
Binnenwereld Organisme
(homeodynamiek)

Buitenwereld
aandoening aandoening

Fysieke Emotie
ook in achtergrond

Bewustzijn
bestaan,grens,orientatie

Levensdrift

Voortbestaan (=leven)

Voortplanten

Optimaal Biologisch welzijn

Eigen belang (ook sociaal)

Begeerte

Eros : willen bezitten 
(eigendom en partner)

Moraal: liefde

Begeerte

Thymos : waardigheid: gerespecteerd willen worden 
(trots, eer en macht)

Moraal: rechtvaardigheid
bedreigingen

kansen

Primaire emoties
- Angst

- Agressie/Boosheid

- Blijdschap

- Verdriet/Verlies

- Liefde/Affectie

- Verrassing/Schrik

- (wan) Hoop

- Afkeer/Haat

Universeel

Sociale emoties / Passies (Spinoza: 45x)
- Sympatie/Compassie

- Ver- en bewondering

- Dankbaarheid,Trots

-Jaloezie

-Schaamte, schuld

- Verontwaardiging

- Verachting

Cultuur

Stemming

Proto zelf (onbewust)

Kern zelf (bewust)

----------------------- grens mens/dier

Autobiografische zelf

Uitgebreid bewustzijn

Non standaard problemen

Geweten/ Religie/Ethiek

Conditionering/Patronen

Genetisch, Ontwikkeling en Cultuur

- pijn/plezier

- straf/beloning

- goed/ slecht

- toenadering/afwenden

- voordeel / nadeel

Genetisch

De mens als Damasio’s socio-biologische organisme: lichaam en geest zijn één

Drinken, Voedsel, Affectie, Seks [genot]

Verkenning, Onderzoek, Kennis [zekerheid]

Respect, Veiligheid, Lid van de groep, Positie/Status, Samenwerking, Spel,

Kunde en Vaardigheden, Toekomstperspectief [zekerheid]

Een mens is niet te kennen,

Ieder handelt naar zijn eigen aard

Achtergrond gevoel
Gezond/Ziek

Energiek/moe

Ontspannen/Gestressed

Optimistisch/Depressief

(dis)Harmonie

(in) Stabiel

Associerende

Inbeeldingen

Zonder respect

Gen zelfrespect

Het Zelf

Afbeelding
( status lichaam)

Gevoel
(is Zijn)

(is leven managen)

Inbeelding
(Perceptie)

Autobiografisch

Geheugen
Ratio Kennis

(Geheugen)

De verleden toekomst

Taal
(spiegel)

Stemming
(continue emotie)

(re)Aktie

Deels Vrije Wil

Geweten/ Religie/Ethiek

Onderzoek/FilosofieWetenschap

Vrije wil?

Predestinatie/predispositie

Niet bewust oorzaak wil, wel mogelijke acties

Wel bewust geplande gevolg

Negatieve emoties als begeerten worden dwarsgezeten: Lijden!

De mens is een autohypnotisch dier, een wezen

wat zich inbeeldt wat hij is en is wat hij zich inbeeldt

Sloterdijk ( ordinary madness - spinoza) 

Intuïtie

Ontwikkeld denkvermogen

Hoger bewustzijn

Systeem van systemen

Verbeelding

Creativiteit, en Kunst

dus nooit in control

geen supermarktmodel c.q.beste kiezen

Ethiek

Opvattingen en geloof, goed en kwaad worden

bijna altijd bepaald door de groep waar men

lid van is ( peers) of van wil worden. Bepalen

Dus ook veel van de sociale emoties!

(Sloterdijk: zien, horen, gedragen)

Associerende

Afbeeldingen

Proces van de Geest: manipuleren beelden

Daarna pas in taal formuleren

Ideologie van het biologische leven is inderdaad : Life, Liberty, (Property) and the pursuit of Happiness 

Universeel: gezondheid, materiele welvaart, liefde, vriendschap, het goede, het schone (maar ook het ware ?) 

Geheugen en Bewustzijn vormen de basis

voor het menselijk drama, zowel in vreugde

als in verdriet en lijden

Spinoza: meer of minder 

perfect > Blij of Droef

Feedback

Ervaringen

Leren

Mensen hebben dus 

voorkeuren

voor afbeeldingen 

Ego


