Nieuwsbrief december 2017
Beste geïnteresseerde,
De decembermaand is een feestmaand, maar vooral ook een maand van bezinning.
Men kijkt terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar het komende. Als ik terug kijk
naar het afgelopen jaar dan zie ik weer alle inspirerende mensen die we hebben
mogen interviewen, ieder met een mooi en eigen verhaal. Van kleuterjuf tot priester
en van therapeut tot zorgboer. Aankomende week verschijnt er geen interview op de
website maar het tweede thema-artikel: Denken - Voelen - Willen.
Tijdens het verzamelen van materiaal voor het artikel, had ik regelmatig kleine momentjes van verwondering en verheldering. Daardoor kon ik met bezinning terugkijken
naar de opvoeding van mijn dochtertje tot nu toe en handvatten herontdekken voor de
volgende periode. Maar denken, voelen en willen gaat verder dan alleen de tijd van
geboorte tot volwassenheid. Het is iets dat eigenlijk je hele leven goede verzorging
nodig heeft, zodat je al balancerend evenwichtig door het leven kunt gaan. We hopen
met het artikel de materie op een toegankelijke en begrijpelijke manier te presenteren. En wil je het aan de hand van een oefening/sessie ervaren, dan kun je een van
de twee gratis workshops volgen die Anna Robadey aanbiedt. Naast twee praktijk
stukken over de toepassing van het thema in het onderwijs heeft zij een praktijk stuk
ingezonden over denken, voelen, willen in de kunstzinnige therapie.
Zoals je volgende week ook in het artikel kunt lezen, en waarschijnlijk wel herkent,
zitten veel mensen tegenwoordig erg in hun hoofd. In het denken dus. In de agenda
staan deze maand een paar prachtige activiteiten om even uit het hoofd te zakken
en meer in het gevoelsgebied te komen. Balanceren tussen denken, voelen en willen
voor meer evenwichtigheid. Misschien een mooi nieuwjaarsvoornemen?
We wensen je een mooie inspirerende (feest)maand toe.

Gino Smink en Daphne van Heerdt

Aankomende maand in de agenda

Amsterdam | zondag 3 december
Adventstuin
Een feest voor kinderen van 4 tot 10 jaar:
een verhaal - muziek - de donkere tuin wordt steeds lichter.
U wordt verzocht tien minuten van tevoren aanwezig te zijn.
Meer info
Bloemendaal | woensdag 6 en 13 december
Alle zintuigen aan boord! waarnemend wandelen
Bewegen en tegelijkertijd genieten van wat we zien aan kleuren en
vormen. Luisteren naar de wind in de bomen, ruiken, tasten....
De ander deel laten nemen aan onze ervaringen.
Ieder seizoen brengt iets nieuws: het blijft boeiend Meer info
Alkmaar | zondag 17 december
Kerstconcert Valborg Ensemble in Lukaskerk te Alkmaar
Bij Kerstmis hoort kerstmuziek. Dat is al zo sedert mensenheugenis.
Kerstmuziek wordt direct herkend door haar vredige karakter, een
vaak voortdurend pastoraal ritme en eenvoudige teksten, veelal over
het pasgeboren kind, dat een nieuw licht... Meer info
Haarlem | zaterdag 16 december
Helende Yoga workshop; diepe ontspanning
Met Restorative Yoga en Yoga Nidra kan je even helemaal bijkomen
op deze zaterdagmiddag. Zachte houdingen, het lichaam kan uitrusten, en herstellen. Zeer ervaren docentes begeleiden deze middag.
Meer info
Amsterdam | donderdag 28 december en vrijdag 29 december
De weg van Nazareth naar Bethlehem
Tweedaagse ochtendretraite: hoe verloopt de weg die Maria en Jozef gaan en kun je daarvan ook iets herkennen in je eigen leven? Met
inleidingen, euritmie en gesprek, begeleid door Ardan Heerkens en
Marianne de Nooij (geestelijken) en José Vlaar (euritmie). Meer info
Tuitjenhoorn | donderdag 28 december
Yoga & Stem
In deze workshop helpen yoga oefeningen je contact te maken met
je keelchakra en het te laten ontplooien.
Aansluitend worden er met stem en klanken geïmproviseerd tot dat
we uiteindelijk bij een mantra uitkomen. Meer info

Kijk voor de complete agenda van november op antroposofieagenda.nl

Recente artikelen

Wat is... Denken - Voelen - Willen
Aankomende week veschijnt het Thema artikel over Denken - Voelen Willen. Aan bod komen de theorie, praktijkvoorbeelen en links naar oa.
boeken voor degene die verdieping zoekt.

Ceri en Annemiek Sait - Zorgboerderij George Morris
De Engelse Ceri en Nederlandse Annemiek Sait ontmoetten elkaar in
1988 op de Camphill Sheiling School in Engeland. Een gemeenschap
waar medewerkers en verstandelijk beperkten samenwonen in verschillende huizen, zodat de laatsten zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Lees verder
Natasja Teesing - Deelnemer bij Wij Telen Groente
Natasja Teesing heeft twee oogstaandelen bij biologisch-dynamische
stadstuinderij Wij Telen Groente (WTG) in Haarlem. De naam is afgeleid van het Westelijk Tuinbouw Gebied, van oudsher de plek waar de
groenten van Haarlem werden geteeld. Een keer per week komt ze
meestal samen met (een van) haar kinderen naar de tuin... Lees verder
Niek Dol - Zorgboer bij zorgboerdeij Vrouw Holle
Niek Dol runt met hulp van een aantal vrijwilligers zorgboerderij Vrouw
Holle in Ursem. Niek is een man die zorgvuldig zijn woorden kiest en
een eigen heldere visie op het zorgboeren heeft. Een visie die hij al
doende heeft ontwikkeld. Alles wat hij doet, doet hij met gevoel en
vanuit zijn hart. Hij vaart zijn eigen koers,... Lees verder
Zieke kinderen thuis: Hoe verzorg je ze met natuurlijke middelen
Op 10 & 17 mei gaf Tiny Ros, antroposofisch verpleegkundige, een
inspirerende lezing over het verzorgen van het zieke kind met natuurlijke middelen. Wat kun je als ouder doen bij koorts, oorpijn, buikpijn en
hoest? Ze besteedde ook aandacht aan het voorkomen van ziektes én
de functie van ziek zijn...Lees verder

Kijk voor meer interviews en artikelen op antroposofieagenda.nl

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

