
  

DE 12 HEILIGE NACHTEN 

 

 
Workshop met 
Peter Evers 

De grote kosmische ademhaling 

De intentie is om ons gedurende de periode van 25 december tot en met 6 januari open te 

stellen voor de 12 heilige krachten. Deze 12 heilige krachten omringen ons vanuit de hemel 

en stromen in de loop van het jaar via de poort van de zon naar de aarde. Symbolisch staan 

deze krachtenbeelden bekend als de Zodiac. Tijdens de heilige nachten staat de zon het 

dichtste bij de aarde waardoor er een inademing van deze 12 krachten is. Deze zijn dan 

werkzaam binnen in ons. Wat wij zielsmatig, fysiek en geestelijk doen tijdens deze dagen 

verbind zich als een kiem met deze krachten. Wanneer de zon dan weer in de loop van het jaar 

van buitenaf, vanuit deze 12 verschillende goddelijke krachten, op ons schijnt, zal de in ons 

bloed gelegde kiem, gewekt worden.   

Dromen 

In de nacht zijn wij verbonden met de kosmische sfeer. Hierdoor kunnen de 12 heilige 

krachten, gedurende de heilige nachten, zich in onze droombeelden weven. Daarbij verenigen 

wij onze intenties, gevoelens en daden, met deze krachten, zodat zij tezamen onze 

droombeelden vormgeven.  

Toekomst 

Deze droombeelden, gevormd tijdens de 12 heilige nachten en verweven met de 12 

verschillende krachten uit de Zodiac, dragen toekomstkarakter in zich. Gedurende het 

komende jaar zal de zon zich achtereenvolgens weer met deze 12 krachtenvelden uit de 

Zodiac verbinden en vanuit hun goddelijke sfeer werkzaam zijn.. Hierdoor zal zij op aarde de 

kiem die in ons bloed gelegd is, tijdens de heilige nachten, activeren. Daarom dragen deze 

droombeelden een voorspellend karakter in zich. 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/273400136936781366/1016277738040903110


Astronomisch 

Tijdens de eerste avond gaan we de  astronomische bewegingen van aarde, zon en maan 

nabewegen. Op de terugkomavond in januari gaan we dit verdiepen door ze te verbinden met 

de Zodiac. Hierdoor ervaren we hoe er ruimtelijk een ‘open tijd’ ontstaat tussen de zonne- en 

de aarde-maan sfeer tijdens de grote inademing van de zonnesfeer in de heilige nachten . 

Een onderwerp 

Tijdens de workshop zullen we ingaan op de manier hoe we ons kunnen afstemmen op de 

kiemkracht van de 12 heilige nachten. We zullen dit doen door ons bewust met een 

zelfgekozen thema bezig te houden. Dit thema wordt onderverdeeld in 12 delen. Dit kunnen de 

12 rivieren van de wereld zijn maar ook de 12 dierenriemtekens. Het gaat erom dat we ons 

bezighouden met 12 delen van één thema.  

Vraagmoment 

We maken gebruik van de dag- en de nachtwerking door overdag een 'vraagmoment' te 

creëren. Deze vragende intentie nemen we mee in de nacht naar de werkzame krachten. In de 

ochtend noteren we dan onze dromen in een dromenboekje. 

Houding 

Tijdens de heilige nachten is onze houding van cruciaal belang voor de werking in het 

komend jaar. Tijdens de eerste avond zal deze houding besproken worden.  

De terugkomavond 

Na de heilige nachten komen we weer samen.  We gaan dan enerzijds astronomisch de heilige 

nachten verdiepen en anderzijds onze ervaringen delen.  

Wegens de 1,5 meterregel is er beperkt toegang. Bij klachten moeten we ons helaas afmelden. 

Tijdens de loopmomenten waar we de 1,5 meter niet kunnen waarborgen zijn de mondkapjes 

verplicht. 

Praktische informatie: 

Data: maandagavond 20 december 2021 en maandagavond 10 januari 2022 
Tijd: 19. 30u- 21.30u 

Vrijwillige bijdrage op beide avonden 

Aanmelden en info bij: pcmevers@msn.com 

Plaats: Rudolf Steiner Educare 

Zustersstraat 25 5914 XX Venlo 


