in jezelf

betekenis van leven ?

1. probeer niet te falen

vertrouwen

2. als je faalt, geef niet op

je leven is voor groot deel wat jij wilt

in zelfbeschikking

goed of slecht

creatief & kunnen fouten maken

is geen exacte wetenschap

dieren hebben geen keuze

'That's a question for an embryo,
not a man.' S. Butler

L. baculus

in liefde
verplichting

'kwaad' zijn vervreemd van
vrijheid (Citizen Kane &
Gordon Gekko Wall Street)
kies voor open opties

bij keuzes

verdeling
creëren de vrijheid om dingen te
doen; voorkomen 0-som spel

..het is bewustzijn dat ons of
JA, of NEE doet zeggen; de
contradictie van menselijke
aard. O. Paz

DOE WAT JE WILT!

empathie

keuze:

niet wat ons overkomt

het gevoel te leven
gematigdheid

belangrijkste in leven

regels & gewoonten
Actie nooit goed omdat regel is gevolgd!

motieven

wel, hoe we er mee omgaan
Bij de kunst van het leven, is
de mens zowel de kunstenaar
en voorwerp van zijn kunst; hij
is beeldhouwer en het
marmer; dokter en de patient.
E. Fromm, Man for himself.

vreugde
in 80% wordt met immoreel
verwezen naar sex. Voor
mens is sex meer dan
voortplanting & wordt meestal
gebruikt door mensen die
ander plezier willen
ontnemen.

verplaats je in ander
van buitenaf

politici

zoals iedereen; in voetlicht,
alleen dictators denken dat ze
het beter weten

neem ander serieus

steen die gegooid is, kan niet terug!

mens blijft mens

mensen

Leven kan niet 'geleefd worden'
door herhaling van patronen. De mens
is enige dier dat verveeld kan zijn, ontevreden
en zich uit paradijs gestoten voelen. E. Fromm

realiseer je wel wat je doet

Fernando Savater:
Vader aan zoon

moraliteit
carpe diem: verstandig

mede menselijkheid

is geen filosofie of idee!

opties & waarden vrijheid

openingen naar andere mensen

kan veranderen

vrijheid

ethiek voorAmador :

liever niet 0-som optie !!
wat hij ook doet

vb termieten

mens kan van alles worden; een bij alleen een bij

Wees geen imbeciel
stok: leunen op dingen

keuze

bezittingen

integriteit & authenticiteit

dingen

sluiten MENSEN uit
genoeg is genoeg
kunnen ons bezitten

vervangen nooit pers. verant woordelijkheid

grillen

van binnenuit

Doel is een VOL leven te
leven, niet alleen maar een
lang leven (=geluk)

verant woordelijk

