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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 hetedik 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.
GRATULÁLUNK Dr. Szőke Henriknek!
Kicsit megkésve ugyan, de örömmel adjuk hírül, hogy Társaságunk tagja, a Szabad
Szellemtudományi Főiskola Magyarországi Orvosi Szekciójának vezetője, Dr. Szőke
Henrik - Magyarországon elsőként – antropozófus orvosként PhD fokozatot szerzett.
2017. április 13-án a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi
Karának
Doktori
Iskolájában Dr. Szőke Henrik – egy
integratív-antropozófus témában - sikeresen
megvédte „A gyermekkori otitis media
catarrhalis chronica és adenoid hypertrophia
kezelésének összehasonlítása az integratív és
a konvencionális medicina eszköztárával”
című Ph.D értekezését. Ezt a Pécsi
Tudományegyetem
Egyetemi
Doktori
Bizottsága 2017. május 2-i ülésén elfogadta és
a doktori címet jóváhagyta.
Ezt követően Dr. Szőke Henriket kinevezték

a
Pécsi
Tudományegyetem,
Egészségtudományi
Kar,
Táplálkozástudományi
és
Dietetikai
Intézetén belül működő Komplementer
Medicina
Tanszék
tanszékvezető
adjunktusává. Ez az esemény nem csak
Magyarországon számít az antropozófus
orvoslás kiemelkedő sikerének, hanem
nemzetközi viszonylatban is.
Sok szeretettel gratulálunk ehhez a sikerhez,
jó egészséget és további sikereket kívánunk a
Társaság tagjai és képviselő testülete
nevében.

AZ AAG KÖZGYŰLÉSÉRŐL
„Mire építünk?” címmel 2018. március 22-e és 25-e között tartja évi rendes közgyűlését az
Allgemeine Antroposophische Gesellschaft, Dornachban. A következőkben a közgyűléssel
kapcsolatos legfontosabb információkat adjuk közre.
„Mire építünk?” - ezzel a kérdéssel hívja az
Általános Antropozófiai Társaság (AAG) és a
Goetheanum vezetősége a világ minden
részéről a Társaság tagjait ez évi rendes
közgyűlésre, melyet március végén a
Goetheanumban rendeznek meg.
A
rendezvény fő témája az Antropozófiai
Társaság jövője lesz, és ezt a tagok egy újfajta
találkozásával akarják összekapcsolni.
A korábbi évektől eltérően az AAG és a
Goetheanum vezetősége idén egy személyre

szóló - előzetes - meghívót küldött ki az AAG
tagjainak, melyben meghívta őket a 2018 évi
közgyűlésére. Ebben a levélben arra is
felhívták a tagok figyelmét, hogy a
Goetheanumban
beindult
változási
folyamatok jegyében a 2018 évi közgyűlés és
azzal együtt megrendezett programok egy
újfajta keretbe foglalják ezt a rendezvényt.
Az egész program fő motívuma a 2016-os
Michael napi világkonferencia nyomán
megindult változási folyamat további
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teendőinek és irányainak meghatározása.
Ezért a 2018-as közgyűlés és annak
rendezvényei a találkozás és kommunikáció
jegyében zajlanak majd, és a társaság
tagjainak kívánnak lehetőséget adni arra,
hogy egymással beszéljenek és kicseréljék
gondolataikat az antropozófia és az
antropozófiai társaságok jövőjéről.
Mivel a Szabad Szellemtudományi Főiskola
elválaszthatatlanul össze van kötve az
Általános Antropozófiai Társasággal, és
annak szellemi részét alkotja, ezért a
programban szabad klassze órák is
szerepelnek majd. A Főiskola tizenegy
szekciója a találkozó során megalakuló
munkacsoportokban fogja bemutatni azt,
hogy milyen témákkal dolgoznak és az
előtérben egy kiállításon is bemutatkoznak a
társaság tagjainak, ahol a szekció vezetőkkel
lehet találkozni és kérdéseket feltenni.
A
közgyűlés
napirendi
pontjait
munkacsoportos konzultációkon beszélik

meg a résztvevők, ettől remélve azt, hogy a
lehető legjobb döntések születnek majd az
AAG jövőjéről és fejlődési lehetőségéről.
Napirendre kerül az 1935-ös tragikus
kizárások kompenzálásának kérdése is, és az
AAG és Goetheanum vezetősége reméli,
hogy egy érvénytelenítő határozattal most
jóvá lehet tenni Ita Wegman és Elisabeth
Vreede korábbi kizárását a társaságból.
Akit érdekel a részletes program, az erről a
linkről
egy
pdf
fájlban
letöltheti:
https://ds.goetheanum.ch:5001/sharing/Vq
LTz6SgP
Mivel a Magyar Antropozófiai Társaság
tagjai
egyben
tagjai
az
Általános
Antropozófiai Társaságnak is, ezért a
rózsaszín tagsági kártyája felmutatása mellett
minden magyar tag részt vehet és szavazhat
a Goetheanumban 2018. márciusában
megtartandó közgyűlésen.
Takáts Péter

ITA WEGMAN ÉS ELISABETH VREEDE REHABILITÁCIÓJÁRÓL
A "Goetheanum" című lap 52-53/2017-es számában egy írás jelent meg Wolfgang Held
tollából, melynek témája a 2018-as közgyűlésen ismét napirendre kerülő rehabilitáció
kérdése. Most ennek a cikknek a fordítását adjuk közre.
Az Ita Wegman és Elisabeth Vreede ellenében
1935-ben történt közjogi felelősségrevonás
központi helyet foglal el az Antropozófiai
Társaság emlékezetében. Nem meglepő,
hogy az Antropozófiai Társaság 100.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepek
fényében az emberek ezt az ítéletet - az eddig
elért eredményeken túl, mint például az
Antropozófiai Társaság Hollandiában történt
újracsatlakozása a Goetheanumhoz F. W.
Zeylmans van Emichoven által - különböző
pontokon fel akarják oldani és rehabilitálni
kívánják az érintetteket.
A Goetheanumban Gerald Häfner, aki 2015ben csatlakozott a Goetheanum vezetéséhez,
azt javasolta a grémiumnak, hogy kezelni kell
ezt a sebet, és még 2023 előtt meg kell
szünteti. Ezt több ülésen vitatták meg.
"Fontosnak bizonyult, hogy ne túl gyorsan
hozzanak
döntéseket,
hanem
kellő
figyelemmel a különféle Goetheanumon
kívüli megbeszélésekre, egy szilárd talajt kell
létrehozni", mondta Gerald Häfner. Ez a

törekvés, a 2017-es közgyűlésen a tagságra
irányuló egyéb indítvány mellett, a
Goetheanum vezetőségének a közgyűlés
nagy többsége által elfogadott azon
döntéséhez vezetett, hogy az abban az
időpontban hozott döntést "tarthatatlannak
és a mai szemszögből hamisnak" nyilvánítsa.
Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy
megnyitja az utat a további gyógyításhoz az
1935-ös döntésekkel kapcsolatban. Így a
Goetheanum-Leitung Ita Wegman és
Elisabeth Vreede halálának 75. évfordulója
alkalmából
"munkájukat
és
életüket,
valamint munkájuk jelentőségét a jelen és a
jövő számára" tiszteletben tartja. A következő
éves találkozón kerül sor az Ita Wegmannal
és
Elisabeth
Vreede-vel
kapcsolatos
rendezvény meghirdetésére: a Goetheanum
vezetősége az Ita Wegman kutatások további
folytatására kérte Peter Selget egy jelenleg
fejlesztés alatt álló kiadvány érdekében; két
előadás
foglalkozik
majd
kettejük
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jelentőségével az antropozófia és jelenünk
számára.
Az összegyűltek egyhangúan üdvözölték a
Gerald Häfner által kidolgozott projektet és
felszólították a Goetheanum vezetését, és az
Antropozófiai Társaság főtitkárát, hogy a
következő Közgyűlés elé nyújtson be a
tagságnak egy nagy horderejű indítványt.
Gerald Häfner kollégáival és több ügyvéddel
egyeztetve elkészítette és benyújtotta ezt a
kérelmet. A Goetheanum vezetőségének
állásfoglalását még nem tették közzé, de
mindenki számára hozzáférhetővé vált, aki
egyébként e területen tevékenykedik. A tagok
csoportjaiból már szép számmal vannak
kérdések is ennek kapcsán.

Nemrégiben
a
Goetheanum
kezdeményezésére beszélgetést folytattak a
kezdeményezőkkel. Mert Häfner szerint "egy
vitát nem lehet egy új vitával feloldani,
hanem csak kéz a kézben, felelősségünk
tudatában, együtt kell hordozni azokat. Az
1935-estől eltérően a mai döntésekre
átgondoltan, beleértve az összes releváns
szempontot is, átfogóan kell felkészülni, az
egyetértés
szándékával
nem
új
csoportképzés nevében - óvatosan és
együttesen. Ezért célunk minden érdekelt
személyiség
és
csoport
közös
kezdeményezése marad."
Fordította: Seress Attila

Initiative zur Rehabilitierung von Ita Wegman und Elisabeth Vreede
Azok a tagok és nem tagok, akik egyetértenek
azzal, hogy az Ita Wegman és Elisabeth
Vreede ellenében 1935-ben hozott közgyűlési
határozatot az AAG 2018. évi közgyűlésén
feloldják, és az érintetteket rehabilitálják,
http://wegmanazok
a
vreede.com/wp1/an-initiative-for-the-

rehabilitation-of-ita-wegman-and-elisabethvreede/
oldalon
csatlakozhatnak
a
„Initiative zur Rehabilitierung von Ita
Wegman
und
Elisabeth
Vreede”
kezdeményezéshez
és
aláírásukkal
támogathatják a rehabilitációs folyamatot.

A TÁRSASÁG TAVASZI KÖZGYŰLÉSÉRŐL
2018. május 19-én rendezzük meg a magyar Társaság tavaszi közgyűlését. A következőkben
a közgyűléssel kapcsolatos legfontosabb információkról adunk tájékoztatást.
Az idei közgyűlés rendhagyó módon kerül
megrendezésre, ugyanis a képviselő testület
megállapodott a Triennálé szervezőivel
abban, hogy a Társaság tavaszi közgyűlése a
Triennálé keretein belül, mintegy annak
részeként kerül megrendezésre. Ez azt jelenti,
hogy a közgyűlés a három napos program
része lesz és a korábbi években szokásos
fórum rész az idén elmarad és a Triennálé
keretein belüli találkozások és beszélgetések
helyettesítik majd.
A Közgyűlés szokás szerint 09:30 órakor
kezdődik. Amennyiben az akkor megjelent
tagok létszáma kevesebb lesz, mint a
határozatképességhez szükséges 50% + 1 fő,
akkor egy megismételt közgyűlést tartunk
ugyanott 10:00 órától. Ez utóbbi esetben a
Közgyűlés - az Alapszabály rendelkezései
szerint - a megjelentek létszámára való
tekintet nélkül az eredeti napirendi

pontokban
határozatképes
lesz.
A
közgyűlésre érkezők regisztrációját már
reggel 09:00 órától megkezdjük.
A közgyűlés napirendi pontjai a korábbi
években megszokottaktól most sem térnek
majd el, és felölelik azokat a kérdéseket,
melyeket minden évben megbeszélünk. Így
napirendre kerül az, hogy hogyan alakult a
Társaság tevékenysége 2017-ben? Hogyan
gazdálkodott a Társaság a 2017-es évben?
Milyen feladatokat kell a 2018-as évben
elvégezni?
Milyen
összegekkel
gazdálkodhatunk majd 2018-ban és hogyan
használjuk fel a rendelkezésünkre álló
forrásokat? Milyen jogi kapcsolatok vannak a
Társaság és tagjai között?
Továbbra is lehetőség van arra, hogy a
társaság
tagjai
napirendi
javaslatot
nyújtsanak be. Annak érdekében, hogy egy
ilyen javaslatot a napirendbe be tudjunk
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építeni, és a közgyűlés érdemben foglalkozni
tudjon a kérdéssel, azt kérjük a Társaság
tagjaitól, hogy javaslataikat legkésőbb

2018. március 31-ig
juttassák el a képviselő testület egy tagjának
vagy a titkárságnak küldött e-mailben vagy
bármilyen más módon. A március 31-e után
beérkező javaslatokat már nem tudjuk

beépíteni a közgyűlés napirendjébe. Ez azért
fontos, mert a napirendben nem szereplő, és
a
közgyűlésen
személyesen
előadott
kérdéseket a közgyűlés csak abban az esetben
tudja érdemben megtárgyalni, ha a
határozatképességhez szükséges 50% + 1 fő
már az első meghirdetett időpontban
megjelent.
Takáts Péter

A 7. KÉPVISELŐ TESTÜLETI TAG JELÖLÉSÉRŐL
Mint azt a Hírlevél előző számaiban már jeleztük, a 2017 évi májusi közgyűlés által elindított
jelölési folyamat sajnos nem hozott eredményt, mert tavaly nem sikerült jelöltet állítani a 7.
testületi tag személyére.
Mivel a 2017. június 1-ével indult jelölési
folyamat a tavalyi évben sajnos eredménytelen
volt, és ezért okozott számunkra különös
örömet az, hogy decemberben Németh Gilda
jelezte, hogy a korábbi felkérések alkalmával
nem vállalt jelölést, élethelyzetének kedvező
változása nyomán, most mégis fel tudja
vállalni. Gilda már nem kezdő ezen a területen,
mert a korábbi évek vezetőségeiknek is tagja
volt, és hosszú tapasztalata van ebben a
munkában.

Annak érdekében, hogy Gildával egy
együttműködés
kialakuljon,
állandó
vendégnek meghívtuk a 2018 évi képviselő
testületi ülésekre és a májusi közgyűlésig így
fogunk együtt dolgozik. Ezért reméljük, hogy a
májusban
megtartandó közgyűlésen
a
képviselő testület egy javaslattal élhet a
közgyűlés felé a 7. testületi tag személyére
vonatkozóan, és a testület kiegészülhet az
alapszabály által meghatározott létszámra.

Az idén is lehetőség van arra, hogy úgy rendelkezzen a befizetett
személyi jövedelemadója 1%-áról, hogy azt
a Magyar Antropozófiai Társaság részére küldi meg.
Köszönjük, ha már időben gondol erre és a megfizetett adójának 1%-át
felajánlja a Társaság működésének támogatására.
ADÓSZÁMUNK: 19654133-2-41

SZOCIÁLIS GYÓGYÍTÁS
Ita Wegman és Elisabeth Vreede tervezett rehabilitációja kapcsán a következőkben Seress
Attila barátunk gondolatait adjuk közre.
A 2017-es és 2018-as év jelentőségének kérdését
veti fel a tervezett rehabilitáció, amelynek
keretében
helyre
akarjuk
állítani
az
arisztotelikus Ita Wegman (Indonézia, 1876.
február 22. – Svájc, 1943. március 4.) és a
platonikus Elisabeth Vreede (Hollandia, 1879.
július 16. - Svájc 1943. augusztus 31.) közjogi
státuszát. Látni sejlik, egy új osztályba jönnek
össze azok, akik a szociális gyógyítás ügyében
aktívvá válnak. A széles körű megbeszéléseken
alapuló becsület helyreállítására utal Gerald

Häfner cikke a Goetheanumból, és az Általános
Antropozófiai Társaság idén március végére
összehívott közgyűlésének egyik napirendi
pontja.
Mit jelent éppen ez a kezdeményezés? Nagy
Emilné dr. Göllner Mária is aktívan hozzájárult
Wegman és Vreede kizárásához - in: J.
Emanuel Zeylmans van Emmichoven: Ki volt
Ita Wegman? De tudjuk-e, ki volt Elisabeth
Vreede?
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A karmikus különbözőségek közti szociális
kiegyenlítés feladata lép fel 2018-ban. Hevesi
Lajos: Jelky András kalandjai c. ifjúsági
regényéből bizonyára sokan emlékezhetünk
egyéb holland gyarmatok életére, a kalandos
holland néplelkiségre. Jáva szigetét, ahol
Wegman doktornő született, Indonézia
szívének is nevezik. Indonézia 1949-ben
szabadult fel holland gyarmati státuszából
1945-ben kezdődő függetlenségi háborúja
végén. Vreede kisasszony, ahogy Rudolf
Steiner gyakran nevezte, Hágában, Hollandia
egyik központjában született és matematikát
tanult.

A hollandok nagyon jók a modern matematika
és logika terén, többek között a korábbi
protestantizmusnak köszönhetően. A keleti
hatásra, bizonyos elegáns lágyságra ezért
szükség is lehetett a kemény centrumban. A
hágai Nemzetközi Bíróságot az ENSZ
alapokmánya 1945-ben alapította. Az orvos
Wegman ugyanannak a hónapnak a végén
született, mint Rudolf Steiner. A csillagász
Vreede egészen precízen jött le Michael új
küldetésének kezdő évére, 1879-re. Jó barátok
voltak. 1923/24-ben, az ezoterikus alapítók
közé, majd aztán mintegy 12 évvel később, a
perifériára kerültek. Mind a ketten 1943-ban
lépték át a szellemi világ küszöbét. Nézzük a
Napot! A Nap az Ita Wegman halála feletti
égen a valódi, sziderikus Vízöntő 18. fokán, az

Elisabeth Vreede halála feletti égen pedig – az
előbbivel szemben, a túloldalon - az Oroszlán
13. fokán áll. Ez egy 75 évvel ezelőtti polaritás.
A szív egy titkos, szociálisan is ható okkult
törvényét kell most újra felfedezni: például
hogyan mutatható ki matematikailag a
periféria
és
a
centrum
kicserélődési
kölcsönhatása éppen orvosi területen?
1917-ben, Gróf Lerchenfeld (1868-1938) által
Rudolf Steinernek a német orientációjú KözépEurópára feltett kérdés után kezdődött csak el
igazán
a
háromság
helyreállítása
a
kortörténelmi - szociális területen. Mondhatni,
lejött a tudati lélek szociális formáinak
művészete
a
hármas
tagozódásban
(Kernpunkte). Tavaly, 2017. Michael Napút
ünnepén egy pilisi Makovecz-épületben
tartott, igazi festészeti rítust láthattunk,
amelyik
nemzetközivé
lett
vajon
megmentjük-e a tudati lélek szociális
művészetét? Mi más is lehetne a Duna-kanyar
felőli irányból eltalált Közép-Európa-kérdés,
mint az aktív megbékélés művészeti kérdése a
nemzetközi kapcsolatokban? A szociális
Európa gyógyítása (a Kernpunkte IV. fejezete
szerint). Szociális tudomány -> szociális
művészet -> szociális gyógyítás.
Végül idézem Vreede-t: „A tagok közt hosszú
ideje felmerül a vitatott kérdés, hogy
megtudják, vajon az antropozófiai társaságon
belüli tagok összejövetelein érvényesüljön-e
egy szabály a már létező antropozófiai
irodalom tekintetében, vagy pedig szabad
előadásokat kell-e tartani olyan témákról,
amiket az aktív személyiségek kívánnak
kifejezni. Ha elmélyed az ember az
antropozófiai
munkát
illető
szükséges
feltételekben, hamar belátja, hogy nem lehet
egyik munkamódot sem kizárólagosan
érvényesíteni, hanem a kínálkozó lehetőségek
szerint mind a kettőt alkalmazni kell. … Az
antropozófiai
társaság
célját
a
különbözőségeken keresztül lehet elérni, nem
pedig az uniformizáláson át.” (a forrás:
Elisabeth Vreede: Esoteric Studies, note 7 p 4243.)
Seress Attila
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AZ ADVENTI KÖNYVVÁSÁRRÓL
A Társaság 2017 decemberében kedvezményes könyvvásárt rendezett, melynek keretében 30
%-os kedvezménnyel árusította a GENIUS Kiadó által kiadott és készleten lévő valamennyi
könyvét.
Örömmel tájékoztatjuk a Társaság tagjait, hogy
a 2016-os évhez hasonlóan az idei
könyvvásárunk is sikeres volt. Ezen időszak
alatt a Társaság összesen 1.105 db könyvet
értékesített és ebből 913 db volt Genius
kiadvány, és a könyves árbevétel értéke
1.659.000.- Ft volt, ami a 2017-es éves
könyvforgalmunknak kb. a 25 %-át teszi ki.
A kedvezményes könyvvásárok a Társaság
tagjainak körében gyakran vetnek fel
kérdéseket.
Olyanokkal
kérdésekkel
szembesülünk, hogy megéri-e ez nekünk, mi
lesz a januári forgalommal, vagy Steinert nem
szabad leértékelni, stb.
Amikor a képviselő testületben egy ilyen
akcióról döntünk, úgy érezzük, hogy Steiner,
ill. az általa elmondott gondolatok értékét nem
a könyv ára határozza meg. Az a szemlélet,
hogy csak az az értékes, ami drága, az
véleményünk szerint nem egyezik az
antropozófia alapján megismert értékrenddel
és némileg ellentétes azzal a céllal, ami a
Társaság könyvkiadásának egyik célja: az
antropozófiát és Rudolf Steiner gondolatait a
lehető legszélesebb körben ismertté tenni és
eljuttatni az emberek számára. Azoknak is,
akik nem tudnak egy drága könyvet
megvásárolni maguknak vagy szeretteiknek.
Ugyanakkor fontos az is, hogy a könyvek ilyen
módon történő értékesítése nem okoz

veszteséget a Társaságnak. Ugyanis az árak
kiszámításakor több tényezőt figyelembe kell
vennünk, így azt is, hogy bizományosi
partnereink csak abban az esetben fognak
velünk szerződni, ha az eladási árból
engedményt kapnak. Az árba beszámolt és így
kiadható
engedményeket
a
Magyar
Antropozófiai Társaság könyvértékesítésének
engedmény szabályzata határozza meg, oly
módon, hogy a viszonteladói engedmények
levonása után a Társaság számára a könyv még
egy nem túl magas, de tisztességes nyereséget
biztosít. Egy ilyen akció esetében ezt a
viszonteladói engedményt adjuk át a
vásárlóink számára, vagyis a könyvek
értékesítése ilyenkor is nyereséges, ami
támogatja újabb könyvek kiadását.
A könyvek értékesítésével kapcsolatban jelen
pillanatban egy komoly problémánk van. Még
mindig nincs könyvértékesítési csoportunk,
mert nem találtuk meg azokat a vállalkozó
szellemű társainkat, akik az értékesítés
szervezését és a viszonteladó partnerekkel való
kapcsolattartás feladatait felvállalnák és
elvégeznék. Ezért továbbra is várjuk azoknak a
társainknak
a
jelentkezését,
akik
a
könyvértékesítéssel foglalkozó csoportot a
MAT-ban létrehozzák, és a feladatokat
elvégzik.
Takáts Péter

FORDÍTÓI KONFERENCIA
Antropozófiai szövegek fordítóit, lektorait és a kiadókat várjuk május elején egy
beszélgetésre és egyeztetésre a Rudolf Steiner Házba.
A Társság legutóbbi közgyűlésén felmerült az
a kérdés, hogy miként lehetne megoldani azt,
hogy az antropozófiai szövegeket németről
magyarra fordítók azonos német kifejezéseket
azonos magyar kifejezésekre fordítsák le, és jó
lenne az is, ha a fordításokban jelenleg
mutatkozó eltéréseket ki lehetne egyenlíteni.
Annak érdekében, hogy a különféle Kiadók
által kiadott antropozófiai szövegek és az

antropozófiai szövegeket fordítók között egy
bizonyos összhang jöhessen létre, a MAT
könyves
csoportja
egy
találkozót
kezdeményez,
melyre
sok
szeretettel
meghívunk
minden
érintettet,
kiadót,
szerkesztőt, lektort és természetesen a
fordítással foglalkozó barátainkat. A találkozót
2018. május 6-a, vasárnap 10,00 órakor tartjuk
a Rudolf Steiner Ház Pecsét termében.
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III. PÜNKÖSDI TRIENNÁLÉ – 2018
Elérkeztünk a III. Pünkösdi Triennáléhoz, Társaságunk és mozgalmunk három évenként
ismétlődő „seregszemléjéhez”.
A Triennálék kiindulópontja a 2009. évi
Centenáriumi Antropozófiai Találkozó volt,
amelynek alcíme így hangzott: „Emlékezés és
előretekintés a pünkösdi út jegyében”. Ekkor
öt napon átívelő rendezvénysorozatban
emlékeztünk Rudolf Steiner 1909. Pünkösdjén,
a Teozófiai Társaság Európai Szekcióinak
Budapesti Kongresszusán, a Német Szekció
elnökeként
elmondott
nagyszabású
előadására, amelyben, a Kongresszus nem kis
döbbenetére, kinyilvánította, hogy minden
igazi ezotéria központja Krisztus Golgotai
Misztériuma. A Kongresszus utáni napokban
még előadásciklust is tartott erről Budapesten.
A centenáriumi rendezvény emlékezetes
élménye nyomán jött az inspiráció, hogy a
Centenáriumot követő három évenkénti
ritmusban,
rövidebb,
de
hasonló
„seregszemléket” kellene tartanunk, amelyben
mindenki, csoportok és egyéni munkát végzők,
művészek és kutatók, társasági és mozgalmi
tagok
szabadon,
kedvük
szerint
beszámolnának
az
eltelt
három
év
eseményeiről, eredményeiről, gondjairól, így
erősítve, bátorítva, táplálva egymást az igazi
megismerés ezoterikus, rögös, keskeny útján.
A kezdeményezéssel az akkori Vezetőség. és az
azóta működő Vezetőségek – ma Képviselő
Testület – azonosult. Ennek megfelelően 2012ben tartottuk az első, 2015-ben a második
Triennálét, és most, 2018-ban jött el az ideje a
harmadiknak.
Az eddigi Triennálékon több fontos téma
kapott kiemelt hangsúlyt. Örömteli és szomorú
aktualitásokhoz,
évfordulókhoz
kapcsolódtunk. Megünnepeltük például az
euritmia 100 éves évfordulóját. Megindultan
emlékeztünk Szergej Olegovics Prokofjevre,
vagy Török Sándorra, akik már eltávoztak a
Földről.
Mindkét
eddigi
Triennálét
bearanyozta művész barátaink Pünkösdi
Tárlata, zenei, vagy színpadi produkciója.
Nyitott teret kaptak az egyéni kutatómunka
eredményei.

Az idei Pünkösdi Triennálé ünnepéhez
ugyancsak kapcsolódnak aktualitások. Takáts
Péter Képviselőnk kezdeményezésére a
Triennálé keretében tartja a Társaság évi
szokásos, tavaszi közgyűlését. Pünkösdkor
jelenik meg az „Antropozófia” folyóiratunk
első, újraindított száma. A Triennálékon most
már hagyományossá vált Pünkösdi Tárlat most
is be fogja ragyogni a Rudolf Steiner Házat.
Csoportok és egyének be fognak számolni az
elmúlt három év munkájáról. Több évforduló
ötlete is fölvetődött. Sok-sok áldásos és
nehézségeket hordozó jelenség indított minket
arra, hogy a III. Pünkösdi Triennálé
középpontjába, annak tematikai gerincét
alkotva, komoly eszmecserék területévé téve, a
meditáció kérdését állítsuk.
Rudolf Steiner az antropozófia lényegéről
számos fontos tanítást ad. Ezek közül az egyik
legfontosabb: az antropozófia ezoterikus,
szellemtudományos megismerési út, amelynek
célja a Szellemi Világgal történő tudatos
kapcsolatépítés. E kapcsolatépítés döntő
cselekvése a meditáció. Jelentősége miatt
kimondhatjuk, hogy meditáció gyakorlása,
legalább kísérletei nélkül nem létezik
antropozófiai egzisztencia. A megismerés
pusztán intellektuális megélése, egyoldalúan,
kizárólagosan a stúdiumokban, még nem
jelenti az antropozófia művelését. Mégis, ki
kell mondanunk, hogy ezen a téren
hiánybetegségben,
kételyekben,
bátortalanságokban,
tunyaságban
szenvedünk. Sok tünet, apróbb-nagyobb
mozzanatok érlelték meg a helyzetet, hogy
teljes figyelemmel, odaadással forduljunk a
meditáció felé, amely abszolút kulcsa az
antropozófiai egzisztenciának.
Megosztom egy barátunk nyilatkozatát, akiről
konkrétan tudom, hogy szorgalmasan végzi a
gyakorlatokat, egyébként pedig elkötelezett,
áldozatkész antropozófus. Szó szerint idézem:
„Egy
tüdőgyulladást
és
egy
súlyos
arcüreggyulladást
köszönhetek
a
meditációnak.” Mérhetetlenül megdöbbentett
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ez
a
drámai
önvallomás.
Miféle
tisztázatlanságok,
magára
hagyatottság,
zűrzavar működhet közöttünk ezen a
legfontosabbak közé tartozó területen, ha
valaki a legfőbb gyógyszert méreg-hatásúnak
vélheti? „Itt az idő!” -, hogy a pünkösdi kelyhet
közösen megalkotva, a Logosz tüzét és tisztító
szelét hordozó Szent Szellemet körülvéve,
keressük az utat az igazi, életgyakorlattá tehető
meditációhoz.
A III. Pünkösdi Triennálé programja
alakulóban van. A pontos, részletes programot,
időpontok
megjelölésével,
időben
nyilvánosságra fogjuk hozni, de nagy
vonalakban,
a
„műsorváltozás
jogát
fenntartva” az alábbiakat tervezzük:
Május 19. szombat:
Délelőtt a Triennálé, majd a Pünkösdi Tárlat
megnyitása, és ezt követi a Társaság tavaszi
közgyűlése. Délután a csoportok és egyéni
munkát végzők beszámolója.
Május 20. Pünkösdvasárnap:
Délelőtt az újraindított „Antropozófia”
folyóiratunk bemutatása, beszélgetés az
alkotói körrel. Délben lesz Székely István
pünkösdi ünnepi előadása „A Pünkösd
meditatív átélése”, vagy valamilyen, ehhez
hasonló címmel. Azért délben tartjuk, hogy a
Keresztény Közösség szertartásán részt vevő

barátaink, akik akarnak, átérhessenek a Riadó
utcába. Délután kezdődik egy beszélgetéssorozat, amelynek mindig lesz egy felvezető
előadása a meditációnak a legkülönbözőbb
területeken betöltött szerepéről („Meditáció és
nevelésművészet”,
„Meditáció
és
gyógyítóművészet”, „Meditáció és művészet”,
„Meditáció és kultusz” „Meditáció és szociális
organizáció”, „Meditáció és pénzműködés”,
stb., stb), amelyet beszélgetés követ. Az
előadó-moderátor
és
a
résztvevők
indíttatásának megfelelően akár közös
elcsendesedésekkel is táplálható lenne a látás
és az eszmecsere (minden résztvevő által
szabadon gondolkodásnak, koncentrációnak,
imának, vagy meditációnak minősítve ezeket a
termékeny közös hallgatásokat).
Május 21. Pünkösdhétfő:
Kora délelőttől délutánig folytatódik a
meditáció különböző területeken betöltött
szerepének fent vázolt formában történő
megbeszélése. A programot terveink szerint
művészeti
(zenei,
euritmiai,
színpadi)
előadások
színesítenék,
kávéés
ebédszünetekkel.
Minden társasági és mozgalmi barátunk
véleményét, ötleteit örömmel fogadjuk.
Éliás Ádám koordinátor, mobilszámom:
70/9431777, email: 1elias1adam1@gmail.com

AZ „ANTROPOZÓFIA” FÓRUM ELÉ
Társaságunk Képviselő Testületével közösen „Antropozófia”-Fórumot hirdettünk a
Társaság és a mozgalom tagjai számára a Rudolf Steiner Házban, február 25. vasárnap
délelőtt 09:30 órára, a folyóirat újraindításának és kialakításának megbeszélésére.
A következőkben tájékoztatást adok minden
érdeklődő barátunknak az Antropzófia lap
újraindításának előkészületeiről. Elkészült a
Lapszerkesztési Irányelvek dokumentum,
amelyet a Képviselő Testület megtárgyalt és
elfogadott. Elkészült a Lapterv is, amely
egyelőre munkaanyag, a Képviselő Testület
még
nem
tárgyalta
meg,
bármiben
változtatható. Nagyon fontos lenne számomra
megismerni
az
tagság,
vagyis
a
legközvetlenebb olvasóközönség elképzeléseit,
igényeit, elvárásait, véleményét. A Fórum
bevezetéseként
mindkét
dokumentumot
röviden ismertetni fogom, de a hangsúly a

jelenlévő
érdeklődők
véleményének
a
megismerésén lesz.
Ugyancsak tájékoztatni fogom az érdeklődőket
a folyóirat alkotói-munkatársi körének
alakulásáról.
A
különböző
tematikájú
lapfórumok
(„rovatok”)
munkatárainak,
szerzői terveket hordozó barátainknak a száma
jelenleg 23 fő, ez tovább fog – azt hiszem,
jelentősen – emelkedni. Törekvésem az, hogy
az alkotói kör egyrészt a Társaság és a
mozgalom, másrészt az antropozófiai tematika
lehető legszélesebb keresztmetszetét lefedje. Ez
az idők során egy állandóan alakuló, élő
folyamat lesz, hiszen az antropozófiai élet
forrását, ahogyan ezt Steiner világosan jelzi, a
8
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tagok lelki igényei táplálják. Az alkotói kör
február 13-án kedden megbeszélést tartott,
amely során minden jelenlévő ismertette
elképzeléseit
a
lap
életéhez
történő
hozzájárulásának módjáról, tematikájáról,
tartalmáról. Igen komoly, érdemi eszmecsere
zajlott le.
Az újraindítás alapelvei elképzelésem szerint:
1. A társasági és mozgalmi tagságban,
egyénekben
és
közösségekben
zajló
antropozófiai élet valósághű megjelenítése,
ezen belül értendő minden belső és külső
munka, kutatás és más történés ismertetése,
amelyet az érintettek meg akarnak osztani az
antropozófus és az antropozófia iránt
érdeklődő barátainkkal.
2. Minden létező kommunikációs szándék előtt
nyitva az út, amely az antropozófiai
elkötelezettség alapfeltételével összhangban
van. A hűség és szabadság összhangja a
követendő eszme.
3. Az antropozófiai alkotó megismerés
(önmegismerés) végtelen mezejének minden
létező területe, akadály nélkül teret kap.

4. Minden, amit teszünk, amiben fejlődünk, a
világ üdvéért történik, nem pusztán
individuális
érdekeink
egoisztikus
érvényesítéséért. Ezért a közvetlen, rövid távú
cél a lap kilépése a „világba”, hogy
kommunikációs bázisként segítse azt a
folyamatot, amely által néhány éven belül a
magyar szellemi közgondolkodásban magától
értetődő
helye
lesz
Rudolf
Steiner
személyiségének, szellemi hagyatékának,
magának az antropozófiának.
Számos más elvi és gyakorlati kérdés
fölvetődése és eszmecseréje zajlott a lap
újraindítása körül az elmúlt hetekben,
hónapokban. A meghirdetett, február 25-i
tagsági fórum e folyamat döntő eseménye lesz,
hiszen az antropozófus közösségre bízott
küldetés, amely nem kevesebb, mint a világ
üdvéért folytatott küzdelem felelőssége, csak a
társasági és mozgalmi tagság egészének
komoly részvétele által teljesíthető.
Éliás Ádám főszerkesztő

HÍREK AZ ANTROPOZÓFIAI ÉLETTERÜLETEKRŐL
A következőkben az egyes antropozófiai életterületekről érkezett híreket és beszámolókat
adjuk közre.
- Meghívó a 2. Ifjúsági Konferenciára
A Társaság tagjainak és a képviselő testületnek címezve az alábbi meghívót kaptuk a
konferencia szervezőitől.
Tisztelt Magyar Antropozófiai Társaság tagjai
és képviselő testülete!
Minden embernek fontos kérdései, hogy kik
vagyunk, mit szeretnénk, milyen világban
élünk és milyen változást tartogat a jövő
számunkra, vagy mit tehetünk a változásért.
Második alkalommal szervezünk ifjúsági
konferenciát, melynek címe: Hogyan legyünk mi
a változás? Korunk kihívásai - Az ifjúság
impulzusa. Időpontja 2018. április 1315. Helyszín Pesthidegkúti Waldorf Iskola.
Célunk, egy olyan közeg teremtése ahol,
ismerkedhetünk veletek, a társaság tagjaival,
egymással
és
önmagunkkal.
Mert
az antropozófia, az ember és ember között
létrejövő találkozásban válik élővé. Kérjük,
támogassátok rendezvényünket személyes

jelenlétetekkel és lehetőségeitek szerint, a
támogatói jegyek megvásárlásával.
Szeretettel várunk titeket.
Az ifjúsági konferencia szervező csapata.
A „Hogyan legyünk mi a változás? - Korunk
kihívásai - Az ifjúság impulzusa” konferencia
programja.
Megosztanád
gondolataidat
hozzád hasonló fiatalokkal és kötnél új
barátságokat? Téged is foglalkoztatnak korunk
kihívásai, és hogy mi van a generációnkkal?
Hiányolod
a
közös
célokat
és
az
együttműködést? Hiszünk abban, hogy a világ
tele van tenni akaró fiatalokkal és szerintünk
ebben a világban egy jó kérdésre van szükség,
ahhoz
hogy
hajlandóak
legyünk
újrafogalmazni vagy újragondolni a vélt
igazságokat.
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Konferenciánk szeretne teret adni arra, hogy
válaszokat találjunk azokra a kérdésekre,
amiket az ember ritkán tesz fel a
hétköznapokban, de mégis erősen befolyásolja
a mindennapjainkat és a jövőnket. Ismerjük
meg együtt a korunk problémáit és keressük
meg rájuk együtt a megoldásokat:
GÉP ÉS EMBER - GÉPEMBER? - Milyen
hatással van a mindennapjainkra, a felnőtté
válásunkra és az emberi kapcsolatainkra a
technológia? Virtuális vs. valóság? Milyen
fejlesztések és milyen függőségek zajlanak a
mai világban? Hogyan lehet tudatosan
használni gépeinket és mennyire lehet nem
manipulálva lenni ma a technológia által?

ÉN ÉS A VILÁG - Bátorság igaz valómhoz,
társadalmi elvárások és önkeresés, a világunk
megismerése közvetlen és a média közvetítése
által,
elidegenedés
az
emberi
kapcsolatainkban. Hogyan lehet embernek
maradni a IV ipari forradalomban, azaz ma?
CSALÁD ÉS SZEXUALITÁS A JÖVŐBEN Miért nem akarunk gyereket vállalni és nevelni
ebbe a világba? Ha minket ilyen behatások
érnek mi vár majd a mi gyerekeinkre? Szüleink
és közöttünk lévő generációs szakadék. Nemi
szerepek felcserélődése és szexualitásunk
változása.

- A Szabad Gondolatok Háza Hétvégi Szemináriumai
Hétvégi szemináriumaik során a Szabad Gondolatok Háza munkatársai betekintést
kívánnak nyújtani három kiemelt témán keresztül a modern technika és az ember
viszonyának antropozófiai megközelítésébe.
Szemináriumi
hétvégéinkre
kizárólag
Waldorf-óvónők, Waldorf-osztálytanítók és
szaktanárok, valamint iskolában dolgozó
euritmisták és terapeuták jelentkezését várjuk!
Témáink:
A számítógép lénye és lényege
Időpontok: 2018. március 23. péntek 17.00 –
21.00 óráig, és 2018. március 24. Szombat 10.00
– 18.00 óráig
Internet és virtuális valóság az antropozófia
tükrében
Időpont: 2018. április 27. péntek 17.00 – 21.00
óráig és 2018. április 28. Szombat 10.00 – 18.00
óráig
Választási lehetőségek az ember és a gép jövőbeli
kapcsolatában – Mit tehetünk a gyermekeinkért, mi
a dolgunk?

Időpontok: 2018. június 1. péntek 17.00 – 21.00
óráig, és 2018. június 2. Szombat 10.00 – 18.00
óráig
Az ízelítő jellegű szemináriumi munkát – a
résztvevők igénye és akarata esetén – ősztől
más fajta, elmélyültebb képzésforma követheti.
Helyszín: Szabad Gondolatok Háza, 1089
Budapest, Bláthy Ottó utca 41. Részvételi díj:
7.000
Ft/hétvége
(Kérjük
azokat
az
érdeklődőket, akik számára gondot jelent a díj
megfizetése, vegyék fel velünk a kapcsolatot,
hogy megbeszélhessük a lehetőségeket.) A
hétvégi szemináriumainkon való részvétel
előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezési
határidő:
2018.
március
4.
E-mail:
info@szabadgondolat.hu, Telefon: +36-70-7746694.

- Waldorf-óvópedagógus képzés
A Magyar Waldorf - óvodapedagógiai Egyesület felhívása.
Az Egyesület, mint a Waldorf-óvópedagógus
képzés fenntartója, Waldorf óvodapedagógusokat képző, három éves, havi egy
hétvégés, 900 órás továbbképző kurzust hirdet
2018. áprilisi kezdéssel. A továbbképzés bevezet
a Waldorf-óvodapedagógia alapismereteibe, és
filozófiai hátterébe. A képzés célja a Waldorf
Óvodapedagógiai
Program
(WOP)

alkalmazásának elsajátítása, óvodai csoport
vezetéséhez szükséges ismeretek, készségek és
képességek
gyakorlása.
Várjuk
azok
jelentkezését, akik a Waldorf óvodapedagógia
iránt érdeklődnek.
A jelentkezés feltételei: kézzel írott önéletrajz,
két darab igazolványkép, a legmagasabb
iskolai végzettséget igazoló dokumentum
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másolata, e-adatlap kitöltése, mely az alábbi
linkre kattintva érhető el:
https://docs.google.com/document/d/1kfa
U-K-Y_b65Jsz8Rk32mVlWI24mYOu9M3LPu45UFU/edit?usp=sharing
Ezeket mind postán, mind e-mailban kérjük
eljuttatni az alábbi elérhetőségekre: 2083
Solymár,
Pf.
127.,
vagy
e-mailben:

magyarwope@gmail.com.
Minden
jelentkezésről visszaigazolást küldünk az
egyéni
beszélgetések
időpontjával.
A
jelentkezés határideje: február 25. A helyek
száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket a
beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe.
Bővebben a 06/30 820 73 04 telefonszámon
tudunk tájékoztatást adni.

- A „Föld és a Gyermek” szakmai konferencia
A Farm Alapú Nevelésért Egyesület konferenciája
2018. február 24-én, szombaton, 10,00 és 16.30
óra között szakmai konferenciát tart a „Föld és
a Gyermek” címmel, a Göllner Mária
Regionális Waldorf Gimnáziumban, melyre
szeretettel meghívnak minden érdeklődőt. A
konferencián
bemutatják
az
Egyesület
gondozásában megjelenő első kiadványt, Karl
Ege: Korunk nyilvánvaló szükséglete című
- AnthropoSophia Napok 2018
2018-ban az AnthropoSophia Napokat április
21-22-én a Sophianum Antropozófiai Központ
a Magyar Antropozófiai Társasággal együtt
szervezi
„Közösségi
sorsok
–
Sorsközösségek” címmel. A rendezvény

írását is. A műhelymunkán való részvétel
ingyenes, adományokat köszönettel fogadunk.
Érdeklődni,
további
információt
kérni
a falusiwaldorf@gmail.com e-mailcímen lehet.
A Farm Alapú Nevelésért Egyesület
munkatársai minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

programjai a Rudolf Steiner Házban, a
Trinitumban és a Sophianumban fognak
zajlani. A részletes programot a későbbiekben
adjuk közre, és a Sophianum, ill. a Társaság
honlapján is megtalálhatók lesznek.

- A Keresztény Közösség hírei
A Keresztény Közösség budapesti gyülekezeti térében (1051 Budapest, Nádor u. 34. I. em. 1.)
a következő programokat szervezik.
- A pappá szentelés - Silye Imre előadása 2018. mindkét pap szolgálati úton van, ezért nem
február 18-án, vasárnap 11.30 órakor
lehetséges minden vasárnap és csütörtökön
- Népek és közösségek - Osztrák, cseh, szlovák, emberszentelő
szertartás.
Ünnepi
magyar
és
román
közösségeink időszakokban gyakrabban tartunk szertartást.
együttműködése – Walther Giezendanner úr Időpontok a programismertetőben. Vasárnapi
előadása február 25-én, vasárnap 12 órakor
szertartás iskolás gyermekek részére: febr. 25.
- Az Ember-Nap fénye - Silye Imre előadása márc. 11 és 25. ápr. 1. 11.20 órakor.
március 18-án, vasárnap 11.30 órakor
- Rendszeres csoportmunkák és beszélgetések a
- „… minden nyűgöt tépj szét – Szeretetből így Nádor utcai kápolnában (bármikor lehet
sarjad összhang: szépség” - dr. Lebovics csatlakozni):
Viktória, az ELTE tanárának előadása vetített- Evangéliumkör: Beszélgetés az Evangélium és
képekkel Ukrajna történelméről és kultúrájáról életünk összefüggéseiről.
március 21-én, szerdán 18.00 órakor
- Sorsösszefüggések: Beszélgetés Rudolf Steiner
- Emberszentelő szertartás fiataloknak és „A
karma
megnyilvánulásai”
című
felnőtteknek: vasárnaponként 10.00 órakor előadássorozatának motívumairól.
(előtte
9.30
órától
bevezető
vagy- „A
béke-arca”:
Beszélgetés
Vlagyimir
énekgyakorlás) és csütörtökönként 7,30 órakor. Szolovjov műveiről.
Az év folyamán van néhány alkalom, amikor
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- Biodinamikus
Föld-művelés:
Beszélgetés
minden hónap első szombatján 17 órától.
Rendezvények máshol:
- A konfirmáció a Pesthidegkúti Waldorf
Iskolában lesz 2018. április 7-én, szombaton 10
órakor.
Az idei családos nyári táborunkat július 23-29ig Nemesvámoson tartjuk. A 2019 évi
konfirmációra készülő gyermekek tábora július
19-én kezdődik ugyanott. Az ukrajnai Kijevben
április 27-29. napjaiban alapítják meg a
Keresztény Közösség gyülekezetét.

A Keresztény Közösség minden rendezvénye
és szertartása nyitott, bárki részt vehet rajta.
info@akeresztenykozosseg.org
címre
Az
küldött kérésre szívesen küldünk e-mailben
vagy postán részletes programismertetőt és
körlevelet, melyek tartalmazzák a részletes
elérhetőségeinket,
és
megtalálhatók:
http://akeresztenykozosseg.org/rovat/hirek
oldalon.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
Bozókiné Tengely Anna, Silye Imre
és a munkatársak

A RUDOLF STEINER HÁZ HÍREI
- Hogyan hozzuk rendbe, alakítsuk át a Házat?
Miután a Bimbó útról átköltöztünk a Riadó sürgősen meg kell oldanunk a földszintit tér
utcába, az akkori vezetőség egy felmérési és közepén található oszlop kiváltást is.
átalakítási tervet készíttetett a házról, annak Ha már ilyen komoly munkákat kell
érdekében, hogy az a lehető legjobban szolgálja betervezni, akkor elővettük azokat a terveket,
azokat a célokat, melyek a Társaság melyek 2007-ben készültek, hogy a most
működésével
kapcsolatosak.
Anyagi szükségessé vált munkákkal egy időben a
megfontolásokból azonban akkor ezeknek az korábban megtervezett, de akkor el nem
átalakításoknak csak egy része készült el és végzett átalakítási munkákat is tervbe vegyük,
hiányukat a mai napig érezzük. Kevés a hely a ill. elvégezzük. A tavaszi közgyűlésen a
csoportoknak és akkor, ha a rendezvények képviselő testület egy javaslatot fog benyújtani
alkalmával a vendégek száma meghaladja a 30- annak érdekében, hogy a Rudolf Steiner Ház a
at, ami egyre gyakrabban fordul elő, már megnövekedett látogatottságból és igényekből
elhelyezési és láthatósági problémákkal adódó követelményeknek a jövőben jobban
küzdünk.
meg tudjon felelni és állagát olyan módon
A Ház állapota az elmúlt 10 évben fokozatosan rendbe hozzuk, hogy még hosszú ideig tudja
romlott és most egy olyan ponthoz érkeztünk, szolgálni a Társaságot és tagjait.
amikor már nem lehet tovább halogatni Egyben kérjük a Társaság tagjait is arra, hogy
bizonyos felújítási és karbantartási munkák gondolkozzanak azon, milyen átalakításokat
elvégzését. Különösen fontos feladat a terasz és javításokat tartanának szükségesnek, és
szigetelésének teljes felújítása, mert a beázások javaslataikat juttassák el a képviselő
már az épület állagát veszélyeztetik, és testületnek.
- Megalakult a Szabad Szellemtudományi Főiskola orvosi szekciója
A Társadalomtudományi és a Pedagógiai Főiskola Magyarországi Orvosi Szekcióját.
szekció
után
megalakult
a
Szabad Szándékuk, hogy a szekcióban végzett
Szellemtudományi
Főiskola
harmadik munkájuk nyomán egy új, belsőleg is
magyarországi szekciója is.
megalapozott felelősség alakulhasson ki
2018. január 6-án a Rudolf Steiner Házban bennük a gyógyító szellemi impulzussal
gyűltek össze az alapítók, a Főiskola tagjai és kapcsolatban. A közös munka célja az, hogy
kimondták,
hogy
a
világban
zajló megtalálják
és
megértsék
azokat
a
folyamatokkal és az antropozófus gyógyászat lehetőségeket, ahol és ahogy ebben a világban
hazai kibontakozásával kapcsolatban érzett a gyógyító impulzus megvalósulása érdekében
felelősségtől indíttatva úgy határoznak, hogy tehetnek, és megkeressék azokat az utakat,
megalapítják a Szabad Szellemtudományi hogy hogyan tudják ma ezt az impulzust a saját
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szabad akaratunkból követni, úgy, hogy Az alapítók Dr. Szőke Henriket választották
tetteinkkel a gyógyító impulzus megfelelő meg a szekció képviselőjének.
kialakítását segítsék elő.

A TÁRSASÁG PROGRAMNAPTÁRÁBÓL
A Rudolf Steiner Házban továbbra is igen sok és érdekes programot rendezünk, melyek
közül néhányra most külön is felhívjuk a figyelmet.
- Húsvéti ünnepünk
2018. április 1-én, vasárnap délután ünnepségét. Az ünnepi előadó: Varga Márta
16:00 órakor a Rudolf Steiner Ház Pecsét lesz.
teremében tartjuk a Társaság Húsvéti
- Vendégünk a Német Antropozófiai Társaság elnöke
2018. május 11-én Budapestre jön Michael Steiner Házban „Christus-Wirken für eine
Schmock úr, a Német Antropozófiai Társaság Soziale Zukunft” (Krisztus működése egy
elnöke és pénteken este 18,00 órakor a Rudolf szociális jövőért) címmel tart előadást.
- Megemlékezés Ita Wegman halálának 75. Évfordulója alkalmából
2018. március 4-én, vasárnap 16:00 órakor a hogyan igyekezett a huszadik század
Rudolf Steiner Ház Pecsét termében egy megpróbáltatásai között is hűnek maradni a
nyilvános előadást tartunk, melynek címe: szellemi világhoz és Michaelhez az a tanítvány,
„Működni, ahogy a szellemi kötelesség akit Rudolf Steiner olyan magas szintű, okkult
parancsolja…” Az előadók, Almási Katalin és iskolázásban részesített, és akivel az emberiség
Dániel János Tamás, Ita Wegman életének a fejlődése érdekében végzett, több inkarnáción
Rudolf Steiner halálát követő időszakából átívelő közös munkálkodás köti össze. Az
emelnek ki néhány fontos vonást, eseményt. A előadáson közreműködik: Vidákovich Emese –
megemlékezés célja, hogy érzékeltessük, euritmia.
- Harc az emberi lélekért előadás sorozat
A képviselő testület által 2017 januárjában
indított előadás-sorozat célja idén is annak a
harcnak a bemutatása, melyben az ellenerők
uralmuk alá akarják hajtani az embert. Mivel
az emberi lélekért folytatott küzdelem az élet
szinte valamennyi területére kiterjed, és a
művészetektől a politikáig mindenhol jelen
van, ezért a sorozat első külföldi vendégeként

2018 márciusában Prof. Dr. phil. Reinhold J.
Fäth-t, a Német Antropozófiai Társaság
vezetőségének tagját üdvözöljük a Rudolf
Steiner Házban. Előadónk a németországi
Ottersbergben működő „Die Hochschule für
Künste im Sozialen” főiskola professzora, és a
művészetek területén folyó kultúrharc
részleteinek jó ismerője.

2018 második negyedévében a sorozatban a következő előadásokat tartjuk:
2018. március 24, szombat: Prof. Dr. phil. Reinhold J. Fäth: „Gondolatok a modern kor
kultúrharcairól a XX. század kezdetétől napjainkig”.
2018. április 21, szombat: Takáts Péter: „Amit Ahriman közelgő inkarnációjáról tudnunk kell”.
Ez az előadás egyben a 2018 évi AntropSophia rendezvénysorozat részét is képezi.
Minden Társasági tagot és érdeklődőt sok
szeretettel várunk a programokra. Kérjük,
hogy előtte mindig nézzék meg a Társaság
honlapját, mert változás történhet. A

végleges program, a konkrét időpont és
téma, ill. a tartalom rövid leírása a Társaság
honlapján
mindig
megtalálható:
http://www.antropozofia.hu/.
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A RUDOLF STEINER HÁZ 2018 MÁRCIUSI PROGRAMJA

nap
2018.03.01 csütörtök
2018.03.04 vasárnap
2018.03.06 kedd
2018.03.06 kedd
2018.03.07
2018.03.07
2018.03.08
2018.03.08
2018.03.12
2018.03.12
2018.03.14
2018.03.14
2018.03.14
2018.03.15

szerda
szerda
csütörtök
csütörtök
hétfő
hétfő
szerda
szerda
szerda
csütörtök

2018.03.20 kedd
2018.03.21
2018.03.21
2018.03.22
2018.03.22

szerda
szerda
csütörtök
csütörtök

2018.03.24 szombat
2018.03.26
2018.03.26
2018.03.28
2018.03.28
2018.03.28
2018.03.29

hétfő
hétfő
szerda
szerda
szerda
csütörtök

rendezvény
Új Ág Zweig
Megemlékezés Ita Wegman halálának 75.
évfordulója alkalmából
Az evangéliumok megismerése meditáció
útján
BIODINAMIKUS Kertészeti és mezőgazdasági
ismeretek az antropozófiában
EURITMIA
Könyvtár
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól
Meditációs csoport
Antropozófiai előkészítő csoport
EURITMIA
Könyvtár
MOLTKE csoport
Új Ág Zweig
BIODINAMIKUS Kertészeti és mezőgazdasági
ismeretek az antropozófiában
EURITMIA
Könyvtár
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól
HARC AZ EMBERI LÉLEKÉRT - Prof. Dr.
phil. Reinhold J. Fäth előadása
Gyakorló Munkacsoport
Antropozófiai előkészítő csoport
EURITMIA
Könyvtár
MOLTKE csoport
Új Ág Zweig
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A RUDOLF STEINER HÁZ 2018 ÁPRILISI PROGRAMJA

nap
2018.04.01 vasárnap
2018.04.03 kedd
2018.04.03
2018.04.04
2018.04.05
2018.04.05
2018.04.09
2018.04.09
2018.04.11
2018.04.11
2018.04.11
2018.04.12
2018.04.17

kedd
szerda
csütörtök
csütörtök
hétfő
hétfő
szerda
szerda
szerda
csütörtök
kedd

2018.04.17 kedd
2018.04.18
2018.04.18
2018.04.19
2018.04.19

szerda
szerda
csütörtök
csütörtök

rendezvény
A TÁRSASÁG HÚSVÉTI ÜNNEPSÉGE
BIODINAMIKUS Kertészeti és mezőgazdasági
ismeretek az antropozófiában
Az evangéliumok megismerése meditáció útján
Könyvtár
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól
Meditációs csoport
Antropozófiai előkészítő csoport
EURITMIA
Könyvtár
MOLTKE csoport
Új Ág Zweig
Az evangéliumok megismerése meditáció útján
BIODINAMIKUS Kertészeti és mezőgazdasági
ismeretek az antropozófiában
EURITMIA
Könyvtár
Új Ág Zweig
Antropozófia az alapoktól

2018.04.21 szombat

HARC AZ EMBERI LÉLEKÉRT - AMIT AHRIMAN
KÖZELGŐ INKARNÁCIÓJÁRÓL TUDNI ÉRDEMES

2018.04.23
2018.04.23
2018.04.25
2018.04.25
2018.04.25
2018.04.26

Gyakorló Munkacsoport
Antropozófiai előkészítő csoport
EURITMIA
Könyvtár
MOLTKE csoport
Új Ág Zweig

hétfő
hétfő
szerda
szerda
szerda
csütörtök
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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
Antropozófiai életterületek - Hivessy Géza, antro@chello.hu
Gazdasági ügyek - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.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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