Levenskrachten, Vormkrachten, Etherkrachten
Waarnemen
27 november, Elisabeth , VReedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag
Een gelegenheid om kennis te maken met de methode van Dorian
Schmidt, die is ontwikkeld om deze krachten zelf waar te leren
nemen. Voor wie in de antroposofische werkgebieden werkt, een
mogelijkheid om het etherische vanuit directe eigen waarneming
verder te leren kennen. Voor wie nog niet bekend is met
antroposofie een goede manier om hier op een praktische manier
kennis mee te maken.
We beginnen met oefeningen waarin we enkele aspecten van ons
eigen etherlichaam leren waarnemen. Dit eigen etherlichaam wordt
dan later gebruikt voor verdere waarneming van de etherkrachten
van bijv. planten, water en levensmiddelen.
Bij voldoende belangstelling is er de mogelijkheid om daarna mee te
doen aan een oefengroep die regelmatig samenkomt om verder te
scholen en de waarnemingen verder te verdiepen en te verfijnen.
Tijdens deze dag leer je enkele aspecten van je eigen etherlichaam waarnemen, voelen en “zien”, o.a.
in kleuren en bewegingen. Vervolgens kun je ervaren hoe jouw etherlichaam reageert op de levens- of
etherkrachten van levensmiddelen. Je zult merken dat wanneer je iets eet, er iets beweegt in je
etherlichaam, dat er zich iets vormt en dat daarbij kleuren waarneembaar zijn. Deze uitwerking is
specifiek voor elk voedingsmiddel.
Dit stelt je in staat om waarnemingen te vergelijken: wat bewerkt een biologisch worteltje in mij en is
dat anders bij een niet-biologisch worteltje? Of een blaadje sla? Werkt gedynamiseerd of
geënergetiseerd water anders dan kraanwater of gefilterd water of water uit een PET-fles?
Het is verrassend hoe eenvoudig het is om een begin te maken met het ontwikkelen van je
waarnemingsvermogens op dit gebied.
Wat zijn levenskrachten?
Het gaat bij levenskrachten om natuurkrachten die in dat wat leeft,
dus planten, dieren en mensen, dit leven in stand houden.
Wat zijn vormkrachten?
De vormkrachten scheppen de vormen waarin dit levende zichtbaar
wordt, de bloem, het blad, de wortel van de plant en ook de vormen
van het dierlijk en menselijk lichaam. Deze vormen worden in dit
stromende leven steeds opnieuw opgebouwd en weer afgebroken.
Deze vorm- en levenskrachten worden in de antroposofische literatuur
ook etherkrachten genoemd en daar op veel verschillende manieren
beschreven.
Nieuwe zintuigen
Deze krachten zijn, omdat alleen het gelijke het gelijke kan waarnemen, voor de gewone zintuigen
niet waarneembaar. Bijvoorbeeld: ik kan elektrische spanning niet met een weegschaal meten.
Omdat we zelf als mensen levend zijn, zijn deze vormkrachten ook in onszelf te vinden als het
zogenaamde etherlichaam. In dit etherlichaam blijken in aanleg de zintuigen aanwezig te zijn om
de genoemde krachten waar te nemen. De ervaring leert dat deze waarnemingsvermogens
ontwikkeld en geschoold kunnen worden. Dit op een manier die voor de kritische waarnemer stap
voor stap na te volgen en controleerbaar is. Dit wel onder voorwaarde dat deze kritische
waarnemer bereid is onbevangen te onderzoeken. Omdat we weten wat we doen en hoe, houden
we op een gezonde manier grond onder onze voeten

De bekende zintuigen
Ook onze fysieke zintuigen hebben we moeten leren gebruiken. We zijn ons dat niet meer zo bewust,
omdat we ze al ons hele leven gebruiken. Met veel geduld hebben onze ouders ons geleerd betekenis
te geven aan wat we zien (mama, papa, stoel, lepel, poes, enz.). Pas daardoor konden we deze
objecten zien.
Misschien heb je ooit gemerkt dat als je iets ziet waarvan je niet weet wat het is, je het eigenlijk niet
goed kan zien, je tijd nodig hebt om het te leren zien.
Leren waarnemen in de wereld van de energieën in de natuur gaat eigenlijk op dezelfde manier, alleen
met andere zintuigen. En de ervaring leert dat ieder mens die zich daar echt voor inzet, dit kan leren.
Wie leidt de dag?
De dag wordt geleid door Frans Romeijn.
Sinds 2004 schoolt hij zich in Duitsland bij Dorian Schmidt in het waarnemen van vormkrachten
ofwel etherkrachten. Belangrijkste inspiratiebron is de Antroposofie van Rudolf Steiner.
Datum: zaterdag 27 november van 10.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag
Deelname: € 35,00 , over te maken op: NL13 RABO 01799.83.709, t.n.v. F. Romeijn.
Breng je eigen lunch mee.
Informatie en aanmelding:
06-48728505
fromeijn@planet.nl
www.stichtingspeelruimte.nl
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