
Filosofie Oost / West 
Martin Heidegger - Lao Zi – Antonio Damasio - Emmanuel 
Levinas – Thich Nhat Hanh 
 
Programma 
 
Dag 1 
Martin Heidegger 
Gelatenheid 
 

 
 
Inleiding: Martin Heidegger 
Van Heraclitus naar Heidegger: zijn in wording en in verbindingen, en 
de ‘ommekeer’: van erzijn / bestaan verstaan naar zijn / denken, de 
mens als hoeder ven herder van zijn, het denken als wachten en zich 
inlaten met het opene van de omgeving 
Oefening 
Bespreking: 
Martin Heidegger: Identiteit en differentie (passages) 
Zijn als gebeuren / wederzijdse toe-eigening 
Gesprek 
 
Dag 2 
Lao Zi 
Leegte / stilte 
 
 

 
 



Oefening 
Inleiding: Oosterse filosofie 
Zijnsverstaan, zijnsbesef en zijnshouding – een kwestie van oefenen  
Bespreking: 
Lao Zi: Tao te king 
De vertelling over de ‘weg volgen’, (n)iets, niet(s) doen en deugen, 
leegte / stilte als bron van doen wat de weg vraagt  
Gesprek 
 
Dag 3 
Antonio Damasio 
Voelen wat er gevraagd is 
 

 
 
Inleiding: Antonio Damasio 
Tegen de lichaamsvijandigheid van de Westerse wijsbegeerte, de 
herwaardering van het lichaam en de rol van gevoelens, het onderscheid: 
emotie–gevoel–kernbewust-zijn, het onderscheid: protozelf–kernzelf- 
autobiografisch zelf en de rol van emoties en gevoelens bij morele 
oordeelsvorming 
Bespreking: 
Antonio Damasio: Het zelf wordt zich bewust 
De constructie (in fasen) door de hersenen van bewust zijn / zelf en de 
rol van primordiale gevoelens 

 
Dag 4 
Emmanuel Levinas 
Luisteren naar het gelaat van de Ander 

 

 



 
Inleiding: Emmanuel Levinas 
Het menselijk bestaan, Auschwitz en het echec van de ethiek 
Bespreking: 
Emmanuel Levinas: Het menselijk gelaat 
Autonomie als de reductie van het Andere tot het Zelfde en het gelaat 
van de Ander 
Bespreking: 
Emmanuel Levinas: Anders dan zijn of het wezen voorbij 
Genieting, gevoeligheid als kwetsbaarheid of blootstaan aan de ander en 
plaatsvervanging 
Gesprek 

 
Dag 5 
Thich Nhat Hanh 
Leegte als bron van aandacht voor de ander 
 

 
 
 
Oefening 
Inleiding: Boeddhisme 
Van Boeddha naar Thich Nhat Hanh, het achtvoudige pad, leegte en leven 
vanuit medeleven 
Bespreking:  
Thich Nhat Hanh: Vorm is leegte, leegte is vorm / Wat de wereld nodig 
heeft 
De hartsoetra, leegte als grond en interzijn / Een oproep tot leven n 
aandacht en een boeddhistische visie op behoud van de aarde 
Gesprek  
 
 
 


