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Een nieuwe cursus van zes lessen!
INTEGER LEVEN
Omgaan met dagelijkse dilemma’s
Beginnend dinsdag 31 oktober
20.00-21.45 uur
Vervolg lessen na overleg in november, december en januari.
Docent:
Rabbijn Shmuel Spiero
Locatie:
NIG Noord-Holland Noordwest in Heemstede
Lanckhorstlaan 42
Kosten:
€ 72€ 60- (voor leden NIG)
Extra korting mogelijk bij navraag Rabbijn Shmuel Spiero
(Nederlands tekstboek inbegrepen)

REGISTER

Les 1: Privacy
Bent u verplicht gevoelige informatie over uw vriend(in) te delen met zijn of
haar potentiële werkgever of echtgenoot? Mag u in een elektronisch bestand
vastgelegde informatie lezen, terwijl de afzender ervan niet bedoelde dat u die
zou zien? Is het ethisch om voor toezicht op de oppas van uw kinderen een
verborgen camera te gebruiken? Waarop baseert u uw oordeel?
Les 2: Vergeving
Moet u huiselijk geweld vergeven? Is het juist om degene die u kwaad heeft
gedaan te vergeven als u dat niet met oprechtheid kunt doen? Moet men een
boosdoener vergeven als die weigert te erkennen dat hij iets fout heeft
gedaan? En wat te doen als de persoon die u wat aangedaan hebt niet meer
leeft? Bestaat vergeving dan nog tot de mogelijkheden?
Les 3: Liefdadigheid
Als u geconfronteerd wordt met een keuze de walvissen te redden, de honger
in Afrika te lenigen, of een gift aan uw eigen synagoge te doen, waar zou dan
qua gift beleid uw prioriteit moeten liggen? Gelden belastingen, lesgelden en
bijdragen aan de gemeenschap als liefdadigheid? Moet men een bedelaar iets
geven als hij uw gift zou kunnen gebruiken om drugs of alcohol te kopen?
Les 4: Ouders
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Als zowel uw kinderen en uw ouders zorg behoeven, waar liggen dan uw
verantwoordelijkheden? Wat zijn uw verantwoordelijkheden ten aanzien van uw
schoonouders? In welke mate heeft u financiële verplichtingen ten aanzien van
uw ouders? Als er meerdere kinderen zijn, hoe zou de onderlinge
verantwoordelijkheid dan moeten worden gedelegeerd?
Les 5: Eerlijkheid
Moet u liegen om te voorkomen dat ouders in hun gevoelens worden gekwetst,
om uw kinderen een beangstigende waarheid te besparen, of om een
stervende man in het ongewisse te laten over zijn lot? En hoe zit het met het
vertellen van een leugentje om bestwil teneinde een verrassingsfeestje geheim
te houden, of met het overdrijven in een sollicitatiegesprek? Waar trekt u de
grens?
Les 6: Verplichtingen
Uw vriend is afhankelijk van uw investering om zijn bedrijf op de rails te
krijgen. U heeft beloofd uw vriend op weg te helpen. U deed een forse
toezegging, maar de omstandigheden zijn inmiddels veranderd. Hoe bindend
zijn uw verplichtingen? Wanneer is het toegestaan de toezegging te herroepen?

IEDERE LES BEVAT EEN aha!-MOMENT.
Bij het Joods Lern Instituut vinden wij beslist niet dat leren droog en
routinematig moet zijn. Wij weten dat de rijkdom van onze traditie, en de
wijsheid die deze biedt, opwindend kan zijn en zelfs spannend. Wij
communiceren daarover met een diep gevoel van verwondering en
ontzag, want dat is wat we voelen. Wij willen dat u deze cursus verrast
en geïnspireerd afsluit, met meer kennis over wie wij als Joden zijn, en
wie u zelf bent als individu.

REGISTER
Rabbijn Shmuel Spiero• Email: rabbijnspiero@nignhnw.nl • Tel: 31-23-532-0707
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