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Opbouw

• Het is toch vanzelfsprekend dat minder stress, krampachtigheid, en meer ‘aanwezigheid’ leidt tot 
beter handelen tegenover de medemens … 

• Maar als filosoof … 

• Opbouw lezing: 

• - begin positief

• - steeds meer problematiseren

• - ethische uitdagingen



Mindfulness                ethiek

• Inderdaad, er zijn enkele onderzoeken die een positieve relatie bevestigen: 

• + verpleging; 

• + gevangenis

• Grote studie vond ‘moderate increase in prosociality’, met name slechts in compassie en empathie



Bedenkingen: Mindfulness        ethiek

• Bij minfulness is de individuele persoon de focus: 

‘Je maakt bewuster keuzes, je hebt minder stress, je kunt beter je grenzen bewaken, kunt beter 
ontspannen en genieten, meer energie. Oftewel: een hogere kwaliteit van leven.’ 

• De andere rol van oordelen: ‘Minfulness instructs one to approach emotions with curiosity and 
acceptance, without judgment or attempts to change the experience.’



In spirituele tradities

• Ook in het christendom de overtuiging: spirituele rust is pas te realiseren in een zekere 
onthechting van de wereld. 

‘Het lijntje naar boven versus het lijntje opzij’

Compassie

Contemplatie

Studie



Maar in de religieuze tradities …

• … gebeurde dat in een soort ‘arbeidsdeling’ in de kerk. Vanuit een wereldbeeld waarin men deel 
van een groter geheel was.

• Juist tegen de achtergrond van grotere geheel relativering van het ik. 

• Kritiek op mindfulness: het heeft de grotere spiritualiteit geëlimineerd, en dan houd je de ik-
gerichtheid, de naar binnen gekeerdheid over.  



Minfulness bevestigt onrechtvaardige structuren

• Purser (McMIndfulness, How Minfullness became the new Capitalist Spirituality) beschrijft 
mindfulness als onderdeel van het neo-liberalisme. 

• Het neo-liberalisme wil eigen verantwoordelijkheid van het individu (participatiemaatschappij, 
zelfredzaamheid in de zorg), maar het laat in feite het individu aan zijn lot over



Minfulness bevestigt onrechtvaardige structuren (verv.)

• Purser: Mindfulness wordt gebruikt om mensen tot betere prestaties in de arbeidsmarkt aan te 
zetten: 

• - Het belooft vrijheid van stress maar legt verantwoordelijkheid volledig bij het individu. Mensen 
ertoe aangezet zichzelf te exploiteren … en dat noemt men dan vrijheid! 

• - Het leidt af van de eigenlijke structurele oorzaken, en bevestigt zo het systeem. Door mensen te 
helpen met onrechtvaardige structuren om te gaan leert het deze te accepteren. Letterlijk de ogen 
sluiten voor eigenlijke onrechtvaardigheid.



Uitdagingen voor mindfulness

• Onderscheid ‘verlicht zijn’ versus ‘verlicht worden’. De gerichtheid op het ontwikkelen van de 
eigen awareness kan de morele gevoeligheid uitschakelen. 

• Hoe laat iemand minfulness doorwerken in het leven? In plaats van passiviteit activiteit en 
‘empowering’ om in de wereld aan de slag te gaan.

• Erkennen dat er méér is dan minfulness. Naast mindfulness kritische gedachten ontwikkelen over 
samenleving en de omgeving.

• Ontken niet de wortels van de grote spirituele traditie (Christendom en Boeddhisme waarin 
zelfonthechting centraal staat).


