
Werkplaats innerlijke verbinding met 100 jaar antroposofische gezondheidszorg 
3 zaterdagen – Bruggen bouwen - Socratisch Gesprek 

 
In verband met de medische Wereldconferentie: Crossing 
Bridges – Being Human / Eine Brücke ist der Mensch1 en het 
100 jarig bestaan van de antroposofische gezondheidszorg 
organiseren wij, op 3 zaterdagen in het voorjaar, een 
werkplaats om hier verbinding mee te krijgen.  
100 jaar geleden ontstond de antroposofische medische 
beweging. Wat is er nu aan de tijd? Tijdens de bijeenkomsten 
hopen we met elkaar een geestelijke impuls aan te spreken en 
op te pakken, die een brug kan vormen naar de volgende 100 
jaar menswaardige integratieve gezondheidszorg.  
 
De belangrijkste werkvorm tijdens de bijeenkomsten zal het 
Socratische gesprek zijn.  
Socratische gespreksvoering is een verbindende vorm van 
communiceren waarbij geoefend wordt om naar elkaar te 
luisteren, elkaar te begrijpen en om zo authentieke 
antwoorden te vinden. Rudolf Steiner zegt in zijn voordrachten over het Marcusevangelie dat dit een 
gespreksmethode is die in de toekomst gebruikt zal worden. 
Juist in dit ‘Bewustzijnszielentijdperk’ kan het belangrijk zijn om hier mee te oefenen.  
De drie ‘Brugvoordrachten’ (GA202) van Rudolf Steiner zullen het inhoudelijke uitgangspunt van deze 
gesprekken vormen. Deze brugvoordrachten zijn door Rudolf Steiner 100 jaar geleden gehouden voor 
mensen uit de gezondheidzorg. Zij gaan o.a. over de brug tussen lichaam, ziel en geest, en over hoe liefde, 
vrijheid en enthousiasme in de mens werkzaam worden. Tijdens de bijeenkomsten zullen we geen 
tekststudie doen, maar gaan we aan de slag met wat wij zelf verstaan onder de thema’s uit de 
voordrachten, zoals de verbinding tussen lichaam en geest en liefde. Het streven is dat we de thema’s 
met elkaar op een eigentijdse manier te gaan beleven en tot leven wekken.  
Tijdens de bijeenkomsten zal ook ruimte zijn voor kunstzinnige verwerking. 
 
Praktisch 
Door wie: Floor Gerrits (dramatherapeut en pedagoog, 35 jaar) en Moniek van Duin (kunstzinnig 
therapeut, 35 jaar), beiden hebben wij meegewerkt in de internationale en multidisciplinaire 
voorbereidingsgroep voor de conferentie. Wij zijn enthousiast over de nieuwe geestelijke impuls die er 
rondom 100 jaar antroposofische gezondheidszorg is.  
Voor wie: Iedereen die zich verbonden voelt met de Antroposofische gezondheidszorg. Je hoeft niet 
aanwezig te zijn op de wereldconferentie in Dornach om aan deze voorbereiding deel te nemen.  
Data: Zaterdag 25 april, 23 mei en 13 juni 2020. Steeds van 10.00- 15.00 uur (9.30 inloop). 
N.B. Mochten deze data niet uitkomen maar heb je toch interesse, geef dit dan ook aan. Het kan zijn dat 
we nog een groep starten als er genoeg animo voor is.  
Plaats: Graafseweg 83A, Den Bosch 
Vergoeding: 30 euro voor 3 bijeenkomsten (incl. koffie, thee en soep tijdens de lunch) 
Aanmelden: Aanmelden is noodzakelijk. Aan de bijeenkomsten kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. 
Wees er dus snel bij! 
 
Om mee te doen, voor interesse en vragen, mail naar: NederlandsevoorbereidingCBBH@gmail.com of bel 
06 4212 7797 (Moniek) 
 
We verheugen ons op jullie deelname en betrokkenheid! 
Floor Gerrits en Moniek van Duin.  

 
1 Zie: www.crossingbridges.care 
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