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De menskunde van Rudolf Steiner biedt vele uitdagingen om zijn ideeën te 
onderzoeken op hun waarde voor het dagelijks leven en aan vakgebieden als 
psychotherapie en pedagogiek ter beschikking te stellen.  

Het te verwachten resultaat daarvan is dat zelfkennis een innerlijke verrijking 
ervaart en tegelijkertijd de visie op de wereld om ons heen verdiept wordt. Zelfkennis en 
wereldwijsheid reiken elkaar de hand.  
 
We gaan aandacht besteden aan: 
a. Hoe herinneringen ertoe kunnen worden gebracht hun betekenis voor het leven 
zichtbaar te laten worden door de volle aandacht te richten op de activiteit van de 
zintuigen: 

“Het lot van de mens wordt door de wereld bereid,  
die hem door de zintuigen wordt geopenbaard.”1 

 
b. Hoe in de loop van een mensenleven leed wordt omgevormd tot wijsheid: 

“Vreugden zijn geschenken van het lot 
Die hun waarde in het heden bewijzen. 
Het leed daarentegen is een bron van kennis 
Waarvan de betekenis zich in de toekomst toont.”2 
 

c. Hoe de mens een schakel is van een transgenerationele keten: 
“Er moet behouden blijven wat de vorige generaties  

aan Ik-kracht hebben ontwikkeld” 3 
 
Een vast onderdeel van de verkenningen is het opschrijven ter plekke van de opgedane 
ervaringen. Het is de bedoeling een schriftelijke neerslag te verzorgen. 
 
Praktische informatie: 
Plaats: Instituut voor Biografiek . Van Oosthuyselaan 83, Driebergen-Rijsenburg 
Data: zaterdag 24 september - zaterdag 8 oktober - zaterdag 29 oktober 2022 
Kosten: € 110 incl. koffie, thee, broodjes, soep en ‘t boek “Levenselixer” van Ad Dekkers 
Betalen kan contant ter plaatse  
of overmaken op NL02 TRIO 0198 5712 24  t.n.v. J. Meulman 
Min. Aantal deelnemers: 12, max. 25 
Aanmelding:  
via Ad Dekkers: addekkers56@gmail.com 
via Jacques Meulman: jmeulman45@hotmail.com 

 
1 Rudolf Steiner: Anthroposophische Leitsätze. GA26. P.44 
2 Rudolf Steiner. Wahrspruchworte GA 40. p.205 
3 Rudolf Steiner. Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie. GA 108. p.75 
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