Capita Selecta, seizoen 2019 - 2020
Vanaf september 2019 start de Academie voor
Geesteswetenschappen weer een nieuw programma
met losse cursussen en lezingen. Deze zijn
toegankelijk voor alle geïnteresseerden: studenten
van de Academie, oud-studenten en belangstellenden
van buiten.
De cursussen en lezingen zijn aanvullend op het
reguliere programma van de Academie. Ze gaan dieper
in op bepaald thema, op een actueel onderwerp, of
laten je kennismaken met een bepaalde methodiek
voor coaching of zelfontwikkeling. De cursussen en
lezingen worden zowel gegeven door ‘eigen’ docenten
van de Academie of door interessante gastsprekers.
Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven
voor de cursussen is vanaf juni 2019 te vinden op de
website: www.academiegeesteswetenschappen.nl.

Muziek en spiritualiteit
Tjeu van den Berk, Ad de Keyzer e.a.
Cursus vanaf dinsdag 29 oktober 2019. Vier
verschillende kenners over de spirituele en mystieke
aspecten van de popmuziek, de Zauberflöte van
Mozart, de teksten van Leonard Cohen en de Mattheuspassie van Bach.

Buitengewone ervaringen bij rouw
Odette de Theije en Hans Gerding
Cursus vanaf woensdag 30 oktober 2019. Een ervaring
van contact met een overleden dierbare kan heel
troostend zijn. Vier bijzondere en interactieve
avonden.

Meister Eckhardt; leven zonder waarom
Welmoed Vlieger

Programma
Het is mogelijk dat tussentijds nog extra lezingen en
cursussen worden gepland. Het actuele programma vindt u
op de site.

Mystieke teksten lezen
Leesgroep op elke tweede donderdag van de
maand. Samen lezen, ervaren en begrijpen van o.a.
hermetische teksten, de Upanishaden, Teresa van
Avila, onder begeleiding van drie gepassioneerde
docenten van de Academie.

Opsoek naar Ubuntu
Annette Nobuntu Mul
Lezing woendag 11 september 2019. Cursus vanaf
dinsdag 24 september 2019. “Ik ben omdat wij zijn”:
dit is de basis van de Ubuntu-filosofie. Een intensieve
kennismaking met de rijke betekenis van deze
Afrikaanse filosofie voor ons denken, voelen en
handelen.

Lezing op woensdag 20 november 2019. Eckharts
leer van de Godsgeboorte houdt geen ‘opgaan in het
oceanische’ in, maar een praktische levenswijze die is
geworteld in ontvankelijkheid.

Filosofie in de islamitische wereld
Tarik Yousif
Cursus vanaf dinsdag 26 november 2019. Een
herontdekking van de gouden eeuwen van de islam en
de invloeden die de grote islamitische filosofen hebben
gehad op de westerse ontwikkeling.

Het instrumentarium van de alchemisten
Ewald Wagenaar
Cursus vanaf dinsdag 7 januari 2020. Over de tarot, de
elementenleer, astrologie, de mystieke kabbalah en de
levensboom als instrumenten voor je persoonlijke en
spirituele ontwikkeling.

Programma (vervolg)
Moments of being – inleiding in het
numineuze

Werken met Opstellingen

Tjeu van den Berk

Cursus vanaf 14 april 2020.

ursus vanaf dinsdag 21 januari 2020. Numineuze
ervaringen zijn ervaringen die ons overvallen en
zin geven aan het bestaan. Daarvoor hebben we
ons ‘verbeeldend bewustzijn’ nodig. Een cursus met
gebruik van literatuur, muziek en film.

Terugkeren naar wie je ten diepste bent
Hanna Nathans
Cursus vanaf dinsdag 4 februari 2020. De Kabbalah,
het Enneagram en het Chassidisme bieden handvatten
voor je persoonlijke ontwikkeling en voor de
beroepspraktijk van ieder die met mensen werkt.

Elmer Hendrix

Het symbolisch bewustzijn en het heilige
Tjeu van den Berk
Cursus van vier avonden in mei/juni 2020.

Verbindende communicatie
Karen Ras
Cursus vanaf dinsdag 9 juni 2020.

Praktische informatie

•

Het wonder van de waarneming
Hein van Dongen en Nelleke Metselaar

•

Workshop zaterdag 22 februari 2020. Fenomenologen
als Husserl en Sartre, willen de werkelijkheid zonder
oordeel tegemoet te treden. We nemen kennis van
hun ideeën en gaan zelf aan de slag met het oefenen in
onbevangen waarnemen.

•

Hildegard van Bingen;
mystica, medicus en musicus

De cursussen bestaan veelal uit vier colleges op
dinsdagavonden, van 19.00 – 21.30 uur. De lezingen
zijn op woensdagavond of zaterdag.
De cursussen worden niet afgesloten met een
toets. Wel krijgen de deelnemers een Bewijs van
Deelname.
De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal
25 deelnemers (bij de cursussen). Bij deelname
door minder dan 10 personen wordt de cursus
geannuleerd en wordt 100% van het lesgeld
geretourneerd.

Kitty Bouwman, Hans Wilbrink e.a.

Leslocatie

Cursus vanaf dinsdag 10 maart 2020. Vier verschillende
benaderingen van het werk van Hildegard van Bingen
door gerenommeerde docenten.

De cursussen vinden – tenzij anders vermeld – op de
Notebomenlaan 400, 3582 CN Utrecht. Lezingen of
workshops kunnen ook elders plaatsvinden.

Cursus Parels van de westerse esoterie 2

Website

Bram Moerland, Jacob Slavenburg e.a.
Cursus vanaf dinsdag 7 april 2020. Een nieuwe serie
lezingen van de grote kenners van de westerse esoterie:
Jacob Slavenburg Hein van Dongen, Tjeu van den Berk
en Bram Moerland.
https://academiegeesteswetenschappen.nl/capita-selecta/

