
 
 

www.hetzesdegeluk.nl, ©2013 Anja Strik / Oprecht communiceren, Ontdekken van het hart 

 

 

De drie zeven 
Anekdote over Socrates, idee GC-variant van Luciënne Laven, bewerking Anja Strik 

 
 

De Griekse wijsgeer Socrates wandelde eens in gepeins verzonken door de straten van het 

oude Athene. De zon scheen, het was een prachtige dag voor diepe gedachten. Plotseling 

kwam er uit een zijstraat een man op hem af, die hem opgewonden aansprak:  

‘Zeg Socrates, luister eens, ik moet je iets vertellen over die leerling van jou, je weet wel, die 

leerling die…’ 

‘Wacht eens even voordat je verder vertelt,’ onderbrak Socrates hem. ‘Heb je alles wat je mij 

over mijn leerling wilt vertellen al gezeefd door drie zeven?’ 

‘Drie zeven?’ Vroeg de man verbaasd. ‘Hoe bedoel je dat?’ 

‘Ik zal het je uitleggen’ zei Socrates geduldig. 

 

‘De eerste zeef is die van de waarneming. Heb je zorgvuldig onderzocht of alles wat je me 

wilt vertellen wel echt op de werkelijkheid en niet op de beleving van iemand berust?’ 

‘Eh nee, ik hoorde van iemand dat ie het had gehoord van…, die dacht dat…’ 

Socrates onderbrak hem: ‘Jammer. Maar dan is het toch wel door de tweede zeef gegaan, 

de zeef van gevoelens? … Hoe voel je je als je mij dit over mijn leerling wilt vertellen?’ 

De man aarzelde: ‘Dat weet ik eigenlijk niet. Ik wilde gewoon even lekker jakhalzen.’ 

‘Hm, hm,’ mompelde de wijsgeer nadenkend. ‘Dan rest ons nog de derde zeef. Heb je een 

antwoord op de vraag welke van je behoeften vervuld worden wanneer ik je verhaal 

aanhoor?’ 

‘Behoeften…?,’ zei de man, ‘behoeften…? Ik heb geen idee!’ 

 

Socrates glimlachte, en zei: ‘Dit gaat mij te ver, beste vriend: als wat je mij wilt vertellen niet 

gebaseerd is op waarneming, je geen contact hebt met je gevoelens en niet bewust bent van 

de behoeften vanwaaruit je me dit wilt vertellen, dan verzoek ik je om een training 

Geweldloze Communicatie te volgen, zodat je leert hoe je je verhaal door de drie zeven kunt 

halen en het voor mij de moeite waard is om er naar te luisteren!’ 


