Introductie in de (antroposofische)
menskunde als basis voor de pedagogie
Begeleiding:
Data/uur:
Plaats:
Prijs:
Inschrijven

Luc Vandecasteele en Mia Lemaitre
zaterdag 11/11, 18/11 en 25/11/2017
van 9.30u-12.30u
MSV De Es, Diksmuidelaan, 227, 2600 Berchem
€ 110
https://goo.gl/forms/EjZMmTLfAoRI9cam2

In 3 zaterdag voormiddagen maakt u kennis met de uitgangspunten van de
antroposofische menskunde die onmisbare basis vormt voor de
Steinerpedagogie, die het kind in zijn totale wezen wil benaderen.
Rudolf Steiner geeft in zijn voordrachten rond antroposofische menskunde o.a.
een beeld van de mens als drie- en vierledig wezen, dat naast zijn fysieke
lichaam ook een ziel en een geestelijke kern heeft.
Het lichaam manifesteert zich in drie verschillende gebieden: een hoofdpool,
een stofwisselings-ledematenpool en, tussen beide in, een ritmisch werkend
middengebied. Deze verschillende aspecten in het kind ontwikkelen zich
volgens wetmatige ritmes, van geboorte tot volwassenheid.
De ziel treedt in verbinding met de wereld via denken, voelen en willen.
Als deelgenoot van de natuur kan men de mens ook vierledig beschreven
worden. Zijn materiële lichaam heeft hij gemeen met de mineralenwereld, zijn
levensprocessen met de planten, zijn bewustzijn en emoties met het dierenrijk;
maar enkel de mens kent het zelfbewustzijn.
De menskunde is een uitermate interessante materie, zij het niet eenvoudig te
doorgronden. Docent en arts, Luc Vandecasteele, is echter reeds jaren actief
met de inhouden en bezit de gave om ze te delen, steeds vanuit een
(onder)zoekende houding, waardoor de luisteraar sterk betrokken wordt.
Euritmiste Mia Lemaitre zal de voordrachten bijwonen en op haar beurt
gelegenheid nemen om bepaalde inhouden tot op een dieper niveau te laten
beleven vanuit de euritmie, zodat ook de cursist met zijn gehele wezen
aangesproken kan worden. De oefeningen vragen absoluut geen voorkennis of
talent. Slechts een eenvoudig euritmiepantoffeltje (slofje dat stevig aan de voet
zit en een vrij dunne zool heeft), kan de voeling met de grond
vergemakkelijken.

Luc Vandecasteele
Dr. Luc Vandecasteele is antroposofisch huisarts te Gent en schoolarts in de
steinerschool van Gent (De Teunisbloem) en Aalst.
Hij is daarenboven vader van vijf inmiddels afgestudeerde kinderen.
Verder is hij zeer betrokken bij alle hedendaagse en maatschappelijke thema’s
waarrond hij regelmatig publiceert.
Van zijn hand verscheen bij Via Libra o.a.:
Het dierbare België
Islam en christendom. In wezen diep verbonden?
Mia Lemaitre, euritmiste
Mia Lemaitre was aanvankelijk vroedvrouw maar liet zich reeds als 24-jarige
opleiden in de euritmische kunst in Stuttgart. Aansluitend volgde zij ook de
opleiding heileuritmie. Zij werkte als heileuritmiste in verschillende klinieken in
het buitenland.
Na een intense periode van moeder-zijn (zij kreeg 4 zonen) ging zij aan de slag
als heileuritmiste in de steinerschool van Leuven, waar zij ook nauw betrokken
was bij de uitbouw van de zorg.
Werken in de Speelhoeve (Vremde) en de Christoforusgemeenschap (Munte)
gaf haar heel wat ervaring in het heilpedagogische werk met mensen met een
beperking.
Mia Lemaitre was steeds verbonden met de steinerpedagogie, en dat is ze nog
steeds, nu via haar kleinkinderen.

