
Harte-kringen: naar een nieuwe sociale sfeer vanuit de bewustzijnsziel 

 

Ik wil graag meewerken aan een vernieuwende sociale sfeer. Een middel daartoe is Harte-kringen 

creëren. 

Het sociale is het verbindende tussen mensen, het speelt zich letterlijk af tussen degene die in de 

sfeer zitten. Het is niet van de ene of van de andere, maar van allebei (of de hele kring/groep). Het 

sociale gaat dan ook over spreken én luisteren tegelijkertijd. Het sociale zit in de gebieden van 

denken, voelen en willen. 

Drie termen die rechtstreeks met een nieuwe impuls te maken hebben wil ik wat dieper benaderen: 

pionieren, waarderen en samenwerken (in het sociale).  

Een nieuwe invulling voor ‘pionieren’  

Het begrip ‘pionieren’ gebruik ik omdat in antroposofische middens dat heel veel voorkomt: met die 

kwaliteit zijn de werkgebieden op de aarde gekomen. Het is een kracht dat aanwezig moet zijn in de 

nieuwe sociale sfeer. Het is een sfeer die uitgaat van een ideaal en dat is het begin van elke 

bijeenkomst ‘in de Geest’ wat dus een Harte-kring is. 

Pioniers zijn mensen met een sterke wilskracht, een ideaal en kunnen een groep volgers meetrekken 

in hun project. Ze hebben overschotkrachten en vragen veel van zichzelf en de anderen. Niet zelden 

zijn ze perfectionistisch en doen ze graag de dingen zelf. Loopt het niet (meer) zoals zij willen dan 

worden ze ziek, boos en beginnen elders een nieuw project of branden op. Of ze kunnen hun werk 

loslaten én overlaten aan nieuwe mensen. 

Die kwaliteiten moeten in onze nieuwe tijd in een groep te vinden en te herkennen zijn. Elk medelid 

van de groep moet leider én volger zijn. Als we de groep zien als een cirkel is het middelpunt het 

ideaal en staat iedereen op gelijke afstand tot dat punt. Je hebt alleen maar gelijken en af en toe is er 

voor een bepaald facet van het project een ‘primus inter pares’: die trekt dan op een moment het 

leiderschap naar zich toe met het volle vertrouwen van de anderen. 

Om in een cirkel te kunnen werken moet het ideaal duidelijk zijn. Het moet tot op het bot besproken 

zijn en door een primus inter pares inhoudelijk zo krachtig neergezet zijn dat iedereen er ja op kan 

zeggen. Iedereen moet voelen dat zij/hij hun steentje kan bijdragen op welke manier dan ook. De 

pionierskwaliteiten zitten in de hele cirkel. 

In onze tijd is echter een kwaliteit bijgekomen (die sommige ’oude’ pioniers niet hadden): luisteren 

en aanvoelen. Die luisterkwaliteit moet bij elke andere kwaliteit (wilskracht, leiderschap, ego-

centraal) bijgevoegd worden zodat de bewustzijnsziel van ieder in de kring kan leven. 

De kring zelf ís de pionier en het ideaal is de leider. De kringleden zijn leiders en volgers tegelijk en 

door het gesprek (samenwerken) wordt duidelijk wie wanneer wat is. In de hele kring zitten alle 

kwaliteiten (al dan niet duidelijk bij een persoon): die moeten herkend, gevraagd, uitgesproken en 

gewaardeerd worden. 



Een nieuwe invulling voor ‘waarderen’  

Waarderen is bevestigen. Iemand die iets voor mekaar krijgt wordt bevestigd door het resultaat en 

kan dat te horen krijgen van anderen. Dat kan doordat ze het resultaat goed, mooi of verrassend 

vinden; dat kan doordat ze het proces zo goed vonden lopen; dat kan doordat ze bijvoorbeeld 

anderen blij hebben gezien. Na het horen van de bevestiging kan er ook iets gegeven worden: 

geschenkje, geld, woordje in publiek, ... 

In de pionierskring krijgt elk lid altijd iets voor mekaar. Elk lid voegt iets wezenlijks toe aan het ideaal, 

dáárom is het een pionierskring. Dat wezenlijke kan aards zijn (een gebouw gevonden, financiën 

geregeld), kan verbinding zijn of een idee. Al die toevoegingen brengen de groep een stapje dichter 

tot het ideaal. Als dat niet gebeurt, moet er gekeken worden of de pionierskring niet in de oude rol 

van pionier-volgende kring is vervallen (zie ook ‘samenwerken, een nieuwe invulling’). 

De stapjes/stappen/sprongen die gezet worden moeten bevestigd en gewaardeerd worden. Iedereen 

in de pionierskring moet dezelfde waardering krijgen. 

 

Een nieuwe invulling voor ‘samenwerken in het sociale’  

De kwaliteit luisteren/aanvoelen moet een belangrijke plek krijgen in het nieuwe pionieren. Het 

luisteren en aanvoelen tegelijk (ook in combinatie met spreken zie verder) zou ik in één woord 

‘voorvoelen’ willen noemen, een vertaling van het Duitse woord ‘ahnen.’ 

Voorvoelen is eigenlijk het minimale begin van het bewustzijnszieleproces. We proberen bewustzijn 

in het hart te krijgen: het objectieve in het subjectieve krijgen en vice versa. Bij het voorvoelen moet 

je je eigen innerlijk objectiveren en de buitenwereld verinnerlijken (een soort meditatietoestand).  

Het voorvoelen is dé nieuwe kwaliteit voor deze tijd en moet in elk gesprek een kans krijgen. In een 

gesprek ben je dus aan het spreken, luisteren en aan het voorvoelen. Je bent én naar buiten én naar 

binnen én naar jezelf gericht.  

Wat genuanceerder gezegd1. 

Bij het spreken richt je je naar buiten, een medemens, een hele groep, een kring en je wil een punt 

maken en verwoorden waarom dat punt voor jou zo belangrijk is. 

Bij het luisteren open je jezelf voor de inhoud (het punt) van de ander liefst zonder je eigen mening 

daarover te denken. Je zit in de periferie van andermans inhoud en alle luisteraars zitten daar ook, 

Jullie zitten in een kringbewustzijn. 

 

 

 

 
                                                           
1
 euritmisch kan je de klinkers A E I met deze zijnstoestand verbinden 



Bij het voorvoelen zit je vol bewustzijn bij je zelf (je eigen hart) en ben je verbonden met je eigen 

verticale lijn en zo ook met het kringbewustzijn en je eigen ‘punten’. 

 

 

 

 

 

 

In vorig schema zie je spreken (pijltjes), luisteren (kring) en voorvoelen (rode verticale) tegelijk. In 

een gesprek sta je tegelijk open voor de anderen, maak je je punt(en) en ben je ín jezelf. 

Het oranje punt is nog altijd het ideaal van de pionierskring: dat zit helemaal in jou én in het midden 

van de kring zelf. De uitspraken die gedaan worden hebben altijd met dat punt te maken. Door het 

voorvoelen ‘weet ‘ je waarover het gaat, we zijn allemaal verbonden met het ideaal en in de 

toekomst hoeft er niets meer uitgesproken te worden want doordat het voorvoelen zo sterk wordt 

heeft iedereen dezelfde gedachte, namelijk de gedachte die in het midden staat, de gedachte 

waarover het gaat. 

Het ideaal leeft zo sterk in de pionierskring dat de gedachte waarover het gaat in iedereens innerlijk 

leeft door de kwaliteit van het voorvoelen. Zulke gesprekken zijn de nieuwe gesprekken van de 

bewustzijnsziel. 

Als we die begrippen nieuw leven en wilskracht inblazen kunnen we samen met 

een vernieuwde sociale sfeer aan de slag gaan om in elke bijeenkomst een 

Harte-kring te creëren. 

 

 

 

 

de Harte-kring 

het ideaal (= middelpunt) 

+ de gedachte waarover her gaat 


