Samenwerken tussen jongeren en ouderen brengt vrijheid met zich
mee
Misschien interessant om de chakraleer even te betrekken bij wat er gisteren in Middelkerke
en BXL gebeurt is. Telkens twee dwarse burgemeesters maar op een totaal andere wijze.
La Boum is door de jeugd georganiseerd. Als we even de tienerjaren bekijken vanuit het
standpunt van de chakra’s dan is dit de leeftijd waarop het derde chakra tot rijpheid komt.
Hier neemt de hartstocht en de begeerte een grote rol. Het is goed dat het denken hier
aangesproken wordt maar dit denken is hier nog niet helemaal vrij omdat de drang, het
streven nog de bovenhand neemt. De begeerte mag hier in deze levensfase niet negatief
gezien worden want hier tijdens deze leeftijd wil de jeugd onafhankelijker worden en dit
gaat soms gepaard met acties die overdreven kunnen zijn.
Interessant is evenwel als je het zesde chakra daartegenover plaatst. Vanaf de leeftijd van 35
jaar start een nieuwe fase en vanaf deze leeftijd kan de mens zijn denken meer
overschouwen, observeren en de gedachten meer concentreren en in een overzicht
brengen. Hier bij deze leeftijd krijgt de mens de mogelijkheid om het denken en zodoende
zijn daden meer vanuit een overzicht te bekijken. Hij verliest zich niet meer in de
dadendrang van de jeugdigheid. Hij ervaart het denken als een krachtige substantie.
Deze jeugdige dadendrang herbergt evenwel iets uitermate mooi, namelijk het willen
ontmoeten van de anderen, het streven naar idealen, het willen bezitten en beleven van
idealen. De oudere, rijpere en bewustere mens bezit de capaciteit om meer over een
levensideaal na te denken en vanuit een concrete gedachte te handelen. Daarentegen zal de
jongere meer vanuit een dadendrang dit ideaal willen omzetten.
Maar goed, als we kijken naar wat er het laatste jaar gebeurt is dan merk dat de jongere hier
in zijn dadendrang beknot geworden is, wat op zijn ontwikkeling een stevige deuk zal
gegeven hebben. Ook zal de volwassenere mens door te lang thuis te zitten en door
eenzijdige (enge) info ook beknot geweest zijn om zijn denken uit te dagen. Het is duidelijk
dat beide partijen elkaar nodig hebben en dat de jeugdige overmoed en de concrete
gedachten elkaar hier kunnen bevruchten. Zo kan de daad met meer concrete inhoud zijn
duidelijke weg vinden en kan het eenzijdige denken dan weer door de jeugdige dadendrang
aangevuurd worden.
Het probleem is dat velen het leven vanuit aannames bekijken en het moeilijk vinden om
zich in te verplaatsen in de leefwereld van iemand anders. Deze dadendrang van de jongeren
(ik heb het niet over de amokmakers die dan toch steeds opnieuw meer Romeo’s blijken te
zijn) is een gezond teken en toont een weerspannigheid die goed is voor de verdere
ontwikkeling van deze jongeren. Daarom is het gunstig om de leefwereld van een jongere
voor te stellen die al een jaar niet naar buiten mag, getuige de heel grote (verzwegen)
problemen van veel jongeren.
Het jeugdig vuur in BXL van zondag 2 mei doet ons volwassenen verder nadenken en dit
zorgt voor een verdere innerlijke ontwikkeling. Beide partijen hebben elkaar dus absoluut

nodig voor een gunstige ontwikkeling. Het is zeker wenselijk om elkaar niet te bekampen
maar begrip voor elkaar op te brengen zodat we elkaar kunnen ondersteunen. Om uit deze
crisis te geraken hebben we niet alleen een jeugdige dadendrang nodig maar ook een
uitgewerkte concrete inhoud. Uit deze samenwerking ontstaan mogelijkheden om vrij te
worden.

