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Onze beste wensen voor een hartverwarmende kersttijd
en een goed en gelukkig 2020!
Op het keerpunt aangekomen ondergaat men een ‘be-ke-ring’:
veel waarden verliezen hun realiteitswaarde en worden herleid
tot hulpmiddelen, daar waar ze in de maatschappelijke context
vaak doelen zijn.
Alle zogenaamde politieke, economische en sociale realiteiten
hebben eigenlijk maar een afgeleide waarde, en bijgevolg
hebben zij niet het recht mijn bewustzijn voor zich op te eisen.
Hoewel ik verplicht ben in de wereld te functioneren, leef ik in
het besef dat ik de werkelijke waarden in mijn hart draag.
Innerlijk wordt men dan ook zachtmoedig, verdraagzaam,
ontroerbaar, medelijdend. Men laat het grote woord aan de
anderen over, men spreekt de theoretici niet tegen, men
beoefent de enige mystieke taal: die van de stilte. Men leeft in
het besef dat al dat gepraat weinig bijdraagt tot de ervaring
van het Mysterie. Maar overal waar men komt, voegt men aan
de samenleving een surplus d’amour toe.
Ulrich Libbrecht, Is God dood? Zoektocht naar de kern van de
spiritualiteit, Lannoo, 2004, p.69-70

Save the date

Op 21, 22 en 23 augustus organiseert het
Libbrechtgenootschap samen met Camelot Vlaanderen een
filosofische zomerweekend in Oostende onder het motto ‘Een
glimlach uit het Oosten’. Sprekers zijn Michel Dijkstra over het
boeddhisme, India en Japan, Jan De Meyer over het taoïsme
en Els Janssens over de glimlach vanuit Libbrechts
comparatief filosofisch perspectief.

Archief
Alhoewel de klimaatmarsen in 2019 een periode het nieuws bepaald hebben, lijkt de zorg om
ecologie en natuur weer naar de achtergrond geschoven. Bij de afronding van dit jaar willen wij
dit centraal stellen met een inspirerende tekst van Ulrich Libbrecht: ‘Natuur in een comparatief
licht. Hoe groen is mij dal?’. Hij verscheen in 2003 in Drakenadres van mijn landschap. Wat ik
van het Oosten leerde. U kan hem hier downloaden.

Terugblik
Op 22 september wandelden we met 110
enthousiaste deelnemers door het
prachtige landschap van de Vlaamse
Ardennen. We deden dit vanuit drie
themawandelingen: natuur, muziek en
filosofie. Velen spraken het verlangen uit
om de andere thema’s ook te kunnen
doen. We zorgen hiervoor op onze
wandeldag in 2020!

Terugblik FzG
Op 14 september organiseerden we
samen met Camelot Vlaanderen een
filosofiedag in Oostende. Met een 80-tal
toehoorders stonden we stil bij ons ‘in de
wereld zijn’ vanuit de filosofie van
Libbrecht, Heidegger en Arendt. Uit het
succes hiervan ontstond het initiatief om
in 2020 een zomerweekend te
organiseren geïnspireerd door Een
glimlach uit het Oosten van Ulrich
Libbrecht.

Vooruitblik
In 2020 kan u op verschillende
plaatsen in Vlaanderen en op
verschillende manieren het
gedachtegoed van Ulrich
Libbrecht leren kennen of
weer opfrissen.

Meer info vindt u op onze
kalender.

15
februari

4, 12,
19, 26
maart
15
mei
22,23,24
augustus

Wilrijk, School voor Comparatieve
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