
Voorwoord

Wanneer wij nieuwe software installeren op een pc, doorloopt die eerst een
“decompressiefase”. De informatie staat in gecondenseerde vorm op de dis-
kette en krijgt tijdens de installatie zijn ware grootte. Wanneer we een bloem
of plant gedurende meerdere dagen of weken filmen, zien we hoe die groeit
en openbloeit. Dit beeld doet ons denken aan een compacte theorie die om-
gezet wordt in de praktijk. In de ondernomen acties wordt de theorie die
complex is wat voorschriften betreft, helder en direct. Het werk van Guy
Ausloos blijkt deze ontplooiing te kennen in praktijk, onderzoek én theorie.
Dit levendige boek, opgebouwd rond een sterk thema, zal zich op dezelfde
manier ontplooien tijdens het lezen ervan.

Guy Ausloos: een therapeut van vandaag, mee met zijn tijd. De tijd is hier
een cruciaal thema, waarbinnen de competentie van het gezin zal spelen
vanaf het ogenblik dat ze erkend wordt door de therapeuten.

Wie onder ons heeft Guy nog niet ontmoet of horen spreken op éen van de
vele plaatsen waar hij voordrachten, werksessies, vorming of supervisie
gaf? Guy geeft een beeld van compacte kracht en hij getuigt van een gewel-
dige motivatie. Hij kan spreken gedurende een uur of een hele dag en u
meenemen van model naar verhaal, van beleefde ervaring naar klinische fei-
ten, van crisistherapie naar mooi gebalanceerde sessies. We voelen aan dat
hij telkens weer een centrale plaats inneemt in onze verwarde systemische
wereld, met zijn bronnen van impulsiviteit en interconnectie, op de loer naar
de wanorde binnen de organisatie zelf. Voor hem, theoreticus of clinicus,
hebben alle werkterreinen hun reden van bestaan en doen alle niveaus on-
verwachte mogelijkheden openbloeien, voorbij complicatie en mislukking.
Dankzij hem verschijnt de zin van het leven en de actie in een tijd die steeds
opnieuw geopend wordt.

Guy houdt van de tijd en van de etymologie; hij had aan het woorden-
boek “Robert” een nota kunnen toevoegen aangaande het ontbreken van
een precieze wortel voor het woord tijd (temps). Dit ontbreken stoort de leer
van de lexicologie. Ik citeer: “Men veronderstelt dat tempus verband houdt
met de Indo-europese oorsprong temp-”, “snijden” (vandaar temple) en de
eerste betekenis zou zijn “opdelen van de tijd”. Op die manier zou men ook
het verband kunnen uitleggen, trouwens duidelijk op morfologisch gebied,
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tussen tempus en temperare, “mengen”, “verzachten”, als je aanneemt dat dit
woord dezelfde metafoor gebruikt als het franse “couper le vin” (geeft
tremper)”.1

De voortschrijdende tijd haalt ons door elkaar en verzacht ons. Het effect
is een beetje te vergelijken met een lichte dronkenschap. De paradox wil ook
dat de tijd ons verplicht om af te snijden wat niet te snijden valt Hoe het ook
zij beste lezer(es), stap met vol vertrouwen binnen in de tijd die de lectuur
van dit boek vraagt. Guy’s vitaliteit zorgt voor een aangename euforie die u
zal begeleiden tot op de laatste bladzijde van dit excellente boek.

U zult hier met hem kennis maken tijdens de belangrijkste mijlpalen van
zijn carrière die onderling verbonden zijn: van kinderpsychiatrie naar delin-
quentie, naar psychiatrie voor adolescenten en volwassenen, van de Bel-
gische universiteit naar de Zwitsere of Canadese universiteit, of van het kan-
ton van Lausanne naar het graafschap van Abitibi in het westen van Québec.
Guy heeft enkele jaren getwijfeld alvorens dit boek te schrijven, en nam ein-
delijk de tijd om verschillende teksten, zoals artikels, lesstof of voordrach-
ten, te herschikken samen met originele teksten. Het leek ineens dringend
voor hem om ons te laten kennis maken met deze mijnen van rijkdom, niet
uit het noorden van Canada, maar wel uit de competentie van het gezin.
Hier heb je ze voor u. We waren tot nu toe misschien verblind door de valse
verschijningsvormen van de symptomen of het klinisch pittoreske, maar in
elk geval hadden we ze tot nu toe laten links liggen.

In verband hiermee vertel ik u graag een anekdote. Het bestuur van het
tijdschrift “Relations” zat al gedurende een aantal weken met de vraag:
“Wanneer gaat Guy eindelijk aan zijn boek beginnen?” Zijn eerste antwoord
was: “Natuurlijk, drie boeken en misschien zelfs vier”. Dit gaf dubbelzinni-
ge gevoelens bij de bestuursleden. Ik was danig gemotiveerd en verkreeg
toch een afspraak met hem in het café “De Blauwe Trein” aan het station van
Lyon. We hadden een uur tijd terwijl hij wachtte op de volgende trein. Ik
kwam aan en merkte dat Guy ziek was; hij zat weggezakt in eén van die
clubzetels die je aantreft in een retro-kader dat sterk aan Parijs doet denken.
Ik had de indruk dat de griep hem verplichtte om naar me te luisteren. De
fysische koorts verminderde als het ware zijn mentale koorts. Ik was eigen-
lijk een beetje beschaamd omdat ik het gevoel had dat ik profiteerde van een
toestand die alle engagementen mogelijk kon maken. Het resultaat daarvan
hebt u nu in handen.

De introductie van Guy wordt hier opgehangen aan enkele hoofdlijnen en
kernelementen uit zijn vocabularium, typisch voor zijn praktijk. Guy heeft
een keuze gemaakt uit een zeventigtal artikels, er een orde in gebracht en op
die manier het meest essentiële verteld. Hij geeft klinische voorbeelden; zij
hebben een rol gespeeld in de vooruitgang van zijn onderzoek. Wij zullen
dat samen met hem herbeleven.

Ik wil me hier beperken tot de meest algemene commentaar. Is het moge-
lijk dat er uit de chaos, waarin onze klinische perceptie wordt ondergedom-
peld, vanzelf een nieuwe orde ontstaat die verder gaat dan het symptoom?

1. Deze paragraaf heeft betrekking op de Franse term “temps”.
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Zouden de gezinnen ons voortdurend kunnen helpen bij het creëren? Guy
onderbouwt zijn werk met de fundamenten gelegd door Varela, Prigogine,
Le Moigne en Bateson. Wij zullen dus te weten komen dat er waarschijnlijk
wetten bestaan die ons toelaten om de organisatie van wolken en draaikol-
ken te verstaan, zij het dan op familiaal vlak.

Guy voelt zich, al sinds zijn eerste interventies, speciaal aangetrokken
door het denken rond de chaos. Ik wil herhalen dat een belangrijk deel van
zijn werk in Zwitserland ging over de sociale deviatie en het soms turbulen-
te verloop van de adolescentie. De instabiliteit van de organisatie maakt in
die context het symptoom tot een soort ‘groeikoorts’, of beter gezegd de
koorts van het groeiproces, dat zich afspeelt in een sociale wereld die
eeuwig verandert. De jongeren ontdekken voor ons deze toekomst, zoals
Margaret Mead ons dat zo mooi aangetoond heeft. De gezinnen beseffen dat
tot op zekere hoogte en zijn bereid – meer dan we vermoeden – om samen
met ons mee te gaan in “therapeutische systemen” met het doel om boven
deze verwarring uit te stijgen.

In die zin zal elke familie-systemische of eco-systemische praktijk ons de
nodige stappen aanwijzen. Er toont zich een onvermoede en vernieuwende
klinische praktijk in de vergrotende spiegel van onze sessies. Deze klinische
praktijk vormt een uitdaging om originele inspanningen te leveren op con-
ceptueel niveau.

In de psychiatrische instellingen in Québec zet Guy zijn onderzoek verder
naar de adolescentie en de groei naar volwassenheid die elke psychothera-
pie beoogt. We weten allen dat de systemische benadering een nieuw en
eerder avontuurlijk optimisme meebrengt, en dat in de deprimerende we-
reld van een psychopathologie en een sociologie die doordrenkt is van lijden
en ongeluk. Hoe had de kaart van een nieuwe wereld kunnen getekend
worden zonder de gepassioneerde a-priori’s van deze “avonturiers”? De
oudere klinische benadering had tot nu toe de wetten gedicteerd.

“Chaos en complexiteit”: dit was de dialectiek die Guy voorstelde tijdens
het Congres van Québec in 1993. Werken met de omgeving is een belang-
rijke stap die de moderne psychotherapie stilaan zet. Daardoor is het niet
meer mogelijk om noch het gezin, noch de sociale context te negeren. Ook
met de antwoorden die gegeven worden door de instellingen zelf wordt er
rekening gehouden. Elk perspectief dat gebaseerd is op deze dialectiek heeft
een veel grotere kans op slagen dan de klassieke therapieën die het individu
scheiden van zijn milieu en de andere individuen die hun houding veran-
derd hebben of het nog moeten doen overeenkomstig hun eigen groei. Elke
klinische praktijk die de chaos en ook de crisis aanvaardt ontdekt tegelijker-
tijd een mogelijke denkpiste over de complexiteit, dit wil zeggen over de
verwarring in de logische niveaus, ontdekt door Bateson. Elke klinische
praktijk van deze aard stelt zich op een pertinente manier open voor de
groeimoeilijkheden van de gezinsgroep en maakt vorderingen bij het ont-
dekken van de betekenis daarvan. Deze manier van werken wordt de basis
van het echte psychopathologische en psychotherapeutische onderzoek.

Dit boek is een belangrijke etappe in de aanvaarding van het systemische
denken dank zij het dynamische onderricht van Guy Ausloos. De bilan hier-
van heeft al een zekere rijpheid en zal zich zeker nog verder ontwikkelen.
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Bateson zei dat de artiest of de wetenschapper, en misschien ook de mysti-
cus, moet wachten op het einde van zijn avontuur om te weten wat hij ge-
maakt of ontdekt heeft. In het voorwoord tot Steps to an Ecology of Mind
schrijft hij : «Het zit in de natuur der dingen dat een ontdekkingsreiziger
nooit weet wat hij ontdekt totdat het ontdekt is. Hij heeft geen Baedeker op
zak of een plan dat hem aanduidt welke kerk hij moet bezoeken of in welk
hotel hij zal overnachten. Hij kan alleen maar beschikken over de ambigue
folklore van diegenen die hem zijn voorgegaan. Er bestaat geen twijfel over
dat er diepere mentale niveaus bestaan die de wetenschapper of de artiest
leiden naar ervaringen of bedenkingen die aangepast zijn aan de problemen
waarmee hij geconfronteerd wordt, en het kan lang duren voordat hij enig
bewust besef krijgt van zijn doelen. Hoe dit gebeurt weten wij echter niet.»

Wij zullen nooit weten op welke manier Guy Ausloos Guy Ausloos ge-
worden is. Maar om dit mooie boek alle eer aan te doen moeten we wachten
tot we hem ontmoeten in zijn “eigen-zijn”, zijn energieke verzekerdheid, zijn
plotse sprongen van de meest wetenschappelijke onderwerpen naar de
meest concrete feiten en van de meest tumultueuze sessies naar de meest
eenvoudige actie. Hoe is zijn attitude, wat is zijn wapen, zijn spel? Zijn
eigen-zijn, of “het gemak waarmee hij zich gedraagt, spontaan zonder aan-
stellerij”.

Enkele biografische gegevens

We hebben nu het beeld en de stijl van de persoon aangehaald (natuurlijk:
“De stijl is de persoon zelf” volgens Buffon). Nu wil ik even uitweiden over
de belangrijkste ideeën van Guy Ausloos en dan vooral over de toepassing
ervan. Zijn loopbaan is gekenmerkt door een stevige pas die ook een beetje
op een dans lijkt. Hij werkte op een creatieve en stimulerende manier in in-
stellingen, in de kinderpsychiatrie en daarna in de psychiatrie voor volwas-
senen, vooral met jonge volwassenen en thuislozen. Deze schets zal onver-
mijdelijk onvolledig en met grove lijnen getekend zijn zoals in een “officiële
biografie”, want Guy is altijd in beweging, hij ontplooit verschillende activi-
teiten op verschillende plaatsen en neemt meer en meer deel aan vele confe-
renties en symposia. Samen met Guy selecteerde ik de belangrijkste gebeur-
tenissen. Ik stel ze u hier voor.

Guy werd geboren in Brussel in 1940 en behaalde een baccalaureaat filoso-
fie aan de universiteit te Leuven in 1959, daarna behaalde hij een doctoraat
in de geneeskunde in 1968. Hij specialiseerde in de psychiatrie te Lausanne
in 1972 en in Québec in 1987.

Na zijn assistentschap in La Chaux-de-Fonds en Lausanne werd hij kli-
nisch hoofd van de afdeling kinderpsychiatrie. In 1974 vertrok hij naar
Genève waar hij verantwoordelijk werd voor de psychiatrische afdeling van
het Instituut voor forensische geneeskunde. Van 1971 tot 1986 heeft hij ge-
werkt met jonge delinquenten. Hij volgde zelf een psychoanalyse.
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In 1978 werd hij benoemd als plaatsvervangend professor aan de Univer-
siteit van Lausanne en in 1983 werd hij assistent-professor aan de Universi-
teit van Genève. Hij doceerde de psychopathologie van het kind en de syste-
mische benadering. In 1986 week hij uit naar Québec waar hij de verant-
woordelijke werd van de psychiatrische afdeling van Rouyn-Noranda en
professor in de psychiatrie aan de Universiteit van McGill. In 1989 was hij
gedurende een jaar gastprofessor aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve.
In 1990 werd hij benoemd als geaggregeerde professor aan de Universiteit
van Montréal.

Op dat ogenblik werd hij in die stad gedurende vier jaar ook verantwoor-
delijk voor de werking van het daghospitaal voor volwassenen van het
Douglasziekenhuis. Tegelijk werkte hij ook als systemisch consulent in de
afdeling Jonge volwassenen van het Louis H. Lafontaine ziekenhuis, in het
opvangcentrum van Quatre Vents en in schuilplaatsen voor jonge daklozen
in Montréal, functies die hij nu nog altijd bekleedt.

Guy Ausloos kwam voor het eerst in contact met gezinstherapie in 1971.
Hij werd gesuperviseerd door Gill Gorell-Barnes (Londen), Giuliana Prata
(Milaan) en Théo Cherbulliez (New York). In 1974 stichtte hij de “Groupe de
Recherches, d’Informations et d’Etudes sur la Famille” (GRIDEF) en de
“Association Genevoise de Thérapie Familiale” (AGTF) in 1980. Van bij het
begin animeerde hij vele seminaries, ateliers, supervisies, conferenties en gaf
hij opleiding in systeem-benadering. Onder meer vanaf 1977 in het “Centre
de Formation Continue” (CEFOC) te Genève.

Hij schreef meer dan zeventig artikels over verschillende onderwerpen en
over klinische onderzoeken in het veld van de systeempsychotherapie. Hij
schreef een boek samen met Pierre Segond, Marginalité, système et famille, dat
vier keer heruitgegeven werd. Met Yves Colas organiseerde hij samen de
eerste congressen rond gezins-therapie in Frankrijk. Hij is medeoprichter
van het Franstalige blad Thérapie familiale en van de collectie Relations (Erès).

Jean-Claude Benoit
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Voorwoord bij de Nederlandse vertaling

De opvattingen van de doorwinterde therapeut en opleider Guy Ausloos
hebben het veld van de systeembenadering en de familietherapie sterk beïn-
vloed. In het Nederlandse taalgebied is op het vlak van de systeempsycho-
therapie het Engels de dominerende taal. Dit heeft voor gevolg dat de Franse
schrijvers minder bekend zijn. In dit te betreuren tekort wensen we verande-
ring te brengen. Daarom nam het team van de afdeling Familietherapie van
de Universitaire Psychiatrische Centra te Leuven: Prof. Dr. P. Igodt, Dr. G.
Lemmens, Prof. Dr. B. Sabbe en ikzelf het initiatief om enkele Franse boeken
te vertalen. Uitgeverij Garant ging enthousiast op ons voorstel in. We kregen
tevens de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling
Verzorgingsvoorzieningen, Gezondheidszorg, waarvoor onze dank.

De eerste vertaling die we op de markt brengen, is die van het boek van
Guy Ausloos.

Het boek is een krachtige, doorleefde getuigenis van de dagelijkse praktijk
van de familietherapie en van de systeembenadering in het domein van de
psychiatrie en de bijzondere zorg voor kinderen en jeugdigen. Een hart on-
der de riem voor de therapeut die rekening wil houden met de unieke moge-
lijkheden van elke familie. De therapeut die weigert therapie te zien als een
bezigheid die steunt op voorgeschreven protocollen en vastgelegde concep-
ten vindt in dit boek denkpistes die hem helpen om voor zijn cliënten én
voor zichzelf te zorgen. Guy Ausloos leert ons hoe je kan blijven openstaan
voor onvoorspelbaarheid en hoe je chaos als een vriend en leidraad kunt be-
nutten om samen met het systeem, creatief met de complexe werkelijkheid
om te gaan.

Het basiswerk van de vertaling gebeurde door Jan Van Beek. Bedankt,
Jan! Het bijschaven van de tekst, het nakijken van de vakterminologie en de
uiteindelijke vormgeving is het werk van B. Sabbe en mezelf. We mochten
daarbij een beroep doen op de hulp van Patricia Van Herlé. De vertaling van
de lange, Franse volzinnen leverde de nodige problemen op. Om de lees-
baarheid niet te schaden werden deze zinnen geregeld gesplitst. Een tweede
bemerking betreft de geijkte Franse termen: deze werden tussen haakjes
naast de vertaalde termen geplaatst.

We wensen u veel leesgenot en danken Guy Ausloos van harte voor dit
mooie boek, voor zijn enthousiasme voor ons vertaal-project en voor het na-
lezen van de Nederlandse tekst.

Magda Heireman
Juli 1999.



Inleiding

Sinds tien jaar probeer ik dit boek te schrijven. Ik kwam er niet toe. Waar-
schijnlijk was mijn plan te ambitieus: ik wou een duidelijke synthese maken
van mijn interventie-modellen en ik wou ze rangschikken volgens de theo-
rieën die me geïnspireerd hadden. Ondertussen schreef ik ofwel teksten die
ik voor mijn boek voorbestemde, ofwel artikels die een belangrijk moment
in mijn evolutie schetsten. Ik heb uiteindelijk besloten om mijn initieel pro-
ject te wijzigen. Ik heb het idee laten varen om een boek te schrijven, opge-
bouwd volgens een mooie logische structuur, en ik heb voor een ‘patch-
work-structuur’ gekozen. Ik heb vroegere teksten en artikels opnieuw ge-
groepeerd en geplaatst in de tijd van toen, zonder te proberen om ze te ver-
beteren.

Ik hou niet zo van schrijven en schrijf alleen als ik het nodig vind, als ik
een nood voel om te laten weten wat ik geloof. Maar ik geloof niet echt in
wat ik geloof, omdat het alleen maar overtuigingen betreft. Nochtans moe-
ten deze meegedeeld worden om een basis van betrouwbaarheid te verkrij-
gen. Deze basis is echter oncontroleerbaar, bedrieglijk en ze blijft partieel.
Daar ligt het verschil met een conferentie waar er een uitwisseling van blik-
ken plaatsgrijpt. Deze blikken kunnen een begin zijn van bevestiging van
wat je communiceert.

En nochtans geloof ik in wat ik zeg, tenminste: ik geloof in de mens die
niet te catalogiseren is – onvoorspelbaar dus – en die niet herleid kan wor-
den tot de theorieën die hem proberen te vatten. Ik geloof in de competentie
van het gezin om om te gaan met de talrijke onzekerheden waar ze voor
staan. Ik ben telkens opnieuw blij verrast over de rijkdom van de chaotische
wegen in het leven.

Deze tekst wil alleen maar getuigen van een denkwijze. Hij is onzeker
maar overtuigend, vol twijfels maar volhoudend, niet volledig en dus voor
verbeteringen vatbaar. Ik weet dat deze tekst binnen twintig jaar voorbij ge-
streefd zal zijn; ik verwacht het, ik hoop het, ik wens het zelfs want anders
wordt het een doctrine terwijl ik maar een momentopname wil weerge-
ven. Ik verwacht van de lezer dat hij me niet gelooft, opdat hijzelf zou
gaan geloven, zou vernieuwen en al wat hij las zou in vraag stellen. En dat
hij op zijn beurt zou geloven zonder te geloven in wat hij gelooft, maar
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met overtuiging, durf en doorzetting, opdat de doorgegeven ideeën zouden
veranderen, de doctrines verdwijnen en de kunst de motor van onze relaties
wordt.

Dit is geen paradox – dus waarschijnlijk wel – maar een oproep tot open-
heid, tot openstaan voor het toeval, tot verwondering tegenover de chaos
die ons stuurt. Onze rede verhindert ons dat we ons bevrijden via de chaos
die het leven maakt. Wij gaan van bifurcatie naar ontdekking en naderen
steeds meer het proces dat het leven niet alleen mogelijk maakt, maar het
leven zelf is.

Tijd, toeval, chaos en onvoorspelbaarheid zijn de elementen van het leven
die wij niet langer kunnen negeren, herleiden of monddood maken. Wij
moeten gevoelig worden voor hun rijkdom aan spontaneïteit en innovatie
die ze ons openbaren.

Toen ik begon met gezinstherapie, werd het belangrijkste model geba-
seerd op de eerste cybernetica met de negatieve feed-back als centrum er-
van. Al vlug vond ik het onjuist dat men de homeostase beschouwde als de
voornaamste modaliteit die het evenwicht binnen het gezin regelt. Men keek
naar het systeem alsof er daarbinnen echt een tendens bestond naar niet-ver-
anderen. Op dat ogenblik werkte ik vooral met gezinnen van jonge delin-
quenten. Ik stelde niet alleen vast dat ze geen weerstand vertoonden tegen
verandering, maar ik had ook het gevoel dat, in tegendeel, de onophoude-
lijke opeenvolging van wijzigingen voor hen problematisch waren. Ik begon
me dus vragen te stellen over wat men gewoonlijk homeostase noemt
(Ausloos 1981).

Als wij veronderstelden dat de gezinnen ons kwamen opzoeken met het
doel om zeker niet te veranderen, wou dit ook zeggen dat we een hele strate-
gie moesten ontwikkelen om de intervenanten te leren hoe ze dit spel van
niet veranderen konden ombuigen. Uiteindelijk traden we in een soort van
spel waarin we, vertrekkend van enkele niet bewezen premissen, de thera-
peut het recht gaven om het gezin te manipuleren zodanig dat het zou ver-
anderen zonder dat het dat zelf wilde. Erger nog: we bleven werken met –
en versterkten zelfs – het model van het niet functionerende gezin dat door
de therapeut zou geholpen worden dank zij zijn handige strategieën.

Mijn vragen waren nog niet beantwoord toen ik voor het eerst hoorde
over de term “competentie” die in verband met baby’s door Brazelton ge-
bruikt werd. Moesten we het gezin beschouwen als niet-functionerend of
eerder als competent voor die taken die het tot een goed einde moet bren-
gen?

Dit boek wil u de weg tonen die ik afgelegd heb, samen met de twijfels, de
ontdekkingen die ik deed en de momenten van groot enthousiasme. Zoals ik
al zei betreft het hier een assemblage van verschillende teksten; elk hoofd-
stuk kan dus afzonderlijk gelezen worden in een volgorde die de lezer zelf
verkiest. Het was onze bekommernis om elke tekst op zich coherent te laten,
zodoende zijn er in de tekst herhalingen te vinden die, omwille van die
coherentie, niet verwijderd werden. Sommige teksten behandelen klinische
onderwerpen, andere zijn dan weer iets moeilijker te begrijpen omdat ze
eerder handelen over theoretische onderwerpen. U bent dus vrij om de volg-
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orde zelf te bepalen, u kan rustig een tekst overslaan om er desnoods nadien
naar terug te grijpen. De ideeën zelf in dit boek zijn niet lineair ; ik zou graag
hebben dat het boek dus ook niet lineair gelezen wordt.

Ik onderscheid drie delen, en die komen overeen met de drie voornaamste
richtingen in mijn denken. Zie er vooral geen orde in. Terwijl ik dit boek uit-
werkte sprong ik regelmatig van de hak op de tak, zoals in mijn opleidingen
trouwens, en ik werkte een tijdje rond het thema “tijd” om daarna te reflecte-
ren over het proces, en dit in een volledig willekeurige orde. De theorieën
over de chaos hebben me toen bevestigd dat ik op een goede manier bezig
was.

Gabriel Marcel maakte een onderscheid tussen het probleem en het mys-
terie. Dit deed hij tijdens één van zijn conferenties waarvan ik de referenties
helaas niet teruggevonden heb. Volgens hem kan je een probleem beschou-
wen als losstaand van het subject, is er een objectieve oplossing voor te vin-
den en stelt het zich voor iedereen op een identieke manier. Bij het mysterie
word ik onvermijdelijk als persoon betrokken en het bevat geen definitief
antwoord.

Een therapie is er niet om problemen op te lossen of fouten te verbeteren,
maar om zich onder te dompelen in het mysterie van het gezin en in de ont-
moeting ermee. Laat ons dan ook overstappen van een therapie waarin de
therapeut toekijkt naar een therapie waarin de therapeut zichzelf obser-
veert ; op die manier kunnen we aan het competente gezin deze perceptie
tonen die de eigen oplossing van het systeem (autosolution) faciliteert.

Ik hoop dat u na het lezen van dit boek meer overtuigd zult zijn van het
mysterie van het competente gezin, in plaats van de voorschriften die die-
nen om disfunctionele gezinnen te behandelen. Vergeet niet om dit boek op
een wanordelijke manier te lezen: op dezelfde manier heb ik dit boek ge-
schreven, zo had ik graag gehad dat het u inspireert.


