Ett existentiellt perspektiv
– gör det livet mer begripligt?
Under denna dag bjuder jag in max 6 personer för att utforska hur ett existentiellt perspektiv
kan göra livet mer begripligt. Våren har varit speciell och för många har funderingar runt
existensen väckts. Att leva i den osäkerhet som bland annat covid-19 skapat ger utrymme för
frågor om livet och döden. Frågor som berör på djupet och ger möjlighet att utforska sina val
i livet. Som hur lever jag mitt liv, lever jag hållbart med mig själv, i mina relationer och med
min omvärld? Men också hur vill jag leva?
Genom att utforska hur jag lever kan jag få större förståelse för mig själv, mina relationer
och min omvärld. Utifrån den insikten kan jag också förändra, om jag skulle vilja leva på ett
annat sätt.
Den här dagen ägnar vi åt att utforska det existentiella perspektivet och några av dess
grundbegrepp. Vi lyfter också in hur några av de ”existentiella filosoferna” tänkte om
existens, vad det innebär att vara människa. Vi kommer sen att använda den kunskapen för
att du ska få en djupare förståelse för hur du lever ditt liv. Vi tar hjälp under dagen av både
samtalet och stilla inre reflektion för att undersöka det existentiella perspektivet.
Datum: Söndag 9 augusti
Tid: 13.00–17.00
Pris: 650 kr, lite matigare fika ingår. Anmälningsavgiften 200 kr, resterande 450 kr senast
den 31 juli. Anmälan är bindande.
Plats: Otto Myrbergsväg 21, 3 tr eller i trädgården på Säva 110, beroende på väder.
Anmälan: anjasal@me.com.
Betala först när du fått en bekräftelse på ditt deltagande. Betalning sker via
swish 0708437974 eller bankgiro, se nedan.
Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig!

Varmt välkommen!
Om du är FB-användare så ligger också detta erbjudande som event på min FB-sida Existentiell livslust.
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