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model v○○r ons beⅥ皿stz叫n nodig om con鮎cten

op te kunnen lossen.'

̀M餌r op庇=融[ste mome批weet de mens届d r的e胴lle 1/er砂のc姐ngen i頂e証om中en
融撮zij証s肋t de融en5, de (obors e両e supe｢com甲teγれiビルer肋ch[en e冊ie[ b均正jpe両所de･'

YUVAしNOAH HARARI,甘O財O D且US, P. 4ol

ij de huidige

en pro亡es岨ndsme of com皿unis‑

zichtbaar in de Ame正ka狐se

wereldwij de

me en kapitalisme. De strijd gaat

vemezingsdeb細工en血ssen

polaris証e gaat bet

血ssen de twee meest pn皿aire

Donald皿mp en Hi皿ヴClinton

n宣et meer om een

menseliike kwaliteiten: rede en

en vierj aar later Joe Biden; Clinton

ideologische s垂d

em〇億e.

tussen ka血olicisme

Het meest dramatisch werd dit

en Biden met koele argumenten,

Tmmp met wame passie. Maar

geen enkel beghp v○○r elka叫geen

｣ouw rol7 Meer de koele argumen‑

de geest re血ts廿eeks kumen

spoor v種n ve巾inding.

ten ofjuist de he寵ge e皿oties沌n

obseⅣerenタ坤v○○血eeld medita心e

wat wasje oordeel over de rol van

z〇九s ontwikkeld in het boeddhis‑

de 2nder?

me. Harari stelt dat dit zelfonder̲

Een vergelijkbare polarisatie
komt temg in veel ac血ele

onderwerpen, zoals in de klimaat‑

Ⅵrderop z血ik ingaan op een

zoek mar ons bewustzijn het

dis皿ssie mssen wetensch乙pp坤k

ui同veg uit○○uw con批ct. Eerst

meest urgente onderzoekspro]ect

onde血ouwde c昨rs en emoties

bespreek ik een nieuw皿odel van

van deze eeuw is.

van sceptici. Maar ook in vriend‑

ons bewustzun･

B巨WUS丁ZりN

schappen en lie蝕esrela亡ies.

lN丁巨ししIG巨N丁i且OF

Hoe we血t ons bevⅢstzij櫨? De

Ⅶ乙agstukken, en onze ethiek is

B巨WUS丁ZりN?

もestseⅡer De肌eeste肌e碓eれ虎e均en

gebaseerd op een impliciet

Televisiepresenねtor A垂n Lubach

van Rutger Bregman en He持cch[‑

mensbeeld: ons bewustzun ls een

liet eind 2o2o zien hoeje na dhe

囲cird助ctdsg evo cl van Tona血an

strij d tusse丘positieve rationaliteit

岨ikken op Youmbe of言aceb○○k独

Haidt beschrijven hoe mensen een

en negatieve emotie. Maar stel nu

in ee皿bubbel terecht kunt komen.

deugdzame k狐t hebben, van waar‑

da亡dit mensbeeld over ons

Waarje veⅣolgens eindel○○s inje

uit we ons met een groep veめin‑

geliうk beves心gd wordt. Het tover‑

den, maar waardoor we tegelijker一

In essen丘e zijn dit e血ische

bemustzijn niet klopt? Dan blijven
deze tegenstellingen onoplosbaar.
InteⅡecmelen z〇九s Antonio

w○○rd bier is血g〇五tme. Slimme

algorimes kennen jou beter

句d blind worden v○○r de mening
v乙n andere groepen･ We gaan dan

Dam乙sio, Yuv血Noah Harah en

danjeze埠en bre皿genjou in die

Jonathan Haidt tonen aan dat

nieuwsberi chten of commerci ele

e皿〇五es en verdedigen dat achteraf

morele besluiten Seen rationele

redames waa血njeje心血s voelt

met ra亀onele argumenten.

besluiten zijn, niet gebaseerd zijn

en waar machthebbers of commer‑

op pnm粗re e皿oties,皿aar op een

ciele bedrijvenjou kunnen mani‑

conflict? Het volgende citaat

p血eren of gebmiken.

iⅡus種eert de gebmike坤ke

derde deel van ons bewustzun: ons
gevoel･ Het liうkt Crop ddt de皿eeste

intellectuelen en politici blind zijn

De皿a血t van血g〇五tmes is een

pn皿a宣r mt va皿onze inm沌es of

Hoe komje d乙n電t een

psychologis血e adviezen o皿

gevolg van een皿isvers亡and v乙n

conflicten op te lossen: ̀stuur aan

v○○r deze boodsch乙p･ Een parむ

25 oo jaar westerse psychologie en

op een wapenstilst皿d･ B申opje

digm種over ons bewustzゥn

丘loso命e: het wa乙nidee ddt ra宣onele

tong, slikje besch山digingen in en

ver乙nde虹niet zomaar. Harah en

intelligende het belangrijkste deel

Damasio waarschuwen dat we ons

van ons beunstzijn is. Harari

de e皿〇五〇nele uitbars丘ng de ratio

bemustzijn kumen verliezen aan

waarschuwt in zijn boek Homo Dcus

weer de ove血a皿d ne皿en'

gun eⅢaar een ademp狐ze. Laat na

algoritmes en stellen dat bet

dat de wetenschap op een劃es○

urgen亡is om de nieuwste inzich‑

○mv加工end dogma種取oerst: ddt

te皿over ons bewustzりn zo snel

organismen algorimen zijn en dat

moge坤k prak血sch toe te passen.

het leven dataverwemng is･

Het toepassen van deze inzichten

D a種rd○○r wordt i皿teⅡigen丘e

dan kan dat n○○it de oplossing van

vraagt evenwel een gedragsveran‑

losgekoppeld van beunstzijn. Hij

het co皿組ict opleveren. Ddt weet ik

de正ng die juis章onmoge坤k is

stelt dat de belangrijkste vraag van

al te goed uit eigen ervaring. Wat

v乙nui亡onze ra心on血iteit.

deze eeuw is: ̀wat is waardevoⅡer,

Vandaar nu eerst een klein
geda血tenexpehment. Nee皿even
de句dje in te leven in een recent

inteuigen丘e ofbevⅢs章ziうn7'

(Harah,2018, p･ 409).

(Swimen,之o之l, p.27).

Maar als die ratio alleen
argumenten achteraf levert om je
pnmaire em〇五es te verdedigen,

herken jij hiervan, bij jezelf en in
｣e omgeving7 En in bet con鮎ct ddt

je eerder beschreven hebt?

Volgens Har証kan de weten‑

⊂on鮎⊂t met een gelie鮒e, goede

schap wel iets over intelligentie

vhend, ofop sodale media. Voel

zeggen, en over血g〇五血en,皿aar

B且WUS丁zi)N

opnieuwhoe bet was om eH組ar ̀de

niet over beunstzijn. Daavoor

De polarisatie tussen ratio en

waarheid te vertellen

hebben we me血oden nodig die

emotie lijkt dus niet te verdwijnen

. wat was

巨巨N MODEしV○○陣ONS

d○○rde ra心oweer de ov色でli乙nd

ノ

te laten nemen. We hebben een

denkbeeld ddt de γede de leiding

gevoed door emoties en geda血ten･

zou moeten nemen moet血s pure

○○k in bet boeddhisme is deze

nieuw model v○○r ons bewしistzりn

dwaasheid worden beschouwd: En

dhedeling van ons bewustzun

nodig o皿conHicten op te kuⅡnen

moraalp sycholoog ￨omthan H ai dt

temg te vinden (Den Boer,之olうa, p･

(之o之1, p･ 112) stelt: ̀De vere正ng van

57‑58)..

lossen.

Het standaardmodel van ons

de rede, dieje sons aan廿e氏in

Denken, gevoel en emo心es zりn

bewustz主jn in onder meer創oso魚e

創oso魚sche en wetenschappelijke

niet aⅡeen verschillende delen van

en psychologie gaat uit van

k正ng, is een waanidee. Het is een

ons beunstzijn. In ons hart en

du血isme: het rationele denken

v○○血eeld van geloven in iets wat

ooze buik z主jn ○○k neurologische

tege皿over e皿o丘es en gevoelens.

niet besta.at.'

ne亡werken te vinden die onder

Daarbij worden emoties en
gevoelens veel血d○○r e雌ar
gebmikt en zelden goed gede丘ni‑

Ook bet du.alistische idee van

皿eer皿et homonen Gen g丁o亡e

rationaliteit ten opzichte van

invloed op ons hebben. Damasio

gevoel en e皿o心e is een vergiss宣ng･

beschr申het e血ehsche zenuw‑

Recente publicaties in de psycholo‑

stelsel in de buik als bet allereerste

gie en neurowetenschap pleiten

brein. Dit zemwstelsel speelt een

d血edeling in ons bewustzijn. In je

v○○r een dhedeling in ons

belangrijke rol bij gevoelens en

h○○蝕皿etje gedachten, de

beⅥ宣stzijn. Nee皿b手jv○○血eeld de

ste皿皿ingen en producee虹9 5 %

eerd･ In bet dagelijks spra種kge‑

bmik zien we echter veel meer een

pop血ahsenng van ddt idee door

v狐de serotonineタde neur〇億狐s‑

ham, en bet emo心onele korte

Piet vr○○n (1989〉. In onze

m誼er die een sleutelrol speelt坤

l〇両e va皿it de onde血uik.

hersenen zouden dhe verschil‑

a縦〕c心eve st○○missen en de

lende s皿c調ren zun te onder‑

correcties daarvan (Damasio, 2o ig,

over ons bewustzijn zo'n之5○○ ｣aar

scheiden, die坤benoemt血s het

p･ i3i)･ Hethmhee血○○keen eigen

geleden bij pht〇 〇〇k begon met

rep心elenbrein (de hersenst乙m),

ne亡werk van丘enduize皿den

deze dhedeling: ̀Het de皿ken hee免

bet z○○gdierenbrein (net li皿bisch

neuronen, die je als ̀岨eine

zりn zetel in bet h○○組, bet gevoel

systeem) en bet mensenbrein (de

hersenen'zou ku皿nen benoe皿en.

in de borst, de begee虹e (de emode)

hersenschors〉.

Het ban s⊂heid章onder皿eer

gevoelens van lie組e vanuit het

Interessant is ddt het denken

in het onde坤f'〈St6rig,之oo7, p･

Damasio onderscheidt

onytocine af, bet liefdeshormoon.

172). Plato plaatste bet denken wel

eveneens dhe delen in ons

op de eerste plaats ‑ en datis

bewustz主jn: bet de皿ken, net voelen

komen tot een model van ons
beunstzijn, heb ik me laten

O皿vanuit deze inzichten te

steeds §terker geworden亘a

en de emoties. Damasio wijst de

Descartes'̀Ik denk dus ikben'en

ra五〇naliteit血s bron van皿ora血a鼻

inspireren door een v種n de

K種nts ̀Bedien｣e van｣e eigen

en stelt veⅣolgens: ̀○○k moet de

belangrijkste filosofen van de

gedachte worden a毎ewezen dat

Mn廿gste eeuw: Ludwig Wi章屯en‑

we simpelweg onze e肌o正eタ

stein. Hij stelt dat veel filosofische

verst亀nd'.

Recent neurowetens心神pelij k

onderzoek en nieuwe inzichten in

皿oeten volgen'(Da皿asio, 2ol g, p.

章egen steⅡingen ver○ ○rzaakt

de psychologie stellen ddt de

217). He亡zijn de gevoe重eれ5 (waaⅣan

worden door ond○○rdach章

nadruk op de menselijke rationali‑

de bela皿g巧kste lie組e en心血‑

taalgebⅢik. He章is i皿mers niet de

teit een grote verg工ssing工s･

is皿e z主jn) die volgens hem de

taakvan de魚loso危e o皿met

Damasio (2ol9, p･之17)‥ ̀Het

essen丘e v狐ons bewustzりn zijn,

nieuwe begrippen te komen,皿aar

om de bestaande begrippen

̀謹露露盤蒜pellJ ke

nauwkeuhg亡e be坤ken en te
ordenen (Snel,之o之o)I

Als ik dat doe, vanuit ons
dagel主jks spraakgebⅢik en m章n
onderzoek, ko皿ik to亡het

volgende model van ons beunst‑
z主jn:

‑

Rationaliteit/denken (hoofd);

Damasio en Haidt een vergissing･

beloning en s廿af die we血en door

‑

Posi丘eve gevoelens z〇九s lie紺e,

Dan wordt duidelijk wえa工o皿de

middel van chemische, viscerale en

compassie en altru
‑

isme (hart);

Negatieve emoties zoalshaat

en woede (buik〉.

nadⅢk op intelligentie en

neur血e processen in crea皿ren die

血g〇五tmes zo'n gr○○t gevaar is

v○○rzien zijn van een geest･ De

v○○r onze s乙menle高ng･

Damasio schrijft dat intellectu‑

processen v乙n beloning en straf

leiden tot niets anders dan

ele processen zi血heel goed lenen

gevoelens van genot en西n･ De

elkaar?

voor een algoritmische weergave,

wa種rden die onze cul請ren in ere

maar kuns血a心ge organis皿en

hebben gehouden, in de vom van

AしGORI丁M巨N,

k皿nen geen gevoelens genereren･

k皿st, religieuze ove調igingen ,

IN丁重し｣iG巨N丁I巨管N

En juist die geooelens皿aken ons

re chtspraak en re chtvaardig

MORAA｣

k種raktehs血ek menselえjk. Da皿種sio

bestuur, zl]n gesrieed op basis van

De mdⅢk op de ra五〇nalitei章in

(2019, P. 1%〉: ̀Morele waarden

gevoelens. Zodra we bet huidige

ons morele handelen is volgens

komen v○○n uit processen van

che皿isch subs忙aa章v○○r坤den en

lLLUSTRATIE CH,ARAARKES]E二N

Hoe ve血ouden deze zich tot

voor bet tegendeel daaⅣan, geno章

bew○○stzijn en de ve血indende

gevoelens te kmnen onderzoeken

en floreren, zouden verwijderen,

schakel tussen denken en e皿〇五e.

(Harah, 2o之o, p. 382).

zouden we de m調urlijke basis

Dit voelen is esse皿心eel v○○r het

verwij deren voor de morele

皿aken van morde keuzes. Volgens

kmje de geest zien血s een s廿○○m

systemen die we momenteel

Da皿asio z主in de wa種重den van onze

van subjectieve ervaringen die je

kennen.'

則lⅢ重en ges皿eed op basis van

玉田皿t obseⅣeren zonderj e daaraan

gevoelens.

vast亡e houden. Zo kunnen we onze

Hoe we血t血t morele gevoel7
V劃ui亡een gevoel van al章misme

互n dit皿orele gevoel皿oet

Wat is medita心e了In medita心e

e書gen geest leren d○○rgronden･

k皿nnen we ̀het onophoudelijk

geoefend worden: ̀Moreel gedrag

Harah beschrijft hoeje in

na]agen van ons eigenbelang

bestaat uit een reeks vaardigheden,

medita.丘e kun亡ontdekken ddt

o皿der con廿ole houden'. vanuit dit

verworven door herhaalde

ged乙ch亡en en e皿oties opko皿en en

gevoel kumen we de i皿pulsen

oefensessies, §edurende een lange

weer verdwijnen, zoals de wind uit

pe五〇de, op basis van bewust

verschillende ri血心ngen kan

van onze gedach亡en en emoties

geゐmuleerde phncipes en

komen, maarje zelfniet die wind

keuzevrijheid.'Altmisme ̀kan als

redenen,しwat veⅣolgens '七en

bent,丁e bent niet de wirwar van

weerstaa皿. ̀we hebben een

een bewuste menselijke strategie

tweede natuui'in bet cognitief

worden geanalyseerd en onderwe‑

onbevⅢste wordr (Damasio, 2o宣o,

dat verhaal. Het menselijk lijden

zen'(Dam乙sio,之olタ, p. 221).

p. 309).

ontstaat als je je aanje egolstische

Maar dat oefenen is precies wat

｣egeda加en eれemo亡工e5

zelf gaat hechten. Bevrijding

niet gebeu虹in onze same血eving,

ontstaat door het loslaten van a皿e

en zekemiet op onze miversitei‑

gehech血eid en iden髄catie.

ten. Waaro皿niet7 Bregman (2o之o,

le be批正efde高r肋r肋n

gedachten en emoties･ Te bent niet

p･ 462) ken bet niet opbrengen om

Maar meditatie wordt in bet
Westen sons ○○k ingezet v○○r

te皿e瓜teren en viel weer temg op

egois心s血e doelen als jezelflekker

de r証o van de Ve亜⊂hting om zお皿

voelen of tev了eden皿edewerkers

den lee血egels te onderbouwen.

hebben in een bed巧f (Limemam,

Deze afkeer v劃oefeneⅡ en

之o書9). In het boed皿is皿e is

OEF且N且N

mediteren geldt zelfs v○○r een

med血心e juist een皿e血ode o皿

Hoe kunnen we oe缶nen in

hoogleraar Boeddhologie. Toen ik

egols皿e te leren he血ennen en te

心血壬sme? Damasio stelt dat net

de Leidse h○○gleraar丁om血an Silk

調和sfomeren in心血王s皿e.

probleem van ons mense坤k

inteⅣiewde v○○r miうn boek over

DaarⅤ○○r is in bet boed皿is皿e de

bewustzijn is dat de verschiⅡende

bet boeddhisme, venelde hij Hog

intende van de皿edita心e heel

delen van ons brein niet goed

n○○it gemediteerd te hebben, en

belangrijk, met als belangrijkste

ve血onden zijn. Z主jn onderzoek

ddt ○○k n○○it te gain doen (Den

en皿eestgebmikte intentie

toont aan dat weerstand tegen

Boe暮之○○8b).

lie組evoⅡe aandacht (Den Boer,

2013‑I).

verande互ng in veわand staat met
een con組ic調euze rel乙丘e tussen

M巨DI丁A丁i巨

hersensystemen die respectievelijk

Hara五〇efent wel met meditatie

CONFしIC丁OP｣OSSING

met emo心eve neigingen, met

en eindigt zijn boek met 21 lessen

Dan nu mum eigen ervaring met

gevoelens en皿et de rede te maken

v○○r de 21e eeuw皿et een inspire‑

皿ed誼tie･ Ik heb uitgeb重eid smdie

hebb en.

rend h○○飽smk hierover･ Volgens

Het prqiect van de mense坤ke

hem hee丘de wetenschap nog geen

gedaan, inteⅣiews gehouden met
wetenschappers en spi五山ele lera‑

enkele vem証ng gevonden v○○r

ren (onder皿eer uit bet Tibet租ns

opnleuw verbinding te maken

gevoelens als lie鮒e en al皿義sme.

boeddhis皿e). Op basis van der轟g

mssen deze drie s垂dende delen

En zelfonderzoek van de geest,

van ons bewustzijn. Daarbij is bet

door biiv○○血eeld皿edit証e, is

en net geven van皿edit証e億ainin‑

voelen de essen丘e van ons

v〇〇五〇pig de enige Ⅲanier o皿deze

gen een meditatie ontwikkeld om

皿oraliteit is dan om telkens

j aar ervaring met eigen meditatie

Het es損vva両a調den Boer is p｢盲kk台le雨. H陣ewee｢章dat de

○○k in Nede｢l細d hee｢s亡(｢elatieve) a｢moede, De之e menseれza‡

mensheid eeuwenlang een ernstige vergissing gemaarkt heeft:

bet een zo手g到n hoe we ps∀cho事ogis⊂h活e聴き尋｢ zitteい､ Zoais

活de me畦hee嚇en geen章wee maa｢d｢ie systemen. Naa5t ｢ede

Be｢told B｢ech亡く19之8) het ○○it千〇｢剛中ee｢de:王厨komm章細s

en emotie is e｢ he章gevoel. De d○○｢hem aaれgeha尋lde neu｢owe‑

Fressen, dam kommt擁Mor調. En bij politici en machthebbers

tenschappers wijzen zelfs op neuronale systemen rond de buik

zal het evenmin een issue zijn. Hoe blijf ik op het pluche, is een

en net hart die b印aさlde s亡〇両es尋f5cheide乱Die sto岳es bel'n‑

｢eleva亜e｢e v｢亀ag活die k｢涌gen.

zelfs als Nederiandse wetenschappers bij lan den Boer con‑

vloeden ve｢volgens weer o白ze 'state‑of‑mind',却n亡abei onde｢

dan deze pag活a ove｢buik, ha｢亡e∩ h○○fd与p｢eekt boekdeien. .

K昧活d盲e亡abel v○○｢al蝿尋｢ he口aa亡ste w○○｢d活e撮e kolo爪:
twee keer ego

i

sme en een keer altru

i

sme. volgens Den Boer

wordt het tijd datwe de rationa=teit niet meerals hoogste

与亡ate｢en da亡e｢"geen v｢a亀g is'naa｢ t｢a涌ng活⊂omp尋ssje誹e紳e
en altru

rsme dan lijkt hij een eenzame weg te bewandelen.

Maar èen dappere en lovenswaardige weg is het zeker we= L鋤e

is高[hea両

goed beschouwen､ W卸t ｢a亡ionee汗ede∩e｢en kunnen a!go｢it‑
men me南ig Data ook (Busato, Schoonman. &Van Baal, 2o2i),

Dr. Wo面er Schoonm伽j5 bedr据spsycholoog en Zazen‑beoefe批胴r.

maar dat is niet het wezen van ̀mens‑zijn,.

相eer涌rorm｡tje i5 te vi

Ok, po庇taken. We moeten meer richting Liefde en Altru
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s‑

nde面n z幽Iverzam調werk

(2oi2, 2o丁3). Oak

js hrj閥van de redactiemad v伽De Psycholoog.

me. Lief zijn voor elkaar, zelfonderzoek via meditatie,je trainen
in mindfulness en erkennen dat gevoelens be]angrijk zijn. Dit

Bregman, R. (2oig). De meeste me碓en de岬en. Amsterdam:

De Correspondent.

訓es moet leiden tot ve｢binding活de samenleving in pl租章s

Busato,V., Schoonman, W., &Van Baal, E. (2o2i; red.).

van de huidige polarisatie.
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gei○○f in de goedheid van mensen, net als B｢egmanくまo｢9)
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me∩5en op deze aa｢de leef亡onde｢de尋｢爪oedeg肥れsvan een
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de dhedeling van ons bewustzりn

15 miⅡuten weer helder, on章s匹n‑

en veⅣolgens na 15 minuten

te kunnen eⅣaren, onderzoeken

nen en meer in contact皿et皿un

medita心e een open gesprek va皿it

en veⅣolgens een ve血inding te

gevoel van lie組evoⅡe aanda血t.
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̀waarach心gheid'kon voeren･ De

groep hid v○○raf een ko虹e

en em〇百es (Den Boer,之oo8え,

toe in rela五e血er種pie,廿祖ningen

toeli血丘ng ge虹egen op onze

2oo8b, 2o工乙,之olうa/b〉, 2ol4,乙015,

en discussies over kwetsbare

betekenis van waarheid en

2o重6,之oig)･ De medi亡a轟e duu調

onderwe曹en I

waara血心gheid en de rol van

ongeveer 15 minuten. Als ik deze

In従n zo'n discussie was het

medita心e doe, ○○k al ben ik皿oe

魚scinerend o皿te zien hoe皿en

en ges億est, ben ikv巧wel血中d na

eerst e址aar ̀de waa血eid ve調elde',

e皿o心e, ra丘o en gevoel da証n.
量n het sdiema hieronder is dit

s amengevat:

waarin je een gevoel van waarach‑

met inzichten uit medita丘eve

Dan is bet nu申d temg te gaan

tigheid kunt gaan ervaren.

disciplines z〇九s het boeddhisme,

naarjouw eⅣ乙hng, net con鮎ct

Me章af〇五s血kun je dit eⅣaren血s

bieden de moge坤kheid van een

zoalsje dat aan het begin van dit

een diepe mstige zee van pure

dhedeling van het beⅥ皿stzun:

ar丘kel d○○Ⅳoeld en opgeschreven

aandacht. Verbind dit metje hart,

denken, voelen en emotie. Daarbij

hebt. Nee皿opnleuw 5皿i皿uten

d○○r亡wee h乙nden opje hart te

is he章voelen de essen丘e van ons

de車d omje in datcon組ictin te

leggen. VeⅣolgens kun je

bewustzijn, en kan皿edita丘eve

leven, voel de emoties en kijk naar

onderzoeken ofje dit gevoel van

oe缶ning vanuit een posi心eve

alle argumenten･

waarachtigheid in contact kunt

intentie bijdragen a劃een ver‑

brengen met iem乙nd met wie｣e

binding mssen de dhe delen van

de eenvoudige versie van onze

een con鮎ct hebt, z〇九sje eerder

ons bewustzお皿, en veⅣolgens

medita心e doen. Neem hierⅤ○○r

v○○rjezelf opgeschreven hebt ○ ○手

aan verbinding tussen mensen en

ongeveer een kwar寄er, bij

wel in je verbeelding, ofwel, bij

groepen mensen onde血ng･ Van

v○○rkeur met ontspannende

v○○rkeu事in het echt.

｣OUW巨RVA剛NG

÷

Te kunt vervolgens onderstaan‑

Als je hieryoor tij d neemt, kun

muziek in een ms廿ge Ⅲi皿te.

Te gaat iets diep6r en sneller

con舶ct naar ve血inding ‑ die hoop

wil ik met dit essay delen･

｣e lets eⅣaren v狐de bev巧ding

ademen, d○○rje mend, gedurende

vanje egoistische zelfen het
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de hele meditatie. Te onderzoekt

ervaren van een gevoel van

/肌den Boer smdee｢deflosofe en

eerstje eigen ̀waa喜heid'. ｢e legt

心血is皿e.

boWk肌de, i;olgde een opl融ing

h○○組en obseⅣee虹je gedachten

CONCしUSI巨

vde m誼ngcn op庇[g崩cd囲n

en twee handen opje onderbuik en

De eeuwenoude tegensteⅡing

boe就航訓e, coのch叫7 en肌edi亡〔南e･

je observeert]e emoties. Metafo‑

調ssen emotie en rede b坤kt op een

Hij i5 projccm肌agcr頂j ec棚c‑

hsch kunje血t eⅣaren血s golven

bel狐g巧ke vergissing書e bems‑

mee批e, (γela轟e‑)加e｢叩e叫伽誼eγ証

dieje皿eeslepen. EⅣaar hoe het is

ten: de oversch乙証ng van de rede

mntm, mcd高｡tie cn gcdmgsl/er肌de‑

血s jeje volledig iden咄ceen皿et

en het niet onderken皿en van het

ring cn pub丑dst. E

｣e eigen waa血eid.

belang va皿gevoelens als量ie組e

van俄t stuk 1/erschect高n her V批職lmse

en心血is皿e. Recente publica丘es

blad Psyche er Brein. E‑m扉l:

afwisselend twee handen op je

加軌伽肌5ge高庇e fhe調所e飢

Vervolgens maakje contact met
dat deel van]e geest dat een

uit de neurowetenschえppen en

nieuwsgiehge obseⅣ乙tor is,
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