
ZORG VOOR HET ZELF 



ZORG VOOR HET ZELF 

• levenskunst 

• het zelf 

• engagement! 



LEVENSKUNST 
• filosofie werd in de Oudheid 

opgevat als levenskunst, als 
zorg voor zichzelf / epimeleia 
heautou met ‘ken u zelf’ 
(gnothi seauton) als uitgangs-
punt  

• het zelf werd opgevat als een 
levend wezen dat in een 
gemeenschap leeft, als een 
‘gemeenschapswezen’ (zoon 
politikon)   

• het effect van het gesprek 
met de ‘vroedvrouw’: voor-
treffelijkheid van karakter  



• filosofie wordt in onze tijd 
opgevat als zorg voor mij-
zelf 

• het zelf wordt opgevat als 
‘ik’  

• lessen aan de ‘School of 
Life’ hebben als doel: 
- how to find a job you love 
- how to be succesful 
- how to be happy 
- hoe je zelfvertrouwen te 
  boosten 
- hoe je creativiteit te ont- 
  ketenen 



HET ZELF 



DESCARTES’ VERGISSING 

• 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.” 



HET ZELF ALS ‘ENKELING’ 



FRIEDRICH NIETZSCHE 

• vat jezelf op als een kunstzinnig 
scheppend wezen 
vat je leven op als kunstwerk / 
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 voor dansend denken 
en dansend leven maar Nietzsche  
vat de mens op als een enkeling 
zonder medeleven (karuna), als 
een danser zonder partner… 



DASEIN 
• Heideggers uitgangspunt: 

het moderne denken met haar 
uitgangspunt: ‘ik ben, ik besta’ 
heeft een manier van leven 
opgeleverd die gekenmerkt 
wordt door ‘ikke, ikke, de rest 
kan stikke’ 
tegen onverschilligheid! 

• filosofie als zijnsverstaan: 
zou zijnsverstaan niet een 
geheel ander zijnsbesef (kun-
nen) opleveren? 
zouden we het zelf, onszelf, niet 
kunnen opvatten als erzijn? 



erzijn 
 

‘er’: 

in de wereld 
mede 

 

in betrekkingen 
 

‘in’: 

    gemoed  ->   verstaan   <-  rede 
    gevoel           ontwerp     begrippen 



‘zijn’: 

zorg 
(bezorgen / voorzorg) 

 

betrokkenheid 
  

zichzelf vooruit 
al in (de wereld) zijn 

als zijn bij… 

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

tijdlijkheid 
wordingskarakter  



• het zelf (als erzijn) kan 
zichzelf verstaan als 
(altijd) in betrekkingen 

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



ENGAGEMENT 



NEUROBIOLOGIE - BOEDDHISME 

• het zelf is een lichaam met 
bepaalde hersen- en zenuw-
stelselcapaciteit 

• het zelf ontstaat en staat 
(altijd) in verbindingen 

• het zelf voelt wat er gaande 
en gevraagd is  

• 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’ 



ZORG VOOR HET ZELF 
• laten we het zelf, onszelf, opvatten 

als in betrekkingen 

• laten we zorg voor het zelf opvat-
ten als zorg voor de aarde, voor de 
gemeenschap, voor de ander en 
voor onszelf 

• laten we niet ons langer onverschil-
lig tonen voor klimaatverandering, 
voor de erbarmelijke leef- en 
werkomstandigheden van een 
groot gedeelte van de wereld-
bevolking, voor het lot van de 
vluchtelingen 

• laten we de politieke economie, 
waarin wij leven, weer de onze 
maken 
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