
 

 
 

 Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden 
 

Programma Summerschool:   
 
Het wonder van het bewustzijn.  
Westerse en oosterse mystiek 

 
Maandag 22 augustus t/m vrijdag 26 augustus 2022 
 
Docenten : Michel Dijkstra en Rico Sneller 
Het wonder van het bewustzijn. Westerse en oosterse 
mystiek over de ontdekking van je zelf 
 
‘Om de wereld in een zandkorrel te zien en de hemel in een wilde bloem/ moet je de 
oneindigheid in je handpalm houden en de eeuwigheid in een uur.’ Deze dichtregels van 
William Blake tonen zijn grote verwondering over de mogelijkheden van het menselijk 
bewustzijn.  Door de eeuwen heen hebben mystieke filosofen en kunstenaars uit oost en 
west nagedacht over het wonder van onze geest. Zo draait de zendialoog van 
beeldenstormende meesters als de Chinese Linji (800 n.Chr.) om het overschrijden van de 
grenzen van het ego, zodat je ‘het zelf voorbij het zelf’ kunt vinden. De middeleeuwse Indiase 
dichteres Mahadeviyakka ziet de weidsheid van het bewustzijn juist in een spiritueel-erotische 
versmelting met de hoogste godheid of Shiva. Hoe opmerkelijk is het om hiervan parallellen 
aan te treffen bij twee Westerse filosofen: Carl du Prel (1839-1899) en Ludwig Klages (1872-
1956): beiden mystici uit de school van Schopenhauer, zij het met heel andere accenten. 
Waar Du Prel afstevent op een “transcendentaal (=hoger) zelf”, spreekt Klages juist over de 
extase en het openbreken van het “ik”. 
In deze cursusweek zullen we ons intensief bezighouden met het begrip van het ‘zelf’. Is dit 
begrip misschien het mystieke dynamiet dat de filosofie aan haar grenzen brengt? 
 

 
Maandag 
22 augustus  

 

09.45 uur Aankomst met koffie/thee 

10.30 uur Bewustzijnsfilosofie na Schopenhauer: inleiding 

11.15 uur Koffie/thee 

11.45 uur Carl du Prel: meester van het onbewuste 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

14.00 uur Du Prel en ons droomleven 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Du Prel en het geheugen 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur Tekstlezing uit Thomas Mann, Doktor Faustus 
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21.30 uur Einde programma van dag 1 / aan de bar 

 
Dinsdag  
23 augustus 

 

Vanaf 07.00 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Ludwig Klages en de levensfilosofie: inleiding 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Geest en wil: stoorzenders van het leven. 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

14.00 uur Ziel en verte-ontvankelijkheid. 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Naar een mystiek van oerbeelden. 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur Gedichten van Ludwig Klages 

21.30 uur Einde programma van dag 2 / aan de bar 

 
Woensdag  
24 augustus 

 

Vanaf 07.00 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Een lotus in de modder: zen over de bevrijde geest 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Dood de Boeddha, vertrouw op jezelf: zenmeester Linji over open 
bewustzijn (1) 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

14.00 uur Dood de Boeddha, vertrouw op jezelf (2) 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur Documentaire D.T. Suzuki 

21.30 uur Einde programma van dag 3 / aan de bar 

 
Donderdag 
25 augustus 

 

Vanaf 07.00 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Een dans met het goddelijke (1): de bhakti-filosofie over de op 
zijn oorsprong verliefde geest 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Een dans met het goddelijke (2) 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

14.00 uur Woorden van vuur: de bhakti-filosofie van Mahadeviyakka (1) 

15.30 uur Koffie/thee 
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15.45 uur Woorden van vuur (2) 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur Documentaire bhakti 

21.30 uur Einde programma van dag 4 / aan de bar 

 
Vrijdag 
26 augustus 

 

Vanaf 07.00 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Ontmoetingen tussen Oost en West (1) 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Ontmoetingen tussen Oost en West (2) 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

Aansluitend Einde Summerschool ‘Het wonder van het bewustzijn.  
Westerse en oosterse mystiek’ 

 


