Programma FILOSOFIE Mandeville Select ’21-’22
De bijeenkomsten staan onder leiding van docent Dr. Rico Sneller (vml. Universiteit Leiden, docerend
en schrijvend filosoof met expertise in Hedendaagse wijsbegeerte, Metafysica, Hermeneutiek,
Wijsgerige antropologie, Cultuurfilosofie en Ethiek). Hij heeft zoveel kennis en bevlogenheid dat hij
de studenten continu weet uit te dagen.

“Zoeken van een existentiële verbinding tot mijzelf en anderen”
In welke bijeenkomst komt welk onderwerp aan bod:
1. Kennismaking en Intelligentie en morele sensitiviteit: ons intellect in context. #Patanjali
#yama’s&nyama’s #yogasoetra’s
2. Psychische oerervaringen. Inspiratie en creativiteit als voedingsbronnen. #inspiratie
#creativiteit #extase #kunst
3. Omgaan met ambiguïteit. Wat als er minstens 50 tinten grijs bestaan? #Melanie Klein
#goede en slechte moederborst
4. Zielsverwantschap Vriendschap. Wat is het hart van vriendschap? Gelijkheid of juist
ongelijkheid? #Aristoteles #Nietzsche
5. Mens en de natuur, mens in de natuur. Is de mens een corpus alienum in de natuur, of is
zij/hij puur natuur? #Ludwig Klages #plantenziel #subjectskritiek
6. Inspiratie en bezetenheid. Hoe inspiratie te onderscheiden van waanzin? Hoe creativiteit te
onderscheiden van destructiviteit?
7. Ethisch leiderschap. Wie is er geschikt als leider van andere mensen? Welke kwaliteiten
moet een leider hebben? Wat is een goede habitus voor leiderschap? #koning Saul #Arjuna
#Bhagavad gita #crisiservaring
8. Trauma en traumaverwerking. Hoe onze psychische beschermingsmechanismen onze
vijanden kunnen worden.
9. Geboortetrauma en levensmissie. #Otto Rank #kunst als wedijveren met onze eindigheid.
10. Deze bijeenkomst in te vullen op grond van de suggestie van de studenten. Eventueel
tussentijds een bestaand onderwerp over twee lessen spreiden indien daar animo voor is.
Daarmee schuift de rest dan ook op.

Data zaterdagen: 16 okt, 6 nov, 18 dec, 15 jan, 5 feb, 5 mrt, 9 apr, 14 mei, 11 juni en 2 juli
De bijeenkomsten zijn van 14-17 uur. De locatie is Mandeville Academy, gelegen in het centrum van
Gouda (op loopafstand van het station) maar het kan ook zijn dat we in verband met Corona
maatregelen of de groepssamenstelling af en toe kiezen voor onlinebijeenkomsten.
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