Onderwerpen
Wat is filosofie?
Betekenis van het woord “filosofie”. Filo – Sofia. Streven naar wijsheid.
Doel: Het krijgen van een beter begrip van de wijze waarop de mens zijn bestaan inricht. “De dingen kunnen
er niets aan doen dat wij denken dat ze anders zijn dan ze zijn.”
- Niemand heeft gelijk - artikel
- Het doorbreken van oude paradigma's. (Max Planck)
Ontstaan van de filosofie
In Turkije en Griekenland. In de periode 800 – 400. De opkomst van de polis en het geld. (Athene, Sparta,
Macedonië, Thebe)
Gebieden waar de filosofie zich mee bezighoudt.
- Fysica Kennis van de veranderende wereld (Physis) Eerste filosoof in Griekenland. Thales van Milete
(652-545 v0) voorspelde zonsverduistering. Helios onttroond.
- Logica Kennis van taal en denken (Logos). (Aristotelische logica)
- Ethica Kennis van zeden en gewoonten (Ethos)
Hoe verkrijgt de mens kennis (zie schema oorsprong van de menselijke kennis)
Empiristen, Rationalist en evidentialisten.
Plato, Kant en Jung
Het hebben van een overtuiging en het gevaar daarvan. (schema)
Twijfel en scepticisme. (schema)}
Soorten filosofie
- Ontologie, bestuderen van waarneembare verschijnselen. Meten is weten.
- Rechtsfilosofie: doel van het recht. legitimatie van het gezag, waarom leggen wij straffen op?
Erasmus (1466-1536): “De meeste redeloze dieren leven onder hun eigen soort vreedzaam bijeen, maar voor
de mens is geen dier gevaarlijker dan de mens.”
Thomas Hobbes. Homo homini lupus. De mens is voor de ander een wolf. Daarom moeten er wetten zijn.
Staatsrecht, is de burger er voor de overheid of de overheid voor de burger (John Lock vs Thomas Hobbes)
Grenzen van de filosofie
Wetenschap (wat kunnen we bewijzen, dus weten) --- filosofie (wat kunnen we veronderstellen) --- wanneer
we ons niets meer kunnen voorstellen: godsdienst (wat moeten/ kunnen we geloven).
Grens opgerekt door wetenschappelijk onderzoek naar invloed en de kracht van onze geest. Rattenexperiment
en het intentie experiment.
De invloed van de filosofie op de samenleving en de staat
De inrichting van de staat en het bestuur
Russische revolutie: Vaders en zonen is een roman uit 1862 van de Russische schrijver Ivan Toergenjev.
Franse revolutie: opvattingen over de trias politica heeft geleid tot revolutie: 1789. Vrijheid van het individu
daarna nooit meer weg geweest.
Nietzsche: de filosoof is de geneesheer van de cultuur.
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Collectieve schuld
Jean Paul Sartre: introduceerde na de tweede weeldoorlog het begrip van de collectieve schuld.
De opvattingen over de inrichting van de staat:
Thomas Hobbes en John Locke. Is de staat er voor de burger of de burger voor de staat.
Nodig om dingen te onderzoeken.
Bereid zijn om oordelen, vooroordelen en opvattingen los te laten. De dingen zijn zoals ze zijn. Onze manier
van waarnemen geeft aan de dingen een onjuiste betekenis.
Het doorbreken van oude gedachtepatronen.
Paradigmashifts en de moeilijkheid van veranderen
Vb. De wereld is plat.
Vb. God heeft de mens geschapen in 7 dagen.
Het ontstaan van het denken
De stof bracht de geest voort (Hoimar von Ditfurth)
De ontwikkeling van onze ogen. (zie afbeeldingen en toelichting)
Ethiek en moraliteit zie schema
Indeling filosofie in belangrijke perioden
De Oudheid:
Thales van Milete (625-545), Pythagoras (580-500), Sofisten, Socrates (469-499), Plato (427-347),
Aristoteles (384-322), Stoicijnen.Seneca (1-65)
Middeleeuwen: de kerkvaders Augustinus (354-430), Anselmus (1033-1109) en Thomas van Aquino
(1225-1274).
Renaissance, Leonardo da Vinci, Columbus, Desiderus Erasmus (1467-1536), Nicolo Machiavelli (14691592), Nicolaus Copernicus 1453: (aarde om de zon)
17e en 18e eeuw – begin moderne filosofie Justinianus, (RR), William Harvey (1628 – bloedsomloop)
Galileo Galileï (1564-1642), René Descartes (1596-1650), Thomas Hobbes (1588-1679), Spinoza (1632-1677),
John Locke (1632-1714)
19e eeuw Max Planck, Kant (1724-1804), Hegel (1770-1831), Schopenhauer ( 1788-1860) Kierkegaard
(1813-1855), Nietzsche (1844-1900).
20e eeuw Habermas (1929), Heidegger (1889-1976)
21e eeuw Swaab, Keizer, Mc Taggart, Gude, Roovers
Schepping of evolutie
Overeenkomsten in scheppingsmythen.
Bijbel en Egyptische scheppingsverhaal.
De samenstelling en oorsprong van de Bijbel. Zie schema
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Kan het bestaan van god bewezen worden? Schema
Paas en Peels, Plato, Kant, Nietzsche. Dominee Carel Ter linden, hof predikant.
Wanneer is een levend wezen “mens”?
Experimenten met apen.
Heeft het leven een doel? (zie schema de zin van het leven)
Doel voortplanting. Gaat en vermenigvuldig u. Instandhouding van de soort. Hoe hoger de soort staat op de
evolutionaire ladder hoe belangrijker het individu wordt.
Het ontstaan van het denken
Zie het schema met de afbeeldingen en toelichting
De ogen gingen steeds meer van de zijkant naar de voorkant van de kop.
Ontstaan van godsdiensten Het coulisse-effect
Animisme: in alles zaten goden, in de rivier en in de wind zelf. Offeren om overstromingen te voorkomen enz.
Polytheïsme: meerdere goden bestuurden van bovenaf de aardse werkelijkheid
Monotheïsme: een god. Een politieke beslissing.
Vb. Amenhotep IV, RR stond op instorten; eensgezindheid was nodig voor het herstel van het rijk. Weer
verbinden = religare.
Oorsprong van het kerstverhaal (zie schema zonnegoden)
Was Jezus Caesar?
Prof. dr. E.C.F.A Schillebeeckx (1914 – 2009), Benedictus XVI, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger (1927).
Goed en kwaad
Augustinus, Thomas van Aquino
Het verband tussen intelligentie en atheïsme
Wanneer de gemiddelde intelligentie van de bevolking 1 punt stijgt dat neemt het atheïsme met 1.2 toe. Een
positieve progressieve correlatie tussen intelligentie en atheïsme.
De invloeden van de godsdiensten op het filosofische denken
De zonnegoden. Artikel.
De invloeden van de wetenschap op het filosofische denken
De ontsnapping uit de invloed van de godsdienst en het moderne denken, Descartes en Nietzsche
Trans humanity en kunstmatige intelligentie. Stemrecht voor robots (juli 2011 Zuid-Korea)
De nieuwe mens (Fukuyama)
Onze wereld na de biotechnologische revolutie.
onmogelijk dan wordt het regime onderuit gehaald. (China, Rusland en Noord Korea zijn daar de voorbeelden
van)
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Hoe neemt de mens zijn omgeving waar en hoe reageert hij daarop (zie schema)
Vgl. Plato, Kant, Diekstra, Elliott en Lassen en Chinezen
De vrije of onvrije wil
De vrije wil en determinisme. De vrije wil en het christendom.
Universele wetmatigheden (o.a. synchroniciteit – C.G. Jung, causaliteit en resonantie)
Wij zijn ons brein (Dick Swaab en commentaren o.a. Catherine Malabou)
Opzet en schuld in het strafrecht
Het experiment van Libet. Zie ook: Breingeheimen en het ontstaan van een reactie op gevaar.
Experimenten met eeneiige tweelingen
De wijze waarop de mens zijn keuzes bepaald is in onze genen vastgelegd.
Het zelfbeschikkingsrecht van de mens
Het recht op euthanasie. Ambulante hulp bij zelfdoding.
Bestaat de ziel?
1. Dick Swaab / Bert Keizer. Wij zijn ons brein / De ziel zetelt in ons brein.
2. Gerard Visser, de ziel is in ons denken ten onder gegaan aan de illusie van haar kenbaarheid. Wij zijn onszelf
geworden in antwoord op onze omgeving.
De verhouding tussen de burger en de overheid
Franse Russische revoluties, Romeinse rijk, hellenistische periode, omvang van de bestuurseenheid.
1789 en 1469 / aanval Duitsland op Kreta.
Filosofische gedachten over de EU
De ideale omvang van een bestuurseenheid. Demostenes, Socrates, de Griekse burgerplicht.
Van stadsstaat tot wereldstaat.
Bronnen van het extremisme.
Herverdeling van de welvaart, de Bilderberggroep. De geschiedenis van de elektrische auto. Onze samenleving
is gebaseerd op hebzucht. Het inzicht van de Chinese keizers.
Het intentie-experiment (Lynne McTaggart)
De kracht van onze gedachten. Subatomaire deeltjes worden door onze gedachten bestuurd.
De beweging van subatomaire deeltjes. Na een botsing ontstaat er een blijvende herkenning – alles is met
elkaar verbonden.
Kan de mens veranderen?
Het aanbrengen van blijvende veranderingen in je leven. Hoe weet je wat je werkelijk wilt en hoe krijg je wat je
wilt.
Waarom krijg je altijd wat je verwacht en niet wat je wilt? (Charles Elliot en Maureen Kirby Lassen)
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Economische crisis l
zeer inefficiënte productie. Oneerlijke verdeling van de welvaar over de wereld. internationaal belastingsysteem
werkt niet. Brussel wil inzage in belasting paradijs Nederland voor multinationals. Fiscale zwendel nooit tegen te
gaan.
Het is een systeemcrisis en een financiële. Geld kan in de toekomst verdwijnen voor een heel ander systeem.
Experimenten in Amsterdam: punten systeem. Griekenland tems en VS bonds
Oorsprong belastingsysteem. Adel leende van banken voor oorlogen en luxe. En gaven in ruil de burgers.
Regalen. Waarschuwing van Plato.
Moeten we schulden terugbetalen? De maatschappelijke verantwoordelijkheid van banken. Vereniging Eigen
huis: banken moeten met een gedwongen verkoop andere woonruimte aanbieden. De opeethypotheek. Wie
draagt het risico.
Politieke verkwisting: kanniewaarzijn. Isave, ompoperij door de KvK in IJsland aan Amerikaanse
afgevaardigden. Omgekochte hoogleraren aan Amerikaanse universiteiten om het geldsysteem te promoten en
situatie miljoenen zitten er bij de provincies. Leges en andere opbrengsten.
Wellink die in augustus al wist dat de IJslandse bank op omvallen stond en toch volhield dat het betrouwbaar
was. Argument: ik moet vertrouwen op de lokale toezichthouders.

Wat is geld?
Definitie. Functies. Romeinen (fides)
Weber, socioloog: Die protestantistische Etik und der Geist des Kapitalismus, Benjamin en
Shakespeare. Het gegeven van een structurele onzekerheid.
Ontstaan kapitalisme, overeenkomsten met religie.
Verschil Noord- en Zuid- Europa
Nietzsche, niet dat je gelogen hebt, maar dat ik je niet meer geloof heeft me geschokt.
Ontstaan kapitalisme, overeenkomsten met religie.
Met geld kunnen we ons schuldgevoel witwassen (Coen Simon FM 4 13)
Betekent “geworpenheid” ons lot. Hoe de intrede van het geld de wereld veranderde.
De omvang van de eenheid van bestuur, zie schema
Van stadstaat tot wereldstaat, de betrokkenheid van de burger bij het bestuur. Huidige ontwikkeling terug
naar kleinschaligheid.
Macht en gezag
Het verschil tussen macht en gezag.
De benadering van maatschappelijke problemen (FM 4 2013)
Pedofilie, islam, graaicultuur.
Pedofilie, islam en de graaicultuur.
7 adviezen aan de nieuwe vorst
De “vorstenspiegel” van Erasmus en Machiavelli. (FM 4 13)
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1. Verander zo min mogelijk. 2. Kies de juiste adviseurs. 3. Imago is de kern van de macht. 4. Beter gevreesd
dan geliefd. 5. Word een monument van deugd. 6. Wees gul en help iedere dag iemand. 7. Kom altijd beloftes
na.
De “vorstenspiegel” van Erasmus en Machiavelli. (FM 4 13)
De crisis II
Hoe denken filosofen over de crisis? (Thomas Sedlackek en Job Cohen)
Het gevaar van groepsbelangen. (Rousseau en James Madison)
Democratie:

De kern is conflict fm 2 – 2013. Homo homini lupus.
Tunesië, Egypte, Libië, Syrië, Marokko, Turkije. Argentinië pikt beleid niet meer
Het verschijnsel van de honderdste aap.
Actuele onderwerpen
Het ijzeren gezicht van de schuld.
Vrije wil en voorbestemming.
Met geld kunnen we ons schuldgevoel witwassen (Coen Simon FM 4 13)
Betekent “geworpenheid” ons lot. Hoe de intrede van het geld de wereld veranderde.
Wat betekent solidariteit anno 2013
De kracht van ons denken.
Het experiment met de rattenmoeder en jongen. Wat betekent dit voor de grenzen van de filosofie.
Het wetenschappelijke bewijs van het bestaan van een hyperuimte.
Wat is bewustzijn? Zie toelichting het bewustzijn.
3 sektoren: Fysiek, mentaal en imaginair.
Nietzsche , het nihilisme en de EU
Het leven van Nietzsche en de invloed en interpretatie van het nihilisme.
Ontstaan van het nihilisme, Toergenjew.
Soorten nihilisme.
Rene Gude
Denker des vaderlands. Enkele van zijn opvattingen.
Kan het bestaan van god bewezen worden?
Door Paas en Peels
Superbrein (Chopra en Tanzi)
Onze hersenen ontwikkelen zich voortdurend.
We gebruiken onze hersenen om te evolueren en te ontwikkelen. Onze intenties zijn daarbij de leidraad.
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Het homohuwelijk
Doel van het huwelijk, RR: Usus, coëmptio en manus huwelijk. Nakomelingen voortbrengen is essentieel in de
overeenkomst. Is het huwelijk een verbintenis of een overeenkomst?
De dood, een absoluut einde of een begin van een ander leven?
De verschillende angsten voor de dood.
Nietzsche, Plato en Kant.
Gewelddadigheid en intolerantie in het christendom en de islam
Markante overeenkomsten!
Christendom is verspreid met het vuur en het zwaard. (Clovis rond 600) Vervolging van ongelovigen was
toegestaan mits het ging om het behoud van het geloof. Daar hield men zich overigens niet aan.
Heksenprocessen en verbranding.
Thomas van Aquino: door het doopsel hebben de gelovigen zich definitief onder de jurisdictie van de kerk
geplaatst. Heidenen en gelovigen moeten kunnen worden gedwongen om tot het geloof terug te keren of te
komen. Vervolging vond op grote schaal plaats. Om het doel te bereiken was bijna alles geoorloofd.
Onverdraagzaamheid.
De geest van onverdraagzaamheid is steeds een wezenlijk onderdeel geweest van het christendom.
Zie: “God Geloof Geweld”.
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