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De mens(heid) weet zo veel.
Maar er is ook zo veel dat de mens is vergeten of (nog) niet weet.
Zoals het inzicht dat veel kruizen niet zichtbaar zijn, maar wel gedragen moeten worden.
Misschien dat de wet van KIREV daar bij kan helpen. Niet haten, maar praten!
Het internet in het algemeen en de sociale media in het bijzonder zijn spuigaten van meningen.
Veel TV programma’s zijn platformen voor opinies, waarvan een groot deel gebaseerd op eigen
ervaringen of slecht beperkt gefundeerd op feiten. Ieder heeft recht op een eigen mening,
beseffende dat deze eigen waarheid niet de gehele waarheid is.
Steek de haattrompet
Meningen verschillen door verschillen van inzicht, door het hanteren van verschillende feiten.
Er is niet één waarheid, daar zijn verscheidene varianten van. En daar kun je op twee manieren
mee omgaan: accepteren en (wederzijds) respecteren of klagen en haten.
Het aloude gezegde ‘niet klagen maar dragen en bidden om kracht’ lijkt helaas te zijn
vervangen door ‘klagen en haten’. Als iemand anders een mening, opinie of waarheid heeft die
niet overeenkomt met de jouwe, dan wordt al snel de haattrompet gestoken. De meest lelijke
verwensingen worden onachtzaam geuit.
Graag wens ik de mens toe dat ‘klagen en haten’ vervangen wordt door ‘niet klagen, maar vragen’
en ‘niet haten, maar praten’. Durf het aan om die ander te vragen waar zijn/haar mening vandaan
komt. Ga het goede gesprek of zelfs het goede conflict eens aan.
Wet van KIREV
Maar graag wil ik nog een abstractieniveau hoger gaan. Degene die tegenover u zit, die kent u niet.
Niet helemaal of zelfs helemaal niet. Weet dat ieder mens een eigen kruis heeft te dragen. Het kruis
van Christus was zichtbaar, de ondraaglijke last van de persoon tegenover u is (nog) niet zichtbaar
voor uw ogen. Ieder mens kent trauma’s in het leven: het verlies van ouders, doodgeboren kinderen,
een verwaarloosde jeugd, gewelddadige partner, armoede of angsten, ga zo maar door. Meestal zijn
deze grote levensgebeurtenissen niet zichtbaar voor uw aangezicht. Stop te haten, begin te praten.
Bij ongezouten meningen, nergens op gebaseerd, geldt meestal de wet van KIREV. Dit is geen
Russische filosoof, het is een acroniem. Haatberichten, anonieme meningen en onzinnige opinies
worden geuit niet gehinderd door enig Kennis of Inzicht, Reflectief noch Empathisch Vermogen.
In dergelijke gevallen is het niet mogelijk om een goed gesprek te voeren, omdat er geen ruimte
is voor een andere waarheid. Stilte vanuit beterwetendheid is dan vaak een liefdevol alternatief.
Boeddhisten noemen dit de innerlijke glimlach.
Er is wel een begrenzing aan de Wet van Kirev, namelijk daar waar de uiting van meningen
de grenzen van algemeen geldende normen en waarden overtreedt. Aspecten als beleefdheid,
fatsoen, betamelijkheid, gepastheid en beminnelijkheid moeten wederzijds in acht genomen
worden. Misschien moeten we de grens aan de vrijheid van de wijze van meningsuiting leggen
bij welgevoeligheid: aantonende dat er wél gevoel is en er wél rekening wordt gehouden met
de gevoelens van de ander.
De wereld zou dan zo veel mooier, zo veel liefdevoller zijn.
Dit is mijn wens voor de mens.

