
Introductiecursus Praktische Filosofie
Stel de juiste vragen

Hoe leef je een goed en gelukkig leven? Wat is wijsheid? Wat is
de zin van alles?
Al duizenden jaren hebben mensen zich zulke vragen ge‐
steld. En zo zijn er waardevolle inzichten opgekomen, die
grote betekenis hebben, als ze worden toegepast. In opvoe‐
ding en opleiding wordt meestal weinig aandacht besteed
aan zulke inzichten. Daardoor wordt het leven veelal me‐
chanisch en “op de automatische piloot” geleefd. We wór‐
den dan geleefd door de eisen en wensen van anderen en van

onszelf. Dat geeft stress en frustratie, terwijl onze diepste verlangens onvervuld blijven. In goed gezelschap,
met goed voedsel voor de geest, kan onze innerlijke staat worden verbeterd. Zo kunnen we leren rust te vinden
en gelukkig te zijn.

Innerlijke klimaatverandering
Als we vaker “hier en nu” zijn, zonder wensen, gedachten en
zorgen, dan kunnen we meer van alles genieten. Als de geest tot
rust komt, wordt alles lichter en gemakkelijker. Problemen en
negatieve emoties kunnen sneller worden gerelativeerd en
opgelost. Door oefening ontdek je geleidelijk de grotere diepte
en de natuurlijke vreugde in jezelf. Zelf-vertrouwen neemt toe
en er komt meer stabiliteit, evenwicht en efficiency in het
dagelijks leven. Dat wordt rijker, voller, meer vervullend en
krijgt een fijnere kwaliteit.

School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit
De School is deel van een internationale school die in 1937 in Engeland is opgericht. In Nederland bestaat de
School sinds 1961 en zijn er acht vestigingen: in Amsterdam/Badhoevedorp, Breda, Den Haag, Deventer,
Eindhoven, Groningen, Leeuwarden en Utrecht. Bij Deventer ligt het Studiecentrum Oxerhof, een prachtig
landgoed waar cursisten uit heel Nederland komen voor studieweekends of weken. Verder worden landelijk

online cursussen gegeven via Zoom.
In de School komen groepen cursisten wekelijks bijeen on‐
der leiding van een docent. Wijsheid uit verschillende
bronnen wordt in de praktijk getoetst. De eigen ervaring
staat hierbij voorop. In alle cursussen is daarom veel ruimte
voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vra‐
gen.
De School staat open voor iedereen. Er zijn geen toela‐
tingseisen, geen examens en geen diploma’s.
Alle taken binnen de School worden op basis van vrijwillig‐
heid uitgevoerd. Dit geldt ook voor docenten en leiding‐
gevenden, die zelf ook lessen volgen. Zo is iedereen cursist.



 


