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DE PARADOXALE THEORTE VAN VERANDERTNG

ArnoId BEISSER

Gedurende ongeveer een halve eeuw, het grootste deel van ztJn
beroepsleven, was Frederick Perls in botsing met het psychia*
trische en psychologische establishment. Compromisloos werkte
hij in ziln eigen richting, wat dikwijls strijd meebracht met

afgevaardigden van een meer conventionele visie. De laatste ja-
ren echter sluit Perls en zi3n gestalttherapie meer en meer aan

bfj de heersende gezondheidstheorle en -praktijk. Deze veran-
dering komt niet door de gewijzigde positie van Perls, niette-
genstaande zí1n werk een kleine gedaanteverwisseling ondergaan
heeft, maar omdat de stromingen van het veld zích díchter naar
hem en zijn werk toe bewegen.

Perls' eigen conflict met de bestaande orde bevat de kj-emen van
zi1n theorie van verandering. Hij heeft deze theorie van verande-
ring niet omlijnd, maar het ligt aan de basis van zí1n werk en

het is ingeslopen in de gestalttechnieken. Ik noem het de para-
dox,al-e t,heorie v.an verandering, om redenen die gauw duidelijk
zull-en worden. Kort gezegd : veran9ering. ggbeurt a1s iem.and

wordt wat hii is en niet a1s hii probeert te worden wat hi-i niet
is.
Verandering vindt niet plaats door een dwangmatige poging van een

individu of van een andere persoon om hem te veranderen, maar wel
als iemand de tijd en inspanning ervoor neemt om te ziln wat hij
is om volledig geëngageerd te zijn met zijn huidige positie.
Door de ro1 van veranderingsagent te verwerpen, maken we zinvol
en orderlijk verandering mogelijk.

De gestalttherapeut keurt de rol van "veranderaar" af, want ziTn
strategie bestaat erin de patient aan te moedigen en er zelfs op

aan te dringen dat hij is waar hij is en wat hij is. Hij gelooft
ni-et dat verandering gebeurt door "probeersels", dwang, overtui-
ging, interpretaties of iets anders. Veeleer zal verandering
plaatshebben a1s de patient opgeeft, tenminste voor het ogenblik,
wat hij zou willen zí7n en probeert te zijn wat hij is.
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De premisse is dat we stevig in de ene situatie moeten blijven
staan om tot beweging te komen en dat het moeilijk zoniet onmo-

gelijk is zonder die wortels te bewegen.

Iemand die verandering zoekt door in de therapie te komen is in
conflict met tenminste twee strijdige intrapsychische factoren.
Hi: beweegt onophoudelijk tussen wat hi) zou moeten zi-1n en i,{at

hij denkt dat hij is, zich nooit helemaal met één van de twee

identificerend. De gestalttherapeut vraagt de persoon zích volle-
dig in ziln rollen 1n te leven, één voor één. De gestalttherapeut
vraagt gewoon te zijn wat hij is op dat moment.

De pati-ent gaat naar de therapeut omdat hij wil veranderd worden.
VeeI therapieën accepteren dit als een gerechtvaardÍgd motief en

,/, proberen op verschillende manj-eren hem te veranderen waardoor zè,

wat Perls de "top-dog/under-dog" dichotomie noemt, bevestigen.
Een therapeut die een patient wil helpen heeft de gelijkwaardige
positie verlaten en is de wetende expert geworden, terwijl de

pati-ent de hulpeloze speelt. Toch is zt)n doel dat de patient en

hijzelf gelijken worden. De gestalttherapeut meent dat de top-dog/
under-dog dichotomie aI bestaat binnenin de patient \^/aar het ene

deel het andere probeert te veranderen. De therapeut moet dan

ook vermijden zi-cin in één van deze twee ro11en op te sluiten.
Dit probeert hij door de patient aan te moedigen ze allebei te
aanvaarden, één voor één.

De analytische therapeut gebruikt middelen aIs dromen, vrije asso-

ciaties, overdracht en interpretatie om tot inzicht te komen. Dit
kan op ziln beurt ook tot verandering leiden.
De gedragstherapeut daarentegen beloont of straft gedrag om het
te veranderen terwijl de gestalttherapeut gelooft in de aanmoedi-

ging van de patient om te worden wat hij ervaart op dat momeqt.

Hij meent zoals Proust: 't Om een ziekte te genezen, moet men het

tot het ui-terste doormaken."

De gestalttherapeut gelooft verder dat de natuurlijke staat van

de mens die is van een individueel menselijk wezen - niet verdeefd

in twee of meer tegenstrijdige fragmenten. Dan is er een constante

verandering gebaseerd op de dynamische transactie tussen het ik en

de omgeving.
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Terwijl Kardiner zijn structurele theorie van verdedigingsmecha-
nismen ontwikkelde, veranderde Freud processen in strukturen
bv. ontkennen in ontkenning. De gestalttherapeut ztet verande-
ring aIs een mogelijkheid wanneer het omgekeerde gebeurt d.i.
wanneer strukturen getransformeerd worden in processen. Als dit
gebeurt is men open om deel te nemen aan de uitwisseling met zL)n
omgeving.

Wanneer delen van het individu vervreemd zi3n, zu11en die begrens-
de rol-1en opnemen. De gestal-ttherapeut moedigt dan de kommunika-
tie tussen de rollen aan. Hij mag zelfs vragen dat ze tot elkander
spreken. Als de patient niet toestemt of een blok vormt, dan zaL

de therapeut hem vragen z:-cln volledig in te leven in de tegenwer-
ping of het blok. Men heeft ervaren dat er integratie optreedt
al-s de patient zích identificeert met de vervreemde fragmenten.
Dus, door volledig te ziln wat men is, kan men iets anders worden.

De therapeut zelf zoekt geen verandering, maar probeert aIleen uit
te vinden wie hij is. Er ontstaan conflicten tussen de therapeut
en de klient wanneer deze laatste z:-cLr inspant om de therapeut
in één van zrln stereotiepe mensen te doen passen, zoals een hel-
per of een top-dog. Als elk van hen zíchzelf kan zijn en het inner-
Iijk kontakt tussen hen toch nog standhoudt, is het eindpunt be-
reikt. Ook de therapeut beweegt om te veranderen a1s hij zoekt
ztchzeLf te zijn met iemand anders. Deze wL)ze van onderlinge uit-
wisseling leidt tot de mogelijkheld dat een therapeut het effec-
tiefst is wanneer hij het meest verandert. Want als hij open is
voor verandering, zal hij heel waarschijnlijk veel meer invloed
hebben op ztSn patient.

Wat is er gebeurd in de laatste vljftig jaar om deze veranderings-
theorie, ook in Perl-s' werk, aanvaardbaar, gangbaar en waardevol
te maken ? Perls' veronderstellingen zí1n niet veranderd, de maat-
schappij wel. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mens-

heid bevindt de mens zích in een sítuatie \^iaar hi: zich eerder
dient aan te passen aan een reeks van veranderende orden dan dat
hij zich moet aanpassen aan één bestaand order. Voor de eerste
keer in de geschiedenis van de mensheid is de individuele levens-
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duur langer dan de tijd die nodig is

en culturele verandering' Bovendien

dering groter en groter'

voor de belangrijkste sociale

wordt de snelheid van de veran-

Dezetherapieën,diez.:cr-richtenopverledenendeindividuele
VoorgesChiedeni-s,doendatindeveronderstellingdatalseenindi-
vidu eens zL)n traumati-sche, persoonlijke gebeurtenissen oprost

(gewoonlijkuitdekinderjaren),hijVooraltijdopeengezonde
maniermetdewereldomkangaan:dewereldwordtimmersalssta-
bielbeschouwd.Nuechterwordthetprobleem:hetonderkennenVan
waarmenstaatinrelatiemeteenveranderendemaatschappij.
Geconfronteerd met een pluralistische, veelzijdige maatschappij is

hetindivídualleenmetzLJr eigenmiddelenomstabiliteittevin-

den. Dit moet hij doen door te proberen z..ch dynamisch en frexi-

belmetdetijdentebewegenterwijlhijzelfeencentralegyros_
Coopbehoudtomhemtebegeleiden.Ditkannietmeermetverouderde
ideologieën,maarmeteenveranderingstheorie,uitdrukkelijkof
daaronderbegrepen.HetdoelVantherapiewordtnietzozeerhet
ontwikkeren van een goed en vast karakter, maar het in staat ztln

metdetíjdentebewegen,terwijlmentochenigeindividuelesta-
biliteit behoudt'

Desocia}everandering,wattijdelijkebehoeftenmetZl-)neigen
veranderingstheorieinlijngebrachthebbenenPerls.koppigheid
enonwiltez )nwathijnietwas,hebbenhemtoegelatenklaarte
zL)nVoordemaatschappija}sdezeklaarwasvoorhem.Perlsmoest
zl)nwathijwasondanks,ofmisschiendoor,detegenstandvande

maatschappij.NochtansishíjinZ:-:|neigenlevengeÏntegreerdin
veelVandeprofessionelemachtenvanZs-)r-veldnetalshetindi_
vidukangeÏntegreerdwordeninvreemdedelenvanhemzelfdoor
effectieve theraPie'

Het terrein van bezorgdheid in de psychiatrie heeft zr-cl't echter

uitgebreid buiten het individu. Het is duiderijk geworden dat de

meestdoorslaggevendekwestievooronsisdeontwikkelingvaneen
maatschapprjdiehetindividuinzl3oindividualiteitondersteunt.
rk meen dat dezelfde veranderingstheorie ook toepasserijk is op
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social-e systemen, dat orderlijke verandering in sociale systemen in
de richting wijst van integratie en hol-isme ; verder nog dat de

agent van de sociale verandering aIs hoofdzakelijke functie heeft
te werken zowel met al-s in een organisatle. Zo kan die veranderen,
overeenkomstig het veranderende dynamische evenwicht zowel binnen
als buiten de organisatie. Daarom moet het systeem bewust worden

van de vreemde fragmenten binnen en buiten zodat het die in de

belangrijkste functionele activiteiten kan brengen door processen
qefijk aan identificatie in het individu.
Eerst is er een gewaar-zijn binnen 1n het systeem dat een vreemd

deel bestaat. Dan wordt dat deel aanvaard als een echte uitgroei
van een functionele behoefte. Dle wordt dan duidelijk en willens
en wetens gemobiliseerd om als een uitdrukkelijke macht te werken.
Dit, op ziln beurt, leidt tot communicatie met andere subsystemen

en vergemakkelijkt een geïntegreerde, harmonieuze ontwikkeling
van het gehele systeem.

Met verandering die aan een exponentieel tempo versnelt, is het be-
slissend voor de overleving van de mensheid dat een orderlijke me-

thode van de sociale verandering gevonden wordt. De veranderings-
theorie die hier voorgesteld werd, vindt zi)n oorsprong in de

psychotherapie. Het werd ontwíkketd als resultaat van dyadische,
therapeutische relaties. Maar men denkt dat dezelfde principes toe-
passelijk zi-Jn op sociale verandering, dat het Índividuele veran-
deríngsproces enkel een microcosmos is van het sociale verande-
ringsproces. !{anhopige, ongeïntegreerde en vechtende elementen zrSn

voor de maatschappij de grootste bedreiging, ook voor het individu.
De afzondering van oude mensen, jongeren, rijken, armen, zwarten,
blanken, academici, bedienden, enz., elk gescheiden van de anderen

door generaties, geografische of sociale hiaten is een bedreiging
voor de overleving van de mensheid. We moeten wegen vinden om deze

afgezonderde delen te verbinden a1s niveaus van een deelnemend ge-

ïntegreerd systeem van systemen.

De paradoxale sociale veranderingstheorie die hier werd voorgesteld,
is gebaseerd op de strategieën ontwikkeld door Perls in zLln gestalt-
therapie. Volgens de auteur ziln ze toepasseli-jk op de organisatie
van de gemeenschap, de ontwikkeling van de gemeenschap en andere
veranderingsprocessen, overeenkomstJ-g het democratische, politieke
netwerk.
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