Lichaam ziel en geest,
hoe werk ik daarmee?
Een cursus over het boek Theosofie van Rudolf Steiner
De drieslag lichaam, ziel en geest vormt de basis voor een mens- en wereldbeeld
dat inhoud geeft aan veel persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken.
In zijn boek Theosofie beschrijft Steiner een volledig overzicht van het mensbeeld dat hij later in de antroposofie
nog vaak opnieuw zal uitwerken. Naast een beschrijving van mens en wereld vanuit het lichamelijke, de
zielenwereld en de geest, zijn hoofdstukken gewijd aan karma en reïncarnatie en aan de toegang tot het
spirituele. Daarmee is Theosofie een van de basiswerken van de antroposofie.
Tussen Pasen en Pinksteren 2018 kun je meedoen aan een cursus over de inhoud van het boek Theosofie. In vijf
etappes nemen we het hele boek door, met op de zesde avond ruimte voor een blik op het gehele werk. Steeds
opnieuw letten we op de persoonlijke toepassingen die je in het boek kunt vinden. Want antroposofie vraagt
vooral om gedaan te worden!

Doelgroep

Over de docent

Iedereen die werkt in een van de antroposofische
werkgebieden, of daar als klant, ouder, sympathisant,
bestuurder, bij betrokken is. Er is geen voorkennis
nodig, wel een actieve belangstelling voor de
antroposofie, als inspiratie voor een menselijke
samenleving.

Luc Ambagts (1957) studeerde in Amsterdam wis- en
natuurkunde (UvA) en daarna landbouw in KerkAvezaath (Warmonderhof). Hij werkte ruim zeven
jaar op de Vrije School in Zutphen, als docent en in
de schoolorganisatie. Daarna was hij betrokken bij
verschillende landbouw- en onderwijsprojecten.
Sinds 2009 werkt hij als beleidsmedewerker bij de
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw
en Voeding. Hij is een ervaren workshopleider en
coach voor mensen in antroposofische werkgebieden.

Doel
Het doel is je kennis te laten maken met de visie op
de mens die het de antroposofie mogelijk maakt op
zoveel verschillende terreinen vruchtbaar te werken:
van landbouw tot pedagogie, van gezondheidszorg
tot organisatie-advies. Na de cursus ben je in staat
dit mensbeeld toe te passen in je eigen leven en
werk. Vanuit dit mensbeeld werken we aan de vraag :
wat is de betekenis die ik kan hebben voor onze
samenleving?

Inhoud en opzet
Tijdens de cursus volgen we de opbouw van het
boek. Op de eerste avond behandelen we de
inleiding en de betekenis van het boek in de
antroposofie. De volgende avonden komen de
thema’s aan bod: Lichaam, ziel en geest, Reïncarnatie
en levenslot, De werelden van de ziel, de geest en de
fysieke wereld, en De weg tot hoger inzicht. De zesde
avond brengen we de onderdelen met elkaar in
verband en vinden we een eigen verhouding daartoe.
Alle cursusavonden is er na een inhoudelijke
inleiding, ruimte voor eigen inbreng en vragen.

Plaats, data, tijd en kosten
Plaats: Heerbaan 222, Breda
Data: 3, 10, 17, 24 april, 8, 15 mei 2018
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten: € 95,- voor de hele cursus, inclusief reader.
Inschrijven: luc@steinerinessentie, of 06 48017828.

Informatie
Kijk voor meer informatie op steinerinessentie.nl, of
neem contact op met Luc Ambagts via
luc@steinerinessentie, of 06 48017828.

steinerinessentie.nl

