De twaalf deugden,
gezondheid
en duurzaamheid
met inspirerende filmbeelden!

Manfred van Doorn
Creatief-, spiritueel ontwikkelcoach en enthousiast spreker

Welke samenhang is er tussen persoonlijke- en sociale
ontwikkeling en een gezonde en duurzame samenleving?
Welke wetmatigheden zijn er in een levensverhaal, religie of mythe?
Hoe staat chaos tegenover orde, kracht tegenover kwetsbaarheid?
Ook aanwezig:
Boeken- en informatietafels en
Biologisch-dynamische boeren uit omgeving Eindhoven

Donderdag 14 februari 2019
20.00-22.00 uur
Georganiseerd door:

AntropoSana Eindhoven eo

Deze lezing is gesponsord door Stichting Grondbeheer

Novalis college, Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven
Entree: leden € 5,00 / niet-leden € 7,50 (alleen contante betaling mogelijk)
Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel. 06 - 150 54 471 – Henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven/ ·

AntroposanaEindhoveneo · E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

Word lid en geef AntropoSana een stem
AntropoSana verenigt mensen die zich herkennen in de antroposofische
gezondheidszorg. Zorg die gericht is op de gezondheid van de gehele
mens, zowel fysiek, mentaal als spiritueel.
Help AntropoSana te groeien en steun ons door lid te worden.
Het lidmaatschap van AntropoSana betekent dat:
• Uw belangen op zowel landelijk, als plaatselijk niveau worden behartigd,
• U vier keer per jaar het tijdschrift “ITA” ontvangt (tijdschrift over
gezondheidszorg geïnspireerd door antroposofie),
• U op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten, lezingen en
informatiebijeenkomsten (landelijk en regionaal),
• U bijdraagt aan het behoud en de groei van de antroposofische gezondheidszorg,
Als lid van de landelijke vereniging, bent u tevens lid van de plaatselijke afdeling.

AntropoSana

vereniging voor antroposofische
gezondheidszorg
Word lid van AntropoSana voor € 35,- per jaar.
Meld u aan via www.antroposana.nl of stuur deze antwoordstrook
naar AntropoSana, Boslaan 15, 3701 CH, Zeist

Naam:

___________________________________________________

Straat:

____________________________________ Huisnr.: _______

Postcode: _______________ Plaats: ______________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________
E-Mail:

____________________________@_________________._____

Geboortedatum: _ _ : _ _ : _ _ _ _ Handtekening ____________________

Antroposofie!
In de antroposofische gezondheidszorg wordt anders gekeken
naar zorg en ziek-zijn dan in de
reguliere gezondheidszorg,
Er is veel aandacht voor het voorkomen én accepteren van ziekte.
Een krachtige stem
Vanuit onze organisatie behartigen wij de belangen van onze
leden. Zodat antroposofische
zorg voor iedereen bereikbaar
is én blijft.
Daarom laten wij onze stem
horen bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid, evenals op platforms en op fora.
Waardevolle informatie
Ons doel is te ontwikkelen tot een
platform voor antroposofische
gezondheidszorg.
We willen een wegwijzer zijn voor
onze leden en daarnaast informatie delen over:
• Ziekte,
• Gezondheid,
• en het zelfgenezend vermogen
van het lichaam.
Kent u ons magazine?
Veel kennis wordt gedeeld via
ons magazine ITA. Wellicht bekend uit de wachtkamer van uw
huisartsenpraktijk of therapeuticum
Onze leden ontvangen het magazine elk kwartaal gratis thuis.

Deze uitgave is samengesteld door AntropoSana afd. Eindhoven en omstreken
(onderdeel van de landelijke organisatie AntropoSana).
Secretariaat: Kon. Wilhelminalaan 45, 5583 AL Waalre, telefoon (040) 221 39 09 (in de avonduren)
Internet: www.antroposana.nl/eindhoven/ • E-mail: eindhoven@antroposana.nl
Informatie over de regionale activiteiten: Henk Verboom, tel. 06 - 150 54 471 / henkwillemverboom@gmail.com

