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Het gevecht om het bewustzijn: Mens versus Transhumanisme 

Seminar van de ledengroep Filosofie en Antroposofie 

18 en 19 november 2022 in De Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 in Zeist  

Vrijdagavond vanaf 20.00 uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur; zaterdag vanaf 10 tot 17 uur 

Onder leiding van Dieter Hammer en Jesse Mulder 

In onze tijd vindt een gevecht om het bewustzijn van de mens plaats en daarmee een gevecht om de 

menselijkheid en het menselijke ik. Dit uit zich op het gebied van de techniek in het transhumanisme 

dat de mens tot een machine wil degraderen. In deze tijd van de ontwikkeling van de bewustzijnsziel 

moet wij leren om het boze te doorzien om het vervolgens vanuit liefde te transformeren. 

De filosofie van de vrijheid kan ons in dit proces helpen. In dit seminar willen wij de essentiële 

begrippen van deel 2 (de handelingsfilosofie) verduidelijken en verlevendigen.  

Vrijdagavond bevat een inleiding over transhumanisme en de menselijke aspecten die wij voor dit 

transformatieproces moeten ontwikkelen. 

Zaterdag gaan wij met zijn allen aan de slag om vanuit eigen ervaring de begrippen intuïtie, morele 

fantasie, morele techniek en ethisch individualisme te verhelderen. Wat is het en wat niet, wat zijn 

de valkuilen en hoe kun je het in de dagelijkse praktijk ervaren en toepassen? Het gesprek over 

intuïtie wordt ingeleid door een kort verhaal over de twee tijdsstromen. De sessies over morele 

fantasie, morele techniek en ethisch individualisme beginnen met een voorbeeld uit een recente 

biografie.   

Aanmelding bij Jaap Lemereis, jaaplemereis@hotmail.com en door overschrijving van het deelname-

bedrag: 8 Euro voor alleen de voordracht op vrijdagavond; voor het hele seminarie 20 Euro voor 

deelnemers van de Ledengroep en 40 Euro voor de overige aanmelders. Graag overmaken op 

rekeningnummer NL47 INGB 0000 4030 82 t.n.v. 'Ledengroep Filosofie-Antroposofie' o.v.v. 'Seminar 

2022'.  

Tijdsplanning voor zaterdag: 

0930  Inloop en koffie 

1000 – 1100 De twee tijdstromen en intuïtie 

1100 – 1130 Koffie 

1130 – 1230 Morele fantasie 

1230 – 1330 Lunch 

1330 – 1430  Morele techniek 

1430 – 1500  Koffie 

1500 – 1600  Ethisch individualisme 

1600 – 1615  Pauze 

1615 – 1700  Afronding 
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Vrijdag avond 

Transhumanisme (Dieter) 

Dit houdt in dat wij allemaal uit de slaap (of noem het massahypnose, veroorzaakt door het 

materialisme en versterkt door de digitalisering in de vorm van social media en AI) moeten wakker 

worden (zie o.a. Hannah Arendt in ‘Totalitarisme’, “het meest gevaarlijke zijn burgers omdat ze niet 

nadenken”) en onze inzicht en denkvermogen moeten ontwikkelen. Dit lukt alleen als wij van het 

eenzijdig materiele tot een spiritueel wereldbeeld kunnen komen. Anders zullen wij de crises die 

tegenwoordig de wereld teisteren niet kunnen overwinnen om een betere toekomst scheppen. 

 Kenmerken, goede en slechte aspecten 

 Wat is als tegenpool nodig om niet in het matrialisme vast te lopen? 

Aandacht besteden aan ‘’Kapitel 10, 2. Zusatz zur Neuauflage (1918), S 129: Spiritueller 

Materialismus‘‘ 

“Waar het op aan komt is of hij begrippen vormt die uitsluitend voor een materiële realiteit 

kunnen worden gebruikt.” In de oorspronkelijke Duitse tekst staat: “Sondern es kommt 

darauf an, ob er Begriffe entwickelt, die nur auf ein materielles Sein anwendbar sind”(blz. 

183). 

Voorbeeld: Transhumanisme, Kant die op zich geen materialist is maar met het ding aan zich 

uiteindelijk tot een materialistische conclusie komt. 

Ontwikkeling van menselijkheid en bewustzijn (Jesse) 

 Wat is bewustzijn? 

Ontwikkeling van het bewustzijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inleiding op de temen van zaterdag. 


