Nederlandse Beroepsvereniging Meridiaan - en Kleurentherapie
nodigt u uit voor de

Themadag:
Loslaten van de wezensdelen in het ouder worden en in pathologie
Datum: 7 maart 2020,
Locatie: Widar Gezondheidscentrum Zeist, Laan van Beek en Royen 39, Zeist
In het kader van 100 jaar antroposofische gezondheidszorg organiseren wij voor onze
leden en geïnteresseerden in het antroposofische werkveld een themadag. Wij hebben
hiervoor twee sprekers uitgenodigd, Jan Pieter van der Steen en Nienke Smitsman, die
het thema vanuit de antroposofie belichten.
Een themadag over het onderwerp loslaten van de verschillende wezensdelen in
het ouder worden en in pathologie.
De eerste lezing zal verzorgd worden door Jan Pieter van der Steen huisarts, geriater
en systeemtherapeut. Tevens specialist ouderengeneeskunde in het verpleeghuis.
Vanaf zijn studie geneeskundestudie heeft dhr. van der Steen zich in de antroposofie
verdiept. In de lezing kijkt Jan Pieter van der Steen naar het proces van ouder worden
en het loslaten van de verschillende wezensdelen.
“In de antroposofische geneeskunde kennen we naast het fysieke lichaam ook het
levenslichaam (etherlichaam), het zielenlichaam en de ik-organisatie. Naarmate de
mens ouder wordt (na ongeveer 35 jaar) zien we dat de verschillende ‘lichamen’ steeds
losser komen van het fysieke lichaam. Dit is een natuurlijk maar ook noodzakelijk
proces. We zullen zien dat dit losser en vrijer komen van deze ‘lichamen’ (levens-,
zielenlichaam en ik-organisatie) fysiek en psychisch te vervolgen zijn. Omdat de
meridiaan-kleurentherapie zich richt op de gezondheid van het levenslichaam wil ik
in deze interactieve lezing vooral ingaan op de werking van het levenslichaam van -9
maanden tot aan het sterven. Het is bijzonder dat elke 7 jaar het levenslichaam het
fysieke lichaam vernieuwd. Deze metamorfose van het fysieke lichaam gebeurt elke
zeven jaar vanuit een andere planeetwerking. We weten dat de werking van het
levenslichaam ten opzichte het fysieke lichaam in de eerste 21 jaar het meest intensief
is. Maar wat is er met het levenslichaam gebeurd en hoe werkt het levenslichaam in
de periode na bijvoorbeeld het 63ste jaar? Heeft de meridiaan-kleurentherapie bij
ouderen nog dezelfde geneeskracht?"
De tweede lezing wordt verzorgd door Nienke Smitsman, zij is werkzaam als
antroposofisch huisarts in Widar Gezondheidscentrum te Zeist. In de lezing kijkt ze
met ons naar het losser zijn van de verschillende wezensdelen in de pathologische
ontwikkeling en bij trauma.

In de ochtend kijken we met Jan Pieter van der Steen vooral naar het natuurlijke proces
van loslaten. Nienke Smitsman kijkt met ons naar verstoringen in dit proces en in
welke fenomenen we dat kunnen zien. Zij opent hiermee de weg hoe heling kan
worden ondersteund.
Deze dag is voor professionals die uitgaan van het antroposofisch mensbeeld.
Daarom nodigen we je van harte uit voor deze dag.
Maak deze themadag verder bekend, stuur door of maak een link.
We hopen je te ontmoeten op 7 maart!
Programma
11:15 Ontvangst met koffie en thee
11:30 Eerste lezing
13:00 Lunch
13:45 Demonstratie
14:15 Tweede lezing
15:45 Vragenronde / discussie
16:00 Thee en informeel samenzijn
Met vriendelijke groet,
Bestuur NBMK; Ine Hofman, Cees Tjeerdema, Leonie Reissig-van Gils
Aanmelden uiterlijk 3 maart via nbmk@meridiaankleurentherapie.nl
Kosten leden 10,- Euro, gasten 20,- Euro (per lezing 10,- Euro), inclusief lunch 30
Euro.
Na afloop van de dag wordt een certificaat uitgereikt.

