
SEMINAR

UITNODIGING

24 MAART 2018, 13:00 - 17:00
Levenskunde In Het Onderwijs

Locatie: B&B, Bovenweg 70, 3911 SG in Rhenen

PROGRAMMA: 
Ontvangst, inloop    13.00 uur - 13.30 uur

Inhoudelijk programma als volgt:                        13.30 uur - 16.00 uur
Dagvoorzitter Jack van den Dungen (St.LIHO)
Hans Kanis (St. LIHO)    
- Uitleg Levenskunde

Inspirerend Filmpje      

Isabelle Eichhorn (zielenvreugde.nl)  
-Verslag over persoonlijke transformatie

Thjum Arts (student onderwijs)   
-De balans tussen creativiteit en het 
 aanleren van vaardigheden

Gio Vogelaar (jeugdcoach)   
-Ont-wikkelen van de eigen 
unieke talenten op school, 
creëert een liefdevolle samenleving

Pauze      

Dialoog onder leiding van Jack en met uitleg van Hans
-De concrete plannen en het benodigde draagvlak

Afsluiting met borrel    16.00 uur - 17.00 uur

ENTREE: € 15,- (ter dekking van de onkosten), nadat je je hebt geregistreerd kan je het entreebedrag
van €15,- overmaken op: Triodos Bank IBAN: NL89TRIO 0338655700, t.n.v. Stichting LIHO

LEVENSKUNDE IN HET

ONDERWIJS

Help jij mee de 
verandering 
in gang te zetten?
HET LEVEN IS EEN VAK.
De mooie dingen die je met geld kunt kopen kunnen zeker een gevoel van 
welzijn geven. Maar die gevoelens blijken vaak van korte duur te zijn. 
Het ‘echte welzijn’ ontstaat pas als we diep van binnen verlost zijn van 
de knagende onvrede die we bij veel mensen kunnen waarnemen. 

 Die onvrede en de samenhangende problemen zien we terug in de vele hulpvragen 
bij coaches en therapeuten en nog erger, in de schrikbarende cijfers over welvaartsziektes, 
depressiviteit, zelfmoorden, verslavingen en scheidingen. 

Levenskunde brengt de levenskennis, die blijkbaar bij veel mensen verloren is gegaan. 
Kennis en ervaringsoefeningen, waardoor je weer in verbinding komt met wie 
je werkelijk bent. Zo kun je echt van jezelf gaan houden. 
Zo kun je ontdekken wat 'jouw plekje' is in deze wereld, waar jouw unieke talenten 
volledig tot zijn recht komen. Zo ga je je steeds meer voelen als een vis in het water 
en kan de knagende onvrede plaats maken voor een diep gevoel van vrede, 
vrijheid en tevredenheid.

Met mensen die zich als een vis in het water voelen, wordt als vanzelf de samenleving 
ook mooier. Levenskunde wil de mens en zijn WEL-zijn weer centraal stellen. 

In dit seminar willen we bepleiten dat Levenskunde een plaats verdient in het curriculum 
van het onderwijs en samen met onze gasten hiervoor een breed draagvlak creëren!

 

 

LIHO
levenskunde in het onderwijs

Je kunt erbij zijn! Registreer hier!Registreer hier

https://www.levenskundeinhetonderwijs.nl/events/seminar-liho-24-maart-2018/form
http://www.levenskundeinhetonderwijs.nl/events/seminar-liho-24-maart-2018

