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hoe kunnen de behandelde inzichten en praktijken uit een ver verleden relevant zijn voor de 21e eeuwse mens? 

allereerst dienen we te beseffen dat elke filosofie vooral reflecteert op de eigen tijd, en geen universele kennis is 

dat blijkt uit de wijze waarop elk religieus en filosofisch systeem reageert, maar ook voortbouwt op het vorige 

dat betekent dat we niet alle aspecten van zo’n systeem klakkeloos moeten kopiëren naar de huidige tijd 

maar ondanks de vele verschillen tussen de diverse levensfilosofische stromingen zijn er ook overeenkomsten 

als we focussen op de grote lijnen binnen de behandelde stromingen ontstaat het volgende beeld: 

 

➢  niet de waarheid / werkelijkheid op zich staat centraal, maar de relatie waarin wij tot de wereld / het leven staan 

     het bestaan van god(en), een objectieve werkelijkheid of absolute waarheid is niet wezenlijk belangrijk 

     ook het vaststellen van een menselijke natuur, of ons ‘ware zelf’, draagt niet bij aan begrip 

     we verabsoluteren onze overtuigingen, meningen en (smaak)oordelen al snel tot de waarheid 

     daarmee houden we vast aan een vals beeld van ons ‘zelf’, waarin we onszelf gevangen houden 

     waar het om gaat is vat te krijgen op de wijze waarin zaken in relatie tot elkaar staan (inclusief onze rol) 

     acceptatie van het feit dat de wereld / maatschappij zich niet voegt naar onze eisen leidt tot bescheidenheid 

 

➢  geluk & vrijheid zijn niet gelegen in het overwinnen van obstakels in de wereld, maar van obstakels in onszelf 

     niet het leven maakt ons tot slachtoffer; dat doen we vooral zelf, door een geloof in hetgeen ons ego dicteert 

     ons ego bestaat uit de identificatie met onze cognities, emoties en sensaties, voortkomend uit ervaring 

     m.a.w: geconditioneerde patronen van denken, oordelen, voelen en gewaarworden, waarnaar we leven 

     passies / emoties zijn niet intrinsiek slecht, maar vormen wel een gevaar als we ons erdoor laten leiden 

     onthechting / loslaten is niet ingaan op de impulsen voortkomend uit de interactie tussen ons ego en de wereld 

 

➢  inzicht in de betrekkelijkheid, vergankelijkheid en context-gebondenheid van alles helpt ons hierbij 

     zelf-reflectie stelt ons in staat inzicht te verkrijgen in hoe wij ons tot de wereld verhouden: ‘ken uzelf !’ 

     zo leren we te bezinnen op wat er in het leven daadwerkelijk toe doet, en wat daar alleen maar van afleidt 

     de cultivatie van concentratie, aandachtigheid, bezinning en bewustzijn zijn hierbij onontbeerlijk 

     daartoe moeten we ons regelmatig onthouden van geneugten, die ons afleiden, onze aandacht doet verstrooien 

     voor deze matiging moeten we discipline kweken, maar niet tot in extreme: het is zoeken naar het juiste midden 

     deze zelf-beheersing, door relativering en matiging, is iets anders controle-behoeftigheid, wat een valkuil is 

 

➢  tradities & rituelen kunnen ons helpen ons leven te structureren, en om te markeren wat belangrijk is 

     ze vormen geen doel op zich, maar staan ten dienste van het (persoonlijke en maatschappelijke) leven 

     tradities & rituelen zijn dus niet louter gewoonten: handelingen waaraan we gewend zijn 

     immers: er bestaan ook geconditioneerde handelingen die we bestempelen als slechte gewoonten 

     deze brengen de impulsen (niet te verwarren met spontaniteit) voort die we nu juist willen vermijden 

     naar mate we onszelf beter afstemmen op de wereld om ons heen, zullen we spontaner kunnen handelen 

 

➢  empathie & compassie met onszelf, anderen, en de wereld om ons heen maakt ons ontvankelijker 

     we zullen minder de behoefte hebben ons stempel op de wereld te drukken, en de dingen te willen beheersen 

     een gelaten, onthechte houding stelt ons in staat onze beheersingsdrang opzij te zetten, en te luisteren 

     zo leren we de wereld kennen door een andere bril dan die van ons ego, en kunnen we ons ‘zelf’ ontstijgen 

     deze onthechte houdig kan bijdragen aan meer rust en wijsheid in onszelf, alsook in de maatschappij 


