
 
 

Leren is deconditioneren. 

Hierboven een afbeelding van een schilderij van Carmen Herrera. 
Ze werd in 1915 geboren in Cuba en woonde o.a. in Frankrijk en de VS. 

Ze is nu 102 jaar, werkt nog steeds en haar kunst is in veel  
toonaangevende musea te bewonderen.  

Ze verkocht haar eerste schilderij pas toen ze 89 was. 
Citaat van haar: Ik ben geen leraar, maar een voorbeeld. 

 
N.a.v. hoofdstuk 7 uit: Het Diamant-Sūtra 
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 Uit het boek SFEREN van Peter Sloterdijk 
 

‘Geïsoleerde punten zijn alleen in de gehomogeni- 
seerde ruimte van de meetkunde en het verkeer 

 mogelijk, werkelijke geest daarentegen is altijd al  
geest in en tegenover geest, werkelijke ziel altijd al 
 ziel in en tegenover ziel. Het elementaire, primaire, 
eenvoudige doet zich in ons geval van begin af aan  

voor als resonantie tussen polaire instanties; het 
oorspronkelijke manifesteert zich van begin af aan  

als correlatieve dualiteit.’ (P.32) 
‘Zodoende zijn de mensen ten diepste en uitsluitend 
 de scheppingen van hun interieur en de producten 
van de werkzaamheden die ze verrichten aan de 

immanentievorm die hun onvervreemdbaar eigendom 
is. Ze gedijen enkel in de broeikas van hun autogene 

atmosfeer.’ (P.35) 
‘In de wereld van de twee-eenheid speelden getal 

nog weerstand een rol, want allen al het bewustzijn 
dater iets anders, iets telbaars, een derde iets be- 

staat, zou de aanvankelijke homeostase gecorrum- 
peerd hebben. De verdrijving uit het paradijs  

betekent het verlies van het gelukkige onvermogen  
om te tellen.’(P.40) 

‘In bijna alle etnopoëtische processen vervulde 
bruut geweld de rol van katalysator. Maar het zijn de  

taalspelen van de goden die effectieve garanties  
blijken te zijn voor langdurige etnosferische  

bezielingseffecten.’ (P.45) 
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Hoe verhevene moet een zoon of dochter van goede 

familie, die op weg is in het Bodhisattva-voertuig,  

    (1) in het leven staan, (2) hoe moeten zij voortgaan,  

(3) hoe moeten zij hun geest  

onder controle brengen?’ 
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