
HET LICHAAM LEREN 
LUISTEREND TE LEVEN



onderwijs trainingen gesprekken



• lichaamsvijandigheid in de Westerse 
filosofie: Plato / René Descartes

• de herwaardering van lichamelijkheid 
en gevoelens: Antonio Damasio

• de ethische dimensie, gevoeligheid en 
luisteren: Emmanuel Levinas

• oefenen om te leren / kunnen 
luisteren: Thich Nhat Hanh



LICHAAMSVIJANDIGHEID
PLATO / DESCARTES





Plato: Faidon, 64c-69e:
• dood = scheiding van lichaam (soma) en 

ziel (psuche)
• askesis!, ofwel: afwijzing van het lichaam 

als gevangenis van de ziel
• ascese leidt tot reiniging van de ziel 

(katharsis)
• reiniging maakt inzicht (noesis), n.l. het 

schouwen van de waarheid, het goede, het 
schone als vormen (idea / eidos), mogelijk

• inzicht/kennis van deugden (arete): 
matigheid, dapperheid, rechtvaardigheid

• filosofie is dan ook een oefening in sterven





René Descartes: Tweede Meditatie :

• ik ben, ik besta = een noodzakelijk ware 
gedachte/uitspraak

• ‘ik’: een denkend ding

• substantie-dualistisch onderscheid:

- geest / denkend ding (res cogitans) 

- lichaam / uitgebreid ding (res extensa)

• ik ben een denkend ding (res cogitans): 
iets dat twijfelt, begrijpt, bevestigt of 
ontkent, wil, voorstellingen maakt en 
ervaart

• de geest ervaart, of: ‘wordt gewaar’ 
(sentit) = eerste vorm van denken 



HERWAARDERING VAN 
LICHAMELIJKHEID



ANTONIO DAMASIO





“Dit is de vergissing van Descartes: de onover-
brugbare scheiding tussen lichaam en geest (…); 
de suggestie dat het vermogen om te redeneren, 
het morele oordeel en het lijden dat het gevolg is 
van fysieke pijn of emotionele ontreddering, 
onafhankelijk van het lichaam kunnen bestaan. 
Om precies te zijn: de scheiding tussen de meest 
geraffineerde functies van de geest enerzijds en 
de structuur van een biologisch organisme 
anderzijds. Misschien vraagt u zich af waarom ik 
met Descartes kibbel en niet met Plato, die zoals 
we in Phaidon kunnen lezen, veel provocerender 
opvattingen over lichaam en geest had.”





• ‘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





• ethisch gedrag hangt (vanuit het per-
spectief van de neuro(bio)loog) af van de 
werking van bepaalde systemen in de 
hersenen

• 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



ANTONIO DAMASIO

• Antonio Damasio stelt voor om ons-
zelf op te vatten als een lichaam met 
een bepaalde hersen-(en zenuwstel-
sel)capaciteit

• Damasio stelt – op basis van neuro-
logische onderzoeksresultaten – vast 
dat bepaalde hersenactiviteiten het 
mogelijk maken dat wij in hande-
lingssituaties voelen / ‘weten’ wat 
gaande of gevraagd is, wat voor het 
overleven in welbevinden van 
anderen en onszelf voordelig is



LUISTEREN NAAR 
HET GELAAT VAN DE ANDER



EMMANUEL LEVINAS





• een denker van onze tijd

• een tijdperk waarin wij op ‘technisch-
wetenschappelijke wijze in de wereld 
zijn’, na de Shoah…

• in het spoor van Martin Heidegger 

• een analyse van het menselijk bestaan, 
van de ethische dimensie van ons ‘doen 
en laten’

• filosofie als ‘fenomenologie van de 
ervaring van het aangesproken worden 
door de ander’





• de Westerse wijsbegeerte heeft als uit-
gangspunt: vrijheid, autonomie en het 
Zelf – ook de ethiek

• de oorsprong van de ethiek, van de 
filosofie met de heteronomie als grond-
beginsel, is echter het gelaat van de 
Ander

• de ander verschijnt weliswaar in de 
(fysicalistisch opgevatte) ruimte als 
‘gezicht’, de Ander spreekt echter 
vanuit de ethische (of ‘metafysische’) 
dimensie als ‘gelaat’

• ethiek: (leren) luisteren naar het gelaat 
van de Ander dat gebiedt: “Gij zult niet 
doden”



• leven is genieting van…, voor enige 
reflectie of identiteit van een ‘Ik’

• de gevoeligheid is de voorwaarde voor 
de mogelijkheid van

zowel de weg van de wens van het ‘Ik’ 
om te genieten, het voor-het-zelf, 
behoeftebevrediging en ‘economie’

als de weg van de gevoeligheid voor / 
het ‘me’ aangesproken voelen door het 
lijden van de ander, het voor-de-ander, 
‘plaatsvervanging’ en ethiek

• ethiek: (leren) luisteren naar het gelaat 
van de Ander dat vraagt: “laat mij (in 
genieting) zijn ”



EMMANUEL LEVINAS

de Ander de ander(e)

gelaat gezicht
| |

luisteren behoeften-

plaatsvervanging bevrediging

ethiek ‘economie’
| |

‘mij’ ‘ik’
|  

gevoeligheid
|

genieting



OEFENEN OM TE
LEREN / KUNNEN LUISTEREN



THICH NHAT HANH



OOSTERSE FILOSOFIE



OOSTERSE FILOSOFIE

• een vorm van levenskunst

• een meditatieve praktijk

• een onderzoeks- en oefenpraktijk

• een manier van zijnsverstaan,  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

zonder zelf





THICH NHAT HANH





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

• leegte is de grond van alles

• ‘leegte’ betekent leeg van een 
afzonderlijk zelf

• leegte betekent verandering

• vorm is de golf, leegte is de zee

• de aarde is onze moeder



(…) Om de ware betekenis van het 
boeddhisme weer tot uitdrukking te 
brengen is het begrip ‘geëngageerd 
boeddhisme’ in het leven geroepen. 
(…) Het is niet de bedoeling dat 
boeddhisme uitsluitend in kloosters, 
meditatieruimten of boeddhistische 
centra wordt gepraktiseerd. We 
kunnen het overal en in elke situatie 
waarin we ons bevinden tot uitdruk-
king brengen. Geëngageerd boed-
dhisme betekent de dingen die je 
dagelijks doet in aandacht doen.



OEFENINGEN VOOR
EEN LEVEN IN AANDACHT

• acht aarde-gatha’s / meditatie 
voor het dagelijks leven

• een diepe ontspanningsoefening

• een ‘vredescontract’ met de 
aarde



SYNOPSIS



• wij, lichamen met bepaalde hersen- en 
zenuwstelselcapaciteit, beschikken over 
een voelend weten van wat er gaande en 
gevraagd is

• wij kunnen deze gevoeligheid, deze 
manier van luisteren, oefenen

• wij zijn dan in staat te luisteren naar het 
gelaat van de Ander (en van ‘Moeder 
Aarde’)

ofwel:

• de lichamen, die wij zijn, kunnen leren
luisterend te leven 


