Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:

Mystiek in deze tijd
maandag 18 maart 2019
aanvang 20.00 uur Stadkamer Zwolle (let op aanvangstijd is kwartier later dan gebruikelijk)
met spreker Michel Dijkstra
In deze tijd, die voor velen als hectisch wordt ervaren, is er steeds meer aandacht voor wat we ‘mystiek’
noemen. Het woord stamt af van het Griekse woord ‘muein’ dat zwijgen betekent. Kennelijk is het iets
waarover je weinig kunt zeggen en waar zwijgen past. Mystiek is een manier om wijsheid in jezelf te zoeken
door open te staan voor een dimensie buiten jezelf en kan gezien worden als een tegenhanger van de
orthodoxie waar alles is vastgelegd in regels.
Op deze avond neemt filosoof en journalist Michel Dijkstra ons mee op een zoektocht naar wat mystiek
voor ons kan betekenen vandaag de dag. Hij toont aan dat er opvallend veel overeenkomsten zijn tussen
de vroege Christelijke mystiek met het Zenboeddhisme.
Hieronder volgt de aankondiging van Dijksta zelf:
‘God is nader tot de ziel dan de ziel tot zichzelf’. Deze mysterieuze uitspraak van de Duitse mysticus Meister
Eckhart inspireert lezers tot de dag van vandaag. Ook in het middeleeuwse zenboeddhisme zijn zulke
uitlatingen te vinden, bijvoorbeeld: ‘De tienduizend dingen zijn een lichaam’.
Maar wat kunnen we tegenwoordig precies van mystieke teksten leren?
In deze lezing wordt door een blik in de spiegel van het verleden een lijn voor moderne spiritualiteit
geschetst. Rode draad is de zowel bij Eckhart als bij zen aanwezige gedachte van de grenzeloze intimiteit
tussen mens en wereld. Dat deze bevrijdende nabijheid niet alleen in de filosofie aanwezig is, bewijst een
uitstapje naar een van de grootste twintigste-eeuwse kunstenaars: Alberti Giacometti.
Voorafgaand aan de inleiding en in de pauze speelt Arnold Stevens op piano. Na de inleiding wordt een
discussie georganiseerd, waarin de pauze is opgenomen. We stoppen om 22.15 uur. De bar is, om met
elkaar na te praten over dit altijd actuele thema, open tot 22.45 uur.
Plaats thema avond: Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A), Zwolle.
Vanaf 19.45 uur is de zaal open en 20.00 uur begint de inleiding. De entree is zes euro, voor studenten op
vertoon van studentenpas 3 euro. We hanteren een aangepast tarief voor bezoekers die niet in staat zijn
genoemde entree prijs te kunnen betalen. Men kan dit aangeven bij de kassa. Er kan aan de kassa alleen
contant betaald worden.
Programma FCZ voorjaar 2019: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl
maandag 25 maart Socratisch Gesprek, thema wordt te
maandag 27 mei Socratisch Gesprek, thema wordt te
zijner tijd bekend gemaakt
zijner tijd bekend gemaakt
maandag 15 april: spreker Victor Gijsbers, Is wetenschap
ook maar een mening?

