Nieuw in Nederland
Heilige nachten
Esoterische aanwijzingen van Rudolf Steiner
aan Herbert Hahn
De weg van de ziel
Al sinds Jaren beoefen ik de Heilige nachten via de weg van de ziel. Kort gezegd kiezen we
een 12-ledig onderwerp dat we tijdens deze periode dagelijks in onze ziel activeren, delen
met naasten en meenemen in de nacht. In de ochtend schrijven we onze dromen op die
toekomstkarakter hebben voor het komende jaar. Deze methode wordt op meerdere
plekken in het land beoefend door verschillende groepen. Een heerlijke, verdiepende
ervaring waar ik ieder jaar weer naar uitkijk!
De esoterische weg
Nu ben ik op het spoor gekomen van aanwijzingen die Rudolf Steiner aan Herbert Hahn
heeft gegeven voor een esoterische scholingsweg tijdens de Heilige nachten. Dit is andere
koek. Hierin wordt de juiste houding gegeven voor de adventstijd en Heilige nachten en
meditaties en mystieke beelden per dag. Omdat ze in Nederland nog onbekend zijn heb ik ze
vertaald en in een presentatie verwerkt. Deze wil ik met u delen en ook ben ik erg benieuwd
of er iemand is die meer weet over enkele inhoudelijke beelden. Bijvoorbeeld is er sprake
van de drie nachten van de witte lotus, het zwaard en de kroon. Daarbij gaat het niet om het
begrijpen van de beelden maar om ze in de context van de scholingsweg die Steiner ons
gegeven heeft te zetten. Misschien dat iemand weet waar Steiner deze beelden nog meer
gebruikt.

De presentatie
In de presentatie beschrijf ik de esoterische aanwijzingen die Steiner geeft aan Herbert Hahn
voor de Heilige Nachten. Hierin wordt behandeld:
•
•
•
•
•
•
•

De 7 houdingen voor wie het licht zoekt
De adventsweken als bewustzijnsstadia; ziele-aanwijzingen voor iedere
adventsweek.
De houding tijdens de Heilige nachten
Hoe je de kiem tijdens deze nachten verzorgt voor het komende jaar
Dagelijks wordt er een esoterische beschrijving van deze dag, symbool, mysterie en
dierenriemtekenbeeld gegeven
Bij iedere dag worden de door Steiner vernieuwde dierenriembeelden weergegeven
De nachten zijn op een ongekende manier ingedeeld, nml.:
o De Kerstnacht
o De Johannesnacht
o De drie nachten van de witte lelie: de reiniging van het fysieke, astrale en
gedachtenlichaam
o De drie nachten van het zwaard: de inwijding, de slang bij de knop, het kruis
bij de zwaardknop
o Speciale aanwijzing voor oudejaarsavond
o De drie nachten van de kroon: onthechting, offer, de bewaker
o De kroon aan de voeten van het goddelijke
o De dertiende

Interesse? U kunt deelnemen door een mail te sturen naar pcmevers@msn.com
U ontvangt dan een link voor een teammeeting voor de presentatie op vrijdagavond 10
december 20.00u
Er zijn geen kosten aan verbonden. Na de presentatie ontvangt u vrijblijvend de mogelijkheid
tot donatie via de mail waar u wel of niet naar believen een bedrag kunt overmaken.
Vriendelijke groet,
Peter Evers

