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Terugkeer van de gevoelens
•

ik voel
 

ik ben
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Het goede leven

Overleven en de feiten
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Denken en feiten

Rol van emoties
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Probleem van bewustzijn

Organisme en de wereld
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• “Ik begreep al min of meer hoe de verschillende emoties worden
opgewekt in de hersenen en worden uitgespeeld in het theater van
het lichaam.
• Ik kon me ook voorstellen hoe de opwekking van emoties en de
resulterende lichamelijke veranderingen waaruit een emotionele
toestand grotendeels bestaat, worden gesignaleerd door meerdere
hersenstructuren die zijn uitgerust om dat soort veranderingen in
kaart te brengen, en die zo het substraat vormen voor het voelen
van die emotie.
• Maar ik kon met de beste wil van de wereld niet snappen hoe dat
hersensubstraat van het gevoel bekénd kan raken bij het organisme
dat de emotie heeft. Ik kon geen bevredigende verklaring bedenken
voor het feit dat hetgeen bewuste wezens 'gevoelens' noemen,
gekend kan worden door het voelende organisme.”
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Gevoel en verstand
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Wat moet er zijn;

Wat weten we nu?

:?<BB6E@AG: J::<9
– ¥¦§¨©ª«¦§ ¬¦ ®¦¦« ¬©« ¯° ¦ª §± ²³¬©« ¯°
«®°´¦µ«¶
NOE@:G J:8?5J
– ·¸¬¦ª¦¸ ¹º¸¸¦¸ ®©©ª¸¦³¦¸ ¬©« ¥¦§¨©ª«¦§
«®°´¦µ« ¦¸ «²« ¨²¸¨µº§¦§ ¹²³«¶
4:?OB?J:6 >:?<:6:6
– »©« ¦ª ¸ ¯¦« ¯²²´¬ ¼©¸ ¥¦§¨©ª«¦§ ®¦ª¹½©©³
§ ²³ ¾²¼¦¸§«©©¸¬¦ ¿³¦¬¦À ³²Á¦µ°¹ «¦
³©¹¦¸¶
maieutiek 2016-college3

•
•
•
•

Z( + ! ),"" )  )1  
* $"1 .)) $* )'-%*+ !3
Â'-%*+ ! %*""* % " '""1*%*"
Â'-%*+ !  $* % + !
%$"1 !1
Â'-%*+ ! % ($ 
maieutiek 2016-college3

2

26-8-2016

De nuances in het brein
• Verschil tussen een emotie, het gevoel van een emotie,
en kennis van dat gevoel van die emotie.
• Een natuurlijk laag attentieniveau gaat vooraf aan
bewustzijn, gerichte aandacht treedt op na de
ontplooiing van het bewustzijn. Attentie is even
noodzakelijk voor bewustzijn , maar is niet genoeg en
ook niet hetzelfde als bewustzijn.
• De stroom van scènes in het brein, de voorstellingen,
bestaan niet in een vacuüm. Ze worden geïntegreerd
en geünificeerd vanwege de uniciteit van het
organisme en ten bate van het welzijn van dat
organisme.
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Denken als instrument
•
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