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1. Principi de cordialitat
Posarem en comú allò que ens uneix, no en la unitat ans en la unió. Deixarem
fora allò que ens divideix. No alçarem la veu per introduir o imposar la nostra
opinió.

2. Principi d’ètica
No podem deixar fora les nostres conviccions arrelades. Però les podem canviar
també per nova convicció o poden ésser perfeccionades o complementades
davant de l’exposició de les conviccions dels altres.

3. Principi de racionalitat
No podem deixar fora el nostre esperit crític. Però el podem corregir o millorar
davant les crítiques dels altres. Cal superar els prejudicis.

4. Principi d’expressió
Parlarem i mirarem d’intervenir, mal que ens costi si som tímids, per aportar la
nostra contribució al consens col·lectiu.

5. Principi de concisió
El temps dels altres és sagrat. Intervindrem de la forma més concisa i precisa de
què siguem capaços. Ens cenyirem al tema.

6. Principi de disciplina
Obeirem dràsticament el moderador. Seran acceptades les qüestions de
procediment.

7. Principi de docilitat
Aprendrem a escoltar i a endevinar allò que vol dir l’interlocutor per sota de les
seves paraules. No serem perepunyetes amb allò que s’ha dit. El ver diàleg és de
cor a cor [principi 1], no de paraula a paraula. Les traduccions sempre són
imperfectes. Atendrem la bona informació.

8. Principi d’integració
Al llarg de les successives intervencions anirem integrant allò que ja s’ha dit
abans. Fugirem de diàlegs de sords, de repeticions, d’oposicions sistemàtiques.

9. Principi d’obertura
Sobretot a l’inici del diàleg intentarem obrir tot el ventall de punts de vista
diferents i de problemes inherents al tema que es tracta sense por a la diversitat
que s’obre davant de nosaltres.

10. Principi de tancament
Sobretot al final del diàleg, intentarem l’obtenció d’un model de consens que
reculli tot allò de positiu integrable que ha sortit al llarg del diàleg. No sempre ho
aconseguirem.

