
Vägen innebär att man sammankopplar conatus och caute till en känsla av harmoni. Detta 

gäller båda bokstavligt och bildlikt. Du får därmed en vägledning som ser till att du själv och 

din kropp är så pass i balans att inga ytterligare skador kommer att åsamkas dig.

En ED till SPINOZAs 
� loso� 

“Vi kommer att lära dig hur du själv kan lära oss 
 vad som är bra för dig dig” 

Baruch Benedictus de Spinoza, en nederländsk fi losof och politisk tänkare från1600-talet, inspirerar oss i vårt 
dagliga arbete som rörelsekonsulenter. Två av Spinozas basisinsikter (conatus och caute) har vi omsatt till en 
fungerande metod. Detta på bas av kunskapen om den mänskliga rörelsen och den biomedicinen.
Vi vill hjälpa dig transformera dig från att vara patient till att vara en aktient genom att använda dig av denna 
metod. En aktient är en patient som intar en aktiv roll i hans/hennes tillfrisknande. 
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1. Conatus. Strävan till  
helhet och ens inre natur 

Conatus är driften att handla från ens egen natur och 
att sluta med aktiviteter som inte är i enlighet med din 
egen natur. Det som inte är i enlighet med din natur kan 
skada din hälsa. Conatus uttrycker sig som en känsla av 
harmoni med ens egna kropp. 

Det ger dig dessutom en naturlig kraft som översätts som 
“la joie” eller ’kraften’, som säkerställer att du alltid kan 
komma tillbaka när externa krafter har påverkat dig ne-
gativt.

2. Caute. Var försiktig,     
bokstavligen se upp! Ta 
hand om dig själv!

Det är viktigt för din naturliga kraft att skydda sig själv. 
När den naturliga balansen inte skyddar dig, så menar 
Spinoza, att det är försiktighet som behövs. Något som 
hjälper till att göra vad som inte är optimalt inom din 
kroppsliga balans, till något bättre.

Vid den första påsyn kommer denna praktiska kunskap 
utifrån. Men med tiden odlar du din alldeles egna för-
siktighet och uppmärksamhet. Du kommer nu ha väl eta-
blerad kontakt med din egen caute som ledsagar dig, 
denna kommer du alltid att behålla.

Återigen kommer du att bli en stabil individ. En individ som 
klarar att återhämta sig och klarar att vara integrerad. I detta 

ligger också vägen till lyckan och harmoni. 
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