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Beste vrienden,
Graag brengen we onderstaande activiteiten onder jullie aandacht.

Voordracht Peter Selg over het
boek van Willem Zeylmans van
Emmichoven “De werkelijkheid
waarin wij leven”
Vrijdag 17 november 2017, 20.00 uur
Raphaëlhuis, Rudolf Steiner Zorg,
Nieuwe Parklaan 58, Den Haag
Toegang € 20
De Nederlandse Vereniging ter bevordering
van Antroposofische Psychotherapie viert
haar 33 jarig Jubileumviering op 17 en 18
november met een werkconferentie over het thema De Ziel als bemiddelaar tussen
lichaam en ziel.
Op vrijdagavond begint de werkconferentie met de openbare voordracht van Peter
Selg op basis van het boek van Willem Zeylmans van Emmichoven “De werkelijkheid
waarin wij leven”. Er zal ook er euritmie zijn. Toegang voor de lezing is € 20.
De werkconferentie gaat op zaterdag 18 november verder; deze is voor mensen die
werkzaam zijn in de geneeskunde, in het onderwijs en anderen die interesse hebben
in het thema. "de ziel als bemiddelaar tussen lichaam en geest". De werkconferentie
begint om 10.00 uur met een opmaat, er zijn werkgroepen, een gezamenlijke lunch
en vervolg van de euritmie. Afsluiting is om 17.00 uur.
Kosten: totale conferentie €75,- ( inclusief lunch).
Informatie bij Els van Beek: info@nvap.nl

1917 – 2017, 100 jaar sociale
driegeleding met John Hogervorst
Vrijdag 24 november 2017, 14.30 – 20.30
uur.

De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5,
Leiden
Kosten: € 45 (incl soep en broodjes)
Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Rudolf Steiner
voor het eerst de impuls van de sociale
driegeleding beschreef. De inzichten over het
menselijk-samenleven-in-het-groot die hij
sindsdien op vele manieren onder woorden
bracht, zoeken ! nog steeds naar momenten,
omstandigheden en mensen om zich te belichamen.
Degenen die zich vertrouwd hebben gemaakt met de sociale driegeleding weten dat
deze, ook nu, 100 jaar na haar geboorte, richtinggevend is voor de vraagstukken
waarvoor de mensheid zich geplaatst heeft. Zij weten zelfs dat de sociale
driegeleding de enig begaanbare richting wijst naar een gezonde toekomst.
Om stil te staan bij het geboortemoment van de sociale driegeleding, en om een
besef te krijgen van de betekenis van deze impuls voor de toekomst, gaan we tijdens
deze bijeenkomst flink aan het werk:
- in een terugblik onderzoeken wij de historische context waarin Rudolf Steiner de
sociale driegeleding introduceerde en de reikwijdte van deze impuls;
- wij verdiepen ons in de essentie van de sociale driegeleding;
- en nemen van daaruit een of meer grote actuele vraagstukken op de korrel zodat
we een onderscheid kunnen maken tussen de schijnoplossingen vanuit de gangbare !
praktijk en de fundamentele aanpak die de sociale driegeleding! in zich draagt.
Zie verder: De Zonneboom www.zonneboom.nl.
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