexual relations with such a near relative.
[Middle English, from Latin incestum , from neuter of incestus, impure, unchaste : in,not ; see in- 1+castus, pure, chaste ; see kes- in Indo-European Roots.]
Source :The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition
Copyright © 2000 by Houghton Mifflin Company.
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Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.
incest
\In"cest\, n. [F. inceste, L. incestum unchastity, incest, fr. incestus unchaste; pref. innot + castus chaste. See Chaste .] The crime of cohabitation or sexual commerce
between persons related within the degrees wherein marriage is prohibited by law. -Shak.
Spiritual incest . (Eccl. Law) (a) The crime of cohabitation committed between
persons who have a spiritual alliance by means of baptism or confirmation. (b) The
act of a vicar, or other beneficiary, who holds two benefices, the one depending on
the collation of the other.
Source :Webster's Revised Unabridged Dictionary, © 1996, 1998 MICRA, Inc.
incest
n : sexual intercourse between persons too closely related to marry (as between a
parent and a child)
Source :WordNet ® 1.6, © 1997 Princeton University
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