FILOSOFIECAFÉ LOCHEM
Drs. René Gude over:
Wereld- en levensbeschouwing.
Mensen zijn unfinished business. Multatuli heeft het ISVW-motto
'Wees Mens' gelanceerd, blijkbaar omdat je niet zomaar mens bent.
Nietzsche vindt dat je moet worden wie je bent, blijkbaar omdat dat
nog niet zo is. En in ons hele opvoedings- en onderwijsstelsel gaan
we er ook stilzwijgend van uit dat er in het begin van alles aan ons
ontbreekt dat bijgespijkerd moet worden. Er is geen ander dier dat zo
langdurig opgevoed en opgeleid moet worden, we steken er
ongelofelijk veel energie en tijd in.
Maar opvoeding, onderwijs, personal growth en permanente educatie
kunnen niet zonder wereld- en mensbeeld: voor wie niet weet
waarheen hij vaart is geen enkele wind gunstig (Seneca). Aan iedere
persoon ligt een idee ten grondslag, een plan. Als je dat plan niet
voor jezelf expliciteert, dan is het het plan van een ander: dan treedt
automatisch het trainingsprogramma 'anonieme Nederlander' in
werking. Dat is historisch en geografisch gezien helemaal geen
schande, maar misschien is er meer mogelijk. Alle filosofen uit de
afgelopen 2500 jaar nodigen u uit om onverveerd uw wereldbeeld,
uw mensbeeld, uw zelfbeeld, uw levensbeschouwing in een sopje te
doen, uit te wringen en daarna op de bleek te drogen te leggen. Voor
de buren hoeven we ons niet te schamen, die weten vaak beter dan
wijzelf hoe we tegen de dingen aankijken. De kans bestaat dat u
meer zin krijgt in wat u al doet.
René Gude is directeur van de Internationale School voor
Wijsbegeerte.
Tijd:
vrijdag 28 januari 2011, 20.00 uur
Plaats: café rest. Scholten, Bierstraat Lochem
Entree: € 10.Kaarten: vanaf 15 januari bij Boekhandel Lovink, Markt te Lochem.
Het volgend filosofiecafé is op vrijdag 25 maart 2011
Ter kennisneming:
Op 18 januari 2011 start de cursus van HOVO Twente:
“Spinoza over godsdienst en politiek” door Adrie Hoogendoorn.
Zie: www.hovo-twente.nl

