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Hoogbegaafd

1. Persoonlijke ontwikkeling - Kazimierz Dabrowski (1902-

1980)

2. Kerkontwikkeling - Lawrence Kohlberg (1927-1987)

3. Geloofsontwikkeling - Fritz Oser (1937- ) en Paul Gmünder

4. Religieontwikkeling - Friedrich von Hügel (1852-1925)

5. Existentiële angst - Paul Johannes Tillich (1886–1965)

6. Exodus proces – Dineke van Kooten (1963-)

=> Compilatie 1 t/m 6

Inhoudelijke richtlijn:

Hoogbegaafd – symposium
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Hoogbegaafd is…

Hoogbegaafd – symposium
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Hoogbegaafd is…

Hoogbegaafd – symposium

Tessa Kieboom:

1) Cognitieve Luik:
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Hoogbegaafd – symposium

• Hoge zelfreflectie

• Pijnlijke eerlijkheid 
(geen verschil 
maken tussen 
vorm en inhoud)

• Eindeloze 
discussie

• Confrontatie met 
gezaghebbers

• Zeer hoge lat

• Faalangst

• Geen fouten 
maken

Perfectionisme
Rechtvaardig-
heidsgevoel

Kritische 
ingesteldheid

Hoog 
sensitiviteit

• Intense indruk

ken en waarneming

• Eerder confrontatie 

met gevaar en angst

• Grotere emotionele 

intensiteit

• Scannen van personen

Tessa Kieboom:

2) ZijnsLuik:
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Hoge 

Intelligentie 

(HIQ)

Hoge 

Sensitiviteit 

(HS)

Hoge 

Spirituele 

Intelligentie 

(HSpIQ)

Hoge 

Seksuele 

Intelligentie 

(HSIQ)

HOOGBEGAAFD =          (in evenwicht)
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Hoge 

Intelligentie 

(HIQ)

Hoge 

Sensitiviteit 

(HS)

Hoge 

Religiosi-

teit (HR)

Hoge 

Seksuele 

Intelligentie 

(HSIQ)

HOOGBEGAAFD =          (in evenwicht)

Betekenis religiositeit:

1) Geloofsleer 

2) Godsdienstigheid 

3) Godvrezendheid 

Uitgelegd als: 

Verbonden aan een 

kerk/sekte/religie
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Woordenboek – spiritualiteit:

Zoals eten en drinken het lichaam voeden, wordt de geest 

gevoed door spiritualiteit. Het woord spiritueel is afkomstig 

van het Latijnse ‘spiritus’ dat adem betekent. Adem is het 

symbool voor leven. Er bestaat een stoffelijk leven (het 

lichaam) en een onstoffelijk bestaan (de geest). 

Tegenwoordig gebruiken we het woord spiritualiteit als een 

brede aanduiding van alles dat met het onstoffelijke 

bestaan heeft te maken.

In sommige culturen speelt religie een belangrijke spirituele 

rol. Want iedereen stelt de levensvragen: waarom ben ik 

op aarde en wat is mijn taak?
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De taal van spiritualiteit leren verstaan

Het kunnen verwoorden van je spiritualiteit
en het je bewust worden van je spiritualiteit
– ontdekken wat jou ten diepste beweegt –
en dat handen en voeten geven in je dagelijks leven,
raakt een diep menselijk verlangen
En je bent er nooit mee klaar:
juist omdat ‘wat ons ten diepste beweegt’ ons in beweging zet
een proces is, een weg, een geestelijke weg,
een steeds opnieuw ontdekken waar je staat, hoe je gaat:
wat je ten diepste beweegt
wat je in je ziel raakt en in beweging zet.

Anne-Marie Bos uit de inleiding 'taal voor spiritualiteit'
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Hoge 

Intelligentie 

(HIQ)

Hoge 

Sensitiviteit 

(HS)

Hoge 

Spirituele 

Intelligentie 

(HSpIQ)

Hoge 

Seksuele 

Intelligentie 

(HSIQ)

HOOGBEGAAFD =          (in evenwicht)

contact maken
hechten / 

intimiteit

intimiteit / 

seksualiteit
spiritualiteit

Stappen van de liefde:
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Hoge 
Intelligentie 

(HIQ)

Hoge 
Sensitiviteit 

(HS)

Hoge Spirituele 
Intelligentie 

(HSpIQ)

Hoge Seksuele 
Intelligentie 

(HSIQ)

autisme

psychiatrische 

aandoening 

(dwang, angst, 

depressie)/ 

verslaving

Hyperactieve 

seksuele 

verlangenstoorni

s (ISD)

Godsdienst

waanzin/ 

psychose

ad(h)d

OCD

misdaad / 

juridische 

circuit

Hypo-actieve 

seksuele 

verlangenstoornis 

(HSDD), zoals 

frigiditeit

anarchie / 

atheïsme
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Misdiagnoses - uit evenwicht!
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Dr.Kazimierz Dabrowski (1902-1980) was een Poolse psychiater / 

psycholoog. 

Zijn "Positive Disintegration Theory" is een persoonlijkheids-

theorie. 

Hij onderbouwde zijn theorie met uitgebreid biografisch, klinisch 

en empirisch onderzoek, waarbij hij zich vooral focuste op 

"talented and gifted people" van alle leeftijden.

Dabrowski zegt dus eigenlijk dat neurose en innerlijk conflict niet 

noodzakelijk negatief hoeven te zijn en niet dadelijk moeten 

bestreden worden, maar dat ze mogelijk aangeven dat de 

persoon in kwestie emotioneel groeit of er tenminste 

potentieel toe heeft.
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Niveau 1: Primary Integration

• Egocentrisme overheerst. 

• geen zelfreflectie

• geen eigen verantwoordelijkheid als het fout loopt. 

• Innerlijk conflict is niet aanwezig

• Innerlijk conflict wordt als hinderlijk en ongewenst beschouwd. 

• Conflict met anderen

• Geen of weinig vermogen tot empathie. 

• Conformiteit en zich aanpassen is erg belangrijk en wordt

voortdurend nagestreefd.

Hoogbegaafd – Persoonlijke ontwikkeling 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK-Pls3q7cgCFQjsFAodgJUKxg&url=https://sterkerejij.wordpress.com/2013/02/10/aan-wie-pas-jij-je-aan/non-conformisme/&psig=AFQjCNERBKttUGmTbpeyeU54AMkIQaRYaA&ust=1446419476129389
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Niveau 2: Unilevel Disintegration

Dit is het eerste niveau dat gekenmerkt wordt door 

desintegratie. 

• innerlijk conflict aanwezig maar het blijft oppervlakkig

(unilevel) en richtingloos. 

• Innerlijke conflicten veruiterlijken zich in de vorm van 

humeurschommelingen, depressieve gevoelens, 

onrustgevoelens, psychosomatische klachten, angsten, 

fobieën enz. maar geven nog geen aanleiding tot het 

ontstaan van een eigen waarden- en normensysteem.

• Aanvaarding door de peergroep en doen "wat hoort" blijft

het individu sterk beïnvloeden bij het maken van keuzes.

• denken heeft een circulair karakter, 

• keuzes maken is moeilijk, men wordt heen en weer

gesleurd tussen verschillende richtingen en waarden die 

allemaal als gelijkwaardig aangevoeld worden. 

• veel emotionele ambivalentie.

Hoogbegaafd – Persoonlijke ontwikkeling 
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Niveau 3: Spontaneous Multilevel Disintegration

• Innerlijk conflict is veelvuldig aanwezig. Het gebeurt nog 

spontaan maar het krijgt richting en het geeft nu wél aanleiding

tot emotioneel groeien. 

• Het gedrag wordt meer en meer gestuurd door een zich

ontwikkelend, waarden-en normensysteem dat gebaseerd is 

op eigen emotionele en cognitieve ervaringen.

• Men maakt zich meer en meer los van "wat hoort" zoals

voorgeschreven door de goegemeente. Dabrowski noemt dit

"positive maladjustment", wat zoveel betekent als positieve

onaangepastheid.

• Men streeft ernaar om "een beter mens" te worden. Er is 

constant conflict tussen "hoe ik ben" en "hoe ik kan en wil zijn". 

• Daardoor zijn er gevoelens van ontevredenheid met zichzelf, 

existentiële angst en intense morele conflicten.

Dit niveau is cruciaal voor een positieve

persoonlijkheidstransformatie en eens dit niveau bereikt is kan

men niet meer terugglijden naar niveau 2 of 1.

Hoogbegaafd – Persoonlijke ontwikkeling 

http://www.kleineontwikkelingspsychologie.nl/kleine_ontwikkelingspsych/als_individu_de_wereld_in/page/2/
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Niveau 4: Organised Multilevel Disintegration

• De persoonlijkheidsontwikkeling via innerlijk conflict wordt nu bewust

gestuurd door het individu (organised). 

• autonoom waarden- en normensysteem wordt sterker en beter afgelijnd. 

• Zijn persoonlijkheidsideaal wordt duidelijker en meer bereikbaar. 

• Men wordt rustiger en er is een sterke toename in het vermogen tot 

empathie.

• Het individu vertoont een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, 

• authenticiteit, 

• zelfbewustzijn, 

• autonomie in praten en handelen en 

• zelfreflectie.

Zelfperfectie is een stuwende kracht hier.

Hoogbegaafd – Persoonlijke ontwikkeling 
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Niveau 5: Secondary Integration

• Innerlijke conflicten verdwijnen door 

het bereiken van het 

persoonlijkheidsideaal (wat ik kan en 

wil zijn). 

• integratie van de eigen waarden en 

normen in het zijn en in het 

alledaagse leven.

• Cognitieve en emotionele structuren

(denken en voelen) zijn met elkaar

versmolten in een harmonieus en 

flexibel geheel.

• Empathie en altruïsme zijn prominent 

aanwezig.

Hoogbegaafd – Persoonlijke ontwikkeling 
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Volgens Dabrowski bevindt de meerderheid

onder ons zich op niveau 1 voor het leven.

Anderen stoten door naar niveau 2 maar blijven

daar dan hangen. Zij zullen met angsten en 

neurose kampen voor de rest van hun dagen. 

De desintegratie krijgt geen richting en geeft

geen aanleiding tot het ontstaan van nieuwe, 

hoger ontwikkelde, emotionele en cognitieve

structuren.

Slechts een minderheid gaat richting niveau 3

en bereikt misschien niveau 4.

Niveau 5 is voor enkelingen voorbehouden, 

zoals de moeder Theresa en Mahatma 

Ghandi…

Hoogbegaafd – Persoonlijke ontwikkeling 
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1. Primaire integratie 

(egocentrisme)

Onbeweeglijke, 

standvastige

• ‘de ander heeft het gedaan’

• Weinig empathie

• Geen zelfreflectie

• Groot zelfbelang, weinig zelfbewustzijn

• Geen interne problemen

65% van de mensen bevindt zich op dit niveau

2. Unilevel 

desintegratie

Naar alle 

kanten 

getrokken

• Stemmingen wisselen, tegenstrijdige gevoelens

• Innerlijke en uiterlijke conflicten: crises

• Nog geen innerlijke basis voor eigen beslissingen: externe 

waarden

• Veel emotionele onzekerheid, stress, burn-out

• Psychosomatische klachten, onrust, angsten, depressie

Overgangsniveau: volgende stap is vooruit of terug

3. Spontane 

multilevel 

desintegratie

Evalueren van 

het zelf

• Nieuwe hiërarchie van waarden

• Het ideale zelf, het ideale gedrag begint zich te ontvouwen

• Existentiële depressie / morele conflicten kunnen voor neuroses 

worden gehouden

• De 3de factor ontvouwt zich: zelfsturing

• Positieve conflicten: hoe ben ik en hoe wil ik zijn?

• Positief niet-aanpassen: los van ‘wat hoort’

• Intense morele conflicten

4.Georganiseerde 

multilevel 

desintegratie

Wat eigenlijk 

moet, zal zijn

• Je weet nu wat je wilt, authenticiteit, meer empathie

• Universele waarden een aanleidingen voor gedrag worden 

zorgvuldig gekozen

• Toename van autonomie, authenticiteit, sociale rechtvaardigheid

• Focus op externe problemen, verantwoordelijkheid leidt tot zorg

• Zelf-onderwijzen, zelfcorrectie, autotherapie, zelfperfectie

5. Secondaire 

integratie

Voorbij de 

tegenstellingen: 

compassie

• Het persoonlijkheidsideaal is bereikt; emotie en cognitie 

versmelten

• Innerlijke harmonie en vrede door het persoonlijke ideaal te 

doorleven

• Niet-statische perfectie

• De eigen waarden-hiërarchie is gids

• Authenticiteit, autonomie, empathie, altruïsme (Met respect voor 

het eigen zelf het voordeel van mijn inspanningen onvoorwaardelijk ten 

goede laten zijn van de ander.)
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Emotie 

niveau

blijdschap verdriet moedig

1 • Over concrete dingen

• Bevrediging van behoefte

• Winnen 

• Teleurstelling

• Verdriet wordt boosheid

• Blinde lichamelijk kracht

2 • Blijdschap van anderen

• Aandacht en verzorging door 

anderen

• Natuur

• Rust

• Niets doen

• Verdriet met blijdschap 

verbonden

• Zonder oorzaak

• Vaag

• Van korte duur

• Impulsief

3 • Innerlijke groei

• Sturen van jezelf

• Meer begrip van jezelf

• Verdriet over eigen 

tekortkomingen t.o.v. eigen 

ideaal

• Schaamte

• Gebrek aan creativiteit

• Beheerst en overdracht

4 • Winnen aan innerlijke sterkte

• Jezelf opvoeden

• Jezelf onderwijzen

• Verdriet over het lijden van 

anderen 

• Wanneer idealen niet bereikt 

worden

• Wanneer je andere niet kunt 

helpen

• Wanneer anderen de noodzaak 

van verandering niet begrijpen

• Verantwoordelijk handelen

5 • Je bent wie je wilt zijn

• Zelftranscendentie

• autonomie

• Diep besef van eenzaamheid in 

relatie tot het absolute

• De eeuwigheid

• Sterfelijkheid

• Onvermijdelijk scheiden van 

allen en alles wat je dierbaar is

• Verlangen naar eeuwige relaties

• zelfopoffering

Emoties en waarden op diverse niveaus:
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1. Persoonlijke ontwikkeling - Kazimierz Dabrowski (1902-

1980)

2. KERKONTWIKKELING - LAWRENCE KOHLBERG (1927-

1987)

3. Geloofsontwikkeling - Fritz Oser (1937- ) en Paul Gmünder

4. Religieontwikkeling - Friedrich von Hügel (1852-1925)

5. Existentiële angst - Paul Johannes Tillich (1886–1965)

6. Exodus proces – Dineke van Kooten (1963-)

Hoogbegaafd – symposium
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© Lawrence Kohlberg (1927-1987)

1) het preconventionele niveau - is het "kinderlijke" 
geloof: 

men gelooft klakkeloos en letterlijk wat ouders en 
andere autoriteiten (juf, buurvrouw, voorganger) 
preken. 

Op dit niveau zijn kinderen nog niet bezig met 
bedenken dat dit soort opvattingen wel eens 
controversieel kan zijn, ze zijn nog bezig met het zich 
eigen maken en begrijpen van wat vanuit de traditie 
wordt aangeboden. 

Volwassenen zijn er in dit stadium van overtuigd dat 
hun kerk de enige, ware kerk is. En vullen voor de 
enige algemene christelijke kerk (die in de 
geloofsbelijdenis wordt genoemd) hun eigen kerk in.
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2) het conventionele niveau

Op dit niveau 
•is men redelijk tot goed bekend met de eigen levensbeschouwelijke of religieuze traditie 
en 
•begrijpt men verstandelijk de hoofdpunten van de eigen opvattingen. 
•Verder is men zich er goed van bewust dat de eigen traditie niet de enige traditie is, 
•dat de eigen opvattingen niet vanzelfsprekend zijn en 
•dat er ook andere tradities zijn waarin andere opvattingen centraal staan. 
•Bovendien is men op dit niveau in staat om uitspraken van de eigen religieuze traditie 
eerder figuurlijk dan letterlijk op te vatten. 
•Men is echter nog niet goed in staat om constructief om te gaan met van de eigen traditie 
verschillende opvattingen, bijvoorbeeld die van andere tradities. 
•De eigen traditie heeft het bij voorbaat op alle punten bij het rechte eind. 
•Mensen met afwijkende opvattingen hebben gewoon niet goed geluisterd naar wat in de 
eigen traditie gezaghebbende autoriteiten verkondigen, 
en/of hebben gewoon niet goed gelezen wat er 
precies in de heilige schrift staat. 
•Mijn kerk/gemeente is de beste!

© Lawrence Kohlberg (1927-1987)
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2) het conventionele niveau

© Lawrence Kohlberg (1927-1987)
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3) het post-conventionele niveau –
beseft de mens dat vergissen menselijk is en dat de eigen traditie niet bij voorbaat als enige 
alle wijsheid in pacht heeft. 

Het loslaten van het vanzelfsprekende eigen gelijk brengt in zekere zin een crisis met zich mee: 
er ontstaat ruimte voor twijfel aan de eigen opvattingen die zeker door diegenen die zich meer 
op conventioneel niveau bevinden als een vorm van zwakheid (zoniet verraad) zal worden 
opgevat. 

Kenmerkend voor mensen die op dit niveau zijn aangeland is:
• dat ze zich soms slecht begrepen voelen door hun medemensen, 
• dat ze het gevoel hebben er alleen voor te staan, "einzelgänger" te zijn.
In zekere zin is dat ook zo, want lang niet iedereen slaagt erin om dit niveau te bereiken. 
Het gaat hierbij om een duidelijke minderheid; verreweg de meeste mensen ontwikkelen zich 
slechts tot en met het conventionele niveau. 

Het gemis aan contact met c.q. begrip van mensen van de eigen traditie kan echter nu 
gecompenseerd worden door meer en betere mogelijkheden tot contact met mensen uit 
andere tradities – allereerst natuurlijk met diegenen die evenzeer de betrekkelijkheid van hun 
traditie ervaren hebben. 
Naast de morele en religieuze of levensbeschouwelijke waarden die in de eigen traditie hoog 
worden gehouden ontstaat nu aandacht voor zogenaamde "meta-waarden": de waarden van 
bijvoorbeeld integriteit, authenticiteit, tolerantie, respect voor andersdenkenden, eerlijk 
omgaan met kritiek van anderen op eigen opvattingen, bijdragen aan een constructieve dialoog.

© Lawrence Kohlberg (1927-1987)
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3) het post-conventionele niveau –
beseft de mens dat vergissen menselijk is en dat de eigen traditie niet bij 
voorbaat als enige alle wijsheid in pacht heeft. 

----------------------------------
Hoogbegaafden – blijkt uit onderzoek – zitten veel sneller op dit niveau. Zelfs vaak 
al op de lagere school/middelbare school. En worden daarom als bedreigend 
ervaren op de catechisaties!! Choochem wordt daar ook veel mee geconfronteerd.

© Lawrence Kohlberg (1927-1987)
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1)
3)
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1. Persoonlijke ontwikkeling - Kazimierz Dabrowski (1902-

1980)

2. Kerkontwikkeling - Lawrence Kohlberg (1927-1987)

3. GELOOFSONTWIKKELING - FRITZ OSER (1937- ) EN PAUL

GMÜNDER

4. Religieontwikkeling - Friedrich von Hügel (1852-1925)

5. Existentiële angst - Paul Johannes Tillich (1886–1965)

6. Exodus proces – Dineke van Kooten (1963-)

Hoogbegaafd – symposium



Hoogbegaafd – Geloofsontwikkeling

31© Fritz Oser und Paul Gmünder
(godsdienst en ontwikkelingspsychologen)

posities 0 = voorreligieuze zijns-wijze
het kind is nog niet in staat de verschillende krachten 
die om hem heen werkzaam zijn en zichzelf, van elkaar 
te onderscheiden.

-> geen besef van God
-> denkt nog dat zijn moeder en hij dezelfde zijn



Hoogbegaafd – Geloofsontwikkeling

32© Fritz Oser und Paul Gmünder
(godsdienst en ontwikkelingspsychologen)

Stadium 1 =  Deus ex machina = oriëntatie op de complete determinatie

•Het kind gaat er van uit dat krachten van buitenaf (God) hem leiden en sturen. 
•De regels van de ouders beschouwt het kind als van God afkomstig. 
•De almacht en de autoriteit van God overheersen in het denken over God.

De mens is heteronoom, voltrekker van goddelijke wilsbesluiten. 
Alles wat de mens overkomt, komt van God, en is straf dan wel beloning van de daden van de 
mens. 

GOD

Ouder/

dominee

kind
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33© Fritz Oser und Paul Gmünder
(godsdienst en ontwikkelingspsychologen)

Stadium 2 = do ut des = oriëntatie op wederkerigheid

Het eigen initiatief van de mens krijgt een plaats in het denken over God. De mens kan de 

straf en beloning van God beïnvloeden door bepaalde handelingen wel of juist niet uit te 

voeren. Door te bidden, rituelen uit te voeren, en goede daden te verrichten kan de mens 

invloed uitoefenen op Gods straffen dan wel Zijn belonen. ‘Ik’ en ‘het goddelijke’ zijn van 

elkaar gescheiden, wat betekent dat ‘ik’ met ‘het goddelijke’, met God kan communiceren, 

Hem gunstig kan stemmen. Gebeurtenissen die plaats vinden krijgen betekenis als door 

God gegeven beloning of straf. De wederkerigheid van ‘voor wat, hoort wat’ speelt daarin 

een rol.

-> eigen initiatief

-> Straf en beloning beïnvloeden door: bidden, rituelen, goede daden.

-> Gunstig stemmen / communiceren



Hoogbegaafd – Geloofsontwikkeling

34© Fritz Oser und Paul Gmünder
(godsdienst en ontwikkelingspsychologen)

Stadium 2 = do ut des = oriëntatie op wederkerigheid

GOD

mens
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35© Fritz Oser und Paul Gmünder
(godsdienst en ontwikkelingspsychologen)

GOD

mens

Stadium 3 =  deïsme = oriëntatie op autonomie
God krijgt een plek die losstaat van de autonome mens. Er ontstaat een twee-rijken-leer: het 
goddelijke en de wereld van de mens zijn volkomen van elkaar gescheiden. Het kind maakt 
onderscheid tussen gebeurtenissen die binnen zijn bereik vallen en waaraan hij iets kan doen, 
en dingen die buiten zijn bereik vallen en waaraan hij niets kan doen. Dat laatste wijst het kind 
toe aan Gods bereik. Beïnvloeding daarvan is niet aan de orde, want de twee bereiken van God 
en mens raken elkaar niet (meer). God grijpt niet (meer) in in het leven van mensen. De wereld 
van ‘het goddelijke’ en de wereld van de mens zijn gescheiden compartimenten. De mens kan 
nu besluiten zich van het bereik van God af te wenden of toegewijd gelovige te zijn.

2 delen: dat wat binnen het bereik ligt en 
dat wat buiten het bereik ligt
Transcendente en immanente worden strikt gescheiden.

NB. Noodzakelijk voor nieuwe/eigen 

Godsbeelden en ervaringen!
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GOD

mens

Stadium 4 = correlatie =  oriëntatie op autonomie en ‘goddelijk plan’

De mens voelt zich verbonden met God als de grond van het bestaan. 
De zelfstandigheid van de mens en diens eigen verantwoordelijkheid zijn 
oer-menselijk.

God als basis van waaruit de mens leeft: 
God gaat vooraf aan elk denken, doen en laten van de mens; 

God geeft de mens de vrijheid om zelfstandig te handelen in zijn 
leefwereld, en zelf te beslissen al dan niet mee te werken aan het 
heil van de wereld.
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Stadium 5 = ‘Denn die höchste Stufe ist 
das beste aller Gleichgewichte’

God en mens staan in directe relatie tot elkaar, in een diepe wezenlijke verbondenheid.
God is geen vast omschreven zekerheid, maar verschaft het kader waarbinnen alledaagse 
ervaringen zin krijgen. 
De mens is gericht op universele communicatie en solidariteit, die – soms even – voelbaar 
aanwezig is in menselijke acties van zorg en liefde.

Het vertrouwen overheerst dat schuld, onrecht, dood en lijden een plek hebben bij God, en 
dat God de mens ziet als bijzonder, ondanks het falen en de pijn.
Jezus wordt zichtbaar in mij.

Transcendente en immanente vallen samen.

GOD

mens

GOD

mens
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Stadium 6 =  Oriëntatie op universele communicatie en solidariteit

God-mens-aarde relatie is ook en vooral de reden en het doel van de hele geschiedenis en de 
realiteit

Ge-

schie-

denis

Reali-

teit

GOD

mens
mens
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1)

5)
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GOD
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Een hoogbegaafde, bijvoorbeeld:

•Wil ook hierin eerst het overzicht en dan het detail.

•Wil verschillende aspecten over één onderwerp ontdekken.

•Gaat vooral op zoek naar de verschillen, waardoor je het goed 

kunt onthouden.

•Leert makkelijk door dingen te zien, i.p.v. door er naar te 

luisteren. 

Daardoor ontstaat er bijvoorbeeld op bijbelkring dat 

men vindt dat de hb-er teveel in zijn inleiding stopt.

Antwoord: Graankorrels in hand – pik eruit wat je 

nodig hebt en zeg dat wat het jou doet, waardoor ik 

ook weer van jou kan leren.
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1. Persoonlijke ontwikkeling - Kazimierz Dabrowski (1902-

1980)

2. Kerkontwikkeling - Lawrence Kohlberg (1927-1987)

3. Geloofsontwikkeling - Fritz Oser (1937- ) en Paul Gmünder

4. Religieontwikkeling - FRIEDRICH VON HÜGEL (1852-

1925)

5. EXISTENTIËLE ANGST - PAUL JOHANNES TILLICH (1886–1965)

6. Exodus proces – Dineke van Kooten (1963-)

Hoogbegaafd – symposium
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Friedrich von Hügel (1852-1925)

1. het historisch / institutioneel element (buiten)

2. het intellectuele / speculatieve element (binnen-hoofd) en 

3. het mystieke / ervaringselement (binnen-hart)
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Friedrich von Hügel (1852-1925)

1. het historisch / institutioneel element: 

• God wordt gezien als de schepper en machtige heerser

• Het gaat erom te gehoorzamen.

• God beslist over goed en kwaad, tot hem wend je je in lof-, 

dank- en smeekbeden; Hij zendt de zondige mensheid 

helpers en verlossers.

• Bij goed gedrag wordt de mens met de hemel of een goede 

reïncarnatie beloofd. Bij slecht gedrag wordt gedreigd met 

straffen of zelfs met de hel.

Dit niveau kan mensen innerlijk houvast geven, oriëntatie, het 

gevoel erbij te horen en deel van een gemeenschap.
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Friedrich von Hügel (1852-1925)

2. het intellectuele / speculatieve element:

• Theologie, metafysica, theodicee en filosofie proberen het 

menselijk bestaan een plaats te geven in dit tijdloze 

universum.

• Zij kunnen wegwijzers zijn naar een waarheid waarnaar 

woorden slecht kunnen verwijzen.

• De mens heeft zijn intellect gekregen om religie te begrijpen. 

Dit begrip blijft echter een deel van de ik-activiteit. 

• Gedachten over de werkelijkheid leiden slechts tot 

intellectuele uitspraken op rationeel-persoonlijk gebied.

Dit niveau is legitiem. Maar het is uiteindelijk onbevredigend. 

Het verklaart ons menszijn niet.
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Friedrich von Hügel (1852-1925)

3. het mystieke / ervaringselement:

• Op dit niveau komen de EGO-krachten en de ik-activiteit tot 

rust. Het ik moet zwijgen, zodat dat geven kan verschijnen 

wat de mystiek het ‘ware wezen’ noemt. Jezus noemt het ‘het 

rijk Gods’.

• Het is een nieuwe dimensie van inzicht en zorgt voor een 

volstrekt nieuwe kijk op de wereld: non-duale werkelijkheid. 

• Heilige geschriften, rituelen en religies zijn slechts ‘de vinger 

die naar de maan wijst’, maar niet de maan zelf.

• Dit is het niveau waarop zich de ware betekenis van ons 

bestaan openbaart. Het voert ons terug naar het nu, naar dit 

ogenblik als het unieke moment waarin deze oergrond zich 

toont.
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1. Kerkontwikkeling - Lawrence Kohlberg (1927-1987)

2. Geloofsontwikkeling - Fritz Oser (1937- ) en Paul Gmünder

3. Religieontwikkeling - Friedrich von Hügel (1852-1925)

Hoogbegaafd – symposium

Compilatie van:
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Hoogbegaafd – symposium

Kohlberg Oser en Gmünder Von Hügel

1. Mijn kerk is de BESTE 1. God = de dominee/ouders

1. het historisch / 

institutioneel element2. Mijn kerk ÉÉN van de 

beste
2. God let op mijn (+/-) gedrag

3. Mijn kerk NAAST andere 

kerken
3. Vacuüm God – ik

2. het intellectuele / 

speculatieve element 

4. Individuele 
predikanten/sprekers 4. Autonomie – goddelijk plan

3. het mystieke / 

ervaringselement=> Individuele ontmoetingen

5. God en mens in diepe 

wezenlijke verbondenheid

6. universele communicatie en 

solidariteit

Compilatie:
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1. Persoonlijke ontwikkeling - Kazimierz Dabrowski (1902-

1980)

2. Kerkontwikkeling - Lawrence Kohlberg (1927-1987)

3. Geloofsontwikkeling - Fritz Oser (1937- ) en Paul Gmünder

4. Religieontwikkeling - Friedrich von Hügel (1852-1925)

5. EXISTENTIËLE ANGST - PAUL JOHANNES TILLICH (1886–

1965)

6. Exodus proces – Dineke van Kooten (1963-)

Hoogbegaafd – symposium
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Existentiële angst - Paul Johannes Tillich (1886–1965)

Hoogbegaafd – Existentiële angst 

Angst voor noodlot en dood

Angst voor leegte en zinloosheid

Angst voor schuld en oordeel

Moed om dood te gaan

Moed om zichzelf te ontdekken

Moed om zichzelf te zijn en te participeren

1)

2)

3)
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1. Persoonlijke ontwikkeling - Kazimierz Dabrowski (1902-

1980)

2. Kerkontwikkeling - Lawrence Kohlberg (1927-1987)

3. Geloofsontwikkeling - Fritz Oser (1937- ) en Paul Gmünder

4. Existentiële angst - Paul Johannes Tillich (1886–1965)

5. EXODUS PROCES – DINEKE VAN KOOTEN (1963-)

Hoogbegaafd – symposium
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Hoogbegaafd – Exodus proces 
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Hoogbegaafd – Exodus proces

www.emmausexodus.nl
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Hoogbegaafd – Exodus proces 
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Hoogbegaafd – Exodus proces 
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Hoogbegaafd – Exodus proces 

7 transities van de persoonlijke ontwikkeling
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Hoogbegaafd – Exodus proces 

Individuele tochtgenoot
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1. Persoonlijke ontwikkeling - Kazimierz Dabrowski (1902-

1980)

2. Kerkontwikkeling - Lawrence Kohlberg (1927-1987)

3. Geloofsontwikkeling - Fritz Oser (1937- ) en Paul Gmünder

4. Existentiële angst - Paul Johannes Tillich (1886–1965)

5. Exodus proces – Dineke van Kooten (1963-)

Hoogbegaafd – symposium

Compilatie van:



59

Hoogbegaafd – symposium

Dabrowski Kohlberg
Oser en 

Gmünder
Von Hügel Van Kooten

1. Egocentrisme
1. Mijn kerk is de 

BESTE
1. God = de 

dominee/ouders
1. het historisch / 

institutioneel 

element

1. Zijn in Egypte

2. Verwarring

2. Mijn kerk ÉÉN van 

de beste
2. God let op mijn 

gedrag
2. Gaan uit Egypte

3. Mijn kerk NAAST 

andere kerken
3. Vacuüm God – ik

2. het 

intellectuele / 

speculatieve 

element 

3. Komen in de woestijn

4. Zijn in de woestijn 

(bij de Sinaï)

3. Begin eigen normen-

en waardensysteem

4. Individuele 
predikanten/sprekers

5. Gaan uit de woestijn4. Autonomie –

goddelijk plan

5. God en mens in diepe 

wezenlijke 

verbondenheid
3. het mystieke / 

ervarings-

element

6. Komen in Kanaän4. Autonoom 

waardensysteem

5. Geïntegreerd 

waardensysteem

=> Individuele 

ontmoetingen

6. universele 

communicatie en 

solidariteit

7. Zijn in Kanaän

Compilatie:
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Hoogbegaafd – symposium

Dabrowski Oser en Gmünder Tillich Van Kooten

1. Egocentrisme 1. God = de dominee/ouders 1. Angst voor 
noodlot en dood

Moed om dood te gaan

1. Zijn in Egypte

2. Verwarring

2. God let op mijn gedrag 2. Gaan uit Egypte

3. Vacuüm God – ik 2. Angst voor 
leegte en zinloosheid
Moed om zichzelf te 

ontdekken

3. Komen in de woestijn

3. Begin eigen normen- en 

waardensysteem

4. Zijn in de woestijn 

(bij de Sinaï)

4. Autonomie – goddelijk plan 5. Gaan uit de woestijn

4. Autonoom waardensysteem
5. God en mens in diepe 

wezenlijke verbondenheid

3. Angst voor 
schuld en oordeel

Moed om zichzelf te zijn en te 
participeren

6. Komen in Kanaän

5. Geïntegreerd 

waardensysteem

6. universele communicatie en 

solidariteit
7. Zijn in Kanaän

Compilatie:
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