
WAAROM IS RUST NASTREVENSWAARDIG? 



onderwijs    trainingen     gesprekken 





FILOSOFIE 

• een onderzoeks- en oefenpraktijk 

• de meditatieve praktijk als de manier 
van verstaan, die een besef en een 
bijbehorende houding als ‘effect’ heeft 

• ofwel: 

   verstaan     –       besef      /   houding 

  |   |       | 

 zitten/staan    ‘standpunt’   in het leven  
       staan 

 





OOSTERSE FILOSOFIE 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



OOSTERSE FILOSOFIE 

   verstaan     –      besef     /    houding 

  |   |       | 

 zitten/staan    ‘standpunt’   in het leven  
       staan 

• het besef kan wel / niet worden ver-
woord 

• de houding toont zich in je handelen, in 
de manier waarop je je tot anderen 
verhoudt 

• de houding kenmerkt zich door aan-
dachtig aanwezig zijn, openheid voor de 
ander(e), medeleven met de ander(e) 



CHINA 



• de Tao te king is waarschijnlijk rond 370 
(voor het begin van onze jaartelling) ge-
schreven 

• in het tijdperk van ‘de Strijdende Staten’ 
(476-221), dat eindigt met de eenwording 
van heel China onder de eerste keizer, Qin 
Shihangdi 

• aan het keizerlijk hof had de leer van Kong 
Zi (ook wel Confucius) - die leefde van 551 
tot 479 - een orthodox karakter gekregen 

• de ‘orde van spreken’ (het discours) was 
confucianistisch van aard 

• het waren de ‘ware woorden / opvattin-
gen’ die de status quo bekrachtigden en 
legitimeerden 

 



KONG ZI 
• er is sprake van een 

volmaakte orde 

• deze kent een correcte 
benaming (zhengming) 

• er is sprake van hemelse 
lotsbestemming (tianming) 

• ieder heeft zijn vaste plek, 
functie en plichten 

• het vaste gedragspatroon 
wordt door rituelen / riten 
bekrachtigd 

• de keizer hoort medemense-
lijkheid (ren) en gerechtig-
heid (yi) te tonen 





LAO ZI 

“Er was eens een 'Oude Meester', 
'Oud Kind' genaamd, die als 
archivaris aan het keizerlijk hof 
werkzaam was geweest. 
Op een gegeven ogenblik wilde 
hij China verlaten maar werd 
door de grenswachter Yin Xi 
tegengehouden en gevraagd om 
zijn opvattingen op schrift te 
stellen.  
Zo schreef hij 'Het boek over de 
weg en de innerlijke kracht' – 
een aan de keizer gerichte 
handleiding hoe het land te 
besturen en leiding te geven.” 



TAO TE KING 

• het boek over ‘hoe de weg te 
volgen’ en ‘hoe te deugen’ 

• verzen die het natuur-
mystieke besef (proberen 
te) verwoorden 

• een uitnodiging om te gaan 
oefenen / ‘zitten’ 

• een oproep aan de keizer om 
het rijk anders te besturen 



1 

De eeuwige Tao kan niet 
in woorden worden uitgedrukt. 
De eeuwige naam 
kan niet worden genoemd. 
 
Het niets: een naam voor de 
herkomst van de tienduizend 
dingen. 
Het iets: een naam voor de 
moeder van de tienduizend 
dingen. 



Waarlijk voor immer bevrijd van 
begeerte, mag je het mysterie 
aanschouwen. 
Blijf je altijd vol verlangens,  
dan zie je slechts wat je beoogt. 
 
Deze tegenstelling is het gevolg 
van het door namen te scheiden 
van wat oorspronkelijk één is. 

(…) 



2 

(…) 

Daarom houdt de Wijze zich in zijn 
daden bij het nietsdoen. 
Zonder woorden verspreidt hij zijn 
leer. 
Alle dingen verschijnen maar zonder 
zijn initiatief. 

(…) 



 16 

 Zoek de hoogste leegte 
Bewaar de diepste stilte. 
Dan verrijzen alle dingen 
tezamen. 

 (…) 

 Teruggaan tot de oorsprong 
heet: verstillen 
In stilte keer je terug tot je  
lotsbestemming. 



HET TAOÏSME 

    verstaan    –      besef         /       houding 

   |           |      | 

 zitten/staan    ‘standpunt’    in het leven 
              staan  

   |           |      | 

leegte /stilte     (n)iets      niet(s) doen 
    in  de weg volgen 
      wording       van zelf 
     verbindingen 







MEISTER ECKHART 

• het tijdperk van het scholas-
tieke project om christelijke 
geloofswaarheden rationeel-
argumentatief te legitimeren  

• ‘negatieve theologie’ 

• Over god wil ik zwijgen 

• vita contemplativa in de vorm 
van via mystica 

• loslaten van het ‘ik’/’ik wil’ 

• ledig gemoed - volheid (van 
God) 



Het krachtigste, het zowat 
machtigste gebed waarmee je 
alles kunt verkrijgen en het 
bovenal waardevolste handelen 
komen voort uit een ledig 
gemoed. Hoe lediger dat is, des 
te krachtiger, waardevoller en 
volmaakter het gebed en het 
handelen zijn. Het ledige 
gemoed kan alles.  
Wat is een ledig gemoed? 



Ledig is een gemoed wanneer 
het door niets in de war gebracht 
wordt en aan niets is gebonden, 
wanneer het niet door bepaalde 
emoties wordt vertroebeld en in 
geen enkel opzicht met zichzelf 
bezig is, doch volledig is ver-
zonken in de liefste wil van God 
en uit zichzelf is uitgetreden. 
Daarin verkrijgt elk menselijk 
handelen, hoe bescheiden ook, 
kracht en macht. 

 



• zelfontlediging gaat gepaard 
met           
- het “opgeven van zichzelf”       
- het “opgeven van God ter  
 wille van god”              
-  het loslaten van beelden, 
 gedachten en kennis   
 [intellect en verstand zijn 
 geen instrument om tot het 
 ervaren van god te komen] 

• zelfontlediging leidt tot 
belangeloos leven, tot leven 
vanuit naastenliefde  







MARTIN HEIDEGGER I 

contra 

• het zelf opgevat als ‘ik’ of 
‘enkeling’ 

• “ikke, ikke, de rest kan 
stikken” (als opvatting en 
leefwijze) 

• onverschilligheid, gebrek 
aan engagement / gevoel 
van verantwoordelijkheid 

 



‘SAMENVATTING’ 

• laten we het zelf, onszelf, niet 
langer opvatten als ‘ik’ maar 
als ‘erzijn’ (Dasein) 

• we kunnen erzijn dan ver-
staan als in-de-wereld-zijn, 
medezijn, in verbindingen 
zijn, in wording zijn 

• we kunnen ons bestaan dan 
ontwerpen vanuit het besef 
dat we in betrekkingen zijn en 
vanuit een gevoel van 
betrokkenheid  



MARTIN HEIDEGGER II 



BRONNEN VAN INSPIRATIE 



ZIJNSDENKEN 
na de ‘ommekeer’ (Kehre): 

• zijn als gebeuren (Ereignis) dat 
je toebehoort / je je toe-eigent 

• denken als zijnsverstaan 

• zijnsverstaan als  

 - wachten 

 - los laten 

 - zich inlaten met het opene 

• laten zijn / worden / 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 
gelatenheid, in overgave aan de 
omgeving 

• het wezen van het denken is 
gelatenheid 



MARTIN HEIDEGGER 

zijnsverstaan zijnsbesef     zijnshouding  

  |         |       | 

    wachten       in       vormgeving 
  open staan  verbindingen   van bestaan 
 gelatenheid  wording    vanuit gevoel  
            van verbondenheid 

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

     geen    geen 
         ‘enkeling’    onverschilligheid 



WAAROM IS RUST NASTREVENSWAARDIG? 

Lao Zi 
door leegte en stilte te vinden 
ben je in staat van zelf te doen 
waar de weg om vraagt 
 
 
Meister Eckhart 
door je gemoed te ledigen sta je 
vanuit naastenliefde in het leven 
 

Martin Heidegger 
door gelatenheid zul je in het 
leven staan vanuit het besef dat 
je in betrekkingen bent en vanuit 
een gevoel van betrokkenheid 





www.janflameling.nl 


