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„Az emberi kapcsolatok szeretetében élni és
az idegen akarat megértésében élni hagyni,
ez a szabad ember alapmaximuma.”
Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája

Mi történik az Antropozófiai Társaságban?
Hírek a Társaság tagjainak
Kedves Barátaink!
A MAT képviselő testülete által szerkesztett hírlevél ötödik számát adjuk át most a Társaság
tagjainak, abban a reményben, hogy hasznos információkat találnak benne mind a Társaság
működésével, mind pedig az antropozófiai életterületekkel kapcsolatban.

BESZÁMOLÓ A TITKÁROK BUDAPESTI TALÁLKOZÓJÁRÓL
2017. június 23-a és 25-e között Budapesten tartották meg ez évi találkozójukat az AAG (Dornach)
vezetősége és az európai antropozófiai társaságok főtitkárai és képviselői. A következőkben erről a
találkozóról adok rövid beszámolót.
Mint azt a Társaság tagjai tudják, az európai
antropozófiai társaságok vezetői Dornachban
2017. április 6-án úgy döntöttek, hogy következő
találkozójukat Budapesten tartják meg. Ezért
június végén Budapestre jöttek az AAG
vezetőségének tagjai: Paul Mackay, Bodo von
Plato, Seija Zimmermann, Dr. Constanza Kaliks,
Joan Sleigh, Justus Wittich és Christiane Haid.,
valamint 15 európai ország Társaságának vezetői:
Ewa Wasnewska, Lengyelország; Marjatta van
Boeschoten, Nagy-Britannia; Leena Westergrén,
Finnország; Ingrid Reistad, Norvégia; Stefano
Gasperi, Olaszország; Nodar Belkania, Grúzia;
Niels Henrik Nielsen, Dánia; Bart Vanmechelen,
Belgium; Prof. mr. Jaap G. Sijmons, Hollandia;
Traytcho Frangov, Oroszország; Wolfgang
Tomaschitz,
Ausztria;
René
Becker,
Franciaország; Erich Sasinka és Peter Neurath,
Szlovákia.
A vendégek egy része már a pénteki időpont előtt
megérkezett, ugyanis sokan szerették volna látni
a várost és ismerkedni a magyar kultúrával és
emberekkel. Így aztán már hétfő estétől
kezdődően sorra érkeztek a vendégek, és kisebb
nagyobb csoportokban járták be Budapestet és
Szentendrét. Már a közös program megkezdése
előtt igen pozitívan nyilatkoztak a látottakról, és
kiderült, hogy a hozzánk látogató vendégek közül
- néhány dornachi vezetőségi tagot leszámítva szinte senki sem járt még Budapesten, vagy
Magyarországon.
A hivatalos program pénteken délben kezdődött,
és ekkor a Hattyúházban található Trinitum
Szellemi Közösségi és Alkotó Térben gyűltünk
össze. A program első felében a magyar

történelemmel és kultúrával való ismerkedés
szerepelt. Ennek egyik fontos eleme volt, hogy
Ungár Andrea Virág - Waldorf tanár - vezetésével
két magyar népdalt tanítottunk meg a
vendégeknek, akik nagy élvezettel és örömmel
vetették bele magukat ebbe az érdekes zenei
világba és vasárnapra már gyönyörűen énekelték
is mind a kettőt. A pénteki első találkozó azonban
még csak dúdolással és a dallamokkal, ill. a
szöveggel való ismerkedéssel telt. Ezúton is
köszönetet mondunk Ungár Andrea Virágnak a
program levezetéséért és azért a jó hangulatért,
amit a közös éneklés a vendégek között
létrehozott.
Ezt követően Magyarországról és a magyar
történelemről, ill. a magyarság feladatáról, és
küldetéséről
tartottam
egy
ismertetőt
vendégeinknek. A témát szellemtudományos
oldalról közelítettem meg, és ezért elsősorban
Rudolf Steinernek a magyarokról adott közléseire
támaszkodtam, ill. Nagy Emilné dr. Göllner Mária
emlékirataiban a magyar kultúrtörténettel
kapcsolatban leírt adatokat, valamint Karl
Könignek az 1956. december 6-án az Aberdeen-i
Camphillben
Magyarországról
tartott
előadásának egyes részeit használtam fel. Az
előadás után szembesülnöm kellett azzal a
ténnyel, hogy vendégeinknek semmiféle képe
vagy elképzelése nem volt arról, hogy kik is a
magyarok és milyen feladattal érkeztek ide és
vannak itt Európa közepén. Sőt, többek számára
még az is meglepő volt, hogy Magyarország
Közép-Európa része. Így beigazolódott, hogy
szerencsés volt az a döntés, amikor a program
összeállításánál ezt is bevettük a programba.
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Ezután a magyar antropozófiai életterületek
bemutatkozása következett. Elsőként Mezei
Mihály mutatta be a magyar biodinamikus
munkát és annak európai szintű eredményeit,
majd Dr. Szőke Henrik a hazai antropozófus
orvosképzés helyzetét ismertette és felvázolta a
magyar
antropozófus
orvoslás
eddigi
eredményeit. Ezt követően Döbröntei Zoltán, a
Napút Művészeti Akadémia tevékenységét és a
magyar antropozófiai művészeti életet mutatta be,
végül Szabó Zoltán, a Waldorf Szövetség
képviselője a Waldorf mozgalom helyzetét és
intézményeit mutatta be a vendégeknek. Az
impozáns és mindenki számára meglepő
eredményeket felsorakoztató bemutatók nagy
sikert arattak és vendégeink őszintén gratuláltak
az előadóknak. A rengeteg kérdést, amit az
elhangzott információk és bemutatott területek
felhoztak, sajnos nem tudtuk kielégítően
megbeszélni, mert következett a délután
legjobban várt eseménye, a találkozás a tagokkal.
Délutánra ugyanis egy találkozót szerveztünk a
Társaság tagjaival. A találkozás célja az volt, hogy
az AAG vezetőségének tagjai tájékoztassák a
magyar Társaság tagjait arról a folyamatról,
melyet a 2016-os Michaeli világkonferencia után a
Goetheanumban beindítottak, és ennek kapcsán
megismerjék a magyar társaság tajainak
elképzeléseit antropozófia jövőjéről és jövőképét
az antropozófiai Társasággal kapcsolatban.
Mindjárt az elején beigazolódott az a reményünk,
hogy a Társaság tagjai nagy számban jönnek el
erre a találkozásra, mert a külföldi vendégekkel
együtt több mint 130-an gyűltünk össze a
teremben. Ezért helyesnek bizonyult az a döntés,
hogy a délutáni rendezvényt nem a Rudolf Steiner
Házban tartottuk meg, hanem egy olyan külső
helyszínt kerestünk, amely alkalmas egy ilyen
nagylétszámú rendezvény megtartására, és
egyben méltó is az eseményhez. A TRINITUM
Szellemi Közösségi és Alkotó Tér jó választás volt,

mert azon túl, hogy a nagy melegben is megfelelő
környezetet és kényelmes elhelyezést biztosított
mindenki számára, teljes mértékben méltó volt a
rendezvényhez. Ezért itt szeretném megköszönni
Sípos Ildikónak, a Trinitum alapítójának és
vezetőjének, hogy a teljes Trinitum-ot ezen a
délutánon a rendelkezésünkre bocsátotta, ill. azt,
hogy ezt lehetőséget ráadásul a Társaság részére
adományként adta.
A találkozó egyébként Paul Mackay és Seija
Zimmermann felvezető szavaival indult, majd
sorra a Társaság tagjai jelentkeztek szólásra és
mondták el gondolataikat és mutatták be
jövőképeiket az antropozófiával kapcsolatban. A
beszélgetésbe fokozatosan bekapcsolódtak a
vendégek is, és sorra szólaltak fel, kapcsolódva a
magyar felszólalók gondolataihoz. Külön
színfoltja volt a délutánnak, amikor két fiatal
jelentkezett szólásra, egy felsős és egy már végzett
Waldorf diák, akik őszintén és a fiatalok nyelvén
mondták el, hogy mit is várnak az antropozófiai
társaságtól.
Itt most nincsen lehetőség arra, hogy a kialakult
beszélgetésről, az elhangzott gondolatokról
részletesen beszámoljak, de a vendégek másnapi
értékelése szerint egy számukra is rendkívül
hasznos és sok érdekes, új gondolatot tartalmazó
találkozóra került sor.
Szombaton már a Rudolf Steiner Házban folyt
tovább a munka. A közös éneklést követően, és az
így megalapozott jó hangulatban kezdtünk el
dolgozni azzal a jövőképpel, ami már 2016
szeptembere óta képezi az AAG és a nemzeti
társaságok munkájának alapját. A cél az volt, hogy
a péntek délutáni találkozón elhangzottakat és az
egyes országokban folyó munka eredményét
feldolgozzuk és a lehetőség szerint beépítsük a
jövőképekbe. Ez a folyamat gyakorlatilag az
egész szombati napot elfoglalta, és eredményét itt
most csak röviden tudom bemutatni.
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Egy modern Michaelita Közösség működését a
legjobban egy olyan ábra mutatja, ami két
lemniszkáta összekapcsolásából jön létre, mert ez,
azon kívül, hogy kifejezi a szellemi és az anyagi
világ, valamint a külső és a belső összekapcsolást,
egy állandó és soha véget nem érő folyamatot is
jelképez.
Ezeknek a középpontjában áll a Társaság, mely
ezáltal a kettős összekapcsolás által egy olyan
szociális térré tud alakulni, amely az
antropozófiai
élet
szív-központja
lehet.
Amennyiben siekrül megvalósítani, akkor a
jövőben az antropozófiai társaság egy olyan szívközponttá tudna válni, mely Michaelnek méltó
otthona lehet, és így nem csak a Társasági tagok
szívében, hanem az antropozófiai társaságban is
otthonra lel majd.
Ebben a képben még megmutatkozik az
antropozófiai társaságok egy jövőbeli feladata,
mégpedig az, amit szociális antropozófiának is
nevezhetünk. Michael ugyanis ma azt várja
tőlünk, hogy az antropozófia szociális aspektusát
helyezzük előtérbe és a jövőben ezzel
kapcsolatban minden antropozófusnak sok
feladata és tennivalója lesz.
Ez a szív egy másik minőségre is felhívja a
figyelmünket, ugyanis a szív az érzékeli a jövőt,
érzékeli a függőségeket, megújít és harmonizál.
Vagyis mindazt, amit eddig az antropozófiai
mozgalomban
intellektuálisan
akartunk
meghatározni, azt egy ilyen szívközpontban
közvetlenül Michaeltől kaphatjuk meg. De ehhez
előbb a szívünkbe kell fogadni.
Ezt követte az AAG vezetőségének beszámolója
arról, hogy hogyan is áll a jövőképekkel elkezdett
munka a Goetheanumban. Elsőként Bodo von
Plato az első számú jövőképpel kapcsolatban a
Főiskola és az antropozófiai életterületek
kapcsolatáról beszélt és azt mondta, hogy a
lektorok, a tagok és a külső világ összekapcsolása
az antropozófia jövője és ezt már elkezdték
szervezni. Ezt Paul Mackay egészítette ki azzal,
hogy úgy kell működnünk és kommunikálnunk,
hogy az életterületek felismerhessék, hogy az amit
csinálnak az maga az antropozófia és ők a
tetteikkel közvetlenül hozzá tudnak járulni a
Főiskolai munkához. Ehhez kapcsolódott még
Bodo von Plato azzal a kérdéssel, hogy „hogyan
tudjuk ma az antropozófiát tanulni?” Arról
beszélt, hogy hogyan lehet ma a fiataloknak az
antropozófiáról beszélni, azt nekik megtanítani?
Milyen képzéseket kell a fiataloknak szervezni

vagy megtartani, hogy az a számukra vonzó és
érdekes legyen?
A második jövőképpel kapcsolatban Joan Sleigh
és Christiane Haid elmondta, hogy a Goetheanum
Leitung és az AAG Vorstand a jövőben még
szorosabban kíván együttműködni egymással és a
tagországokkal, és a kialakult rossz szokások
ellenére
egy
újfajta
kommunikációt
meghonosítani. Tudni szeretnék, hogy mi történik
a világban és a társaságokban. A Goetheanumban
a vendégszeretet jegyében olyan változtatásokat
szeretnének bevezetni, melyek az odalátogatók
számára meleg hangulatot és befogadó közösségi
teret ad. De nem csak befelé hanem a világ felé is
nyitni akarnak és egy kérdező, nyitott gesztussal
akarnak a világ felé megjelenni. Ezzel
kapcsolatban most arról folyik a beszélgetés
Dornachban, hogy hogyan lehet a világ minden
részén élő emberek felé az antropozófiáról
kommunikálni és az embereket összekapcsolni.
Azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy 1-2 éven belül
a világban minden társasági tagot közvetlenül el
tudjanak érni és mindenkihez közvetlenül
tudjanak majd szólni.
A harmadik jövőképpel kapcsolatban Justus
Wittich számolt be és elmondta, hogy az elmúlt
időszak megbeszéléseinek és egyeztetéseinek az
lett az eredménye, hogy - egyelőre még nem
ismert körrel - egy valódi asszociációt akarnak
létrehozni, melynek az az elsődleges célja, hogy a
finanszírozásban a Goethenum-ot támogassa.
Erről majd a megvalósulás egy következő
fázisában többet fogunk megtudni. Ugyanakkor
sokkal részletesebben beszélt a tagdíjfizetés
kérdéseiről, ugyanis Dornachban úgy látják, hogy
a társaság tagjaiban még nem elég tudatos az,
hogy a tagdíjak befizetésével tulajdonképpen a
világban az antropozófia létezését és működését
támogatják, és minden országban a Társaságok
tagjai személyesen is hozzájárulnak ahhoz, hogy a
Goetheanum működhessen és létezhessen. Fontos
célként tűzték ki maguk elé, hogy a jövőben ezt a
tudatosságot erősítsék és egyben az emberek
számára bemutassák azt a rengeteg kincset és
értéket, ami a Goetheanumban az évek során
összegyűlt.
A nap további részében arról beszéltünk, hogy
milyen feladatai vannak az egyes országos
társaságoknak, mit jelent az, hogy a jövőben az
antropozófia szociális aspektusa kerül előtérbe és
az egyes országokban hogyan haladnak a
tagokkal való beszélgetések a jövőképekről,
milyen problémák merültek fel ezen találkozók
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kapcsán, milyen kérdések jelentek
megvalósítással kapcsolatban.

meg

a

Örömmel kellett megállapítanom, hogy a magyar
társaságban eddig megtartott fórumokkal mi jóval
előrébb tartunk ezekkel a beszélgetésekkel és
együtt gondolkodással, mint számos más
országban. A beszámolók alapján ugyanis azt
látni, hogy csak Svédországban, Ausztriában,
Németországban és Angliában dolgoznak ezekkel
a jövőképekkel, a többi helyen vagy még meg sem
kezdődött a munka, vagy a tagok még most
ízlelgetik azokat.
Néhány országképviselő arról számolt be, így pl.
a dán és a norvég is, hogy a tagok nem értik, miért
van szükség változásra és mi folyik most a
Goetheanumban. Az osztrák társaság képviselője
egészen sarkosan úgy fogalmazott, hogy a
jövőképek első ismertetése egy „kis sokkot
okozott a társaság egy részében és a klasse
lektorok között”. Ezzel szemben a grúz, a bolgár
és a lengyel képviselő arról beszélt, hogy a tagok
között szellemi éhség van az újra és a változásra,
ezért úgy gondolják, hogy ha a munka elindul,
akkor sokan és aktívan vesznek majd részt benne.

társaság. Az így előkészített hangulatban a
külföldi vendégek a Magyar Antropozófiai
Társaság képviselő testületének tagjait fogadták
és egy olyan programpont következett, melyben a
képviselő testület tagjai a bemutatkozás után
beszámoltak arról, hogy ki milyen feladatot lát el
és milyen célokat tűzött ki maga elé. Végül egy jó
hangulatú
beszélgetés
alakult
ki,
az
antropozófiáról és a antropozófiai társaságok
feladatairól.
A beszélgetés után a következő év programjának
megbeszélése,
majd
egy
visszapillantás
következett és végül vasárnap délben befejeződött
a budapesti program.
Végül, de nem utolsó sorban az esemény kapcsán
meg kell emlékezni a Gödölye Szociális
Szövetkezetről is. Ez a szövetkezet üzemelteti a
Regi (Göllner Mária Regionális Waldorf
Gimnázium) konyháját és most felvállalta a
rendezvény catering feladatait. Vendégeink
legnagyobb megelégedésére, ők biztosították a
kávészüneteben, ill. szombaton és vasárnap
délben a büfét. A kitűnő ellátásért külön köszönet
illeti meg a szövetkezet munkatársait.

A vasárnapi nap az utolsó énekléssel kezdődött,
és ekkor a két népdalt már kitűnően énekelte a

Takáts Péter

A TÁRSASÁG KÖNYVKIDÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az új képviselő testület 2016 májusi megválasztását követően fontos feladatunknak tekintettük a
Társaság könyvkiadási tevékenységének felülvizsgálatát és a folyamatok újraindítását.
Az újonnan megalakult u.n. könyves csoport,
most csak a kiadási tevékenység koordinálását és
szervezését vállalta fel és teljes figyelmével arra
koncentrált, hogy kihasználjuk a lehetőségeket,.
Ugyanis abban a szerencsésnek mondható
helyzetben vagyunk, hogy néhány társunk sorra
fordítja a Steiner előadásokat, és mi azt a feladatot
vállaltuk fel, hogy ezeket a lehető leggyorsabban
kiadjuk.
Itt most külön köszönet illeti a németről magyarra
fordító Társasági tagokat, akiktől az elmúlt egy
évben több nyers fordítást is kaptunk. Elsősorban
Drahos Sándornak és Layer Annának kell
megköszönnünk a sok fordítást, amit kiadásra
átadtak a Genius Kiadónak, azaz a Társaságnak.

Így a könyves csoport munkája eredményeként
2016-ban egy új könyv és egy új Antropozófia
Füzet jelent meg, és három könyvet adtunk ki
újraszerkesztve és átdolgozva, valamint három
másik könyvet változatlan utánnyomásban. Ezen
kívül tavaly még három Antropozófia Füzet jelent
meg változatlan újranyomásban.
2017-ben az eddig eltelt időszakban 5 db Steiner
könyv jelent meg, és a terveink szerint az év
végéig még további 5 könyvet tudunk kihozni a
nyomdából. Az idei könyveink a GA149 - Krisztus
és a szellemi világ, a GA092 - Régi mítoszok és
mondák okkult igazságai, a GA013 - A
szellemtudomány körvonalai, a GA303 - A
gyermek egészséges fejlődése és a GA040 Léleknaptár (asztali).

Takáts Péter
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HARC AZ EMBERI LÉLEKÉRT
Az idén januárban indult a képviselő testület által meghirdetett előadás-sorozat és a témák, ill. az
előadások iránt nagy volt az érdeklődés. Ezért a második félévben tovább folytatjuk azoknak a
területeknek és témáknak a bemutatását, ahol ma az emberi lélekért a legnagyobb harc dúl.
Idén januárban indult az a sorozat, melyben az
ellenerők harcát kívánjuk bemutatni az emberért
és az emberi lélekért. Az első félév sikeres
-

előadásai után szeptembertől tovább folytatjuk a
sorozatot és annak egyes előadásai a következők
lesznek:

2017. szeptember 23, szombat: Takáts Péter - Az okkult erők hatása a modern kor politikai és
társadalmi eseményeire.
2017. október 21, szombat: Frisch Mihály: A számítógép – internet – virtuális világ antropozófiai
megközelítésben, 3. rész. (Ami az első két részből kimaradt).
2017. november 25, szombat: Éliás Ádám: A golgotai misztérium útja az emberi lélekbe...
2018. január 27, szombat: Szilágyi Péter: A krisztológia, mint az antropozófia központi eleme.

Előzetes ismertető Takáts Péter szeptember 23-ai, „Az okkult erők hatása a modern kor politikai és
társadalmi eseményeire”, című előadásáról.
Nem könnyű megérteni, hogy a világban zajló
eseményeknek milyen valódi okaik vannak,
hiszen a materialista gondolkodás a tüneteket
okokként tekintve folyamatosan félremagyarázza
az eseményeket és a számára felfoghatatlan
szellemi okokkal nem foglalkozik. Ezeket, melyek
az események valódi okai, csak a politika objektív
mélységeibe, rejtett sötét világába való bepillantás
teszi megismerhetővé az ember számára.
Egy
adott
kor
politikai
folyamatainak
megértéséhez elengedhetetlen az eseményekben a
szellemi hatások felismerése és az okkult
impulzusok működésének megtalálása. Azaz
egyáltalán nem használ, ha egyszerűen a
homokba dugjuk a fejünket és nem veszünk
tudomást a világban zajló eseményekről.
Ezért ez az előadás azoknak szól, akik tudatosan
keresik a világban zajló eseményekben ható
szellemi impulzusokat, okkult hatásokat. Mert
ezeket még akkor is keresni kell, ha megismerésük
és a valódi mozgatórugók megtalálása nem csak
nehéz, hanem róluk beszélni néha egészen
kellemetlen is lehet.
Pedig ezzel kapcsolatban Rudolf Steiner azt
mondta, hogy a „legvégzetesebbnek az az
álláspont tűnik a számomra, amelyik el szeretne
zárkózni az ilyen felismerések elől, mert
kellemetlen, mert nyugtalanítja az embereket. De

kedves barátaim, nekünk túl kellene lennünk az
ilyen hamis megnyugtatáson és a dolgokat úgy
kell tekintsük, ahogyan kialakultak a világban. Ezt
abból a feltételezésből kiindulva teszem, hogy
Önök, kedves barátaim elég értelmesek ahhoz,
hogy mindezt a megfelelő módon fogják fel.”
A politikai események felszínen tapasztalható
tényei mögött rejtőzködő okok és a világban zajló
folyamatokban rejtetten ható okkult impulzusok
megismerése és megértése tehát a modern ember
számára alapvető fontosságú. Ezt Rudolf Steiner
1917. január 13-án tartott előadásában így fejezte
ki: „aki egy kissé átlátja korunk viszonyait, az előtt
a jövőben egyre világosabb lesz, hogy a ma
uralkodó régi szemlélet már nem lesz elegendő a
korunkban lejátszódó események megértéséhez.
… Szükségessé válik bizonyos okkult tanítások
megismerése, és akik nem lesznek nyitottak az
ilyen dolgokra, azoknak a jövőben a tudatlanság
és az ignorancia jegyét kell viselniük”.
A szeptember 23-ai előadáson ezért egy
szellemtudományos szemlélettel próbálom meg
bemutatni azt, amit Rudolf Steiner és más
szellemtudománnyal foglalkozó kutatók a
politikában működő okkult erőkkel kapcsolatban
felismertek és megismertettek a világgal, annak
érdekében, hogy jobban megértsük a világban
zajló eseményeket, azok valódi célját és az
eseményeket irányító szellemi hatásokat.

5

Hírek a Társaság tagjainak
5. szám, 2017. augusztus

KÖNYVBEMUTATÓK
A jövőben szeretnénk bemutatni azt a kiterjedt kiadói tevékenységet, melyet a Társaság tagjai a
Genius Kiadó mellett folytatnak.
Az antropozófiai könyvek kiadását nem csak a
Társaság által működtetett Genius Kiadó érzi a
felelősségének.
Számos
Társasági
tagunk
foglalkozik még antropozófiai témájú könyvek
kiadásával és értékesítésével. Sőt, vannak olyan
tagjaink is, akik a saját műveiket adják ki vagy
jelentetik meg.
Most azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy egy
sorozatban bemutatjuk a jelentősebb kiadói
tevékenységet folytató társainkat, illetve az
általuk kiadott műveket.
Ezért
szeptembertől
kezdődően
minden
hónapban, a lehetőség szerint, mindig a harmadik
keddi napon egy könyvbemutatót szervezünk.
Ezekre pedig minden alkalommal egy-egy
Társasági tagot hívunk meg, aki jelentős kiadói
tevékenységet folytat.
Az első alkalom 2017. szeptember 19-én, kedden
17 órakor lesz, amikor Rozsnyai Ágnes mutatja
be, nemrég megjelent új könyvét.
A könyv címe: „„A MÁSODIK ELJÖVETEL– A
kereszténység ezoterikus áramlatairól – A két
Jézustól az Éteri Krisztusig”.
Ez az antropozófiai ihletésű, de nemcsak
antropozófusoknak szánt könyv a Püski Kiadónál

jelent meg. Ebben a szerző megkísérli felrajzolni
az ezoterikus keresztény áramlatok felismeréseit,
és a szélesebb közönségnek is élő közelségbe
hozni a kevéssé ismert, de tudni érdemes
vonatkozásokat. Ezeknek sorába persze sok
minden
belefér.
Például
a
Megváltó
misztériumának előkészítésére hivatott Jézus ben
Pandira rendkívüli alakja, vagy a könyvben
reneszánsz festményeken is bemutatott két Jézus
gyermek rendkívüli témája, és a Holt tengeri
tekercsek feldolgozásának eredményei.
Különösen a Grál áramlatok és Templomos
lovagok szellemi és kultúrtörténeti áramlatai
kaptak fontos helyet a könyv oldalain, úgyis mint
Mihály arkangyal ezoterikus kereszténységet
támogató munkájának rendkívüli esszenciái.
A második könyvbemutatón, 2017. október 17-én,
kedden 17,00 órakor az ABG Kiadó és Scherák
Mari lesz a vendégünk, aki bemutatja a Kiadó
tevékenységét és ismertetőt tart a kiadott
művekről.
Végül az idei utolsó könyvbemutatón, 2017.
november 21-én a Genius Kiadó 2017 évi új
könyveit mutatjuk be. Ennek a délutánnak a
programjáról mindenkinek még egy külön
értesítést küldünk.

A NAPÚTON
2017. június 23-án a Trinitum Központban mutatkozott be a Napút Művészeti Akadémia az AAG
(Dornach) vezetősége és az európai antropozófiai társaságok főtitkárai és képviselői előtt. A
következőkben ennek a bemutatkozásnak az írásos anyagát adjuk közre.
Létezik Magyarországon egy iskola, ahol bárki
tanulhat festeni az antropozófia szellemében. Idős
nyugdíjas, vagy lelkes fiatal, művészeti szakíró,
vagy villamosmérnök, diplomás iparművész,
vagy éppen teljesen kezdő műélvező. Ez a
szokatlan összetétel, a résztvevők ilyen széles
skálája a tapasztalatok gazdag lehetőségeit
kínálja. Az életkorok és a képességek
különbözősége, de az érdeklődés azonossága
közelebb hozza egymáshoz az élet és a művészet
kérdéseit. Hogyan szolgálhatja művészetünk az

életet, illetve milyen művészetet kíván az életünk?
Ezekkel az egyáltalán nem teoretikus kérdésekkel
indult a NAPÚT Művészeti Akadémia 2007-ben.
Válaszainkat is gyakorlatiasan kellett keresnünk,
ha az emberek közvetlenül adott képességeiből
akartunk kiindulni. Nem valamely speciális
technikát, üdvösnek hitt festészeti stílust
kezdtünk tanítani
a résztvevőknek, hanem
egyedüli célunk az volt, hogy kialakítsuk az
egészséges alkotás lehetőségét és metodikáját. S
ez sokkal többet jelent, mint gondolnánk!
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Az egészséges alkotás eszméjét az antropozófia
emberképéből bontakoztattuk ki. Az emberre
akartuk alapozni a festészetet, a festészeti képzést.
Ezen kívül semmi múltbéli hagyományt, vagy a
jövőre vonatkozó koncepciót nem akartunk
figyelembe
venni.
Lelkesített,
hogy
a
gondolkodás, az érzés és az akarat erőit
kiegyensúlyozhatjuk pusztán a művészet által.
Nem jelentett ez mást, mint megszabadulni a
szélsőségek
fogságából,
kiegyenlíteni
az
elhajlásokat. A túlzottan okosat visszavezettük a
festés közvetlen természetességébe és a tompán
ösztönöset felemeltük a festői téma szellemi
szemléléséhez.
Távoltartottuk
a
fogalmi
jelentéseket, hogy a színek érzés-bölcsességében
alkothassunk.
Az
egészséges
alkotás
kialakítása
és
megtapasztalása olyan, mint a háborítatlan
gyerekkor. Általa válhat erőssé, nemessé és
felelősséggel teljessé a művészeti élet. A
természetes, gördülékeny és örömteli alkotás
élményét sajnos, egyre kevesebben ismerik, pedig
valójában egyedül ez teszi védetté a művészeti
életet az absztrakciók, az intellektualizmus, a
konceptualizmus és a naturalizmus megmegújuló hullámaival szemben.
Valódi élet lüktet az egészséges alkotásban.
Megtapasztaltuk, hogy ez az eleven erő egyáltalán
nem akar megmaradni pusztán a festészeti
gyakorlatoknál. Mint a megduzzadt folyó,
minden
közös
tevékenységünkre
kiáradt
megtermékenyítő ereje. A közösségalkotás, az
ünnepek művészi megformálása éppen annyira
fontossá vált, mint a közös festészeti témákon való
dolgozás. Így alakult, hogy a NAPÚT tanulói és
tanárai a tíz év alatt szellemi alkotó közösséggé
szerveződtek. Tanítottunk-tanultunk továbbra is,
de valamennyire már alkotó társakká is váltunk
egymás
számára.
Egyszerre
működtünk
műhelyként és iskolaként.
Úgy tapasztaltuk, hogy az egyéni képteremtő
fantáziát jelentősen megtermékenyíti a közös
festői téma. A Goetheanumban is bemutatott
“Halak” témáján harmincan dolgoztak egy teljes
éven át. Itt kíséreltük meg először, hogy közös
szellemi szemléletet alakítsunk ki a nagyon
különböző festői stílusokban. Egy másik, a
“Cantata profana” témáját pedig Bartók Bélától
vettük. A népek megbékélésére írt zeneművének
feldolgozásán tizenegy festő dolgozott fél éven
keresztül. Munkájuk eredménye, a kilenc
nagyméretű olajfestmény, egy Waldorf-iskolában
lelt otthonra. A NAPÚT festői mindezen
törekvéseikkel példát akartak mutatni a közösségi

alkotásra. Ugyanis, kulturális életünk legégetőbb
kérdései a művészet és a közösség viszonyára
vonatkoznak.
Minden művész álma, hogy az alkotását
megértsék az emberek, de vajon megértik-e
egymás alkotását a kortárs művészek? Át tudjáke élni egymás alkotói folyamatát? Vagy mindenki
csak fújja a magáét? Egyáltalán, szolgálhatja-e a
művészet a szellemben való találkozást, vagy csak
édesen elringat? Ma már a szociális élet minden
területén tapasztalható az a sürgető igény, hogy
megértsük egymást, hogy az értésben egyek
tudjunk lenni. Ne csak tolerálni kelljen folyton
egymás nézetét, hanem egyet is tudjunk érteni!
Mindannyian vágyunk az értésben való
közösségre. Nem fordulhatunk ugyan vissza a
kollektivizmushoz, mégis meg kell találnunk
egymást. S különösen szép, ha ezt a feladatot a
művészek vállalják fel. Mert ki higgyen a
művészet katartikus, közösségteremtő erejében,
ha nem a művészek? Az alkotásban, a legegyénibb
tevékenységben találhatunk rá a közösségre
egymással. Ez tapasztalható szellemi valóság!
Ezért gyakoroljuk a NAPÚTON egymás képeinek
megfigyelését, alkotói szándékának észlelését. Ezt
nevezzük
“képolvasásnak”.
Az
alkotás
szubjektív, de objektíven észlelhető.
Amennyiben levetkőzzük a művészi gőg összes
jelmezét, úgy komoly kérdésekkel találjuk
szemben magunkat. Hogyan találja meg egy
közösség a saját szellemi témáját? Hogyan
dolgozható fel egy szellemi téma a közösségben?
A szellemi téma milyen módon termékenyítheti
meg az alkotást? Hogyan kerüljük el a
kiszikkasztó, művészietlen intellektualizmust?
Hogyan juthatunk el a festészetben, vagy más
művészetekben
az
imaginációhoz,
az
inspirációhoz és az intuícióhoz? Milyen módon
segíthetik a művészetek egy közösség életét?
Hogyan használhatjuk az elkészült műveket? Stb.
Igen, ezek komoly kérdések, s a válaszainkkal
még csak a kezdet kezdetén tartunk, de meg kell
tanulnunk együtt dolgozni és együtt alkotni! A
magányos alkotók ideje lejárt. A közös alkotás
lehetőségeinek és feltételeinek kidolgozása a
közeljövő feladata lesz.
Abba a korba érkeztünk, amikor nyilvánvalóvá
válik, hogy saját erejéből nem fejlődik már tovább
a művészet. Sokszor maguk a művészek is
bizonytalanok a művészetet illetően, hogy vajon
ők hozzák-e létre a művészetet, vagy az aktuális
trendek megálmodói. Eltűnőben van a művészet
aranyfedezete, a szakmaiság. Már csak ködlik a

7

Hírek a Társaság tagjainak
5. szám, 2017. augusztus
határ a populáris szórakozások és a művészet
között. Az elektromos technika gátlástalanul
nyomul be a képalkotásba, a hangképzésbe,
kibérli a színpadot, a kiállítótermet, a pódiumot.
Mi művészek, azt tapasztaljuk, hogy a művészeti
élet területén a művészettől idegen elemek
bukkantak fel. S megkérdezzük csendesen, mikor
is volt utoljára megtisztító, katartikus élményünk
a művészetben?
A művészetek a misztériumokban születtek.
Fejlődésüket a vallási kultuszok érlelték,
irányították. S hiába az egyéni alkotás szeszélyeszabadsága, a művészetek ma is csak a spirituális
hatásoknak engedelmeskednek. Amennyiben az
ember, szabad elhatározásában, nem vállalja fel a
művészet örök szakrális feladatát, úgy Ahriman
lép be a művészet szentélyébe és a legszentebb
erőkkel kelt viszályt. Amennyiben a művészek
nem tanulnak meg maguk fölé emelkedni, úgy
műveik másokat is lehúznak. Amennyiben nem
hajlandók a közösségek szolgálatára áldozni
szabad alkotóerejüket, úgy a széthúzás erőit
éltetik. Amennyiben a műhely, a műterem, a
próbaterem nem válik oltárrá, úgy az ég csak
végtelen űr marad fölöttünk. Tegyük hát
láthatóvá művészetünkben az új morális Napot,
az élő Krisztust!

Találják meg egymást, akiknek van elképzelésük
a jövőről, akik képesek együtt dolgozni a jövő
érdekében, akik megértik a jelen idő komolyságát,
s akik tudják, ha megszűnik a művészet, akkor
elönti a hazugság a szociális életet!
Szeretnénk
megtalálni
társainkat,
társainkat és társintézményeinket.
Szükséges, hogy
munkánkat.

a

jövőben

alkotó

összehangoljuk

Szükséges egy európai művészeti érrendszer
kiépítése.
Európát át kell lüktetni a művészetekkel!
Segítsük a művészet szakrálissá alakulását!
Segítsük, hogy a művészet befogadhassa a
Krisztust! A gyógyító, a kiegyenlítő Krisztust, a
karma urát. Európának Krisztus felismerésére van
szüksége.
Szabad elhatározásból, szellemi belátásból A
NAPÚT Művészeti Akadémia erre
szeretne
alkalmat teremteni 2017. szeptember 29-től
háromnapos
rendezvényén.
Találkozzunk
Makovecz Imre gyönyörű, két kupolás
templomában,
süllyedő
és
felemelkedő
katedrálisában!

Teremteni kell egy fórumot, ahol a művészet
jövőjéről, a jövő feladatairól beszélgethetünk.

Döbröntei Zoltán

HÍREK AZ ANTROPOZÓFIAI ÉLETTERÜLETEKRŐL
A következőkben a Szabad Szellemtudományi Főiskola Mezőgazdasági szekciójának 2017 Nyári
körleveléből közöljük azt az írást, melyben a vezetőség két tovább dolgozó tagja, Ueli Hurter és JeanMichel Florin meleg hangon köszönték meg Thomas Lüthi 7 éves tevékenységét.
Thomas Lüthi az elmúlt 7 évben a
Goetheanum Mezőgazdasági szekciója hármas
vezetőségének volt a tagja. Ez év tavaszán e
feladatából visszalépett. Aktív vezetési munkáját
Svédországból végezte: évente négy alkalommal
ültünk asztalhoz, mint a szekció-vezetési csoport.
Thomasnak tüneményes
képessége
van
a
figyelemmel való hallgatáshoz, éspedig mindenre
és mindenkivel szemben. Ő, bárhol is járt, mindig
egy "meghallgató-tér" volt az egyes emberek
szándékaival kapcsolatosan. Ezen keresztül a
párbeszéd gyakorlati szempontból normális
módon zajlott, az emberek találkozása és együtt
munkálkodása terén. Ehhez hozzátartozott
Thomas frissítő hatású humora, amiben a nevetők
mind részesek voltak, és soha nem egymás
kinevetése történt. Thomas ezen hatása a

biodinamikus és a Demeter mozgalom számos
területén érzékelhető, miként a Szekcióban is.
Ha az ember egy tiszta, saját véleményt
tartalmazó állásfoglalást kért valamiben, akkor
egész célzottan kellett a kérdést feltenni. És azután
érkezett egy válasz. A válasz szellemileg biztos
alapon állt és az érintettnek lehetőség szerint nagy
játékteret hagyott hogy ezzel a pozícióval a
továbbiakban miként bánjon. Thomas emellett a
speciális misszió embere is volt. Bár nem a napi
munka-folytonos sodrásában állva, de mindig
különös feladatokra figyelt fel. Így az ő ötlete volt
Károly walesi herceg felkérése a 2017 évi
Mezőgazdasági
Napokon
egy
előadás
megtartására. Ezt hónapokon át tartó intenzív
kapcsolat követte a Buckingham palota felé, amit
végül siker koronázott.
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Thomas visszalépése a Szekció vezetőségéből nem
jelent
visszalépést
a
Mezőgazdasági
Képviselőkörben (Vertreterkreis) és a Demeter
Internationalnál való aktív közreműködésből. De
nekünk az ő vezetése már nem ugyanazon módon
lesz jelen. A Szekció vezetésében egy nagyon jól
működő
kettes-konstellációban
dolgozunk
tovább, egy megerősödött csapat támogatásával.
Kötelességünknek érezzük a Képviselői kör és a
Goetheanum
vezetősége
felé,
hogy
Tanfolyamainkat és iniciatíváinkat mindig e két
grémiummal egyeztetve végezzük.

Nagyon köszönjük Thomas a szekcióvezetésben
végzett elmúlt 7 éves munkádat. Határozottan
megmutatkozott és megmutatkozik, hogy mi a
szekcióban
és
az
egész
biodinamikus
mozgalomban egy a világ felé nyitott, jövőbe
mutató Ember és Föld közötti partnerségben
dolgoztunk.
Fordította: Mezei Mihály

A NOVEMBERI KÖZGYŰLÉSÜNKRŐL ÉS A JELÖLÉSI FOLYAMATRÓL
2017. november 4-én rendezzük meg a Társaság őszi közgyűlését, melyre várjuk a tagok napirendi
javaslatait és a 7. testületi tag személyére vonatkozó jelöléseket.
A Társaság őszi közgyűlését 2017. november 4-én
rendezzük meg. A közgyűlésen az elmúlt fél év
eseményeinek bemutatása mellett a 7. képviselő
testületi tag megválasztására is sor kerülhet.

Ezért kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy juttassák
el javaslataikat a 7. testületi tag személyére
vonatkozóan, mert csak ebben az esetben tudja a
képviselő testület a jelöléseket figyelembe venni.

A közgyűlésre a tagok napirendi javaslatot
tehetnek, ezeket kérjük, írásban, a képviselő
testület részére 2017. október 1-ig eljuttatni.

A jelöléseket legkésőbb 2017. szeptember 15-ig
kérjük, egy a jelölés tényét és a jelölő személy
adatait egyértelműen tartalmazó levélben, a
képviselő testület egyik tagjának megküldeni.

A 7. testületi tag jelölésével kapcsolatban jelen
Hírlevél megjelenésének napjáig a képviselő
testülethez egyetlen jelölés sem érkezett be.

Várjuk a napirendi javaslatokat és a jelöléseket,
hogy egy sikeres közgyűlést tarthassunk.

ÚJ KÖNYVELŐJE VAN A TÁRSASÁGNAK
A Társaság könyvelését 2017. június 1-től új
könyvelő vette át.
A Magyar Antropozófiai Társaság könyvelését,
valamint az összes munkaügyi feladatot korábban
Szilágyi József látta el. Jóska az előző két ciklusban
igazán jól és lelkiismeretesen látta el ezt a
feladatot, annak ellenére, hogy egyrészt nem
ismerte az antropozófiát és a 2014-es évtől
kezdődően
számos
problémával
kellett
szembenéznie, melyek kifejezetten a civil
szervezeti működésből és a könyvelésünk
lazaságából
adódtak.
Kérdései
megválaszolásához a Társaságban nehezen tudott
megfelelő partnert találni, ezért, amikor a jelenlegi
képviselő testület megválasztásra került, Jóska
jelezte, hogy a munkát még max. egy évig tudja
tovább folytatni és utána le kívánja adni azt.

2017. júniusában ezért a képviselő testület
megállapodott Dr. Balassa Annával, hogy a
jövőben a Társaság könyvelését, a NAV-val való
kapcsolattartást és a munkaügyi feladatokat
ellátja. Az, hogy Anna elvállalta a Társaság
könyvelői feladatait egy igazán jó hír a
számunkra, ő ugyanis azon túl, hogy jól ismeri az
antropozófiát, számos más antropozófiai alapon
működő egyesület könyvelését is végzi és így
szemben a korábbi könyvelőnkkel, pontosan érti,
hogy mi mit és miért csinálunk. Anna személye és
munkája biztosítékot jelent arra, hogy a jövőben a
Társaság
könyvelésében
nem
lehetnek
problémák, minden meg fog felelni a számviteli
törvény és a NAV előírásainak, miközben
maximálisan
szolgálja
a
Társaságot
az
alaptevékenysége végzésében.
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Hírek a Társaság tagjainak
5. szám, 2017. augusztus
A TÁRSASÁG PROGRAMNAPTÁRÁBÓL
A Rudolf Steiner Házban az év utolsó hónapjaiban is igen sok és érdekes programot rendezünk,
melyekre most külön is felhívjuk a figyelmet.
Szeptemberi programok:
nap
2017.09.06 szerda
2017.09.07 csütörtök
2017.09.07 csütörtök
2017.09.11 hétfő
2017.09.11 hétfő
2017.09.12 kedd
2017.09.13 szerda
2017.09.14 csütörtök

idő
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:30 - 20:00
17:15 - 18:30
18:45 - 20:30
17:00 - 20:00
18:00 - 20:15
18:00 - 20:00

2017.09.19 kedd

17:00 - 19:00

2017.09.21 csütörtök 18:00 - 20:00
2017.09.21 csütörtök 18:30 - 20:00
2017.09.23 szombat 10:00 - 14:00
2017.09.25 hétfő
2017.09.25 hétfő
2017.09.27 szerda
2017.09.28 csütörtök

17:15 - 18:30
18:45 - 20:30
18:00 - 20:15
18:00 - 20:00

rendezvény
Pohl György előadása és könyvbemutató
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól
Gyakorló Munkacsoport
Antropozófiai előkészítő csoport
A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSE
MOLTKE - csoport
Új Ág Zweig
KÖNYVBEMUTATÓ -Rozsnyai Ágnes: ,,A
MÁSODIK ELJÖVETEL - A kereszténység
ezoterikus áramlatairól "
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól
AZ OKKULT ERŐK HATÁSA A MODERN KOR
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEIRE
Meditációs csoport
Antropozófiai előkészítő csoport
MOLTKE - csoport
Új Ág Zweig

hely
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem

Októberi programok:
nap
2017.10.01 vasárnap
2017.10.05 csütörtök
2017.10.05 csütörtök
2017.10.07 szombat
2017.10.09 hétfő
2017.10.09 hétfő
2017.10.10 kedd
2017.10.11 szerda
2017.10.12 csütörtök
2017.10.19 csütörtök
2017.10.19 csütörtök

időpont
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
18:30 - 20:00
16:00 - 18:00
17:15 - 18:30
18:45 - 20:30
17:00 - 20:00
18:00 - 20:15
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:30 - 20:00

2017.10.21 szombat 10:00 - 14:00
2017.10.23 hétfő
2017.10.23 hétfő
2017.10.24 kedd
2017.10.25 szerda
2017.10.26 csütörtök
2017.10.28 szombat

17:15 - 18:30
18:45 - 20:30
17:00 - 20:00
18:00 - 20:15
18:00 - 20:00
10:00 - 18:00

rendezvény
MICHAEL ÜNNEP
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól
Mezei Mihály előadása
Gyakorló Munkacsoport
Antropozófiai előkészítő csoport
A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSE
MOLTKE - csoport
Új Ág Zweig
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól
FRISCH MIHÁLY: SZÁMÍTÓGÉP - INTERNET VIRTUÁLIS VILÁG ANTROPOZÓFIAI
MEGKÖZELÍTÉSBEN, 3. RÉSZ
Meditációs csoport
Antropozófiai előkészítő csoport
A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSE
MOLTKE - csoport
Új Ág Zweig
Barna Erika grafológus előadása

helyszín
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
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Hírek a Társaság tagjainak
5. szám, 2017. augusztus
Novemberi programok:
nap
2017.11.02 csütörtök
2017.11.02 csütörtök
2017.11.06 hétfő
2017.11.06 hétfő
2017.11.08 szerda
2017.11.09 csütörtök
2017.11.14 kedd
2017.11.16 csütörtök
2017.11.16 csütörtök
2017.11.20 hétfő
2017.11.20 hétfő
2017.11.21 kedd
2017.11.22 szerda
2017.11.23 csütörtök

idő
18:00 - 20:00
18:30 - 20:00
17:15 - 18:30
18:45 - 20:30
18:00 - 20:15
18:00 - 20:00
17:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:30 - 20:00
17:15 - 18:30
18:45 - 20:30
17:00 - 19:00
18:00 - 20:15
18:00 - 20:00

2017.11.25 szombat 10:00 - 14:00
2017.11.28 kedd
17:00 - 20:00
2017.11.30 csütörtök 18:00 - 20:00
2017.11.30 csütörtök 18:30 - 20:00

rendezvény
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól
Gyakorló Munkacsoport
Antropozófiai előkészítő csoport
MOLTKE - csoport
Új Ág Zweig
A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSE
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól
Meditációs csoport
Antropozófiai előkészítő csoport
Könyvbemutató
MOLTKE - csoport
Új Ág Zweig
ÉLIÁS ÁDÁM: A GOLGOTAI MISZTÉRIUM
ÚTJA AZ EMBERI LÉLEKBE...
A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSE
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól

hely
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem
Rudolf Steiner Ház - Könyvtár

Minden Társasági tagot és érdeklődőt sok szeretettel várunk a programokra. Kérjük, hogy előtte mindig
nézzék meg a Társaság honlapját, mert változás történhet. A Társaság honlapján található a végleges
program, a téma és a tartalom.
******
A Társaságot és/vagy a társasági életet érintő témákat, kérdéseket vagy kéréseket kérjük írjatok meg a
területért felelős képviselő testületi tagnak:
Rudolf Steiner Ház - Naszályi Nóra, naszalyinora@gmail.com
Programok - Varga Szemes László, vargaszemes@gmail.com
Tagi kapcsolatok, tagsági ügyek - Somogyvári Mária, somogyvarimaria@gmail.com
Antropozófiai életterületek - Mezei Katalin, mezei.katalin@gmail.com
Gazdasági ügyek - Hivessy Géza, antro@chello.hu
Genius Kiadó - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu
A Társaság képviselője - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu
******
IMPRESSZUM
A Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele a Társaság tagjainak
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: a Társaság képviselő testületének tagjai
Megjelenik: évi 4 alkalommal
A kiadásért felel a Társaság képviselője
Technikai munkatárs: Kiss Miklós
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