16 oktober 2020

Leven zonder een waarom
Filosofie en Mystiek

Locatie: De Witte Huisjes te Bunnik
Tijden: 13:45-18:30 uur
NVPA Vakgroepen: Spiritual Care
Transpersoonlijk Therapie
Lezinghouder: Welmoed Vlieger
Lezing over de mysticus Eckhart. Daar waar Eckharts kijkwijze wezenlijk anders is en
inspirerend. Vanuit de andere optiek dan het denken. Dat raakt in deze tijd weer aan het
mindfullness-denken. Ook hier is Eckhart weer opmerkelijk en eigenzinnig. Welmoed spreekt
zeer inspirerend hierover en neemt je mee in deze denkwijze.
Over Eckhart
Meister Eckhart – Leven zonder waarom
Waar laat God zich vinden? De Dominicaanse monnik, theoloog en filosoof Meister Eckhart
(1260-1328) biedt daar een origineel en mystiek antwoord op: in de grond van onze eigen
ziel. Hiertoe dienen we innerlijk leeg en ontvankelijk te zijn, of zoals Eckhart het zelf zegt:
’leeg van jezelf en van alle dingen’. Dat betekent ook vrij worden van godsbeelden. In deze
leegte kan God geboren worden. Kenmerkend voor Eckharts leer van de Godsgeboorte is dat
deze uitdraait op een praktische levenswijze die is geworteld in ontvankelijkheid - een leven
zonder waarom. Tijdens de lezing gaan we na welke levenshouding Eckhart hier voor ogen
heeft en hoe deze tot uitdrukking komt in het praktische handelen en leven.
Over Welmoed Vlieger
Welmoed Vlieger (1976) heeft Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en
Wijsbegeerte gestudeerd waarin zij zich specialiseerde in het leven en denken van Meister
Eckhart. Zij werkt momenteel aan een proefschrift over innerlijkheid en politiek aan de VU
en is daarnaast columniste bij Trouw.
Meer info: www.welmoedvlieger.nl

Programma:
13.45 uur
14.00 uur
17.15 uur
18.30 uur

Welkom om 13.45-14.00 uur met koffie en thee.
Start van de lezing.
Moment en afronding met soep en broodjes.
Eindigt het programma.

Locatie:
De Witte Huisjes
Kerkpad 3
3981 EM Bunnik
Kosten deelname:
voor leden: Inclusief 21% BTW: € 30,00
voor niet-leden: inclusief 21% BTW: € 40,00
Voor wie:
Iedereen is welkom. Leden en niet-leden.
Aanmelding:
https://nvpa.org/trainingen/public
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van
de bijeenkomst bij het secretariaat (digitaal). Bij annulering na deze datum wordt het
volledige deelnamebedrag van deze bijeenkomst in rekening gebracht ( Annulerings
reglement – klik op de link)
Certificaat:
Na afloop van de middag ontvang je een certificaat voor deze vakgroepbijeenkomst voor 3
scholingsuren of 3 PSBK-uren.
Factuur :
Voor een bijdrage in de kosten ontvang je per mail je factuur. Dit is tevens de bevestiging.
We hopen je te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Chris Stegeman, coördinatie
Tel: 06-13092428
E-mail: Info@transparantnetwerk.nl

