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Wat is een Menswaardige
Discussie?
Het woord discussie is afgeleid
van het Franse woord discuter.
In haar algemeenheid kan het
begrip omschreven worden als: het
van gedachten wisselen over een
bepaald onderwerp.
Een discussie ontstaat vaak als er
een verschil van
mening is over
dat waarover
gesproken
wordt.
Voorbeeld::
Hij is niet geschikt voor die taak.
Vraag: waarom niet?
Antwoord: omdat ik hem/haar niet
aardig vindt.
Dit lijkt me geen steekhoudende
argumentatie. Immers er wordt
geen “geldend argument” naar
voren gebracht waarom hij/zij niet
geschikt voor die taak zou zijn.

December 2014
Voorbeeld:
Hij/zij is niet geschikt voor die
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niet geschikt voor die taak?
Antwoord: in deze taak behoor je
representatief te zijn.
In dit antwoord wordt met een
reden omgeven standpunt gegeven.
Een standpunt is een met
argumenten onderbouwde
uitspraak of een met gebruik van
tegenargumenten uitgesproken
idee.

We kunnen ook zeggen: een
discussie is een mondelinge vorm
van argumenteren. Essentieel is
daarbij het luisteren. Daar waar
niet “horend geluisterd” ligt de
kiem tot een “negatieve” discussie
op de
loer..
Veel

discussies ontstaan omdat men niet
bereid is naar de argumentatie van
de ander te luisteren en het eigen
gelijk primair stelt. Dat geldt voor
vele terreinen: maatschappelijk,
sociaal, economisch, maar ook op
het gebied van een sociaal
ingerichte maatschappij waarbij
men op dit moment mag denken
aan thuiszorg, ziekenzorg en
onderwijs. Een discussie leidt er te
vaak toe, dat de fundamentele
argumentatie, welke kan leiden tot
een weloverwogen standpunt, dat
innemen van dat standpunt in de
weg staat.

Het curiëntieve denken omvat het
totale “menselijke leven” en
“zijn”. Het is een denken dat zich
richt op het “te leven leven”, maar
ook voortkomt uit ditzelfde
geleefde leven. Met andere
woorden: het filosofisch denken
komt voort uit het aanwezig-zijn
van de mens in deze maatschappij,
een samenleving waarin zijn leven
vorm en inhoud krijgt. Dit
veronderstelt een bewust aanwezig
zijn. Een aanwezig zijn waar de
vragen van het leven aan de mens
zelf gesteld worden maar ook door
de mens zelf beantwoord dienen te
worden.
Het is deze vorm van present zijn
in de wereld die het noodzakelijk
maakt dat mensen met elkaar in
dialoog treden om zo tot
menswaardige oplossingen te
komen voor die problemen waar
onze maatschappij heden ten dage
mee geconfronteerd wordt.
Graag wil ik hier Prof. dr.dr. A.A.
Krinner- decanis
facultatis- van de
Internationale
Faculteit citeren:

Het denken in “menselijke
maat”
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(…….aufatmen….) Bei die
curientzphilosophie steht die
Mensch im Mittelpunkt des
Denkens, der Mensch in seiner
Wurde und Allmenschlichkeit.
Er ist der Mensch, der sein
Denken, Fuhlen und Wollen frei
vollziehen kan. Richtig
verstanden ist ja Philosophie die
Frage des Menschen an sich
selbst.
Een voorbeeld kan hier zijn de
momentele sociaal-economische
verhoudingen in onze
samenleving. Het begint erop te
lijken dat onze maatschappij
begint te bestaan uit “haves”en
“have-nots”. Het rotsvaste geloof
in de vrije marktwerking leidt
steeds meer tot een kapitalistische
maatschappij waar de “niet
meekomende” niet meer gezien
wordt en wordt genegeerd. Het is
deze houding die tot
“ontmenselijking” en frustraties
leidt..
Als er “rotsvaste” uitspraken –ook
door politici en beleidsmakersgebezigd worden dat er geen
“armoe” bestaat terwijl er steeds
meer “werkende armen” komen
dan wordt het moeilijk om een
gefundeerd gesprek over deze
problematiek op gang te brengen.

Het komen tot een echte “dialoog”
is een eerste voorwaarde om tot
een meer “menselijk” ingerichte
maatschappij te komen waar een
toekomst is weggelegd voor
iedereen.

De dialoog
Het begrip “dialoog” staat voor
een gesprek tussen twee personen.
Het is samengesteld uit twee
Griekse woorden. Het woord
logos, taal of ook wel rede en het
woord di dat twee betekent.
Het “met elkaar in gesprek zijn”
kan ook een ruimere betekenis
hebben. Bijvoorbeeld bij het
houden van een toespraak waar
een problematiek ingeleid wordt .
Een dialoog is dan ook geen
uitwisseling van “vastgeroeste
opvattingen”, maar de bereidheid
om tijdens dat gesprek te komen
tot of een veranderend standpunt
of tot een standpunt dat “beter”
onderbouwd is
(dan het “eerst
uitgesproken
standpunt”).
In een echte
dialoog gaat het
erom je te
verplaatsen in
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het denken van de ander. Op die
wijze is het mogelijk om tot een
goed afgewogen
standpuntbepaling te komen.
Het gaat erom die ander in zijn/
haar leefwereld te begrijpen en te
verstaan.
Een dialoog is
daarom geen debat
waar we onze eigen
standpunten
verdedigen; geen
monoloog; of een
“zeggen van ik weet het beter” en
al helemaal geen “betweterigheid”.
Maar wel: - bereidheid tot
verandering; -bewust zijn van onze
eigen beperkte kijk op de
werkelijkheid; -inlevend
(empatisch) kunnen en willen
luisteren; -gevoel van
saamhorigheid en vertrouwen in
elkaar.
Het gaat om het samen zoeken
naar de juiste keuze en het vinden
van een oplossing welke op dat
moment leidt tot een duurzame
oplossing van de problemen die
zich op dat moment voordoen.
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Schuld, schuldgevoel
en Onschuld
Schuld en een schuldgevoel is
iets dat je regelmatig op je
spreekuur tegenkomt.
Volgens Anselm Grün hangt
schuld samen met verplicht
zijn.
Etymologisch is schuld
inderdaad verplichting.
Afgeleid van ondermeer het
oudengels ʻscyldʼ; van zullen,
wat oorspronkelijk schuldig zijn
betekent.
We kunnen nu alvast
opmerken dat jezelf schuldig
voelen nog iets anders is als
werkelijk schuldig zijn.
Wanneer we het hebben over
het schuldgevoel is dat
subjectief. Laten we echter
eerst iets dieper op schuld in
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gaan.
Volgens Jung wijst schuld op
splitsing, op innerlijke
verdeeldheid.
Een splitsing tussen
-> A. Wat is
-> B. Hoe ik zou willen
dat het is.
In schuld zie ik zelf ook nog
weer andere aspecten.
In een probleem- of
levenssituatie geven we een
ander (of onszelf) nogal
makkelijk de schuld. Hij of zij is
de schuld, of die betreffende
situatie is de schuld.
Het veroordelende vingertje
wordt opgeheven.
Zoʼn situatie verkrampt onszelf
en de ander. Als we de ander
de schuld geven, dan moet die
persoon wel in bokshouding
komen. Vele ruzies en veten
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zijn hierop volgens mij
gebaseerd. In dit inzicht ligt
dan wel weer de mogelijkheid
om hier curientief in te
bemiddelen.
Onvoldoende luch krijgen psychosomatische respons

Gedachten kunnen je dus ziek
maken. In dit verband is het
interessant te verwijzen naar
Prof. Dr. Markus Gabriel hij
zegt onder meer:” Je kunt je
als mens beter niet teveel
inlaten met de grote ideeën
over de wereld, maar wel hoe

Als we onszelf de schuld
geven verkrampen we.
(Hier hebben we het opnieuw
over het subjectieve
schuldgevoel.) We krijgen niet
voldoende lucht meer.
Op dit punt is het wellicht
interessant even een
tussenopmerking te plaatsten.
Kijk naar de zin: “We krijgen
niet voldoende lucht meer”.
Ons denken, onze gedachten
krijgen hier dus een fysieke
respons.

Gedachten kunnen je ziek
maken.
We brengen onze
levenssituatie, door onze
gedachten (het subjectieve
schuldgevoel), in fysieke
onbalans. Als dit maar lang
genoeg voortduurt ontstaan er
ʻvanzelfʼ fysieke problemen.

de wereld werkelijk is. Het zijn
immers juist die ideeën die je
ziek maken”. Gedachten
kunnen je vanuit dit
gezichtspunt van Prof. Markus
Gabriel, dus ziek maken. Er is
hierdoor wellicht een noodzaak
ons te bevrijden van al die
ʻvooronderstellingen en
gedachtenʼ; het is iets wat in
feite onderdeel is van het
curientieve gesprek.
Genezen: Omgekeerd kan
curientieve hulp als zij de blik
weet te veranderen, het
schuldgevoel weghalen en zo
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de balans weer herstellen.
We komen daar binnen de
psychosomatica nog weer
uitgebreider op terug.
Schuld kent
psychocurientief tenminste
twee kanten:
A.
Sociaal : problemen met
betrekking tot een goede
samenleving en
B.
Existentieel: Met
betrekking tot de laatste
vragen van het mensen leven.

Elke persoonlijke schuld heeft
altijd een existentieel aspect.
We kiezen even voor een
dramatisch voorbeeld: een
moordenaar.
In onze existentiële benadering
is het sociale aspect nooit
onze invalshoek.
Zo ook bijvoorbeeld de term :
ʻcriminele psychopathieʼ. Deze

heeft meestal een klank waar
wij psychocurientief niets mee
kunnen. Zoʼn oordeel wordt te
gemakkelijk uitgesproken door
in feite machteloze instanties.
In onze existentiële benadering
lijken we meer op een priester.
Deze laatste redeneert
uiteraard vooral uit
theologische argumentatie, wij
vanuit existentiële.

Theologische Argumentatie
Voor een priester en binnen de
theologie heeft Jezus alle
schuld van de mensen op zich
genomen. Jezus vergeeft aan
het kruis zelfs zijn
moordenaars.
De absolutie van een priester
borduurt hier op voort.
Immers doordat Jezus alle
schulden van de mensen op
zich heeft genomen kan de
priester dus zelfs een
moordenaar absolutie gegeven
worden. Uiteraard geldt ook
binnen de theologie dat dit
slechts geldt voor de
existentiële zijde van de mens.
De sociale gevolgen blijven er
wel. Echter de kans om in de
hemel te komen worden er niet
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minder op.
Theologisch is deze hulp
gebaseerd op de bijbel.

Psychocurientief is
existentieel gebaseerd,
zoals we al even zagen.
Wij benaderen de ʻdrukkende
bezorgdheidʼ van de mens
existentieel.
Grote bevolkingsgroepen
vinden geen hulp meer binnen
de theologie. Met die
argumentatie kunnen we in
een curientieve praktijk dus
ook niets beginnen.

Schuldgevoel
Schuldgevoel kan tot een
neurotisch complex en zelfs
psychotische waaninhoud
leiden.
Het schuldgevoel hangt
samen met het natuurlijk
tekortschieten van ons
menselijk zijn als zodanig.
Vandaar de mogelijkheid om
sociaal onschuldigen zich toch

De psychocurientie gebruikt
een algemeen geldende taal
en geeft vanuit die basis hulp.
In de volle eenzaamheid van
onze individuele existentie
heeft alle schuld behalve een
sociaal aspect ook juist een
existentieel aspect.
Hierdoor zult u met regelmaat
in een gesprekpraktijk met het
schuldaspect in aanraking
komen.
Schuld is ook een gevoel. Niet
voor niets kennen we de term
schuldgevoel.

schuldig te laten voelen.
Iemand de schuld geven, is
een verticale
gesprekopstelling. Hoe
schuldig iemand sociaal ook
werkelijk mag zijn, hij
handelde vrijwel altijd uit
onmacht. Enkele
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psychopathische gevallen
buiten beschouwing gelaten.
Maar zelfs daar is het die
mens een overkoming, een
toegevallen geboorte lot; en is
er sprake van existentiële
ʻonschuldʼ.

daarom geen schuld.
Curientief horen we dus bij de
milde priesters. Desondanks
kan een deel van het gesprek
best gaan over de sociale
impact die dit zal hebben.

Arnold

In de psychocurientieve
praktijk benaderen we ook
zwaardere ʻschuldproblemenʼ
vanuit de gedachte dat de
mens uiteindelijk, desondanks
geabsolveerd mag worden.
Uiteindelijk heeft een mens
zich niet zelf gemaakt, maar is
hij zich een onvoorziene
overkoming. Inbegrepen dus
zijn kwade (en goede!)
neigingen, zijn slappe wil, zijn
onbeheerstheid, zijn
onbetrouwbaarheid, zijn
recalcitrantie enzovoort.
Existentieel treft die mens
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Cursus FILOSOFIE
Na Spinoza beginnen we nu met
Jean-Paul Satre
Nieuwe deelnemers van harte
welkom.
-----------------------Nadere INFO:
Greet Snel: greetsnel@gmail.com

GESPREKSGROEPEN
De eerste weken hebben over de
dialoog binnen "het helpende gesprek".

Soms krijg je artikelen om te lezen.
Daarna gaan we met de vragen in
gesprek.
Meedoen? Of nadere inlichtingen
nodig?
Contact:

Greet Snel: greetsnel@gmail.com

INTERNET KOLLEGES
Begin volgend jaar start een
cyclus: Basis Religiologie
Hoe pas je religiologie toe in je
praktijk?
Met oefenopgave en volop
gelegenheid vragen te stellen.
Wil je geinformeerd worden?
Contact:
Arnold Spijker
arnold@psychocurientie.org

10

Nederland: Internationale Faculteit - Seminarium voor Curientologie
Docent G. Snel
Frankrijk: Centre d'Etudes Philosophique
Sinds het overlijden van Prof. Dr. Jac van Essen en
Mw. Dr. J.L. De Savornin-Lohman VAKANT
Belgie: PsychoCurientologisch Studiecentrum
Docent A. Spijker
Duitsland: Jac van Essen - Akademie - Uitgeverij
Prof. Dr.Dr. A. Krinner
Copyright:
Internationale Faculteit
PsychoCurientologisch Studiecentrum

11

