Levende School
Bijzondere lezingen/avonden/cursussen
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist
Aanvang lezingen 20.00 uur; eindtijd ca. 21.45 uur
Toegang vrij; een vrijwillige bijdrage is welkom
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijzondere avond: dinsdag 5 november 2019
Speciale avond voor de gestorvenen

Om 20.00 luisteren we naar een speciale uitvoering van het Socrateskoor voor
de gestorvenen. We steken ook een kaars aan voor de gestorvenen en voor
degenen die we willen gedenken.

Daarna, rond 20.45, volgt de lezing.
Danielle van Dijk beschrijft vanuit de antroposofie wat er gebeurt als een
dierbare sterft en hoe de reis van de ziel na de dood verloopt. Ze vertelt wat
we op aarde kunnen doen voor onze gestorvenen. Welke spreuken en
meditaties heeft Rudolf Steiner gegeven?
---------------------------------------------------------------------------------------------

Lezing: dinsdag 17 december 2018
‘De Twaalf Heilige Nachten’, Frans Lutters
De Twaalf Heilige Nachten tussen
Kerst en Driekoningen zijn de
nachten waarin bijzondere
ervaringen kunnen worden
opgedaan.
Frans neemt ons op inspirerende
wijze mee naar deze Heilige
Nachten en geeft concrete
handvatten om dit thema vorm te
geven in een schrift.
Je kunt zelf je eigen thema kiezen
en aan het werk gaan!
Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, maak je elk jaar zo’n bijzonder schrift,
alleen of met je dierbaren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanaf januari 2020 wordt er op vijf zaterdagochtenden op
school ook een meditatiewerkplaats gegeven; info en
opgave via www.danielle-vandijk.nl. Zie ook de site van
de SVS.

Lezing en workshop: dinsdag 7 april
Bijzondere paasviering: 20.00-22.00
Toegang vrij

Diepere duiding
In de antroposofie wordt een diepere duiding aan Pasen en het motief van de
opstanding gegeven dan in de gangbare vieringen. Voor de toekomst van de
mensheid is het essentieel ons te realiseren dat we geestelijke wezens zijn. We
dragen een lichtlichaam in ons, dat in het dagelijks leven en door innerlijk werk
ontwikkeld kan worden. Maar hoe?
Basisoefeningen van Rudolf Steiner en meditaties.
Op deze avond in de Stille Week worden ook de basisoefeningen van Rudolf
Steiner gegeven en aanwijzingen voor zinvolle meditatie.
We ontsteken na afloop een kaars voor het Goede in de wereld
Frans Lutters en Danielle van Dijk

