Studiemiddag van de Sectie Therapie
Op woensdag 3 oktober 2018 organiseert de Sectie Therapie een studiemiddag in de Kargadoor,
Oudegracht 36 in Utrecht. Het onderwerp van deze middag is

Levenskunst. Bevriend raken
met jezelf en de ander
De levenskunst is terug. Dat is niet vreemd en heeft van doen met de situatie waarin we leven. Veel
zekerheden zijn weggevallen waardoor het moderne individu steeds meer op zichzelf is komen te
staan, vrijer tegenover zijn leven. In die vrije ruimte is de levenskunst ontstaan. Met de levenskunst
keert een vertrouwde en klassieke opvatting over filosofie terug: een filosofie die de nadruk legt op
de wijze waarop we in het leven staan en ons leven leiden.
Het eerste deel van de lezing gaat over vragen als: Wat is levenskunst? Wat zijn de
bouwstenen? Wat is de betekenis van het woord ‘kunst’ in levenskunst? Het tweede deel, na de
pauze, is meer interactief. Dan doen we een oefening: op zoek naar je innerlijk kompas.
Dick Kleinlugtenbelt is socioloog en filosoof. Hij werkt als senior-beleidsmedewerker kwaliteit en
ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg. Hij verzorgt de beroepsopleiding Moreel Beraad aan de
ISVW. Op diverse plekken geeft hij lezingen en cursussen op het gebied van levenskunst en ethiek.
Hij begeleidt socratische gesprekken en verzorgt trainingen gespreksleider moreel beraad. Met
anderen leidt hij het filosofisch café in Arnhem. Hij is voorzitter van de VFP (Vereniging voor
Filosofische Praktijk). In 2005 verscheen van Dick het boek Mensbeelden en levenskunst. De mens
en de kunst het eigen leven vorm te geven. In 2010 verscheen zijn boek: Levenskunst. Bevriend
raken met jezelf en de ander.

Programma
13.30 u
14.00 u
14.10 u
15.15 u
15.30 u
16.30 u

inloop
welkom door Bart Hendriks/Dick Kleinlugtenbelt
lezing
pauze
vervolg lezing met interactief deel
einde

Locatie
De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht (tel 030-231 0377)
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Aanmelding
Meld je aan via het mailadres: sectietherapie@contextueelwerkers.eu. Maak een keuze uit één
van onderstaande mogelijkheden:
О Ik ben lid van de Sectie Therapie en ik meld mij aan voor deze studiemiddag. Als geregistreerd
contextueel therapeut VCW ben je automatisch lid.
Aspirant Lid worden is altijd mogelijk onder de volgende voorwaarden: heb je een vierjarige
VCW erkende contextuele opleiding afgesloten, of zit je in het 3e of 4e jaar van deze opleiding
dan kun je aspirant lid worden. Stuur dan een bewijs (scan/contract of certificaat van je
opleiding) naar sectietherapie@contextueelwerkers.eu. Het lidmaatschap van de Sectie
Therapie bedraagt € 40 per jaar (gemiddeld 3 studiemiddagen/lezingen per jaar)
O Ik geef mij op als nieuw aspirant lid.
O Ik ben geen lid of aspirant lid van de Sectie, maar wel lid van de VCW en wil me aanmelden
voor betreffende studiemiddag à € 25. Gelijktijdig met de aanmelding maak ik het
verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL17 TRIO 0254 6808 95 ten name van de
VCW te Utrecht (BIC:TRIONL2U).
Je ontvangt een voucher als entreebewijs.
O Ik ben geen lid van de VCW en wil betreffende middag bijwonen à € 35. Gelijktijdig met de
aanmelding maak ik het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer
NL17 TRIO 0254 6808 95 ten name van de VCW te Utrecht (BIC:TRIONL2U).
Je ontvangt een voucher als entreebewijs.
Namens het bestuur van de Sectie Therapie van de VCW,
Bart Hendriks, voorzitter
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