wie is La Scuola?
kennismaken met een vrijplaats
voor levensvragen en zingeving

La Scuola | academie voor levenskunst
werken aan een betekenisvol bestaan

Contact
Lo Spazio | de ruimte
De thuisbasis van La Scuola is verhalenhuis ‘Lo Spazio’,
in Park Craeyenburch, Nootdorp.
Kooikerlaan 27
2631 SX Nootdorp-Delft
015 – 257 10 61
06 – 52 373 378
@lascuola
www.facebook.com/lascuola.academievoorlevenskunst
www.academievoorlevenskunst.nl
welkom@academievoorlevenskunst.nl

‘Beste Phaedrus,
vanwaar kom je en
waar ga je naar toe?’
Socrates (in Plato’s Phaedrus)
Wij mensen zijn onderweg. Door onze ervaringen, emoties en gedachten zijn we
geworden wie we nu zijn. Een tijdelijk resultaat, we zijn immers onderweg naar
morgen. Onze ideeën en verlangens gloren aan de horizon. Maar we reizen in het
nu en tijdens de reis stoeien we met vragen als ‘wat vind ik van mezelf' en 'hoe
wil ik leven en samenleven’. Soms zoeken we naar antwoorden samen met
anderen, soms alleen.
In de filosofische traditie leven we met voorlopige antwoorden op de vraag ‘wie
zijn wij als mens?’. Vragen over samenleven, zorgzaamheid,
verantwoordelijkheid, vrijheid, dood en leven krijgen steeds nieuwe antwoorden.
We weten immers niet wat de dag van morgen ons brengt.
De hedendaagse filosofie van de levenskunst is eigenlijk ‘iets eenvoudigs: leven,
ervaringen opdoen en daar af en toe over nadenken’ (Wilhelm Schmid). Het
wordt ook wel genoemd: ‘een filosofie van het onderweg zijn’ (Dick
Kleinlugtenbelt).
La Scuola is opgericht als vrijplaats waar je kunt werken aan een betekenisvol
bestaan. Je bewerkt de bouwstenen van het leven: de omgang met jezelf en je
eigen levenservaringen, ethiek (en het maken van goede keuzes), vrij zijn (om je
eigen leven vorm te geven) en inspiratie (van waaruit je leeft) 1.
La Scuola staat voor bezinning en verdieping. Tijdens workshops, socratische
gesprekken en bijzondere vakanties werk je aan je eigen levenshouding; je krijgt
handvatten voor het leven van alledag. Vooropleiding of baan zijn onbelangrijk;
gezond verstand en de wens er iets goeds van te maken, is alles wat je nodig
hebt.
La Scuola biedt naast deze activiteiten ook producten en diensten aan.
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Met dank aan Dick Kleinlugtenbelt

Wat achter ons ligt
En wat voor ons ligt
Is niets
Vergeleken met wat er in ons zit
Ralph Waldo Emerson

Inhoudsopgave
Over La Scuola
Wat is levenskunst?
Doel van La Scuola
Onze visie op leren en begeleiden
Wat doet La Scuola
Het karakter van La Scuola
De oprichters
Bijlage 1 De zes facetten van zelfzorg
Bijlage 2 Het academiestatuut (missie, visie en waarden)

Over La Scuola
_________________________________________
La Scuola is een ideële organisatie met een eigen visie op levenskunst –
levenskunst als de filosofie van het leven met als belangrijkste vraag: hoe sta jij
in de wereld? Samen met andere levenskunstenaars zoeken we naar de
antwoorden op kleine en grote levensvragen en werken we aan onze eigen
levenshouding. We doen dat op een zorgvuldige en zorgzame manier waarbij we
ons laten inspireren door klassieke denkers en hedendaagse filosofen. Zij dagen
ons uit om de levenswijsheid die in ons aanwezig is te (her)ontdekken en te
gebruiken als een praktische handleiding voor het leven van alledag.
La Scuola biedt tijd en ruimte om aan de slag te gaan met levenskunst, met de
kleine en grote vragen van het leven én met de antwoorden. Tijdens onze zeer
gevarieerde workshops en gespreksvormen, gericht op denken, voelen en doen
(dialoog, ervaring, creatie), boren we nieuwe inspiratiebronnen aan en vinden we
concrete handvatten voor het leven.
Vrijplaats
La Scuola is een plek waar de vrijheid woont, een vrijplaats waar mensen
antwoorden zoeken op vragen als 'wie ben ik, wat is het goede leven en hoe wil
ik samenleven'. Waar verschillende levensovertuigingen elkaar ontmoeten en
bevragen, waar geen enkele methode, overtuiging of levensvisie de boventoon
voert.
Het is de kunst praktisch te blijven in wat we ontdekken: hoe helpen
zelfbewustzijn en ontmoetingen mij om zinnig en goed te leven?
La Scuola wil een pleisterplaats zijn. We werken met kleine groepen in workshops
met open inschrijvingen. Wil je individueel gesprekken voeren, neem dan contact
op.
Je kunt La Scuola ook via de virtuele vrijplaatsen op LinkedIn en Facebook
ontmoeten of volgen op Twitter.
‘la skwola’
De naam van de academie is geboren in Italië, waar het plan voor de academie
voor levenskunst rijpte in de zon. La Scuola refereert aan het begrip 'school'
omdat het dat in essentie ook is: ‘la scuola della vita’ biedt een leeromgeving
waar je naar toe gaat om je samen met anderen te ontwikkelen en je te bezinnen
op leven en samenleven. Het Griekse woord ‘scholè’ betekent vrije ruimte. Bij La
Scuola kun je ‘in vrijheid leren en ontdekken’.
‘La Scuola’ verwijst ook naar de vier belangrijkste filosofische stromingen die in
de oudheid aan de filosofische scholen (de scholè) werden onderwezen. Elke
school kenmerkte zich door een eigen visie op het bestaan. Voor de academie van
Plato, bijvoorbeeld, was filosoferen: leren leven en sterven. La Scuola staat in
deze traditie.
Amici
La Scuola heeft geen leden maar vrienden die ‘Amici’ heten. Zij dragen de
academie een warm hart toe en zijn de ambassadeurs van La Scuola. Deze
bijzondere vriendschap vraagt betrokkenheid maar biedt ook voordelen: je wordt
op de hoogte gehouden van alle activiteiten, krijgt een uitnodiging voor de

jaarlijkse Amerikaanse picknick in juni en krijgt 10% korting op alle activiteiten
(met een maximum van 50 euro per academiejaar).
Geïnteresseerd? Bel of mail ons! Amici-zijn kost 50 euro per jaar. Om de
vriendschap te beklinken ontvang je een bijzonder welkomstgeschenk.
Lefjes, onze columns
De oprichters van La Scuola schrijven persoonlijke bespiegelingen over het leven
van alledag en noemen deze 'Lefjes'. Lef komt van het Hebreeuwse woord ‘lev’
wat ‘hart’ betekent. Lef, moed – en Lev, liefde. Lef is ook het enkelvoud van
leven. De Lefjes verschijnen wekelijks op de website en op de Linkedin- en
Facebook-pagina van La Scuola.

'Ieder vertelt zijn eigen geschiedenis, en altijd is op de achtergrond die stille
getuige aanwezig, die elk mens in zijn leven heeft en die zich niet laat misleiden,
maar dwingt tot zelfonderzoek en tot de vraag naar de werkelijke waarde in het
leven.'
Sándor Marai, schrijver van o.a. ‘Gloed’ en ‘Kentering van een huwelijk’.

wat is levenskunst?
_________________________________________
Het inrichten en onderhouden van relaties in het gezin, de familie of de
vriendenkring vergt grote inspanningen. Net als een studie, werk of een
loopbaan. Interactie met de mensen om je heen vereist betrokkenheid die
toeneemt als relaties in zwaar weer terechtkomen. Vragen over verlies,
gezondheid, eenzaamheid, eindigheid, macht en vriendschap, liefde en trouw
kunnen de verstandhouding verrijken of onder druk zetten. Hoe ga je daar mee
om? Vanuit het verlangen naar groei, stabiliteit en rust kan de zoektocht naar een
zinvol leven ontstaan.
Goede tijden, slechte tijden
In onze samenleving wordt een sterk beroep gedaan op zelfregie en
verantwoordelijkheid. We leven in vrijheid. Daar vloeit ook uit voort dat we
moeten kunnen omgaan met de onzekerheden van ons bestaan. Het is niet
vanzelfsprekend dat je altijd precies weet hoe je verder wilt, hoe je zult omgaan
met tegenslag en onzekerheid. ‘Hoe willen wij leven?’ is een vraag van ons
allemaal.
De filosofie van de levenskunst daagt ons uit om een relatie aan te gaan met
onszelf. Dan kunnen we ons leven bewúst leven. Deze filosofie daagt uit om
zorgvuldig en zorgzaam te werken aan een eigen levenshouding. Ze leert ons om
te gaan met tegenslag en negatieve ervaringen. We zijn gebaat bij natuurlijk
leiderschap en bij de wetenschap dat kwetsbaarheid en afhankelijkheid bij het
leven horen. We zijn gebaat bij een eigen levenshouding en bij sociale zelfzorg
van waaruit we bewust kunnen werken aan goed samen leven.
Oude wijsheid
Levenskunst als een filosofie van leven komt uit de tijd van Socrates, vijf eeuwen
voor Christus. Deze filosoof stelde omstanders vragen over het goede leven en
liet ze zo essentiële inzichten verwerven. De mensen met wie hij sprak,
ontdekten dat ze de antwoorden zelf in huis hadden, vaak op onbewust niveau.
Levenskunst als filosofie van leven is dus geen hype, niet zweverig, geen
bedenksel van deze tijd. Het fundament van antwoorden op de vraag ‘hoe te
leven’ ligt diepgeworteld in een eeuwenoude traditie: we worden gedragen door
inzichten van de mensen vòòr ons.
Ook hedendaagse filosofen dagen ons uit om de levenswijsheid die in elk van ons
verstopt zit te (her)ontdekken als een praktische handleiding voor het leven van
alledag. Ook in de psychologie krijgt levenskunst vaste voet aan de grond.
Levenskunst biedt tegenwicht aan de hedendaagse illusie van maakbaarheid en
gelukkig mòeten zijn. Levenskunst is een praktische filosofie met handvatten voor
helder denken, bewust ervaren en concreet doen. Ze leert ons inzien dat leven
ook ‘leren sterven’ is, zoals Socrates’ leerling Plato schreef.

doel van La Scuola
_________________________________________
Het doel van La Scuola is het creëren van een vrijplaats waar ruimte is voor het
stellen van vragen die er toe doen. Vragen die in de gekte van alledag verdwijnen
maar essentieel zijn voor de ervaring van een zinvol leven. Vragen die bijdragen
aan het zorgzaam en zorgvuldig werken aan een eigen levenshouding.
La Scuola vindt dat iedereen zijn eigen plaats in het leven verdient en biedt je de
gelegenheid 'jouw' plek vorm en inhoud te geven.
La Scuola begeleidt ieders zoekproces op een praktische en concrete manier door
mensen met zichzelf en met elkaar te verbinden vanuit de centrale vraag ‘wie ben
jij, wat is het goede leven en hoe wil jij samenleven?’.
La Scuola wil een vrijplaats zijn voor het (samen) werken aan een betekenisvol
bestaan, een vrijplaats voor levensvragen en zingeving.

Wij mensen zijn reizigers, onderweg geworden wie wij zijn – op een reis langs
ervaringen, emoties, voornemens. Wij zijn een tijdelijk verhaal, op weg naar de
ideeën en wensen van morgen. Op de tussenstop van vandaag vinden wij
prangende vragen. Waar vind ik mijzelf? Welk leven wil ik leiden? Wat maakt
samen leven ‘goed’?
Uit: ‘de 10 woorden voor het goede leven’ Hertaling van de 10 geboden is voor La
Scuola een inspirerende filosofische zoektocht naar de actuele betekenis van
eeuwenoude leefregels. Wat hebben deze woorden ons nu nog te zeggen?
Onze visie op leren en begeleiden

onze visie op leren en begeleiden
_________________________________________
La Scuola werkt vanuit het idee dat een mens het natuurlijke verlangen heeft te
leren en het eigen leven sturing te geven. ‘Leer mij het zelf te doen’, zei Maria
Montessori. Dit is ook de inzet van La Scuola, dat mensen zichzelf vormen. Dat is
iets anders dan scholing of training. Dan wil je iets kunnen. Vormen gaat over
zijn.
‘Leven doe je samen, leren doe je samen.’ Een levenshouding ontwikkelen is een
bewust proces waar anderen voor nodig zijn. Je leert van verhalen van anderen
door samen te reflecteren. Daarom werkt de levenskunstacademie met groepen.
Zorgvuldig en zorgzaam werken aan een eigen levenshouding vraagt om stilstaan
bij belangrijke levensvragen: wie ben ik, wat drijft mij, waar ben ik toe in staat,
hoe leef ik samen, wat vind ik waardevol en hoe ga ik om met tijd en
vergankelijkheid.
Door te reflecteren op deze vragen versterk je het zelfbewustzijn. Je ontdekt wie
je bent, wat je voelt en wat je wilt. Zelfkennis geeft je handvatten, ook bij
tegenslag. Het versterkt jouw persoonlijke vangnet. Je leert je behoedzaam te
uiten en je zorgvuldig te verbinden met andere mensen.
La Scuola staat voor praktische levenswijsheid.
Begeleiding
Alle activiteiten worden begeleid door La Scuola-mentoren. Zij nemen hun eigen
(levens)ervaring mee en combineren hun deskundigheid met creatieve elementen
uit kunst en cultuur. Dit zorgt voor een rijk programma met diverse invalshoeken
over ‘leven en samenleven’. De mentoren werken op een socratische wijze:
onderzoekend en vragend, waarbij ze uitgaan van de ervaring van de deelnemer.
Je komt in het programma dan ook geen trainingen tegen maar inspirerende
workshops, socratische gesprekken en bijzondere vakanties.
Kunst & cultuur
Het activiteitenprogramma maakt gebruik van wat kunst en cultuur ons
aanreiken. Personages laten worstelingen met levensvragen en zingeving zien.
Verhalen maken emoties wakker. Beelden versterken de fantasie en de moed
voor onze eigen ontdekkingsreis. Muziek komt waar woorden niet worden
gehoord: in ons hart. Door bezig te zijn met theater & beeldende kunst,
fotografie & design, literatuur & architectuur en film & muziek ervaren we 'het
goede leven'. Kunst inspireert. Levenskunst heeft inspiratie nodig.
Totaalconcept
La Scuola heeft haar visie op leren, inhoud en begeleiding, omgezet in een
totaalconcept: ‘Het academiehuis’. Dat geeft een totaalbeeld van de manier
waarop ‘werken aan het goede leven’ er bij La Scuola uitziet. ’Het academiehuis’
is op de achtergrond de leidraad voor inhoud en vorm van het activiteitenaanbod.

’Het proces van ontwikkeling, beschaving, vorming – is iets dat mensen met
elkaar en voor zichzelf doen. Jezelf vormen is werkelijk iets anders dan gevormd
worden, een opleiding genieten. Een opleiding doorlopen we met het doel
uiteindelijk iets te kunnen. Als we ons echter ontwikkelen, dan werken we eraan
dat we iets worden – we streven ernaar om op een bepaalde manier in de wereld
te zijn.’
Peter Bieri

wat doet La Scuola
_________________________________________
Bij La Scuola werken deelnemers op een praktische manier, met beide voeten op
de grond, aan een universeel verlangen: het eigen leven en samenleven met
andere mensen zó vormen dat het zin heeft. Alle activiteiten doen een appèl op
de totale mens. Op denken, ervaren en handelen; op bezinning, bezieling en
beweging.
Het activiteitenaanbod bestaat uit workshops met diverse werkvormen,
socratische gesprekken en bijzondere vakanties in Nederland en Italië. Door in
kleine groepen te werken is er ruimte en aandacht.
Het aanbod is gebaseerd op de leidende vraag ‘wie ben ik, wat is het goede leven
en hoe wil ik samenleven’. Dat is uitgewerkt in ‘de 6 facetten van zelfzorg’ (zie
bijlage 1) die in ‘Het academiehuis’ een centrale plaats innemen.
Producten en diensten
La Scuola biedt naast deze activiteiten ook producten en diensten aan.
Er zijn boeken over levenskunst gepubliceerd en ook de ‘Lefjes’ zijn in boekvorm
verschenen. Sieradenontwerpster Froukje Idsardi creëerde de levenskunstring.
Diana Vermetten en Monica Schumacher hebben ansichtkaarten ontworpen.
Begeleiding van individuele gesprekken is één van de diensten. Ook in het
meedenken en –ontwerpen van een ceremonie tijdens een trouwdag heeft La
Scuola jarenlange ervaring.
Levenskunst als praktische filosofie voldoet ook aan een behoefte op de
werkvloer: ‘Socrates op de werkvloer’. Ook op de werkvloer is verdieping en
bezinning nodig. Juist als het moeilijk gaat.

‘Natuurlijk leiderschap is leiding nemen over je leven, in al zijn facetten, vanuit
de persoon die je van nature bent.’
Irene van Lippe-Biesterfeld

het karakter van La Scuola – een samenvatting
_________________________________________
Het karakter van La Scuola, onder andere gebaseerd op het statuut van de
academie (zie bijlage 2), kort samengevat:
Vrijplaats
La Scuola biedt een veilige omgeving waarin je vrijmoedig kunt spreken en
bewegen. Wat elders moeilijk is, gaat bij La Scuola gemakkelijker. La Scuola is
een vrijplaats voor levensvragen en zingeving.
Ontmoeting
La Scuola is een plek voor ontmoetingen. Samen werken aan levensvragen en
zingeving is inspirerend. Leven doe je samen, leren doe je samen. We worden
wijzer van elkaars verhalen.
Be-leven
La Scuola stimuleert het denken (bezinning), zoekt de passie (bezieling) en zet
aan tot handelen (beweging). Bij de academie voor levenskunst is werken met
hoofd, hart en handen een beleving.
Het goede leven
La Scuola begeleidt de zoektocht naar ‘het goede leven’. Wie ben ik? Wat drijft
mij? Wat vind ik waardevol? Waar ben ik toe in staat? Hoe leef ik samen? Wat
betekent sterfelijkheid voor mijn leven?
Waarden
In de vrijplaats gelden de waarden ‘Zelfbeschikking & Authenticiteit | Erkenning &
Diversiteit | Verbinding & Schoonheid’. Begeleiders en deelnemers van La Scuola
respecteren deze waarden.
Lach & traan
In het academieleven zijn de lach en de traan in balans. Uit het leven zelf komen
de vragen, uit kunst & cultuur komt inspiratie. Dat geeft vrolijkheid & sprankeling
en verdieping & lading tegelijk.
No nonsens
La Scuola werkt ‘met de beide benen op de grond’. Het is de bedoeling dat de
deelnemers in de dagelijkse levenspraktijk zelf een stap verder komen.
Levenskunst is praktisch, een filosofie voor alledag.
De naam
La Scuola is een Italiaans woord dat je uitspreekt als ‘la skwola’. Daarin
weerklinkt de ruimte, schoonheid en levensenergie die de oprichters in Italië
ervaren, waar de academie werd geboren. Daarom is er ‘s winters een ‘open dag’
in Toscaanse stijl en ‘s zomers een bijzondere vakantie tussen de zonnebloemen,
op de geboortegrond van La Scuola.
La Scuola in beeld
‘Waar La Scuola is, is de stoel en waar de stoel is, is La Scuola.’ In beeldmateriaal
en in de ontmoeting kom je de stoel tegen: het symbool voor de rust en vrije
ruimte die La Scuola wil bieden. ‘Iedereen verdient zijn eigen plaats in het leven
en La Scuola biedt de gelegenheid 'jouw' plek verder vorm en inhoud te geven.’

Samen leren
‘De mens leeft samen, de mens leert samen.’ Een levenshouding ontwikkelen is
een bewust proces waar anderen voor nodig zijn. Je leert van verhalen van
anderen door samen te reflecteren. Ervaren mentoren begeleiden je daarbij op
een socratische wijze: onderzoekend, vragend en aansluitend bij jouw ervaring.
Zij trainen niet. La Scuola is een vrijplaats waar je in eigen tempo op eigen-wijze
aanwezig bent, waar je vanuit jouw eigen levensovertuiging (samen) werkt aan
een betekenisvol bestaan.
Aanbod
De centrale vraag van levenskunst ‘Wie ben ik, wat is voor mij het goede leven,
hoe wil ik samenleven?’ is het uitgangspunt voor een breed scala aan workshops,
socratische gesprekken en bijzondere vakanties, met kunst en cultuur als
inspiratiebron. La Scuola biedt naast deze activiteiten ook diensten en producten
aan.

‘En dat is waar de levenskunst zich mee inlaat. Ze wil helpen de uniciteit van elk
mens op de wereld te zetten, en roept daar toe op. Ook jóuw uniciteit, verankerd
in een stevig fundament: jóuw eigen-gemaakte levenshouding. Vanuit die
houding ben je ‘weerbaar’ en kun je ‘bezit nemen van jezelf’, zoals de
levenskunstfilosoof Joep Dohmen dat noemt. Jij bent van je zelf, het kostbaarste
in je leven. Zorg dat je het niet verkwanselt. Werk er aan en mee. Als een
kunstenaar.’
uit: ‘Zorg jij goed voor jezelf?, over moderne levenskunst en zelfzorg – Erik Pool,
uitgeverij WERKMETLEF

de oprichters
_________________________________________
La Scuola is opgericht door Erik en Ria Pool Meeuwsen. Hun achtergrond is breed:
ze hebben kennis van filosofie, begeleidingskunde, communicatie en
levensbeschouwelijke stromingen, en zijn ervaren in het begeleiden van groepen
en individuen, zowel particulieren als werknemers en werkgevers uit
(semi)overheid en bedrijfsleven. Ze hebben een open kijk op mens en
maatschappij en vinden de eigen levenslessen daarin belangrijk.
‘We voelden intuïtief dat ‘onze’ academie de symbiose kon zijn van drie dingen
tegelijk: onze eigen worsteling met levensvragen, het delen van onze zoektocht
met anderen en het doorgeven van inzichten en levenservaringen die ons hebben
gebracht op het punt waar we nu staan. La Scuola geeft een passende vorm en
structuur aan wat wij onze idealen noemen.
Samen met onze vaste mentoren Dick Kleinlugtenbelt, Margriet van Bebber, Hans
Bouman en Alcuin Olthof, en met gastmentoren begeleiden we kleine groepen in
‘workshops, socratische gesprekken en bijzondere vakanties’. Er is tijd, ruimte en
aandacht voor een goed gesprek. Het is onze intentie een plek te bieden voor
inspiratie, kennis en nieuwe inzichten, voor ontmoetingen tussen mensen en voor
hele praktische vormen van begeleiding.
Wij staan de deelnemers bij vanuit de filosofisch-humanistische visie op
levenskunst: wat is voor jou het goede leven èn het goede samenleven? Bij het
beantwoorden van vragen over de kwaliteit van het leven ontmoeten wij graag
mensen met uiteenlopende levensbeschouwingen, zodat we elkaar kunnen
aanvullen en versterken.’
Erik Pool ∞ Ria Pool Meeuwsen

Vrijplaats
Een plek waar de wind door je hoofd waait - waar je doet waar je buik van gaat
zingen - waar je droomt zoveel je kan - waar je bent wie je bent.
Een plek van zand, van zee, van lucht, van aarde, van vuur - een plek waar je
nooit verdwalen kunt.
Een plek waar de vrijheid woont; daar wil ik zijn. En als ik daarvan vertrek, neem
ik die plek mee - overal waar ik nog komen ga.
Wende Snijders

bijlage 1 – de zes facetten van zelfzorg
_________________________________________
Zelfkennis & zelfbeeld - Wie ben ik?
Zelfkennis & zelfbeeld is een cruciaal onderdeel van levenskunst. Weten wie je
zelf bent, waar je vandaan komt, waar je heen wilt en hoe je in elkaar zit.
Levenskunst is omgang met jezelf door zelfobservatie en zelfbegrip. Wie ben jij?
Emotie & energie - Wat drijft mij?
Emotie & energie gaat over wat jou in beweging kan zetten. Waar word je
enthousiast van? Wat raakt je? Welke signalen geven je lijf? Wat drijft jou? Met
verwondering naar je zelf kijken, naar jouw krachtige en kwetsbare ik.
Daadkracht & zelfsturing - Waar ben ik toe in staat?
Daadkracht & zelfsturing is nodig om wensen waar te maken. Welke technieken
kun je gebruiken? Hoe verander je een gewoonte die je in de weg zit? Wat kun je
doen? Waar ben jij toe in staat?
Waarden & zingeving - Wat vind ik waardevol?
Waarden & zingeving heb je nodig om te weten wat voor jou echt belangrijk is.
Wat zijn jouw idealen? Wat is hoofdzaak en bijzaak, wat is echt belangrijk? Wat is
voor jou betekenisvol en wat niet? Wat is schoonheid?
Mens & maatschappij - Hoe leef ik samen?
Mens & maatschappij gaat over samenleven. Levenskunst is omgang met de
ander. Hoe zie jij de wereld? Wat vragen anderen aan jou? Hoe beleef jij de
wereld en hoe beleeft de wereld jou? Hoe leef jij samen?
Tijd & vergankelijkheid - Wat betekent doodgaan voor mijn leven?
Tijd & vergankelijkheid staat stil bij tijdsbesef en de zin van sterfelijkheid. Tijd is
schaars en gaat voorbij. Hoe ga jij daar mee om? Herken je de momenten die er
toe doen? Wat is rust? Hoe leef jij met de dood?

Waar La Scuola is, kom je de stoel tegen.
En waar de stoel opduikt, kun je La Scuola verwachten.

bijlage 2 – het academiestatuut
_________________________________________
Levenskunst is een ‘way of life’. Het voegt betekenis toe, is zin-gevend. In onze
tijd kunnen wij zelf kiezen hoe wij willen leven. Maar wie heeft ons geleerd hoe
we ons leven kunnen vormgeven? Waar kun je in een beschermde omgeving
ontdekken wat bij jou past? Waar kun je reisgenoten ontmoeten met hetzelfde
verlangen om samen goed te leven, te genieten? In onze wereld, in de tijd waarin
wij leven, hebben we een plek nodig waar je praktijkgericht wordt begeleid op het
gebied van de levenskunst.
We zijn gebaat bij een eigen levenshouding, bij natuurlijk leiderschap, in het
besef dat kwetsbaarheid en afhankelijkheid bij het leven horen. We zijn gebaat
bij sociale zelfzorg, bij bewust werken aan het goede leven, voor onszelf en voor
de mensen met wie wij samenleven.
Missie
La Scuola | academie voor levenskunst levert een bijdrage aan een eigentijdse
invulling en toepassing van het filosofische concept ‘levenskunst’. Het is haar
ambitie om de kwaliteit van leven en samenleven te versterken.
De academie put uit de tradities van de westerse en oosterse filosofie, het
christendom, het jodendom, de islam en het humanisme.
La Scuola is een vrijplaats voor denkers en doeners die leven en samen leven
bewust ter hand nemen. De academie biedt hen een platform voor creativiteit,
bezinning en inspiratie. Onder begeleiding van gedreven mentoren reikt La Scuola
gevarieerde werkvormen aan. Kunst en cultuur zijn inspiratiebronnen voor
creatieve werkvormen.
Visie
La Scuola vertrouwt op de ontmoeting, op de kracht van de verbinding en op
respect voor verschillen. Onder respect verstaat La Scuola: met elkaar omgaan in
dialoog en leren van ‘anders zijn’. We spreken en leven met elkaar vanuit de
eigen opvatting en waarderen het dat de ander dat ook doet. We toetsen onze
eigen opvattingen, stellen deze bij en proberen ons in de ander te verplaatsen.
De ultieme uitkomst is dat we werken aan gezamenlijke horizonten: hoe kunnen
wij verder (samen)leven?
Vanuit deze gedachte hanteert de academie de volgende definitie van
levenskunst: ‘Levenskunst is bewust werken aan, en beleven van, de eenwording
van mijzelf, met mijn leven en de wereld om mij heen.’
Met vragen als:
•
Wie ben ik?
•
Wat drijft mij?
•
Waar ben ik toe in staat?
•
Wat vind ik waardevol?
•
Hoe leef ik samen?
•
Wat betekent doodgaan voor mijn leven?
Waarden van La Scuola
De academie wil de volgende waarden hanteren en respecteren. Door ze als
begrippenparen te presenteren, krijgen ze meer betekenis en lading.

Zelfbeschikking & Authenticiteit
Door te handelen of niet te handelen, geef je antwoord op het leven. Als je dat
doet vanuit je authentieke (originele) ik, ben je trouw aan jezelf en aan het leven
dat bij jou past.
Erkenning & Diversiteit
Erkenning van je zelf en de ander leidt tot echt ontmoeten. Verschillend zijn is
het gemeenschappelijke dat de ontmoeting betekenis geeft.
Verbinding & Schoonheid
Ondanks ieders uniciteit is leven geen alleengang. Herkenning van schoonheid
geeft relaties kans.

Contact
Lo Spazio | de ruimte
De thuisbasis van La Scuola is verhalenhuis ‘Lo Spazio’,
in Park Craeyenburch, Nootdorp.
Kooikerlaan 27
2631 SX Nootdorp-Delft
015 – 257 10 61
06 – 52 373 378
www.academievoorlevenskunst.nl
welkom@academievoorlevenskunst.nl

