
Duindoornnieuws	  najaar	  2015	  
	  
Beste	  Leden,	  
	  
Onder	  de	  overkoepelende	  titel	  “De	  toekomst	  van	  de	  antroposofische	  geneeskunde”	  vonden	  reeds	  twee	  
lezingen	  plaats	  in	  samenwerking	  met	  het	  Studiecentrum	  voor	  Antroposofie.	  
	  
Op	  de	  eerste	  avond	  werd	  door	  Roel	  Amons	  en	  Susanne	  van	  Tuil,	  huisartsen,	  de	  antroposofische	  
geneeskunde	  geplaatst	  in	  het	  kader	  van	  Integrale	  Geneeskunde.	  Hoe	  kan	  er	  zinvolle	  communicatie	  
ontstaan	  tussen	  de	  antroposofische	  geneeskunde	  en	  andere	  richtingen	  in	  de	  geneeskunde,	  wat	  zijn	  
verschillen,	  wat	  overeenkomsten,	  wat	  is	  de	  eigenheid	  van	  de	  antroposofische	  geneeskunde?	  
Op	  de	  tweede	  avond	  vertelde	  Ingrid	  van	  Berckelaer	  (16	  jaar	  lang	  apotheker	  geweest	  bij	  Weleda)	  over	  de	  
bijzondere	  processen	  bij	  het	  bereiden	  van	  antroposofische	  geneesmiddelen.	  Ook	  deze	  avond	  werd	  
daarnaast	  bereiding	  en	  werking	  van	  reguliere	  en	  homeopatische	  geneesmiddelen	  en	  fytotherapie	  
bekeken.	  
	  
Een	  verslag	  van	  deze	  lezingen	  kan	  u	  vinden	  op	  onze	  website	  https://duindoorn.antroposana.nl/agenda	  
	  
Zelf	  was	  ik	  erg	  blij	  met	  het	  extra	  inzicht	  in	  het	  specifieke	  van	  de	  antroposofische	  geneeskunde.	  
	  
Op	  woensdag	  25	  november	  is	  er	  nog	  een	  derde	  avond	  die	  verzorgd	  wordt	  door	  Toke	  Bezuijen,	  
verpleegkundige.	  	  
Deze	  avond	  zal	  gaan	  over	  hoe	  de	  antroposofische	  verpleegkunde	  met	  haar	  uitwendige	  toepassingen,	  vele	  
mensen	  (groot	  en	  klein)	  “aanraakt”	  met	  de	  geneeskrachtige	  werking	  van	  o.a.	  heilzame	  planten.	  Zo	  brengt	  
een	  warm	  kamillekompres	  ontspanning	  en	  rust	  bij	  een	  koude	  en	  gespannen	  buik	  en	  doet	  ze	  
schoolkinderen	  heerlijk	  slapen.	  Een	  citroenwikkel	  om	  de	  kuiten	  zorgt	  dat	  de	  koorts	  afneemt	  en	  de	  ziekte	  
die	  er	  aan	  ten	  grondslag	  ligt	  weer	  “vorm”	  krijgt.	  Zo	  worden	  ziekteprocessen	  weer	  in	  contact	  gebracht	  met	  
de	  heilzame	  werking	  van	  de	  natuur.	  Binnen	  de	  behandelingen	  wordt	  de	  Ik-‐organisatie	  via	  de	  huid	  steeds	  
aangesproken	  in	  de	  drieheid	  van	  aanwenden-‐omhullen-‐rusten.	  Niet	  voor	  niets	  voorzag	  Rudolf	  Steiner	  dat	  
deze	  Ik-‐versterkende	  toepassingen	  verder	  konden	  gaan	  daar	  waar	  de	  reguliere	  geneeskunde	  zou	  blijven	  
steken.	  	  
	  
Dus	  25	  november	  om	  20.15u	  in	  De	  Zalen,	  Riouwstraat	  1,	  u	  warm	  aanbevolen!!!!	  
Toegang:	  €10,	  €5	  voor	  leden	  
	  
In	  het	  voorjaar	  zullen	  we	  opnieuw	  enkele	  avonden	  organiseren	  in	  samenwerking	  met	  het	  Studiecentrum.	  	  
Één	  van	  de	  lezingen	  zal	  verzorgd	  worden	  door	  Bahar	  Farschi	  Jamshidabady,	  als	  kunstzinnig	  therapeute	  
werkzaam	  binnen	  Antroposofisch	  medisch	  centrum	  Sterre	  der	  Zee	  (www.beleefkunstzinnigetherapie.nl).	  
Voor	  data	  en	  info,	  volg	  de	  agenda	  op	  www.duindoorn.antroposana.nl	  of	  neem	  contact	  op	  met	  duindoorn	  
via	  mail	  of	  telefonisch	  (zie	  info	  onderaan	  deze	  nieuwsbrief)	  
	  
Graag	  willen	  we	  jullie	  nog	  het	  werk	  van	  Liane	  Collot	  d’	  Herbois	  in	  de	  aandacht	  brengen.	  De	  biografie	  van	  
Liane	  en	  andere	  info	  is	  te	  lezen	  op	  www.collotzienenbeleven.nl.	  Van	  haar	  schilderijen	  	  gaat	  een	  genezende	  
kracht	  uit.	  Regelmatig	  worden	  deze	  schilderijen	  ten	  toongesteld	  en	  er	  zijn	  ook	  een	  aantal	  schilderijen	  die	  
uitgeleend	  worden	  voor	  wie	  daar	  behoefte	  aan	  heeft.	  
	  
We	  zouden	  het	  fijn	  vinden	  jullie	  te	  ontmoeten	  op	  één	  van	  de	  avonden	  en	  aarzel	  niet	  om	  te	  mailen	  of	  bellen	  
voor	  vragen	  of	  suggesties.	  
	  
Ellen	  Bähr	  en	  Helene	  Michielsen	  
duindoorn@antroposana.nl	  
0707371333	  
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


