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Via Libra Nieuwsbrief

nr. 161 – 27 juni 2018

 

Beste lezer,
 
Met uiterst warme zomerdagen in het vooruitzicht willen we toch graag even aandacht
vragen voor onze berichten: een nieuw boek bij Via Libra, en een hele reeks
aankondigingen voor het najaar. Neem er je agenda maar bij!
 
W. Govaerts

 
NIEUW: boek van Luc Vandecasteele: Geen mens zonder God

In 2016 publiceerde Etienne Vermeersch een boek over God. Hij
gebruikt er al zijn overtuigingskracht om aan te tonen dat we de
god van het christendom op rationele en op ethische gronden
niet kunnen aannemen. Luc Vandecasteele laat al deze
argumenten de revue passeren en toont aan dat er heel andere
conclusies mogelijk zijn dan die van Vermeersch.
Zo verwijst Vermeersch herhaaldelijk naar de bevindingen van de
natuurwetenschappen (kosmologie en evolutietheorie) waarbij
hij voor zeker aanneemt wat nog grotendeels hypothese en
theorie is. Ten slotte levert ook de neurologie geen bewijs voor
de stelling dat wij enkel uit materie bestaan. Veeleer leidt zij tot
de vraag naar wie de eigenlijke actor is in ons bewustzijn en
onze vrije wil.
Een boek voor wie het geestelijke op basis van niet-
antroposofisch jargon wil grondvesten!

• titel: Geen mens zonder God. Het boek Over God van Etienne Vermeersch doorgelicht
• auteur: Luc Vandecasteele
• omvang: 194 pagina's
• isbn: 978 90 77611 30 2
• prijs: € 20,00 + verzendingskosten
• bestellen bij Via Libra
 

 
Opruim van boeken dozen - plaats voor nieuwe: gereduceerde
prijzen!

Via Libra publiceert graag regelmatig een nieuw boek. Van
sommige titels blijven er echter grote voorraden liggen. Om die
reden willen we een een aantal oudere titels afprijzen.
Het is leuk om deze boeken nog eens in herinnering te kunnen
brengen. Voor al wie ze nog niet kent: op onze website vind je
per titel wat meer uitleg. (De gereduceerde prijzen worden pas
op 1 juli op de website geplaatst.)
De gereduceerde prijzen gelden echter vanaf vandaag:

• Beusch, Christine, Wij bestaan!: €9,00 ipv €18,00
• Graafland, Jan, De Mierenmaker: €7,50 ipv €15,00
• Gruwez, Christine, Grasmuziek: €7,00 ipv €14,00
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• Iwan, Rüdiger, Toon wat je kunt. Portfolio als spil van de steinerpedagogie: €9,00 ipv
€18,00
• Heymans, Rika (red.), Lohengrin en Antwerpen: €12,00 ipv €21,50
• Krijger, Ariëlla, Contemplatieve reflectie voor portfolio en actieonderzoek: €9,00 ipv
€17,50
• Lambrechts, Wilbert, Ik ben het, Faust, uwe gelijke: €9,00 ipv €15,00
• Meyvis, Herman, Naar de voet van de regenboog: €12,00 ipv €20,00
• Steiner, Rudolf, Het lichtbaken van 1917: €9,00 ipv €15,00
• Van Manen, Hans Peter, Oude en jonge zielen: €12,00 ipv €23,90
• Van Veldeke, Hendrik, Eneasroman: €15,00 ipv €24,95
• Vandecasteele, Luc, Islam en christendom. In wezen diep verbonden?: €12,00 ipv
€19,90
• Verhulst, Jos, De Rubens Code: €15,00 ipv €24,90
 
Bestellingen worden verstuurd vanaf maandag 2 juli. Portkosten worden apart
aangerekend. Bestellen via info@via-libra.be.

 
Cursus projectieve geometrie voor beginners
 De projectieve meetkunde is een creatieve denkweg, die met
de hulp van meetkundige elementen als punt, rechte en vlak
ons in beweging zet om te tekenen en erover na te denken. Ze
verschilt grondig van de euclidische meetkunde die we op
school leerden. Het is een meetkunde van kwaliteiten,
beweging en groei. Punten en rechten zijn in beweging, figuren
ondergaan metamorfosen. De projectieve meetkunde vormt de
grondslag voor het bestuderen van de levende natuur, bv. de
plantenwereld.

Rudolf Steiner heeft er in meerdere voordrachten op gewezen dat o.a. de projectieve
geometrie een 'Vorstufe zur Geist-Erkenntnis' vormt. Aan de meetkundige beelden kunnen
we op zintuiglijke wijze bovenzintuiglijke waarheden leren kennen.
In een ontspannen sfeer wordt ons de wonderlijke wereld van de projectieve geometrie
rustig, stapje voor stapje, geopenbaard. De inhouden worden tekenend verkend. Er is
geen voorkennis vereist, wel een open geest voor nieuwe zienswijzen.
• beginnerscursus o.l.v. Walter Van Hove
• data: van zaterdag 24 tot vrijdag 30 november
• plaats: klooster van Hurtebise bij St-Hubert
• bijdrage: €175 voor verblijf en maaltijden; vrije bijdrage voor de cursusgever
• meer informatie bij Louisa Huybrechts, louisahuybrechts@hotmail.com
 

 
BENEFIET-avond voor antroposofische geneeskunde in Belgisch
hospitaal
In maart jl. werd het nieuwe hospitaal ZENO in Knokke geopend – het heet het mooiste
hospitaal van België te zijn en het telt 320 bedden.
In het jaarverslag 2016 van dit hospitaal lezen we: «Artsen en directieleden van AZ Zeno
hebben in de voorbije twee jaar meerdere ziekenhuizen in Duitsland en Zwitserland
bezocht waarbij zij kennis hebben gemaakt met ‘integratieve’ medische zorg.» Met
‘integratieve zorg’ wordt bedoeld de zorgverstrekking zoals deze wordt toegepast in de
Anthromed-ziekenhuizen.
Er zijn ook al vier introductie-zaterdagen antroposofische geneeskunde in het AZ van
Knokke geweest, tot ieders grote belangstelling en tevredenheid. Dit alles is tot stand
gekomen dankzij de jarenlange inspanningen van de mensen achter de Stichting European
AnthroMedical Hospital. Deze stichting verzamelt middelen om de kosten van deze
voordrachten en buitenlandse reizen mee te helpen dragen.
Eén arts van het AZ Zeno is ondertussen begonnen met een opleiding antroposofische
geneeskunde in Arlesheim, een tweede heeft het plan om in september te starten. Deze
artsen betalen die opleiding uit eigen middelen (alleen al het cursusgeld bedraagt €10000;
reis- en verblijfkosten komen daar nog bij!).
In september start in het AZ Zeno een antroposofische verpleegsteropleiding
‘complementaire zorg’ (data: 5 en 6 okt. en 14 en 15 dec. 2018 – voertaal Engels).
Belangstellenden voor deze cursus kunnen zich aanmelden bij dokter Marnix Schaubroeck
in Gent. Om de kost van deze cursus (circa 2900 € per weekend) te verlichten organiseert
‘Stichting European AnthroMedical Hospital’ op 22 september e.k. een benefietconcert in
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de steinerschool van Lier. Zanger, songwriter en charismatisch live-performer Jean Bosco
Safari zal er optreden. Meer informatie daarover vindt u op de website van de genoemde
stichting: https://elimedici.be.

 
Michael in Brussel

Naar aanleiding van het artikel in Antroposofie Vandaag (nr. 190, herfst
2017) maken we een wandeling inde Brusselse binnenstad, met als
thema: Michael in Brussel.
We ontmoeten plaatsen waar 'Sint Michiel' wordt afgebeeld en vereerd.
We merken de stevige incarnatie van de aartsengel in deze stad sedert
vele generaties.
Thema: hoe brengen wij de waardevolle Michaëlische inzichten over als
stimulans voor de wereldomvattende opgaven die zich in Brussel
ontplooien?

• begeleiding: Cis Peeters
• datum: zondag 7 oktober, van 10u30 tot 16u30
• plaats: afspraak in het Noordstation, centrale hal
• bijdrage: €10
• aanmelden bij Cis Peeters, wielhof@skynet.be
 

 
Trialoog over religies en het algemeen menselijke
Op zaterdag 29 september organiseert de Werkgroep
Antroposofie in Gent bij wijze van Michaëlsviering een
trialoog met als thema: Religies, onderweg naar het
algemeen menselijke. Voor dit gesprek werden
uitgenodigd:
• Khalid Benhaddou, imam
• Christine Gruwez, filosofe
• Jonas Slaats, theoloog
• gespreksleider: Luc Vandecasteele

Religie motiveert, boeit, verbindt, en verblindt. Voor de enen biedt religie de diepste zin
aan het leven, de anderen willen haar liefst zo gauw mogelijk afgeschaft zien. In de kern
bevat elke godsdienst elementen die aan het algemeen-geestelijke appelleren en het
beste in de mens willen aanspreken, hoezeer religies ook tot kwaad hebben geleid, en
dit nog steeds kunnen doen. Hierover zal deze trialoog gaan.
• datum: zaterdag 29 september, van 14 tot 18u
• plaats: Clemenspoort (zaal De Parel), Overwale 3/1, 9000 Gent (een zijstraatje van de
Voskenslaan, op 250 meter van het Sint-Pieterssation)

 
Zomernummer van Antroposofie Vandaag

 

In het jongste nummer van Antroposofie Vandaag wordt
uitvoerig teruggeblikt op de feestelijke viering van '100 jaar
Emile Gevers'. De lezingen van Wilbert Lambrechts en
Christine Gruwez werden in dit nummer opgenomen, alsmede
een belangrijk uittreksel uit het dagboek van Emile Gevers.
Overigens werd er een tweede druk gemaakt van het boekje
Een verreikende sociale daad, dat over de stichting van de
eerste steinerschool in Antwerpen gaat. Dit boekje werd
uitgegeven ter gelegenheid van de viering 100 jaar Emile
Gevers en bevat een bijdrage van Arnout De Meyere, maar
vooral de toespraken die Emile Gevers en Ernst Lehrs hielden
bij de officiële opening van de eerste steinerschool in
Antwerpen.

Verder in dit nummer:
- een artikel over samen werken in Europa (Mario Damen)
- een terugblik op 30 jaar MSV en een bezinning over het ontvankelijkheidsmotief van
Gert Biesta (Werner Govaerts)
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Gert Biesta (Werner Govaerts)
- een artikel over ritme en beweging, jaarmotief van de Antroposofische Vereniging
(Chrstiane Haid)
- een interview met Roger Wynants, voorzitter van de Antroposofische Vereniging in
België
- alsook berichtgeving en reflecties over de jaarvergadering (maart jl.) van de
internationale Antroposofische Vereniging in Dornach
Een proefnummer of een apart nummer bestellen kan via info@via-libra.be.
 

Kalender: overzicht van activiteiten
Hieronder vindt u de antroposofische activiteiten van de komende maanden. Sommige zijn
eenmalig, andere data geven de eerste dag van een reeks aan.
We kiezen ervoor om deze activiteiten in een kort overzicht weer te geven. Voor heel wat
activiteiten moet men zich aanmelden – als u niet weet bij wie of waar, mag u dat altijd
aan ons vragen ...
De activiteiten die in september of in het najaar starten, zullen vanaf ons volgend nummer
in de activiteitenkalender worden opgenomen.

1 - 5 juli – Brussel – Sluiercursus - De mens aan de drempel - het violet, met
Bea H.W. van der Steen, telkens van 9u30 tot 12u30 en van 15u tot 17u (info en
inschrijving: ch.ross@skynet.be)
2 - 6 juli – Lille – Zomerweek: de alchemie van het scheppen, met Jaak Hillen
en May Oostvogels, artObe, Rolleken 10, 2275 Lille, info op www.artobe.org
14 - 16 juli – Kessel – Beeldhouwdriedaagse Stroming in beeld, met Johan
Docquier, info: www.hofvanverbeelding.be
20 tot 27 juli – Frandeux – Zomeruniversiteit Antroposofie, met Wilbert
Lambrechts, Jaap van de Weg, Luc Vandecasteele, Jos Verhulst e.a. (info en
inschrijving: zomeruniversiteitantroposofie.wordpress.com)
27 - 28 juli – Antwerpen – Workshop beeldhouwen en schilderen, met Gwenny
Lotens, van 11u tot 16u, Oostkaai 64, 2000 Antwerpen, info en inschr:
gwendolina.lotens@telenet.be
20 - 22 augustus – Berchem – Zomerdriedaagse steinerpedagogie, info:
http://steinerscholen.be
20 tot 24 augustus – Lille – Workshop portretschilderen, met May Oostvogels,
artObe, Rolleken 10, 2275 Lille, info op www.artobe.org
25 - 27 aug – Kessel – Beeldhouwdriedaagse Stroming in beeld, met Johan
Docquier, info: www.hofvanverbeelding.be
1 sept – Borgerhout – Opening 'Het oneindige verhaal' - nieuwe
antroposofische boekhandel, 10-12u, Gitschotellei 188 (1ste verd.), 2140
Antwerpen
8 sept – Berchem – Kennismaking met de steinerpedagogie, 4 voormiddagen,
info: www.steinerscholen.be
8 sept – Gent – Bewust op weg met onze twaalf zintuigen, met Lode Claessen
en Patricia Verbanck, 6 zaterdagvoormiddagen van 9u30 tot 12u30, info:
lodeclaessen@gmail.com
9 sept – Aalst – Opendeurmoment De Kleine Johannes, 14u, The Steamfactory
(1ste verd.), Erembodegemstraat 4, 9300 Aalst
10 sept – Mortsel – Avondcursus Over de helende kracht van kunstzinnig
werken, met Hermelinde Laga, 7 maandagen, info: www.hermelindelaga.com
13 sept – Gent – Nieuwe gemeenschappen in het licht van het Gentse retabel
'De aanbidding van het Lam Gods', 20u, voordracht door Johannes Greiner (met
vertaling naar het Nederlands)
14 sept – Burcht – Tooneuritmie: tussen horen en bewegen …, cursus van 9
vrijdagen (ook op 19 okt, 23 nov, 18 jan, 15 feb, 22 mrt, 26 apr, 24 mei en 21 juni),
van 14u tot 18u30, met Griet Missinne
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15 sept – Aalst – Kunst als helend middel in de opvoeding en de pedagogie,
12 zaterdagen doorheen 21018-19, info: www.kunstzinnige-therapie.be
21 sept – Antwerpen – De morgenroep van Michaël. Een
voorbereidingsgesprek voor een Michaëlsfeest, 20u, inleiding door Wilbert
Lambrechts, gespreksleiding Arnout De Meyere, muziek: Jorien Van Tuinen,
Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
22 sept – Lier –Benefietavond Anthromedical Hospital, 19u30, met Jean Bosco
Safari, info op https://elimedici.be
28 sept – Berchem – Kunstzinnige technieken en de kracht van kunstzinnig
werken, cursus van 10 vrijdagen met Hermelinde Laga, info:
www.hermelindelaga.com
29 sept – Gent – Religies, onderweg naar het algemeen menselijke, 14u-18u,
met Khalid Benhaddou, Jonas Slaats en Christine Gruwez, Clemenspoort (zaal De
Parel), Overwale 3/1, 9000 Gent (een zijstraatje van de Voskenslaan, op 250 meter
van het Sint-Pieterssation)
5 okt – Antwerpen – 'Filosofie van de vrijheid' van Rudolf Steiner, 20u, door
Kristina Lucia Parmentier, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
5 okt – Berchem – Biografische thema's kunstzinnig verwerken, cursus van 10
dagen doorheen 2018-19, met Hermelinde Laga, info: www.hermelindelaga.com
7 okt – Brussel – Michael in Brussel, van 10u30 tot 16u30, met Cis Peeters
3 nov – Gent – Gedenkstonde voor alle gestorvenen. 'Jong gestorvenen',
14u30, voordracht door Hilde Cauwenbergh
5 nov – Mortsel – Avondcursus Geometrisch tekenen, met Hermelinde Laga, 7
avonden, info: www.hermelindelaga.com
9 nov – Antwerpen – Emil Molt en de eerste Waldorfschool in Stuttgart, door
Frans Lutters, 20u, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
10 nov – Berchem – Introductie in de antroposofische menskunde, 3
voormiddagen, info: www.steinerscholen.be
12 nov – Gent – Kwintenstemming in de kleuterklas, met Klaar Aerts, 3 namiddagen,
info: www.steinerscholen.be
24 nov – Hurtebise (prov Lux) – Cursus projectieve geometrie voor beginners,
tot 30 november, met Walter van Hove, info: louisahuybrechts@hotmail.com

Dat was het voor deze keer. Nieuwe berichten volgen binnenkort!
Meer info over Via Libra op onze website
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