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I
Karakteristiek voor 'creatieve trajecten' in therapie, loopbaanbegeleiding en
organisatietrainingen is een dialectische wisselwerking tussen rationele en
emotioneel-lichamelijke Vermögens resp. tussen conceptuele en metaforische
kennis.

n
Naarmate 'creatieve trajecten' met het oog op managementdoelstellingen en
bedrijfsbelangen op instrumenteel-strategische wijze in organisaties worden geün-
plementeerd, neemt nun potentiate humaniserende waarde af.

m
Een naief humanistische interpretatie van creatieve therapie resulteert veelal in een
taboe op onze ratio en in een sacralisering van de intuitie, hetgeen beschouwd kan
worden als een romantische variant van het Joodse verbod op het verbeelden van
de Godheid.

IV
Zoals 'het spel' een fundamenteel andere verhouding van dieren tot andere wezens
behelst dan de drie primaire biologische readies - vluchten, vechten en vrijen - zo
vertegenwoordigt de hermeneutiek een bcnadcring van de werkelijkheid die
beperkingen en eenzijdigheden van een rationalistische en een romantische
kennisopvatting vermag op te heffen.

V
De hermeneutische middenweg koerst voorbij een naief humanisme enerzijds en
een cynisch relativisme en een post-modern nihilisme anderzijds.

VI
Dat er in onze post-moderne tijd nog steeds een levendig debat gevoerd wordt
tussen theologen (Bomhoff en Ter linden) en een filosoof (Philipse) over de vraag
of de bijbelse tekst over de opstanding van Christus letterlijk of overdrachtelijk
verstaan dient te worden, bewijst de actualiteit van het filosofische vraagstuk van
de metafoor.



VII
Hoewel door de BSE- en de MKZ-crises het einde van de rationalisering van onze
vleesproductie wordt ingeluid en er zieht komt op een humaniserende koers, is het
de vraag of men de fundamentele lrrationaliteit van onze beheersende en be-
rekenende verhouding tot dieren radicaal genoeg aan de kaak steh.

VIII
In de mate dat mensen onzinnig gedrag - het begroeten van bloemen en bomen
omdat de dag je toelacht of als eruge Want bij een postkantoor toch een
volgnummer trekken - als zinvol handelen aanmerken door er een 'doel' aan te
koppelen, wordt zowel het onderscheidingsvermogen met betrekking tot zingeving
aangetast als het vermögen om dingen soms zinloos te doen en te laten.

DC
Geluid ken je pas wanneer je stilte kunt horen.

X
Er zou een goede term gevonden moeten worden om de 'ruimtelijke ervaring'
voorfczy (inter)subjectief en objectief aan te duiden, die men bij het betreden van
een kathedraal kan ondergaan: de ervaring tegelijkcrtijd van ccn gccondcnsccrde
aanwezigheid en van een onmetelijke leegte, een ruimte gevuld met het ccuwen-
lang aanroepen van de godheid.

XI
Het sorteren van het wasgoed in 'bont' en 'wit', in 'synthetische' en 'echte'
weefsels (ver)leidt tot het filosofische vraagstuk van de categorieön.

xn
Aangezien verstandelijk gehandicapten dankzij een sociaal vangnet veelal
opbloeien, terwijl bij het wegvallen van een sociaal netwerk mensen vaak lctterlijk
wegkwijnen, verdient de mens veeleer de naam 'animal socialis' dan 'animal
rationalis'.

XIII
De doorbladersnelheid van een fysiek boek in verhouding tot die van de virtuele
bladzijden van een c-d-rom biedt voer voor een post-moderne variant van de
klassieke paradox van Achilles en de schildpad.


