
LEVENSKUNST 



 onderwijs   trainingen     gesprekken 



• Vooraf 

• Levenskunst 
Zorg voor het zelf 

• Neuro(bio)logie 
Het zelf voelt wat er gaande / 
gevraagd is 

• Existentiefilosofie 
Het zelf is in betrekkingen en 
voelt zich betrokken 

• Oosterse filosofie 
Het zelf is in staat te leren 
zich betrokken te voelen 





LEVENSKUNST 

• Westerse filosofie werd van oudsher - 
in Athene en Rome – opgevat als 
levenskunst, als een oefenpraktijk die 
een bepaalde manier van leven 
mogelijk maakte 

• filosofie was een levenswijze en/of 
therapie die voor zelfredzaamheid 
(autarkeia) en gemoedsrust (ataraxia), 
zorgde 

 





LEVENSKUNST 

filosofie werd in de Oudheid opgevat als 

• zorg voor zichzelf / epimeleia heautou 
met ‘ken u zelf’ (gnothi seauton) als 
uitgangspunt  

• levenskunst / technè tou biou,  met een 
‘tot bloei gekomen leven’ (eudaimonia) 
als doel 

• een therapie van (de verlangens van) de 
ziel / psuchès therapeia, met ‘gemoeds-
rust’ (ataraxia) als effect 

 



• Socrates (als ‘vroedvrouw’) 
- zorg voor het zelf 
- ken u zelf 
- zorg voor de ziel 
- dia logoi 
- ‘deugen’ (als effect) 

• Epicurus (als geneesheer) 
- zorg voor het zelf 
- ken u zelf  
- een leven in genieting (hedone) in 
  een leef- en leergemeenschap 
- opgeruimd gemoed / gemoedsrust 

• Seneca (als therapeut) 
- zorg voor het zelf / jezelf 
- een leven in overeenstemming 
  (met de rede in) de natuur 
- een leven zonder heftige beroerin- 
  gen (apatheia) / in gemoedsrust 
 



• Friedrich Nietzsche 
- zorg voor het zelf / jezelf 
- vat jezelf op als een kunst- 
   zinnig scheppend wezen 
- vat je leven op als een kunst- 
   werk /kwestie van ontwerp 
- vat het menselijk bestaan op 
  als leven op aarde, belichaamd 
  en door gevoel bepaald 
- vat het bestaan op als een 
  krachtenveld 
- sta krachtig in het leven! 

• een pleidooi op voor dansend 
denken en dansend leven maar 
hij vat de mens op als een 
enkeling zonder mededogen 
(karuna), als een danser zonder 
partner… 



LEVENSKUNST ALS  
ZORG VOOR HET ZELF / MIJZELF 





NEURO(BIO)LOGIE 
HET ZELF VOELT WAT ER GAANDE IS 



VAN DESCARTES NAAR DAMASIO 



DESCARTES’ VERGISSING (I) 

• Meditaties (1641): 
“(…) Nu neem ik niets aan dan 
wat noodzakelijk waar is. Ik 
ben dus in strikte zin alleen 
maar een denkend ding, dat wil 
zeggen een geest, een gemoed, 
een intellect of een rede; woor-
den waarvan de betekenis me 
vroeger onbekend was. Ik ben 
dus een ding dat echt bestaat. 
Maar wat voor een soort ding 
ben ik dan. Ik zei het al: een 
denkend ding.” 



• Descartes’ vergissing: 
- de onoverbrugbare scheiding 
  tussen lichaam en geest 
- het blijkt dat er anatomische 
  en functionele verbindingen 
  bestaan tussen de rede, 
  gevoelens en het lichaam 
- hersensystemen, die verant- 
  woordelijk zijn voor gevoelens, 
  hangen samen met de systemen 
  die we nodig hebben om te 
  redeneren 
- gevoelens hebben grote invloed 
   op de rede 

• ofwel: afscheid van ‘somafobie’ 
en ‘apatheia’ 

 

 





THE FEELING OF WHAT HAPPENS 

• ‘ik ben, ik besta’ 

• ik ben geen denkend ding 

• ik ben een organisme, d.w.z. een lichaam 
met een complex hersen- en zenuwstelsel 

• als organisme ben ‘ik’ gericht op (samen) 
overleven in welbevinden 

• als organisme heb ‘ik’ (in eerste instantie) 
een emotionele (of ‘pathische’ ) relatie 
met een object in de omgeving 

• deze relatie heb ‘ik’ als niet-bewust proto-
zelf 



• er is (pas) sprake van (niet-talig) kern-
bewustzijn en kernzelf, als het proto-zelf 
voelt dat het veranderd wordt door een 
object, dat het kernzelf beseft dat het 
hier-en-nu deze relatie heeft 

• er is (pas) sprake van autobiografisch zelf 
en uitgebreid bewustzijn, als ik in staat 
ben gebruik te maken van dispositionele 
herinneringen aan deze (‘hier-en-nu’) 
kernzelf-ervaringen 



‘geweten’ 

taalvermogen 

autobiografisch zelf 

geheugen (werk/autobiografisch) 

------------- 

kernzelf 

gevoelens 

emoties 

------------ 

elementaire bioregulatie 



LOOKING FOR SPINOZA 

• gevoelens spelen (samen met de aandoe-
ningen en emoties die ze veroorzaken) 
een beslissende rol bij sociaal gedrag 

• compassie:                      
- een emotionele reactie van het proto-
 zelf en (dus) 

 - elk ogenblik (potentieel) de basis van 
 ‘geweten’ als een eigenschap van 
 uitgebreid bewustzijn 



SELF COMES TO MIND 

• het eerste en meest elementaire product 
van het protozelf zijn primordiale gevoelens 

• “Het zelf wordt in afzonderlijke stappen 
opgebouwd, gebaseerd op het protozelf.   
De eerste stap is het voortbrengen van 
primordiale gevoelens, de elementaire 
gevoelens van bestaan die spontaan uit het 
protozelf oprijzen. De volgende is het 
kernzelf. Het kernzelf gaat over handelen, 
specifiek gezegd over een relatie tussen het 
organisme en het object. Ten slotte volgt 
het autobiografisch zelf” 



autobiografisch zelf 

(‘ik’) 

opgeslagen (dispositionele) kernzelf-ervaringen 

| 

kernzelf 

(‘het gaat om mij’) 

gevoel 

object ->  emotie 

| 

primordiale gevoelens 

(zijnsbesef) 
| 

protozelf 



ANTONIO DAMASIO 

• Damasio stelt voor om onszelf 
op te vatten als een lichaam 
met een bepaalde hersen- (en 
zenuwstelsel)capaciteit 

• Damasio stelt – op basis van 
neurologische onderzoeks-
resultaten – vast dat bepaalde 
hersenactiviteiten het mogelijk 
maken dat wij in handelings-
situaties voelen / ‘weten’ wat 
gaande of gevraagd is, wat voor 
het overleven in welbevinden 
van anderen en mij voordelig is 



PAUZE 



http://www.youtube.com/watch?v=NdwL27Nz
IVg&feature=endscreen 



EXISTENTIEFILOSOFIE 
HET ZELF IS IN BETREKKINGEN 



VAN DESCARTES NAAR HEIDEGGER 



DESCARTES’ VERGISSING (II) 

• Meditaties (1641): 
“(…) En laat hij mij bedriegen 
zoveel als hij kan; hij zal het 
nooit gedaan krijgen dat ik niets 
ben, zolang ik zal denken dat ik 
iets ben. Daarom moet ik, na 
alles uit en te na te hebben 
overdacht, vaststellen dat deze 
uitspraak: Ik ben, ik besta, 
noodzakelijk waar is, zo vaak 
als ze door mij gedaan wordt, of 
zo vaak als ik mij die uitspraak 
in mijn geest bedenk.” 



MARTIN HEIDEGGER 

• “Heidegger is de grootste filosoof van 
deze eeuw” (Emmanuel Levinas) 

• Heideggers uitgangspunt: 
het moderne denken met haar uitgangs-
punt: ‘ik ben, ik besta’ heeft een manier 
van leven opgeleverd die gekenmerkt 
wordt door ‘ikke, ikke, de rest kan stikke’ 

• filosofie als zijnsverstaan: 
zou zijnsverstaan niet een geheel ander 
zijnsbesef (kunnen) opleveren? 



HET WERK 



VAN EXISTENTIAAL-ONTOLOGIE 
NAAR ZIJNSDENKEN 

• uitgangspunt:         
de vraag naar de zin / waarheid van zijn 

• het ‘vroege’ werk 

 werkwijze: existentaal-ontologie  

 resultaat: de mens als erzijn, in-de- 
   wereld-zijn, geworpen  
   ontwerp, relationeel en  
   ‘tijdlijk’ van aard 

 werk:  Zijn en tijd 



• de ‘ommekeer’ 

• het ‘latere’ werk 

 werkwijze: zijnsdenken 

 resultaat: zijn als gebeuren, de mens  
   als de hoeder van zijn, taal  
   als het huis van zijn, denken  
   als dichten 

 werk:  Brief over het ‘humanisme’ 
resultaat: kritiek op de technisch-  
   wetenschappelijke manier  
   van denken (en leven),   
   oproep tot gelatenheid 

 werk:  Gelatenheid 





VOORAF 

• de ontologische differentie:          
we moeten een onderscheid maken tussen 
zijnden en zijn en zijn niet denken als een 
zijnde 

• het zijnde dat we telkens zelf zijn, en dat 
onder andere de zijnsmogelijkheid heeft 
van het vragen, noemen we erzijn [Dasein] 

• het erzijn is uitzonderlijk doordat het dit 
zijnde in z'n zijn om dit zijn zelf gaat 

• zijnsverstaan is zelf een zijnsbepaaldheid 
van het erzijn 

 



ERZIJN 
erzijn 

• telkens het mijne 

• te-zijn of existentie 

• in-de-wereld-zijn 

  

erzijn als in-de-wereld-zijn 

• het ‘in de wereld ’ 

• het zijnde dat telkens op de 
wijze van het in-de-wereld-
zijn is 

• het in-zijn als zodanig 



‘SYNOPSIS’ 



erzijn 
 

‘er’:  

in de wereld / mede 

in betrekkingen 

(zoon politikon) 

 

‘in’: 

    gemoed  ->   verstaan   <-  rede 

      gevoel           ontwerp     begrippen 

    (pathos)    (ethos)       (logos) 
 

betrokkenheid 

 



‘zijn’: 

zorg 

(bezorgen / voorzorg) 

betrokkenheid 

  

zichzelf vooruit  

al in (de wereld) zijn  

als zijn bij… 

----------------- 

tijdlijkheid 

wordingskarakter  







    Heraclitus       Lao Zi  Meister Eckhart 
 

de houding van |    (n)iets      |  naastenliefde 
de mens hangt  |(n)iets doen |   door ledigen 
af van zijn ver-  |   van zelf     |   van gemoed 
houding tot het | 
    goddelijke  | 

 

filosofie is een oefenpraktijk 



ZIJNSDENKEN 

•zijn als gebeuren / toe-eigening 
(Ereignis) 

•denken als zijnsverstaan 

•zijnsverstaan als  

 - wachten 

 - los laten 

 - zich inlaten met het opene 

• laten zijn / gebeuren / geboren 
worden 





•met de naam ‘gelatenheid’ benoemen wij 
het wachten 

•het wachten is een verhouding tot de 
omgeving 

•wachten betekent zich inlaten met het 
opene van de omgeving 

•het wezen van dit wachten is de gelaten-
heid, in overgave aan de omgeving 

•het wezen van het denken is gelatenheid 





MARTIN HEIDEGGER 

zijnsverstaan zijnsbesef     zijnshouding  

     |    | 

          in        vormgeving 

      betrekkingen      van bestaan 

     wording     vanuit gevoel  

            van betrokkenheid 

-------------------------  

anders dan moderne denkers: 

        geen        zorg / 

         ‘enkeling’         betrokkenheid 





OOSTERSE FILOSOFIE 
HET ZELF: HET ‘EFFECT’ VAN OEFENEN 



VAN DESCARTES NAAR BOEDDA 



DESCARTES’ VERGISSING (III) 

• Meditaties (1641): 
- de woorden / opvattingen zijn 
  het resultaat van mediteren 
- het mediteren is een onder- 
  zoek van de geest (mind) door 
  de geest 
- mediteren wordt in de Oosterse 
  filosofie echter anders opgevat: 
  - ‘ledigen’ van de geest / mind- 
     less worden 
  - denken door niet-denken 
  - alleen maar (ademend) zitten 
  - gewaar worden (becoming 
    aware) 



OOSTERSE FILOSOFIE 

• een vorm van levenskunst 

• een meditatieve praktijk  

• een onderzoeks- en oefen-
praktijk 

• een manier van zijns-
verstaan, die een zijnsbesef 
en een bijbehorende 
zijnshouding als ‘effect’ 
heeft 



OOSTERSE FILOSOFIE 

zijnsverstaan – zijnsbesef / zijnshouding 

  |   |       | 

 zitten/staan    ‘standpunt’   in het leven  
       staan 

• het zijnsbesef kan wel / niet worden 
verwoord 

• de zijnshouding toont zich in je hande-
len, in de manier waarop je je tot 
anderen verhoudt 

• de zijnshouding kenmerkt zich door 
aandachtig aanwezig zijn, openheid voor 
de ander(e), inter esse en/of compassie 

  





HET BOEDDHISME 

zijnsverstaan  zijnsbesef  zijnshouding 

  |      |       | 

 zitten/staan    ‘standpunt’    in het leven  
             staan  

  |           |     | 

        het     alle dingen:       vanuit 
Achtvoudige   vergankelijk      karuna 
        Pad               leeg   (compassie) 
     volgen    zonder zelf  



BOEDDHA: DHAMMAPADA 

Het 'Achtvoudige Pad' 
bestaat uit een reeks 
oefeningen die zorgen 
voor juiste zienswijze, 
juist voornemen, juist 
spreken, juist hande-
len, juiste levens-
wijze, juist streven, 
juiste aandacht en 
juiste concentratie. 

 

Wie het pad inslaat 
wordt, al mediterend, 
bevrijd van de ketens 
van Mara en ‘beseft’: 
- al het gevormde is 
  lijdend 
- al het gevormde is 
  veranderlijk 
- al het gevormde is 
  zelfloos. 



DE BODHISATTVA-GELOFTE 

Hoe talloos de levende wezens 
ook zijn, 
ik beloof ze alle te bevrijden.  

Hoe onpeilbaar de oorzaak van 
het lijden ook is, 
ik beloof die geheel te 
verwijderen.  

Hoe talloos de poortloze poorten 
ook zijn, 
ik beloof ze binnen te gaan. 

Hoe oneindig het pad van 
ontwaken ook is, 
ik ga daarvan de belichaming aan. 

 





THICH NHAT HANH 

• je kunt oefenen voor een 
leven in aandacht 

• ‘leegte’ is de voorwaarde 
voor de mogelijkheid van 
aandacht 

• ‘leegte’ betekent leeg van 
een afzonderlijk zelf 

• ‘leegte’ maakt inter-zijn 
mogelijk 

• zijn betekent inter-zijn / 
existentie betekent co-
existentie 

 



‘IN DE KERK’ / EEN OEFENING 



‘In de kerk’ 

• zoek een plek – jouw plek 

• ga staan / zitten 

• ga met gesloten ogen staan / 
zitten 

• ga aandachtig ademend staan / 
zitten - adem door je buik 

• ga na wat er gaande is om je 
heen, in jou 

• ga na wat nu ‘er zijn’ betekent  

 



LEVENSKUNST 



LEVENSKUNST 
• filosofie kan worden opge-

vat als levenskunst en 
levenskunst als zorg voor het 
zelf 

• wat verstaan wij onder ‘zelf’? 
 

• het zelf - zowel protozelf als 
autobiografisch zelf - ont-
staat en staat (altijd) in 
verbindingen 

• het zelf voelt wat er gaande 
en gevraagd is  



LEVENSKUNST 
• het zelf (als erzijn) kan 

zichzelf verstaan als (altijd)  
in betrekkingen 

• het zelf kan zijn bestaan 
vormgeven vanuit een 
gevoel van betrokkenheid 

• het zelf kan - door te oefe-
nen - de hersencapaciteit 
trainen zodat het gewaar-
wordt in betrekkingen te 
zijn en zich verantwoordelijk 
voelt voor de medemens en 
voor ‘moeder aarde’ 



LEVENSKUNST 

• wij, lichamen met bepaalde hersen- en 
zenuwstelselcapaciteit, beschikken over de 
mogelijkheid voelend te weten wat er 
gaande en gevraagd is 

• wij kunnen deze gevoeligheid, deze manier 
van aandachtig in het leven staan, oefenen 

• wij zijn dan in staat vanuit een gevoel van 
betrokkenheid ons leven vorm te geven 

• wij kunnen oefenen een leven te leiden dat 
gekenmerkt wordt door gastvrijheid 

• levenskunst is deze oefening in gastvrijheid 




