Argumentarea eficientă într-o dezbatere pe teme pro-vita
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În calitatea noastră de creştini şi de susţinători pro-vita, suntem adesea în mijlocul unor
dezbateri, unde trebuie să răspundem la diverse provocări, pentru a ne apăra şi argumenta
poziţia.
Fie că discuţi cu un coleg sau vecin, dezbaţi la TV ori la o conferinţă cu public sau argumentezi
în faţa autorităţilor, a parlamentarilor, ceea ce spui determină dacă vei fi sau nu ascultat.
Iată câteva principii de ţinut minte:
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•

•
•
•
•
•
•

Pregăteşte-te temeinic. Trebuie să ştii ce doreşti să spui, înainte să începi să vorbeşti. O
bună pregătire îţi va asigura un discurs fluent, chiar în mijlocul unei discuţii încinse. Scrie
şi exersează argumentaţia cea mai sensibilă şi complicată.
Eliberează-ţi mintea de alte probleme. Concentrează-te la ce spui tu şi ce spun ceilalţi.
Când negociezi o poziţie, întotdeauna să ai în minte care este varianta ideală, dar şi care
este limita până la care eşti dispus să mergi.
„Scanează”-ţi mintea. Care este exact poziţia mea? Cu ce rezultate aş fi mulţumit? Ce
gândesc oponenţii mei? Care este motivaţia lor şi de unde rezultă ea? Ce este corect în
opiniile lor? Ce este greşit în opiniile lor şi de ce? Care din argumentele mele vor fi cele
mai convingătoare? Am cifre, date, statistici care să îmi întărească poziţia, care să
demonstreze ce spun? Ce este vital să spun şi la ce aş putea renunţa sau omite fără să pierd
din valoarea ideilor mele?
Dacă participi la o dezbatere publică, află cine sunt ceilalţi participanţi. Care este istoricul
lor şi care le sunt poziţiile? Care este argumentaţia lor forte şi cum le-aş putea eu răspunde?
Cine moderează? De partea cui este?
Atitudinea şi comportamentul contează. Fii deschis şi amabil, asta îţi va aduce simpatie.
Mânia închide căile de comunicare şi îţi blochează ţie însuţi mintea. Dezbaterea e un bun
exemplu pentru un creştin să-şi arate calmul interior, răbdarea şi dragostea.
Pentru a câştiga oamenii de partea ta este necesar să fii perceput ca onest şi imparţial, sau
dedicat unei cauze legitime şi în interesul public/general.
Nu lăsa impresia că te crezi atotştiutor şi că poţi da lecţii tuturor. Pe lângă faptul că vei da
impresia unui om arogant, nici nu este adevărat. Niciodată.
Nu spune ce nu crezi, nu spune ceva dacă nu eşti sigur pe ce spui, nu vorbi fără rost .
Tot ce spui poate fi folosit împotriva ta!
Nu te concentra doar pe chestiunile negative. Poţi chiar începe cu o laudă sau o apreciere
faţă de oponent - atunci când e cazul, desigur.
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Dacă se dovedeşte că raţionamentul tău este greşit într-un anumit punct, acceptă şi
recunoaşte. În definitiv, ar trebui să fii mulţumit că ai învăţat ceva nou.
Rămâi la subiect. Altfel îţi pierzi auditorii.
Nu spune tot ce ai putea spune. Gândeşte-te şi la ceilalţi, există întotdeauna o limită de timp
şi de putere de cuprindere din partea celorlalţi. Chiar dacă ai toată dreptatea din lume,
audienţa va refuza, instinctiv, o cantitate prea mare de informaţie. Prioritizează.
Încearcă să vezi lumea prin ochii celorlalţi. Uneori, spunem aceleaşi cuvinte, însă
înţelesurile acestora sunt diferite. Încearcă să înţelegi ce spun oponenţii tăi, dincolo de
cuvinte. (Ex.: Expresia aparent nevinovată „drepturi reproductive” maschează
întotdeauna referirea la avort, în limbajul organizaţiilor pro-avort). La ce se referă? În
felul acesta vei merge direct la subiect.
Gândeşte-te ce anume este corect în argumentaţia oponenţilor. Menţionează asta şi încearcă
să explici de ce raţionamentul lor este eronat în continuare.
Conform statisticilor, cu greu audienţa îşi poate aminti ce a spus vorbitorul la mai mult de
2-3 minute distanţă. Audienţa îşi aminteşte DOAR dacă vorbitorul a fost convingător sau
nu. Asta, întrucât problema nu este atât care argumente au fost mai adevărate, ci mai
degrabă care argumente au fost cele mai convingătoare. Oamenii nu gândesc complet
raţional, mai ales când sunt în grup. Emoţiile şi asocierile joacă un rol central în economia
unui bun discurs.
Adu-ţi aminte că nu trebuie să-ţi convingi oponenţii, ci audienţa. O vei face dacă te va
găsi plăcut şi argumentele tale inteligibile şi convingătoare.
Dacă trebuie să dai explicaţii complicate şi argumente ştiinţifice, încearcă să găseşti
analogii şi exemple care să poată face pe oricine, indiferent de pregătire, să le înţeleagă.
(Ex.: „Frigiderele din clinicile de fertilizare în vitro conţin adesea mai multe fiinţe umane
decât un oraş.”)
Nu ajunge să ştii mult. Fă audienţa să înţeleagă cum ai dobândit această cunoaştere. Include
în discurs o scurtă explicaţie a experienţei tale. (Ex.: „Când eram plecat în expediţie în
Africa, în al zecelea an am observat că...”) Nu exagera însă cu poveşti despre tine.
Oamenii vor fapte, cifre.
Când abordezi subiecte „incorecte politic” fii cu grijă deosebită la ce spui. Corectitudinea
politică este un tipar de gândire al majorităţii, iar sarcina ta nu este să arunci adevărul
verde-n faţă, ci mai degrabă să ocoleşti aceste concepte, fără brutalitate. (Ex.: În loc de
„Avortul este crimă” spune „Avortul opreşte o inimă care bate”. E acelaşi lucru!)
Audienţa ta iubeşte vorbele de duh.
Rămâi creştin. Roagă-te pentru audienţă şi oponenţi, înainte şi după întâlnire. Dumnezeu
este cel care mişcă inimile şi deschide minţile - şi nu intelectul tău strălucitor.
Încearcă să pui mai mult preţ pe oponenţii şi audienţa ta decât pe mesajul în sine. În
definitiv, o astfel de dezbatere nu are ca scop să câştigi tu o bătălie, ci să ajuţi oamenii să
înţeleagă o părticică din Adevăr.
REŢINE:
ARGUMENTAŢIA ŞI ATITUDINEA DESCHISĂ SUNT CHEIA REUŞITEI.

În final, un citat ale cărui învăţăminte se pot aplica, mutatis-mutandis, în orice dezbatere:
Dacă îţi cunoşti adversarul şi te cunoşti pe tine însuţi, nu trebuie să te temi pentru rezultatul a
o sută de bătălii. Dacă te cunoşti pe tine, dar nu-ţi cunoşti adversarul, pentru fiecare victorie
vei plăti cu o înfrângere. Dacă nu te cunoşti pe tine şi nu îţi cunoşti nici adversarul, vei pierde
fiecare luptă. (Sun Tzu, Arta războiului).
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