
Inleiding

De culturele omwenteling

‘Moge u in interessante tijden leven’

Een Chinese vloek 

In interessante tijden leven: is dat een vloek of 

een zegen? Hoe dan ook, we kunnen zeggen 

dat de hedendaagse mens zich te midden van 

interessante tijden bevindt. Sommigen genieten 

ervan, anderen vinden dat moeilijk en complex. 

Moeilijk, omdat we leven in een tijd van cultu-

reel pluralisme, ontkerkelijking en secularisatie. 

Het traditionele waardensysteem wordt losser, 

zodat mensen minder houvast hebben. Een her-

waardering van alle waarden, eens voorspeld door Nietzsche, is tegenwoordig 

in volle gang. 

We ervaren een grote historische overgang en socio-culturele transfor-

matie. Daardoor staat de mondiale gemeenschap op de grens van twee grote 

culturele tijdperken. Om een indruk te geven van de mate van verandering 

die op ons afkomt, is een vergelijking met de overgang van hellenisme naar 

de middeleeuwen op zijn plaats. Wat houdt de overgang in? Net zoals in het 

hellenistische tijdperk, bevindt zich het Westen in een overgang van natio-

nale staten naar een mondiaal rijk. We zitten in een transitie van een warme 

familie- en natieband naar een eenzaam en naar zingeving zoekend bestaan. 

Deze transitie accepteren betekent open staan voor een nieuwe, mondiale 

gemeenschap en ingewijd worden in de cyberwereld.1

1. David Ulansey, Cultural transition and spiritual transformation: from Alexander 

the Great to Cyberspace, in The Vision Thing: Myth, Politics, and Psyche in the World, 

edited by Thomas Singer (Londen en New York: Routledge, 2000), 213-31.
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10 PLURALITEIT VAN DE LEVENSKUNSTEN

De huidige culturele transitie wordt deels veroorzaakt door de technolo-

gische revolutie, en deels zijn er politieke en sociale redenen in het spel. We 

kunnen stellen dat de traditionele cultuur langzaam wegebt, terwijl er nog 

geen nieuwe uitgekristalliseerde cultuurvorm voor in de plaats is gekomen. 

Natuurlijk kan dit proces ook heel boeiend zijn, want het biedt veelal ruimte 

aan interessante persoonlijke ervaringen en en aan innerlijke verdieping. 

Immers, als de eerdere vaste maatschappelijk-culturele vorm al verdwenen 

is en er nog geen andere voor in de plaats is gekomen, bevindt de mens zich 

in een periode waarin hij weliswaar weer ongeborgen en alleen is, maar ook 

opnieuw open staat voor de naakte werkelijkheid zelf, los van alle culturele 

façades en constructies. Er is dan sprake van een leegte, maar een leegte die 

niet slechts een gebrek aan iets is, maar tevens een opening vormt naar iets 

anders. Leegte kan wanhoop en eenzaamheid betekenen, maar ook: ruimte 

en vrijheid. Ruimte voor ware inzichten en ontdekkingen, ruimte om de 

diepte in te gaan.

De diepte ingaan vormt een achterliggende inspiratie van hedendaagse 

levenskunst. De levenskunst bestaat in het zodanig vormgeven van je leven 

dat je komt tot een realisatie van je persoonlijke potentieel, en dat je steeds 

meer samen gaat vallen met je eigen capaciteiten en verlangens. Dat de mens 

een kunstwerk van zijn eigen leven maakt, klinkt misschien bizar, maar mens-

zijn is op zichzelf al een buitengewone ervaring. 

Van buitenaf gezien is de mens slechts een natuurlijk verschijnsel, ver-

gankelijk en kwetsbaar. Innerlijk voelt bijna iedere mens zich bij tijd en wijle 

eeuwig en onuitputtelijk, als leefde men in een oneindig bestaan. 

Soms botst de stem van hart en dromen met de stem van de buitenwereld. 

Welke stem is dan de ware? Is de mens slechts een eendagsvlieg, een alle-

daags natuurverschijnsel, of zitten er oneindige diepten en een grenzenloos 

potentieel in onze geest verborgen? Of hebben beide stemmen gelijk? Hoe 

dan ook, is het mogelijk om dat raadselachtige en verheugende gevoel van 

innerlijke oneindigheid om te zetten in concrete daden? Kunnen we echt het 

wezen worden dat we denken te zijn? 

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, maar het is het proberen 

waard om ernaar te zoeken. Levenskunst vormt een reactie op de kloof die 

bestaat tussen de verlangens van de mens enerzijds en de beperkingen van de 

buitenwereld anderzijds. Om deze kloof te overbruggen, ontwikkelt de mens 
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methoden om belemmeringen te overwin-

nen en vorm te geven aan zijn innerlijke 

kracht, zodat hij zijn volledige potentieel 

beter kan aanwenden.

Dat dit mogelijk is, komt omdat we 

als mens geen vastomlijnde grenzen heb-

ben, maar een project zijn, een worp van 

de natuur in het onbekende. In de heden-

daagse cultuur zijn we bijvoorbeeld getuige 

van het verschuiven en vervagen van de 

grenzen tussen mens en technologie naar 

een soort cyborg. Onze geest vergroeit met het internet, en onze oren met 

mobiele telefoons. We bevinden ons in een dynamisch proces van voortdu-

rende verandering en zelfontplooiing, en verleggen daarbij permanent onze 

grenzen – door het aanleren van nieuwe methoden, het verbeteren van onze 

capaciteiten en door het verwerkelijken van onze mogelijkheden.

In het proces van zelfontplooiing – het menselijk leven – vormt geluk de 

onderliggende motivatie. De oude Grieken spraken hier van eudemonia. Zelf-

ontplooiing houdt in dat geluk bereikt kan worden via zingeving. 

Onze visie op eudemonia houdt in: het verwerkelijken van het menselijk 

potentieel, en het overwinnen van onze beperkingen, dat wil zeggen: men-

selijke ontwikkeling of enhancement. Met enhancement bedoelen we hier het 

omzetten van de beperkingen van de menselijke conditie naar een positieve 

verwerkelijking van ons potentieel. 

Anders dan gebruikelijk, wordt er in dit boek een wat bredere uitleg van 

het begrip ‘enhancement’ gehanteerd. Enhancement zal hier verwijzen naar 

alle manieren om onze geestelijke en fysieke capaciteiten te vergroten. Dat 

omvat zowel psychologische training (zoals zelfmanagement of zich afstem-

men op intuïtieve inzichten; meditatie; autogene training) alsook het gebruik 

van psychofarmacologische en technologische middelen, zoals hersenimplan-

taten en neuro-, gen- en digitale technologie. 

De ontwikkeling van het zelf en de persoon met zijn eigen kracht vormt 

de basis voor alle vormen van enhancement. Deze ontwikkeling heeft uiter-

aard behoefte aan filosofische bezinning en reflectie. Zulke bezinning kun 

je op allerlei manieren bereiken. Bijvoorbeeld bij de verwerving van nieuwe 
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12 PLURALITEIT VAN DE LEVENSKUNSTEN

vaardigheden, de verdieping van onze ervaringen of in een combinatie met 

nieuwe technologische ontwikkelingen. Maar je kunt ook verdieping bereiken 

door het vinden van nieuwe betekenissen in het leven, het versterken van de 

eigen kracht en in een toenemende beheersing van eigen doelstellingen, pri-

oriteiten, tijd, vaardigheden, plannen, levensstijl en uiteindelijk de toekomst. 

We kunnen twee soorten enhancement onderscheiden: ten eerste die 

welke is gebaseerd op technologische vooruitgang, en ten tweede de inner-

lijke ontwikkeling van de mens, die niet te reduceren is tot kwantificeerbare 

technologieën. Tot de zachte, op bewustzijn gebaseerde methode van men-

selijk enhancement of ontwikkeling behoren de filosofische praktijken die 

we in dit boek gaan bespreken. Ze omvatten onder meer aandachtstraining, 

analyse van mythen in het dagelijks leven, actieve verbeelding, visieontwik-

keling, existentieel-biografische analyse enzovoort. Het gaat om zoeken naar 

levenskunst als een zoeken naar een unieke manier om gelukkig, om ‘jezelf’ 

te zijn. Want ons leven bestaat uiteindelijk in ontwikkeling: een spannend 

avontuur zonder begin en misschien ook zonder einde. De zoektocht in dit 

boek heeft als drijfveer de oproep van Nietzsche om gevaarlijk te leven, om 

alle diepten op te zoeken en om onze grenzen te verleggen. Levenskunst is 

“alleen voor degene zonder hoogtevrees”.

Drie belangrijke aandachtspunten zullen onze zoektocht bepalen:

1. Omgaan met het onbewuste en de illusie van het zelf (hoe om te gaan met 

het slimme onbewuste?).

2. Consistentie en eclectische aanpak: de ‘Zweedse tafel van levenskunst’ 

(hoe moeten we ons verhouden tot de onmogelijkheid van een volledig 

consistente levenskunst en tot de onvermijdelijkheid van een eclectische 

aanpak?). 

3. Maakbaarheid versus authenticiteit (oftewel een wetenschapsgerichte, of 

juist een spirituele levenskunst). 

1.1 Omgaan met het onbewuste en de illusie van het zelf

Tegen de achtergrond van het huidige onderzoek naar onbewuste bronnen 

van gedrag – van bijvoorbeeld Ap Dijksterhuis of Benjamin Libet – vragen we 
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ons af of levenskunst überhaupt wel mogelijk is. Het doel van levenskunst is 

immers een leven in overeenstemming met bewust gekozen uitgangspunten, in 

een zelfverkozen richting. De richting bepaalt de persoon zelf: voor sommigen 

is dat een intellectueel zinvol leven, voor anderen juist een plezierig leven en 

voor nog anderen een opwindend leven. We gaan er daarbij gemakshalve van 

uit dat het mogelijk is voor het bewuste zelf om ons gedrag aan te sturen en 

om er zelf richting aan te geven. Maar deze aanname is in strijd met de opvat-

ting dat de vrije wil een illusie is, en het bewuste zelf slechts een marionet 

van onbewuste processen in onze hersenen. De studie van bijvoorbeeld Libet 

suggereert dat al het menselijk gedrag bestuurd wordt door onbewuste factoren 

in de hersenen. Neemt men dit echter letterlijk, dan moet men stoppen met 

alle pogingen tot levenskunst, zelfmanagement, persoonlijke verandering, en 

zelfs cognitieve gedragstherapie zou zinloos zijn. 

Bestaat er eigenlijk nog wel een uitweg voor de menselijke vrijheid en voor 

het vrijelijk herinrichten van het eigen leven naar keuze? We zullen nog zien 

dat onbewuste sturing van gedrag een zekere mate van controle hiervan door 

bewustzijn niet hoeft uit te sluiten. Er is misschien een uitweg die een zekere 

mate van vrijheid mogelijk maakt. In dit boek zullen we bezien hoe men de 

kracht van het onbewuste voor levenskunst kan aanwenden.

1.2. Consistentie en eclectische aanpak: Zweedse tafel? 

De hedendaagse mens lijkt verloren of verdwaald te zijn in een woud van 

alternatieven voor een traditionele christelijke, of – in meer algemene zin – 

een westerse levensbeschouwing. Hoe om te gaan met deze alternatieven? 

Levenskunst is in de mode. Er bestaat echter niet één levenskunst, maar er 

zijn verschillende (elkaar soms uitsluitende) levenskunsten. We noemen alvast 

drie belangrijke soorten levenskunst: 

1) Technocentrische of technisch-wetenschappelijk georiënteerde, op de 

Verlichting gebaseerde levenskunst.

2) Klassieke levenskunst. Deze richt zicht op de oude Grieken, met name op 

Aristoteles en de stoïcijnen. Tegenwoordig wordt een klassieke levenskunst 

voorgestaan door onder andere Wilhelm Schmid, Joep Dohmen en Paul 

van Tongeren.
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14 PLURALITEIT VAN DE LEVENSKUNSTEN

3) Spirituele levenskunst: mindfulness, yoga, Tai Chi, westers daoïsme en 

boeddhisme, new age, transpersoonlijke psychologie. De basis hiervan 

vormt de westerse esoterie en oosterse filosofische stromingen, zoals het 

boeddhisme, de Vedanta en het daoïsme. 

Hoe om te gaan met richtingen die soms met elkaar in strijd zijn? Moet men 

consistent voor één richting kiezen of is er een combinatie van richtingen 

mogelijk bij het bepalen van een waardevol pad? Wat wil men met levens-

kunst bereiken? Hoe moet de mens die op zoek is naar zingeving omgaan 

met de levensbeschouwelijke diversiteit die zich achter de diversiteit aan 

levenskunsten ophoudt?

In dit boek laten we ons leiden door de zogeheten socratische onwetendheid 

en openheid naar de werkelijkheid, die zich voordoet als een zich uitbreidende 

horizon van het bestaan. Omdat we niet weten wat de absolute waarheid is, 

zullen we alle paden benaderen als potentieel uniek en waardevol. Zoals 

bekend neemt iedereen steeds slechts een gedeelte van de werkelijkheid waar, 

namelijk alleen dat deel waar we min of meer uitdrukkelijk aandacht aan 

besteden, terwijl er noodzakelijk ook altijd een ‘verborgen deel’ is. Daardoor 

hebben we wellicht een schijnzekerheid, terwijl we het verborgen deel, de 

diepte, vergeten. Vergelijk het volgende, sterk ironische gedicht van Herman 

Hesse: 

Die ewig Unentwegten und Naiven

Ertragen freilich unsre Zweifel nicht.

Flach sei die Welt, erklären sie uns schlicht,

und Faselei die Sage von den Tiefen.

Denn sollt es wirklich andre Dimensionen

Als die zwei guten, altvertrauten geben,

Wie könnte da ein Mensch noch sicher wohnen,

Wie könnte da ein Mensch noch sorglos leben?

Um also einen Frieden zu erreichen,

So laßt uns eine Dimension denn streichen!
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Denn sind die Unentwegten ehrlich,

Und ist das Tiefensehen so gefährlich,

Dann ist die dritte Dimension entbehrlich.

Herman Hesse, Das Glasperlenspiel

Vanuit het perspectief van een fundamentele onwetendheid kan het zijn dat 

tegenstrijdige perspectieven in een oneindige werkelijkheid weer heel goed 

samen kunnen gaan en elkaar zelfs veronderstellen. Denk bijvoorbeeld aan 

de wetenschappelijke objectiviteit (technocentrisme) en de subjectiviteit van 

introspectie (spirituele levenskunst). Door een diepte in de werkelijkheid aan 

te nemen, kunnen we concluderen dat juist een combinatie van verschillende 

levensbeschouwelijke elementen in levenskunst voor evenwicht kan zorgen. 

In positieve zin kunnen we spreken over een ‘Zweedse tafel’ van levens-

kunsten. Dat houdt in dat men zich niet consistent hoeft te verbinden met een 

richting, maar fragmenten uit verschillende richtingen kan kiezen en zelf een 

eigen ‘menu’ kan samenstellen. Veel (toekomst- en technisch georiënteerde) 

transhumanisten2 bijvoorbeeld, zoals Ray Kurzweil (1948), praktiseren ook 

mindfulness. Maar er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de 

voordelen van mindfulness en de resultaten daarvan worden geleidelijk opge-

nomen in meer gevestigde wetenschappelijke visies.

Ook is er sprake van een overlap met betrekking tot de huidige richtin-

gen: veel elementen van spirituele en technocentrische levenskunst verrijken 

elkaar. Bijvoorbeeld, een eetpatroon waarvan de gezondheid wetenschappelijk 

is vastgesteld wordt geaccepteerd en opgenomen in spirituele levenskunst, 

terwijl omgekeerd meer lichamelijke praktijken uit de spirituele levenskunst, 

zoals yogagymnastiek, worden opgenomen in wetenschapsgerichte levens-

kunst. Alle uiteenlopende levenskunsten bevatten drie uitgangspunten (zie 

schema 1). Ze verschillen echter in de manier waarop deze uitgangspunten 

begrepen worden.

2. Transhumanisme is de filosofie die beweert dat de mensheid zich verder kan en 

zal blijven ontwikkelen door middel van wetenschap en technologie.
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Zelf &
Agentschap Geluk

Zingeving

Schema 1 – Uitgangspunten levenskunsten

1.3 Hedendaagse levenskunst: maakbaarheid versus 
authenticiteit

Behalve het probleem van de consistentie bestaan er ook andere belangrijke 

kwesties voor de hedendaagse levenskunst. Denk aan het fundamentele verschil 

tussen een wetenschappelijke en een spirituele benadering van de levenskunst. 

Volgens de wetenschappelijke benadering dient de heldere, cartesiaanse rati-

onaliteit het uitgangspunt te vormen. Dat houdt in dat het leven in principe 

maakbaar is. Men creëert leven op een rationele manier conform de gekozen 

doelen en waarden. Maar dan doet zich het volgende probleem voor: als alles 

(vriendschap, liefde, geluk, gezondheid, creativiteit) maakbaar is, wat is dan de 

waarde van dat alles? Als een gelukkige liefdesrelatie of een goede vriendschap 

geen wonder meer zijn, geen cadeau van het lot, maar iets wat met behulp van 

psychologische technieken en zelfmanagement bereikt kan worden, verliezen 

we dan niet iets heel belangrijks? Zijn ze dan niet meer authentiek? 

Als je gelukkig wordt met behulp van gemoedsverbeterende pillen of als 

gevolg van cosmetische chirurgie (een mogelijk bestanddeel van wetenschaps-

gerichte levenskunst), ben je dan nog echt gelukkig? Stel je voor dat iemand 

zijn partner ontmoet dankzij wetenschappelijke psychologische diagnostiek 

en vervolgens leert hoe zijn relatie het beste te onderhouden en tot bloei te 

brengen. Is men dan niet de essentie of het wonderbaarlijke van de liefde, de 
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overgave, de verrassing, kwijt? Want als alles onder controle en vervangbaar 

is, is iets dan nog uniek of waardevol te noemen? 

Dit zijn mogelijke bezwaren tegen wetenschapsgerichte levenskunst. Maar 

hier kunnen we tegen in brengen dat datgene wat algeheel niet-maakbaar is, 

ook niet gemanipuleerd kan worden, terwijl men enkel met al datgene wat 

van ons afhangt rationeel kan omgaan. Een oud spreekwoord luidt: ‘God helpt 

degene die óók zijn best doet’. Onder ‘wat God doet’ wordt hier dan verstaan 

de niet-maakbare component, datgene wat uniek en authentiek is. Bijvoor-

beeld, de ene mens heeft passie voor kunst, de andere voor wetenschap, een 

derde voor de natuur. Dat alles is niet maakbaar. Wanneer je ervan uitgaat 

dat je een passie voor kunst hebt, kun je bewust je energie inzetten om een 

kunstenaar of wetenschapper, of juist een natuurkenner te worden, en kun 

je gebruik maken van maakbare paden. Of neem het voorbeeld van een lief-

desrelatie. Een ‘klik’ tussen twee mensen is niet te maken. Ze is er of ze is 

niet. Tegelijkertijd kan men met psychologische vaardigheden veel dagelijkse 

relatieproblemen voorkomen en de bloei van de eigen relatie bevorderen. De 

liefde voor het leven, de bewondering van het heelal: ze schijnen niet maak-

baar, maar als ze aanwezig zijn, kan men hierop weloverwogen en actief een 

levenskunst bouwen. 

Men kan het verschil tussen spirituele en technocentrische levenskunst 

overwinnen door onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet maakbaar 

is, ervan uitgaande dat die twee elkaar complementeren en veronderstellen. 

Kijken we bijvoorbeeld naar de klassieke levenskunst van Aristoteles vanuit 

het perspectief maakbaarheid en authenticiteit. Voor Aristoteles bestond het 

probleem destijds nog niet echt. Voor Aristoteles betekende techne immers 

zowel ‘kunst’ als ‘techniek’. Beide hadden een sacrale oorsprong – in de zeg-

genschap van de negen muzen. 

In het oude Griekenland, van voor de ‘zondeval’ in het machinale tijd-

sperk, bestond er eigenlijk nog niets ‘vals’ of niet-authentieks. Of iets nu door 

middel van techne was gemaakt (zoals een beeld), of langs natuurlijke weg 

ontstaan (zoals een landschap), alles gold voor de oude Grieken als echt. Zou 

dit soms niet nog steeds een uitweg kunnen zijn? Kunnen we ook nu wellicht 

nog technologie tot haar authentieke en sacrale oorsprong herleiden, en in 

deze context begrijpen, bijvoorbeeld via de Griekse mythen? Denk aan de 

vleugels van Icarus en Daedalus, of aan het vuur van Prometheus.
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Aan de hand van grote en kleinere thema’s uit het menselijk bestaan kij-

ken we naar wat oude en moderne levenskunstenaars onder de filosofen ons 

hier te vertellen hebben. We volgen hun aanwijzingen en streven ernaar om 

harmonisch om te gaan met pluraliteit van levenskunsten. 

Als we enkel handelen zonder de zin ervan te ervaren, of alleen nog maar 

vragen stellen zonder tevens te komen tot handelen, zou ons leven stagneren. 

Door de levenskunst in overeenstemming te brengen met datgene wat we 

belangrijk vinden, kunnen we dit voorkomen. Soms blijft men na het door-

lopen van dit proces alsnog hangen in het vroegere gedrag, maar dan wel op 

een manier die zelf als waardevol is beoordeeld.3

In de levenskunst van de oude Grieken, de Ars Vitae, in het Wu Wei van 

de daoïsten, en in de levenskunst van de hedendaagse filosofen vinden we 

talloze aanknopingspunten om onze visie op ons leven en ons handelen weer 

in een zinvolle samenhang te brengen.

Dit boek richt zich evenzeer tot de specialist als tot de geïnteresseerde leek. 

Het wil niet slechts theoretische kennis verschaffen, maar ook een verbinding 

mogelijk maken met voorbeelden uit het dagelijkse leven: dit om de soms 

wat abstractere overwegingen te verduidelijken en te verlevendigen. Iedere 

levenskunst heeft haar eigen zeggingskracht en is méér dan een presentatie 

van ideeën, stromingen en culturele richtingen.

In dit boek stellen we problemen van hedendaagse levenskunst aan de 

orde. We komen met voorstellen voor praktische oplossingen, toepasbaar in 

het hier en nu. Door het aanbieden van diverse methoden proberen we het 

menselijke potentieel te realiseren, om te komen tot ontwikkeling van actor-

schap, geluk en enhancement. Tevens treft de lezer trainingsopdrachten aan, 

aan de hand waarvan deze zelf levenskunst kan praktiseren, en voorgestelde 

praktijken in het dagelijkse leven integreren. Deze trainingsopdrachten zijn 

tot stand gekomen in het dagelijkse werk van de auteurs, in de omgang met 

hun cursisten en studenten. Tegen de achtergrond van de grote vraag in de 

huidige samenleving naar zelfrealisatie, wilden wij graag dit boek schrijven. 

3. Zie W. Schmid, Ongelukkig zijn, een aanmoediging (Amsterdam: Ambo, 2013).
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Als u meer verdieping in levenskunst wenst, bent u van harte welkom op 

onze masterclasses, lezingen, consulten, studieweekenden en filosofische 

denkvakanties. 

Meer informatie: 

Centrum voor Filosofie en Spiritualiteit: www.ricosneller.blogspot.nl 

Universiteit Leiden, Instituut voor Filosofie, 

Postbus 9515, 2300 RA Leiden

Centrum Voor Filosofie en Kunst (http://centrumvoorfilosofieenkunst.nl) 

Keunenhoek 29, 6021 CW Budel

Tel. 0031(0)495491544

Aletheia Humanity Next: http://www.aletheia.academy 

Korvetwal 1, 2317 GR Leiden

Tel. 0031(0)715225046
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