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Het licht vanuit jouw blik – is het afkomstig vanuit de sterren? – het vervult me diep tot in mijn lichaam, mijn
ziel, mijn hart en mijn geest.
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LIDMAATSCHAP 2013
15 euro
“Wil U mee zorgen voor een gezonde
kindertijd voor de allerkleinsten?”

Door uw lidmaatschap steunt u onze
werking, het geven van cursussen
voor ouders en opvoeders van het
kleine kind en de uitbouw van kleinschalig kinderonthaal. Hiervoor onze
dank!
Mail ons: salutogenese@skynet.be
rekeningnummer saluto-genese
vzw
523- 0456682- 81

Pulsatilla Vulgaris - Wildemanskruid

Slaapliedje
Een kind is als een zaad,
dat langzaamaan ontkiemen wil,
om dankbaar te doen reiken
al zijn blaadjes naar de zon.
Als water uit de bron
en warmte het omgeven zal,
wordt wijsheid tot het sap,
dat doorheen alle vezels vloeit.
Ik hoop dat jij door dit alles groeien mag!
Mik Deboes

Saluto-Genese v.z.w

www.salutogenese.be

Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij de International Alliance for Childhood
Bankrekening: 523-0456682-81
Redactieadres:
Houwaartsebaan, 55
B – 3220 - Holsbeek
Aanvraag Nieuwsbrief: salutogenese@skynet.be

‘dit lied is met zijn partituur opgenomen in ons boekje “Gouden
Liedjes & versjes voor de Goudskinderen”

Een warme en deugddoende zomervakantie
kan ons onze gezondheid, innerlijke rust en
creatieve ideeën terugschenken. Een vruchtdragende groet van vzw Saluto-Genese aan al
onze leden en vrienden van het kleine kind!
***
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Kalender.
Nationaal:
 Cursussen vzw Saluto-Genese
“Ik leg mijn levenswil neer in uw ontvangend gebaar.”
28 september 2013 Onthaal vanaf 9 uur
09.15 euritmische opmaat -Patricia van der Molen 09.30 GEBAREN VAN LEVEN - deel I I Van
zygote tot het sferische embryo. Annelies Sysmans 10.45 Pauze met koek, koffie en thee 11.00
Werkgroep: euritmie – omhullingsgebaren en gebaren van leven. Patricia van der Molen (euritmiste) 12.00 kringgesprek – vragen 12.30 Het Credo van Rudolf Steiner
26 oktober 2013
Hele dag! Onthaal vanaf 9 uur
09.15 euritmische opmaat - Patricia van der Molen 09.30 GEBAREN VAN LEVEN - deel III Van
sferisch embryo tot centraal embryo en foetus. Annelies Sysmans 10.45 Pauze met koek, koffie en
thee 11.00 Werkgroep: euritmie – omhullingsgebaren en gebaren van vertrouwen en loslaten.
Patricia van der Molen 12.00 kringgesprek – vragen 12.30 Het Credo van Rudolf Steiner
Middagpauze met lekkere warme soep 13.30 tot 15.30 u werkgroep: Transparanten: Rozetten
maken met gekleurd vloeipapier. met Cristina Agace


De Zomeruniversiteit Antroposofie - 26 juli tot 2 augustus 2013

Voor meer informatie vraag je best een folder aan bij Mattias Goderis. Er is ook een speciale website voor de zomeruniversiteit aangemaakt; die vind je hier.

 Cursussen van de Federatie Steinerscholen:
Vormingsaanbod Steinerpedagogie zie www.steinerscholen.be

Internationaal: (voor ons nationaal!)
Van 23. bis 26. Oktober 2013 heeft er in Brussel de conferentie
van de "Alliance for Childhood".
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Zes verschillende organisaties, waaronder IASWECE, richten de congresdagen in.
Info hier.
Invitation
Hosted by the Higher Institute for Family Sciences, the Alliance for Childhood and Learning for Well-being
with participation of Eurochild, Universal Education Foundation and ELIANT are organizing a pan-European
conference: a unique 3-day international event, mixing plenary sessions and interactive seminars with Open
Space Technology. This method creates the open-ness everybody enjoys in conferences: the “coffee-breakfeeling” – engaging in dialogue and taking initiative.
Co-creating a new culture
We firmly believe that children are to be trusted as competent partners with their own aspirations, in order to
unfold their unique potential. The quality of the relationships of children with others and their environments is
a key element for the quality of their childhood. We need to find a new image of children that moves far beyond our old image of children as objects of care, consumers, future workforce, “blank pages”. This is the
precondition for creating a culture that allows each and every child to unfold their unique potential and engage in society.Our aim is to implement a different perspective moving from standardized to child-centred
approaches and from sectoral to systemic solutions in policy and society. We want to move from diseaseand treatment-centred healthcare to promoting health and well-being. We understand learning and living as
integral processes encompassing physical, emotional, mental and spiritual dimensions.
Multiple Perspectives
We are inviting actors from all sectors of society to collaborate beyond their silos: a trans-disciplinary approach, bridging perspectives from practice and research, on how children relate to themselves, to others
and to their environments. The conference is designed with interactive sessions, artistic experiences and
participative methods which will stimulate an innovative process of mutual learning. We offer diverse learning
opportunities that will engage different ways of learning and communicating. One focus point is the further
unfolding of regional innovative and multidisciplinary networks in Flanders. We are working in cooperation
with children and youth. Inspiring initiatives and projects will be presented during a marketplace.
For whom?
For all those who are concerned with the well-being of children and the quality of childhood such as
professionals working with and for children (at different levels) and (grand)parents
We look forward to welcoming teachers, child care practitioners, professionals from all sectors (education, health, welfare, justice, child protection, media), policymakers, researchers, youth leaders
and(grand)parents.
Contact
Interested in this inspiring event? Send us a short mail and we will keep you updated:
unfolding2013@gmail.com
Unfolding Conference The 23 > 26 Oct. 2013 Brussels, Belgium

Kleur en vorm raken mijn gemoed aan! Mijn gewaarwordingslichaam beweegt !
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Kleine kinderen ‘leren’ door goed en veel te spelen.
Kleine kinderen leren door goed en veel te spelen, te werken, te dromen en te vertoeven in de rust van een mensenhart en van de natuur.
Hoe kunnen we intellectualiteit vermijden in de vroege kindertijd?
(tekst van Philippe Gelitz – vrij vertaald en bewerkt door A. Sysmans)

foto: Lutgard Lecleir

“Het lijkt er wel op dat er steeds meer een sociale ziekte doorbreekt: de uitlegwoede. Het is
de hoogste tijd dat we ons intensiever met haar gaan bezighouden daar ze het kleine kind –
dat wel zelf weet hoe te begrijpen – stoort en bang maakt.” Philip Gelitz in “Erziehungskunst Mai
2013”.(kleuterleider te Kassel)
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Kinderen be-grijpen de
wereld met de handen, de
voeten, de fijne zintuigen,
het gehele lichaam en het
waarnemende hart.
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Goed gemeend maar volledig aan het kind voorbij.
“Alvorens een kind kan gaan experimenteren en op onderzoek kan gaan wordt het overdonderd met
verklaringen, uitleg, intelligente opmerkingen en goede raad van ons. Niet alleen tweejarigen en
driejarigen krijgen technische inleidingscursus bij het speelmateriaal, maar ook aan eenjarigen wordt
uitgelegd hoe ze de gekleurde houten ringen op de stok in de juiste volgorde moeten plaatsen en
hoe ze zich moeten verhouden tot de iPad. Aan vierjarigen wordt uitgelegd wat pesticiden zijn en
wat bio-voedingsmiddelen zijn, aan vijfjarigen vertellen we dat de maan niet schijnt maar slechts het
zonnelicht reflecteert. Hierbij gaan we niet zelden ook over in het voortdurend willen animeren van
het kind.” Philippe Gelitz
Deze opvoeding tot verstandig en slim worden loopt dikwijls parallel met een tekort aan eigen bewegingsvrijheid en oefening (zelf stappen, zelf lopen, zelf de zak dragen, klimmen, springen, klauteren,
evenwicht lopen, turnen, buiten spelen), veel intellectueel onderricht en veel mediaconsumptie
(beeldscherm, radio, cd’s, video’s,…). Maar in tegenstelling met alle elektronische prikkels is dit intellectualisme in onze omgang met het kleine kind niet zomaar ‘af te zetten’ zoals een video of een Cdknop. We willen steeds alles uitleggen aan kleine kinderen vanuit onze natuurwetenschappen, onze
sociale concepten,… maar kinderen onder de zeven jaar leren niet via het hoofd. Hun intuïtieve logica, ook hun leergierigheid komt uit een andere wereld. In de eerste 6 à 7 levensjaren leert het kind
bijna uitsluitend door de nabootsing van een voorbeeld dat hij liefheeft– door het doen en meedoen
met de vertrouwenspersoon! Anders zou een kind niet kunnen staan, gaan, spreken en denken, niet
met zijn lepel kunnen eten, de handen niet zelf kunnen wassen. Dit alles leerde het niet met zijn
verstand maar door aandacht voor de stilte van een verbondenheid met een persoon die hij liefheeft. Als de volwassene alsmaar uitlegt en praat beleeft het kleine kind deze volwassene als niet
tegenwoordig verbonden met de verschijnselen van de wereld. Het eigenlijke belevingsmoment
ontbreekt en kan niet door het kind gevonden en beleefd worden daar voortdurend achter het eigenlijke ‘echte’ moment de intellectuele gelaagdheid van het verstand wordt opgedrongen. De eigen
fantasievolle onderzoeksdrang wordt lamgelegd en/ teruggedrongen.
Een kind beleeft de wereld zoals wij muziek beleven; ze gaan er helemaal in op en dansen met lichaam, ziel en geest doorheen dit ritme-, vorm- en klankgebied dat de wereld is. Als wij muziek beluisteren krijgen we toch ook geen verklaring over de gevoelens en melodiebewegingen die we nu zouden
moeten voelen en opmerken en beleven. A.S.
“Het gevolg hiervan:
Deze kinderen kunnen hierdoor interesseloos, weinig gepassioneerd of weinig enthousiast worden.
Ze babbelen zomaar wat. Ze gaan sterk in het hoofd leven waardoor ze fysiek in hun gezondheid en
weerstandsvermogen kunnen verzwakken.” Philippe Gelitz.

Het verstand onttrekt aan het kleine kind onder de zeven jaar levens- en
groeikrachten als alles hem wordt ‘uitgelegd’.
“Hoe goed we het ook menen, het kind reageert hier niet goed op. Het gaat voortdurend praten om
te praten en verbindt zich moeilijk echt met zijn ziel en zijn gevoelsleven met de fenomenen van het
ware moment. De diepere laag van de beleving ontgaat hem volledig daar het verstand en de spitsheid hem in de zenuw-zintuigfuncties van het hoofd en van het zenuwstelsel gevangen houden. Gevoelens als verwondering, eerbied, verbazing, respect, achting, afwachting, rustige waarneming die
vrij is van oordeel, stilte, even halt houden om te voelen en vrijheid zijn dan nog zelfs moeilijk te
ontwikkelen. Ook het inslapen is soms helemaal niet eenvoudig. Deze kinderen slapen weinig. Er is te
veel informatie om te verwerken en weinig is doorheen het gehele lichaam en het voelen van het
kind gegaan.” Philippe Gelitz.
In een deugddoende slaap werkt normaal het groeihormoon, maar bij deze kinderen is het doorslapen vaak verstoord en groeien ze hierdoor ook minder goed. In die mate dat we appelleren aan het
verstand van het kleine kind, in diezelfde mate ontbreekt de levenskracht om zelf het eigen lichaam
voldoende te gaan bewonen als geestmens, als individualiteit met een geestelijke oorsprong en gees-
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telijke gelaagdheid. Het vermoeide kind is zelf minder de eigen regisseur van zijndenken, voelen en
willen. De krachten waarmee we ons menselijk lichaam opbouwen en onderhouden, waarmee we
verteren en groeien, laten in een gemetamorfoseerde vorm het denkvermogen van het kind tot
ontvouwing komen; het zijn de levens- of etherkrachten van de mens. Dit inzicht behoort tot de
meest betekenisvolle kennis van de antroposofische menskunde. Als we als volwassene ziek zijn
beleven we deze samenhang onmiddellijk. We kunnen ons niet concentreren. We zijn dan teruggeworpen op onze lichamelijkheid. We hebben een ‘goed functionerend levenslichaam met stromende
levensprocessen’ nodig die onbewust aflopen, om überhaupt te kunnen denken. We kunnen het
levenslichaam of het etherlichaam van het kleine kind sterken door het kind veel te laten dromen, te
laten spelen, lachen en huilen, zich vrij te bewegen, te zingen, door het een ritmisch dagverloop aan
te reiken en door het een gezonde levensomgeving te geven in de frisse lucht. Als het kind al doende,
experimenterend en spelend mag leren, zonder dat we hier doorheen praten, dan bouwt het steeds
meer en meer een eigen en zelfstandig sterk etherlichaam op. Het kind ‘leert’ in de tegenwoordigheid van het moment en in de overgave en rustige ongestoordheid.
Dit is de inspiratie voor iedere onthaalmoeder, mini-crècheleidster, peuter- of kleuterjuf die vanuit
de inzichten van de antroposofie wil werken. Het kind krijgt er de tijd en ruimte om er ongestoord en
vrij te kunnen spelen en te werken, te scheppen en bewegend te fantaseren. Er wordt niet geanimeerd, wel reiken de opvoeders fantasierijke beelden, poppenspel en verhalen aan.

“Een rest van het raadsel mag altijd blijven, ook bij het snuggerste kind.” Philip Gelitz

Levens- en groeikrachten sterken!
Een zuigeling kan onmogelijk zijn lichaampje verwarmen en tegelijkertijd zijn groentebrij verteren.
Het is goed het kindje lekker warm in de wol te kleden, een warm mutsje, truitje, broekje en warme
sokjes en pantoffeltjes aan te trekken, het papje warm aan te reiken als het eet en verteert. De levenskrachten die nodig zijn voor de vertering worden anders ingezet en verbruikt om zichzelf op te
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warmen, wat zeer veel energie vraagt van een kindje. Langs het grote ronde hoofd gaat heel veel
lichaamswarmte verloren als dit niet lekker warm omhuld is.
“Deze verankering van de levens- en groeiprocessen in het lichaam hebben een bijzondere bescherming nodig, anders benadeelt men de stabilisering voor de lichamelijke basis van de latere zielsmatige en geestelijke ontvouwing. Als het kleine kind door onze verstandelijke opmerkingen en
verklaringen uit zijn speelogenblik en zijn droom wordt gerukt, dan worden de levenskrachten die
nog nodig zijn voor de opbouw van het fysieke lichaam en zijn innerlijke organen door al het verstandelijke en intellectuele begrijpen hieraan onttrokken. Het kind verzwakt fysiek en etherisch. Er verschijnt ons het beeld van het bleke, zeer verstandige kind, dat alles weet maar bang, onzeker en
ontevreden is. Dit is waarneembare werkelijkheid en geen karikatuur.” Philippe Gelitz.
“In de eerste jaren van de lagere school is het expliciete leren ook nog erg verzwakkend voor de
ademhaling, de beweeglijkheid en de vertering van de kinderen. Voor het lagere schoolkind is spelend en bewegend leren, in de tegenwoordigheid van het moment, is veel gezondmakender.
Pas als het spelende kind dan eens echt helemaal omvalt in de trein en ervaart wat er gebeurt als
deze remt, is ons woord aan de orde van de dag. Al het andere is nonsens. Als het ervarende spel te
gevaarlijk zou worden moet men het kind creatief afleiden en tot een vrolijker spel of stille activiteit
begeesteren. Al het moraliseren en verklaren verzwakt de vitaliteitkrachten en het gezondheidslichaam van het kind.” Philippe Gelitz.

Ervaringslogica gaat vóór verstandslogica bij het kleine kind!

“Hoe wakker ik ook lijk en welke sluwe en slimme verklaringen ikzelf ook vind voor wat ik zie, hoor en
beleef, apprecieer en bewonder ze gewoon in mij, maar laat mij hierbij gewoon dromend spelen,
schilderen, zingen, neuriën, wandelen in het woud en langs het veld en laat me verder met rust. Al
jouw gevraag en verklaar maakt me zo moe. Nu eerst maar mijn hart en mijn handen en voetjes leren
bewonen. Mag ik van jou ‘ongestoord’ spelen en zelf uitzoeken wat ik boeiend vind?”
Dit zou je zo in een vragende blik kunnen lezen van een kindje dat niet tot spelen komt door onze drukte.
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De tover!
Kinderen hebben tover en warme hartekrachten nodig! Want de geest van het intellectualisme is
fantasieloos en koud en breidt zich epidemisch uit. In de tover van de fantasievolle stilte en schouwende beelden groeit de scheppende kinderlijke ziel uit tot een wonderbloem.
In plaats van uit te leggen dat wolken ontstaan ‘door condensatie van warme luchtlagen aan koudere’ kan het zoveel deugd doen voor een kind om een verhaaltje te mogen horen of zelf een verhaaltje
te spelen door poppetjes en diertjes te laten bewegen in een landschap van opstijgende wolken,
zonnelicht, koude luchtlagen bij de sneeuwtoppen,…… in een diep innerlijke belevende, beeldende
stilte.
Als een kind vraagt: “Waar komt de wind vandaan?” kan je antwoorden: “Kom, gaan we ‘de wind’
zoeken? Waar zit hij dan?” Het wordt een spel van zoeken, klimmen, springen, lopen, rennen buiten
op zoek naar het elementaire wezen, de elementaire kracht die de wind is in zijn diepste wezenlijkheid.

Kinderen zijn doe-wezens en willen zelf ontdekken. Als een kindje niet eerst in zwart, wit, geel, bruin,
grof, fijn, nat, droog, warm, koud, modder, slijk, poeder- of leemzand heeft gespeeld en geschupt en dit niet éénmaal, maar vele, véle keren met herhaling en de handen hierbij goed heeft vuil gemaakt- blijft het begrip ‘zand’ een inhoudslege huls. Uit hersenonderzoek is bekend dat een neurale
verbinding des te sterker is naarmate iets herhalend beleefd kan worden. Het neurale netwerk
wordt zelfs terug afgebouwd als niet voortdurend de samenhang tussen de verschillende belevingen
van tasten, ruiken, proeven, klank, muziek en kleur waarnemen…. beleefd kan worden.

Het kind kan ook heel goed alléén spelen, zonder geanimeerd te worden.
Door zelfstandig en ongestoord te mogen spelen en/of werken wordt de kloof tussen ‘IK’ en wereld
scheppend overwonnen. Deze kinderen bouwen een sterke zelfstandigheid, onafhankelijkheid en
een grote dosis zelfvertrouwen op. Ze spelen met hun duifje waaiend in de wind aan de draad en
stok.
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De omgeving van het kind richten we best zo in dat elk kind – op gelijk welke leeftijd – rijke en ware
primaire ervaringen van water-, vuur-, licht- en luchtkrachten kan opdoen. Wij zijn het dan die er
alleen voor zorgen dat dit in veiligheid, in liefdevolle begrenzing, warme geborgenheid en oefenende
vrijheid kan gebeuren - zo krijgt het kind inzichten en beleeft diepe gewaarwordingen van onze rijke,
schitterende wereld die zijn plastische scheppingskrachten aan hen openbaart.

Kind, pluk je coherentie!

voor de foto’s bij deze tekst: dank aan Lutgard Lecleir, Heemhuys en Goudskinderen .

“Stilaan, zachtjes aan, indruk na indruk wordt me het ware wezen van de dingen hier op aarde onthuld. Ik heb hierbij de tover van de toekomst nodig.”
11

Wist je datjes?
Wist je dat? Frankrijk, helemaal bovenaan op de ranglijst voor het meest geliefde reisoord, op de
wereldranglijst voor ‘levensvreugde en toekomstoptimisme van zijn inwoners’ als land helemaal onderaan staat?‘Le Monde’ citeert op 22 juni 2013 een recent afgesloten studie: “Fransen zien de toekomst nog pessimistischer in als mensen van Irak of Afganistan.” Frankrijk heeft ook een
schoolsysteem, dat de intellectuele opvoeding bij kleine kinderen reeds sinds vele jaren systematisch
doorvoert: 96% van alle driejarigen bezoeken de ‘Ecole Maternelle”, de staats-basisschool, waar
reeds heel veel formeel leren gebeurt. – Interessant is nu dat de bovengenoemde studie een samenhang ziet tussen het vroege schoollopen en het wijdverbreide pessimisme: de heersende mening
“vroeg leren = meer succes in het leven” wordt hier helder in vraag gesteld. (een paar citaten in het
Engels en de volledige studie kan je hier lezen hier) Uit de rondbrief van IASWECE juli 2013

Wist je dat? Kinderarmoede opnieuw gestegen is in Vlaanderen.

do 23/05/2013 - 12:42 Belga De kinderarmoede in Vlaanderen blijft stijgen. In 2011
werd 9,7 procent van de kinderen geboren in
een kansarm gezin. In 2009 was dat nog 8,2
procent. Dat blijkt uit de Armoedebarometer
2013, die vandaag werd voorgesteld.
De Armoedebarometer is een initiatief van
Decenniumdoelen
2017,
een
samenwerkingsverband van armoedeorganisaties en
sociale bewegingen die de krachten gebundeld hebben om de leefsituatie van mensen in
armoede te verbeteren. Er werden in 2007 zes
doelstellingen opgesteld die tegen 2017 gehaald moeten worden.
Volgens Decenniumdoelen 2017 is het uiterst
twijfelachtig dat de doelen gehaald zullen
worden.
Zo blijkt dat steeds meer mensen hun gezondheidszorgen uitstellen om financiële redenen.

Bij mensen onder de armoedegrens bedraagt
dat percentage 7,9 procent, het hoogste cijfer
in jaren. Een van de Decenniumdoelen is net
het streven naar een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm. Uit
de barometer blijkt ook dat het percentage
van de bevolking dat leeft in gezinnen zonder
inkomen uit betaald werk, verder gestegen is.
Bij kinderen is dat 7,2 procent, het hoogste
cijfer sinds 2008. Een van de aanhoudende
problemen voor mensen in armoede is huisvesting: het aantal sociale woningen nam toe,
maar de wachtlijsten blijven lang. Ongeveer
een op de drie jongeren onder 18 jaar leeft in
een woning van ontoereikende kwaliteit.
Het Decenniumdoel onderwijs, dat de laaggeletterdheid wil terugdringen tot 3 procent, is
nog lang niet in zicht. Zo verlaat net geen 10
procent van de leerlingen ongekwalificeerd
het onderwijs.

Wist je dat? er een gouden kans bestaat voor Democratie.nu!
In Nederland bestaat sinds 2005 de succesvolle petitiewebsite http://www.petities.nl. Nederlanders kunnen
hierop petities lanceren aan de Nederlands overheid, over bijvoorbeeld milieu, de financiële crisis of gezondheidszorg. De site is een doorslaand succes. Vier miljoen keer werd een petitie reeds ondertekend. De website
trekt maandelijks 200.000 individuele bezoekers. Veel petities hebben effect gehad. De Nederlandse overheid
werkt zelfs direct samen met http://www.petities.nl (die gerund wordt door burgers) door deze website als
officieel petitieloket te gebruiken. De kans een eigen petitiewebsite te krijgen wordt Vlaanderen nu in de
schoot geworpen. De mensen achter de Nederlandse website zijn bereid gevonden om hun websysteem gratis
aan Democratie.nu te geven. Hiermee kunnen wij een volwaardige Vlaamse petitiewebsite ontwikkelen. De
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ontwikkeling van de Nederlandse website kostte maar liefst 40.000 euro. Democratie.nu kan hier straks gratis
over beschikken! Echter, de site moet voor Vlaanderen worden aangepast. Ook zijn er kosten voor hosting.
Totaal kost dit 8.000 euro. Dit bedrag moeten wij nu voor 1 september a.s. bij elkaar zien te krijgen. Help ons
mee en doneer een bedrag! http://www.democratie.nu/doneer
Dit project is belangrijk. Wij komen hierdoor in contact met honderdduizenden Vlamingen die vaak nog nooit
van directe democratie hebben gehoord. Alle ondertekenaars kunnen ervoor kiezen om de nieuwsbrief van
Democratie.nu te ontvangen, zodat wij straks honderdduizenden mensen bewust kunnen maken van de voordelen van directe democratie. En uiteraard zijn petities op zichzelf al een eerste stap op weg naar directe democratie. Wilt u ons helpen om deze prachtige kans te benutten door bijvoorbeeld 20, 50 of 100 euro te
doneren? Maakt u alstublieft uw bijdrage over op rekeningnummer BE23 5230 8007 5191 t.n.v. Democratie.nu.
U kunt ook doneren met creditcard of PayPal via deze link: http://www.democratie.nu/doneer Of nog beter,
steun de petitiewebsite regelmatig door een doorlopende opdracht in te vullen via bovenstaande link. Wij zijn
dankbaar voor uw steun en zullen uw geld goed besteden – met Hollandse zuinigheid! Bert Penninckx
http://www.democratie.nu

Wist je dat? Je op deze link een groot aantal artikels kan lezen over de opvoeding van het

kleine kind van 0 tot 3 jaar. Deze artikels zijn bijdragen van de deelnemers aan het ‘Kleinkindcongres’ te Dornach in november 2012. We willen u veel vreugde bij het lezen ervan
toewensen! http://www.iaswece.org/de/our_activities/working_groups/birth_to_three.aspx
Wist je dat? je je kan abonneren op het kwartaalblad Antroposofie Vandaag uitgegeven
vanaf 2013 door de Antroposofische Vereniging in België in samenwerking met Via Libra. Het
wordt verzorgd door een kleine kernredactie met een schare aan auteurs en losse medewerkers. Allemaal vrijwilligers wel te verstaan. Nieuw is dat ook niet-leden van de Antroposofische Vereniging zich op het blad kunnen abonneren. Wie belangstelling heeft, kan via
Via Libra een proefnummer aanvragen of zich abonneren.
Wist je dat? je je ook kan abonneren op het mooie, boeiende en inhoudsrijke Nederlandse tijdschrift “Rondom het Kind” www.rondomhetkind.nl (in 2014 digitaal) via e-mail:
info@rondomhetkind.com

Wist je dat? Manfred Spitzer (Duits hersenspecialist en schrijver van het recente boek‚ Digitale dementie, hoe wij ons verstand kapot maken. ISBN 9789045024332 ‘) een zeer
alarmerend en interessant interview gaf in Knack op 26 juni 2013 (door jan Stevens) met als
titel: „Computers op school zijn misdadig“ hier te lezen (mits abonnement):
http://www.knack.be/nieuws/belgie/computers-op-school-zijn-misdadig/article-4000336061404.htm

Als je weet dat er al crèches zijn die trots zijn op het feit dat hun baby’s op de iPad mogen spelen (om
zo ICT te implementeren, ook al bij het hele jonge kind) is dit interview heel erg de moeite voor diegene die een kindvriendelijke omgeving willen inrichten vanuit een nieuw en kritisch bewustzijn rond
de hersenontwikkeling, de morele ontwikkeling, de empathisch-sociale en vrije motorische bewegingsontwikkeling van de mens. Want deze komen allen uitvoerig aan bod in zijn interview.
Dr. Luc Vandecasteele (Antroposofisch Therapeuticum Gent) wees ons ook al eerder op een wekkend
artikel in ‘De Standaard van 24 juni ’13: “Dit wordt een verloren generatie” waarin Manfred Spitzer
uitlegt waarom het weggegooid geld is als Los Angeles geld wil uittrekken om zijn ruim 600.000 leer-

lingen (lagere school) een iPad te geven. http://www.standaard.be/cnt/DMF20130623_00633323
Manfred Spitzer: ‘Op Facebook is er geen persoon, geen spraakmelodie, geen gelaatsuitdrukking. Hoe kun je dan leren om die complexe sociale informatie te decoderen?’
Wist je dat? de bestuursleden van de Internationale Vereniging voor kinderdagverblijven voor alle
opvoeders en begeleiders van het kleine kind ons een brief schreven – lees hieronder: „Het gras groeit
niet sneller als men er aan trekt“.
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„Het gras groeit niet sneller als men er aan trekt“.
Kindheid is geen vanzelfsprekendheid.
In de opvoedingsgeschiedenis was het een lange weg tot in de eigen wetgeving de betekenis en de bijzonderheid van de eerste drie levensjaren gezien en erkend werden. Ook was het een lange weg tot er zich een speciale methodiek en didactiek voor de vroege kindertijd ontwikkeld had en er een bewustzijn gegroeid was dat
kindheid gesteund moet worden.
Nu echter waar te nemen is dat de vroege, levensbepalende kindertijd teruggedrongen wordt en het verdwijnen van de kindheid dreigt, verspreidt zich een denken en handelen dat we kunnen beschrijven met een hoe
vroeger en hoe sneller - hoe beter.
Slechts enkele van de ontwikkelingsbeschadigende oorzaken worden hier genoemd:
 verintellectualisering in de kleutertijd
 vervroegen van de inscholingsleeftijd
 invoegen van de virtuele media in het onderwijs en onthaal, ook bij baby’s, peuters en kleuters (terwijl al onderzocht werd hoe virtuele werelden de zintuigen bedriegen, de fantasie- en creativiteitskrachten manipuleren en de eigenactiviteit van het kind verlammen).
 snelgroeiende spraakontwikkelingsstoornissen bij kleuters – ongeveer 30 à 40 % (getal blijft stijgen).

Pedagogische inzichten vanuit de Rudolf Steinerpedagogie voor de vroege kindertijd.
Kinderen komen als individualiteiten op de wereld, die zich met hun begaafdheden en individuele levensmotieven, maar ook met hun eigen tekortkomingen, willen uiteenzetten en hierbij hun eigen weg willen gaan. Hiervoor hebben ze competente volwassenen nodig die hen liefdevolle en zekere relaties voorleven. Ook hebben
kinderen hierbij hun eigen ontwikkelingstijd nodig. Het gaat hierbij dus niet om van buitenaf uitdagingen en
programma’s op te stellen waartoe kinderen dan moeten worden opgevoed en opgeleid, maar het gaat er om
dat ouders en opvoeders het wezen – het openbaar zichtbare maar ook het verborgene wezen – van het kind
benaderen.
„Uit het wezen van de wordende mens zelf wordt als vanzelf de opvoeding afgelezen.“ (Rudolf Steiner, 1907)
Zodoende kunnen kinderen niet in het tijdsrooster van de wereld van de volwassenen en zeker niet in hun
politieke of maatschappelijke toekomstbeelden worden ‘ingeprest’.
Kinderen zijn leervreugdige en leergierige wezens. Vooral in deze eerste kinderjaren zijn de ontwikkelingsvensters wijd geopend. De tijd vóór de school zal dus dienen om de zogenaamde basiscompetenties waarop de
latere schoolse opvoeding en vorming gebouwd zullen worden, vrij van al het schoolse leren te ontwikkelen.
Bij deze basisvaardigheden handelt het helemaal niet om geïsoleerde, natrekbare leerstof die van buitenaf aan
deze kleine kinderen kan worden bijgebracht, maar om levens- en ontwikkelingsbehoeften die ieder kind met
zich meebrengt en die het - begeleid door volwassenen - uit zichzelf wil laten ontwikkelen.
 Ethisch-morele waardecompetentie.
 Lichaams- en bewegingscompetentie
 Zintuiglijke- en waarnemingscompetentie
 Spraakcompetentie
 Fantasie- en creativiteitscompetentie
 Sociale competentie
 Motivatie- en concentratiecompetentie

De belangrijkste handeling: het werken van het kleine kind is het SPEL!
Kinderen leren al spelend en al scheppend.
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Een gezonde kindertijd betekent: voldoende aansporing, tijd en ruimte krijgen om te mogen SPELEN!
Tot de schoolleeftijd kunnen we drie belangrijke speelfasen opmerken:
1. Tot ongeveer na het derde levensjaar zet het kind datgene wat het waarneemt onmiddellijk om in een
bezig zijn, een spelend handelen, dat nog volledig vrij is van ieder doel, nog onbestemd is, onderzoekend en experimenterend is en dikwijls verbonden is met vreugde en herhaling. Geven we deze bezigheids- en bewegingsdrang voldoende ruimte, tijd en de juiste veilige, gezonde en vrije plaats, dan
bouwt het kind het basisfundament uit voor een daadkrachtige en actieve volwassenheid.
2. Tussen het derde en vijfde levensjaar komt bij deze bezigheidsdrang de fantasiekracht erbij. Nu worden er nieuwe werelden geschapen. Het waargenomene wordt innerlijk bewogen en spelend omgevormd. Het speelmateriaal is wat vorm, kleur en functie betreft zo ongedifferentieerd en zo
terughoudend mogelijk gehouden zodat het kind het kan transformeren en metamorfoseren tot alles.
Doeken, planken, speelbakken, koorden, verkleedlappen, poppen, dekentjes, werkgerei,…zand en water zijn creatief speelgerei. Zo ontwikkelt het kind spelenderwijs de basisvaardigheid om het leven later als volwassene zelf creatief gestalte te kunnen geven.

3. Naar het zevende levensjaar toe doordringen de verstands- en geheugenkrachten steeds meer het
kleuterspel; het wordt meer doelgericht en met langere uithouding en duur gespeeld. De hier plaatsgrijpende ontvouwing van het gedachtenleven is een grondsteen voor de levendige en individuele
denkactiviteit van de volwassene.
Hoofdbesluit:
Als we onze kleine kinderen de tijd geven om ongestoord te mogen SPELEN, beschermen we hen tegen een te
vroege inscholing en beschermen we het schoolwezen tegen een ‘schools worden’ van haar kleutertuin.
Door het kind de waardevolle tijd van het SPELEN te gunnen, dringen we de invloed van de zintuigbedriegende
elektronische apparatuur in de vroege kindertijd terug.

Waar het op aan komt?
 Kinderen willen en zullen stap na stap de wereld in zijn samenhangen mogen leren ontdekken, kennen en verstaan.
 Kinderen willen en zullen vertrouwen krijgen in de eigen groeiende vaardigheden. Een pedagogie die de innerlijke speelvreugde verzorgt en ontwikkelt, die aanspoort, die de kinderen tijd laat om te spelen, bevordert dit zelfvertrouwen.
 Kinderen willen en zullen de zinvolheid van het eigen handelen, voelen en denken ontdekken; daarvoor hebben ze liefdevolle, volwassen voorbeelden nodig, zekere relaties in diepe
verbondenheid, beleefde en waarneembare waardevoorstellingen alsook oriëntering,
klaarheid, vrijheid, zinvolle regels, rituelen en waarachtigheid.
Peter Lang, Diplom-Pädagoge, Seminarbegleiter und Dozent in verschiedenen Ländern, Mitglied im Vorstand
der Vereinigung der Waldorf-Kindertageseinrichtungen Baden-Württemberg e.V. peter.lang.halfing@gmx.de

„Een samenleving toont zich nergens zo duidelijk als in de aard en wijze waarop ze met haar kinderen omgaat. Ons succesvol handelen moet gemeten worden aan het geluk en het welbevinden van
onze kinderen, die in deze samenleving tegelijkertijd de wonderbaarlijkste burgers en de grootste
rijkdom van haar zijn.“
Nelson Mandela

Wist je dat? er van 20 tot 23 juni een Wereld- Congres plaats gehad voor de opvoeding van de allerkleinsten (0 tot 3 jaar) in het Goetheanum met als thema: “Gezonde ontwikkeling en preventie”.
Ongeveer 600 deelnemers waren op deze congresdagen aanwezig, welke ingericht waren door de
Medische Sectie samen met de werkkring voor het kleine kind van de Internationale Beweging voor
Kleuterscholen in Duitsland. De voordrachten werden gehouden door Michaëla Glöckler, Claudia
Grah-Wittich en Birgit Krohmer. Je kan van deze voordrachten de Cd-box (6 exemplaren) bestellen
bij: carpediem.zell@aon.at - Cd-Box I vom Kleinkindkongress 2013 6 Cd’s Prijs: € 48,- Aanbevolen!
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Wat denk je van een exploratietuin voor de allerkleinsten.

Nu de zomervakantie er aan komt, vind je misschien de tijd om je ‘kindertuin’ avontuurlijker,
interessanter en mooier aan te leggen! Kleine kinderen, ook al baby ‘s op een dekentje op de
rug of op hun buikje spelen door zand en gras. De sluipertjes en dolfijntjes, de kruipers,….
genieten van exploratie en sterke ervaringen in de rijke natuur en in de frisse buitenlucht.
We kunnen ze lekker warm en droog aankleden met wollen onderkleding en een (geïsoleerd) spetterpakje. Ze gaan dieper ademen, de bloedsomloop wordt aangewakkerd, het
lichaam wordt helemaal opgewarmd. Het vrij en uitvoerig gaan bewegen en spelen buiten
geeft vreugde en innerlijk licht in de organen, de ziel en in het bewustzijn van het kind. Alle
zintuigindrukken kunnen in de rust van de ademende natuur verwerkt worden. Een kind met
een goede gezondheid en vrije bewegingsontwikkeling wint aan levenskrachten, vormkrachten, geheugen- en denkkrachten. Door de waarachtigheid van de natuur en onze actieve
aanwezigheid ontwikkelt het kleine kind een reële verhouding tot tijd, ruimte, beweging,
relatie, temperatuur, klimaat, klank, geluid, taal en muziek en nog zoveel meer. Als een kleine wetenschapper kan het kind oordeelsvrij en ‘open minded’ blijven onderzoeken en ondervinden. Het boeiende spel van het leren van het leven is begonnen! Trapjes, drempels,
hindernissen, hellingen, putten, bergjes, schuine vlakken, wegeltjes, verstopplaatsjes, hagen,
hoekjes, dieren en vele, vele planten, alles is bezield voor het kind en maakt hem autonoom
en geeft hem coherentie. We maken en bouwen het zo dat het kleine kind veilig en plezierig
zelfstandig aan de slag kan gaan en overal mag spelen. Dan is de ontdekkingstuin een omhullende plek waarin ongestoord gespeeld en geleerd kan worden.
Dit kan al in een hele kleine tuin!
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Heb je een grotere tuin kan je met een stuk van de grond het heel natuurlijk aanpakken en
de natuur zich wijs en rijk laten ontplooien tot een ‘speelbosje’. Eerst zullen op je braakland
mossen ontstaan, dan grassen en kruiden. Later krijg je een grasveldje met bloemen ertussen. Die evolueren tot ruiger gras en forsere vaste en tweejarige planten. Na een tijdje verschijnen ook struiken en pioniersbomen zoals berk en wilg. De natuur evolueert tot een bos.
Zonder ingrepen blijft een bos een bos. Kinderen spelen hier heerlijk in. Voorzie kleine geborgen ‘hoekjes’ verbonden met elkaar door wandelpaadjes van gras, aarde, zand of steen
waarin onderzocht, verstopt, gespeeld en geëxperimenteerd kan worden met aarde, water,
lucht en vuur.
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Klimmen, klauteren, hangen, kruipen, sluipen, rollen, vallen, duwen, trekken,… het bevordert de bewegingsvrijheid, de taalontwikkeling, het sociale zieleleven, het rijpen van het
geestelijke bewustzijn en van het denken.

Er is een mooi boekje gratis te bestellen bij de Provincie Vlaams-Brabant:
http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/gezinnen-metkinderen/opvoedingsondersteuning/vormingsaanbod-voor-ouders/publicatie-vitamine20

groen.jsp waarin je heel veel ideeën en afbeeldingen kan vinden alsook een goede literatuurlijst achteraan voor het inrichten van een rijke exploratie natuurtuin voor het kleine kind
van 0 tot 6 jaar.
Tips:
 Laat eens een stukje grasweide staan – in de nazomer kan je er prachtige hooipoppetjes en
nestjes , manden of hoeden van maken met de kinderen. Ook heerlijk zo’n busseltje bloemengras voor de dieren.
 Laat een omgevallen stam liggen – er kan heerlijk op gespeeld worden, zo ook op een stapelmuur, een takkenhoop, een zandberg, een hoop bladeren,…
 Maak er een glooiend geheel van met zachtere en steilere hellingen, met trapjes, met brugjes
– met stenen heuveltjes - plant er overal kruidige kruiden omheen waar kinderhandjes
doorheen kunnen woelen om de geuren op te snuiven.
 Een brug, een ladder op een zachte helling, planken en boomstammetjes… liefst gewoon natuurlijk, eenvoudig bouwmateriaal zodat de creativiteit wordt gestimuleerd en het fantasiespel ontstaan kan.
 Maak samen een ‘laarzenboom” door in een dikke stam die je bij je inkomdeur plaatst kleine,
dunnere stammetjes rondom-rond aan te brengen waarop je de natte laarsjes kan hangen.
 Maak eens een houten windklokje van essenhout of esdoornhout, een meiboomring met belletjes, … om in een boom te hangen.
Ook cursusbundel nr.9: “Ik houd mijn evenwicht” en bundel nr.21: “Ik speel me vrij.” Over buitenspel! te bestellen bij vzw. Saluto-Genese (zie http://www.salutogenese.be/publicaties.htm)

Uit essen- en acaciahout vervaardigd.
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Vergroening van de buitenruimte in onthaal- en opvanginitiatieven voor kinderen van 0 tot 6
jaar. Inhoud:
 Waarom vergroenen?
 Dieren groot en klein
 Visie en beleid: hoe groen ga je?
 Dingetjes en spulletjes: losse mate Rollen van de begeleiding
rialen voor buiten
 Veilig spelen in een avontuurlijke
 Beheer - Help, het gras groeit!
speelgroene ruimte
 Buiten het jaar rond
 Stappenplan
 Literatuur
 De ideale buitenruimte

Aangepaste kleding voor buitenspel.
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Laat ons toch veel zingen en dansen met het kleine kind!

Onlangs werd ik zo geraakt en geroerd door een tekst over de helende kracht van het zingen, dat ik er hier een samenvatting van wil proberen te geven.

Het dansende en zingende kind, in een ‘kringetje’.
Nog vóór er mensen leefden was het ‘zingen’ er al.
Vogels, dolfijnen, bultrugwalvissen… zingen om
hun sociale verbondenheid te sterken. De eerste
spraak van de mens was het zingen van klanken. Al
bij de allereerste mensen werd er gezongen bij
rituelen, bij samenkomsten van de samenleving en
als middelpunt van een spirituele cultus. We zien

hoe gezangen en muziek zeer belangrijke ceremonieën en rituelen begeleiden, zoals bij de dood,
een begraving, bij geboorte, bij huwelijk, bij initiatie of genezing. Andere zangrituelen worden gehouden voor de wederopbouw en herstelling van
de kosmische ordening (zoals bij de Inuït, bij de
Pygmeeën,…)
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Het zingen begeleidt de mens al sinds de oorsprong van zijn cultuur. Zang, klank, muziek was
steeds verbonden met cultus. De muziek was uitdrukking en een geschenk van de godenwereld en
stond ook ten dienste voor een cultus tot de Goden. Muziek was de taal tot en van de goden.
Het gemeenschappelijk zingen verbindt ons met
elkaar.
Hersenonderzoek heeft vastgesteld dat ervaringen
van sociale resonantie, zoals verbondenheid, liefde, overgave, samenhorigheid,… uiterst belangrijk
zijn om stress te kunnen afbouwen en om gezond
te blijven. Een ware cocktail van gezondheidsbevorderende chemische boodschappers ontstaan
hierdoor in de hersenen. Omgekeerd bewerkstelligen ervaringen waarbij we sociaal worden uitgesloten maximale stress en activeren zelfs diezelfde
pijnlocaties in onze hersenen die ook bij fysieke
pijnen actief zijn.
“Bij het zingen ‘swingt’ zich een groep van mensen op elkaar toe.”
“We ademen gezamenlijk, we delen de emoties
van de muziek met elkaar en we bewegen ons
synchroon op de muziek.
Er ontstaat een sterk resonantieveld in de groep
van de zangers, zangeressen en dansers – zelfs
onze lichaamsritmen resoneren met elkaar.”
(chronoarts Maximiliaan Moser, Universiteit Graz).
Via ons ademritme worden bij het samen zingen de
ritmen van het hart en de bloeddruk beïnvloed en
komen we met elkaar in resonantie. Deze sterke
fysiologische synchronisatie maakt ons duidelijk
dat zingende mensen intensieve gevoelens van
verbondenheid kunnen beleven. Vooral als het
zingen met vreugde en zonder prestatiedruk kan
plaats hebben kan het tot een ware ‘flow’ worden,
het volledig opgaan in het ogenblik van het nu.
Zulke fluïd-toestanden hebben een heel hoog
potentiaal aan gezondheidsbevorderende processen. De ervaringen van verbondenheid kunnen tot
in het gebied van het transcendente reiken, zoals
bij het heilende zingen en het samen zingen van
spirituele muziek.
Er wordt steeds minder gezongen in de huiskamer.
Zelfs wiegeliederen worden steeds meer vervangen door de Cd-speler. Onze media dragen bij tot
dit verval van het zelf zingen, daar men laat uitschijnen dat zingen een zaak moet zijn van professionelen en specialisten. In werkelijkheid was
muziek een cultuurgoed voor alle mensen. Samen
zingen en dansen zijn belangrijke sociale ervaringen die geen mens verzuurd laat worden. We
weten van uit de ontwikkelingspsychologie en de
vrije schoolpedagogie van Rudolf Steiner hoe be-

langrijk het voor kleine baby’s en kleine kinderen is
om sociale resonantie en affectie te mogen ervaren in zijn huidnabije omgeving. Nog vóór het
praten heeft dit fijngevoelige en kleurige pallet van
speelse klanken en geluiden plaats in de speelse
‘zing-zang’ en emotionele communicatie tussen
moeder en kind door het zingen en neuriën van
melodieën, van wiegenliederen, van troostliedjes
en spontaan gezongen situatieliedjes en van kinderrijmpjes.
Door zingen komt men tot medegevoel en gezondheid.
Dat zingen ‘krachtvoer is voor de kinderhersenen’
daar spreekt de gerenommeerde neurobioloog
Gerald Hüther van. Emotioneel en sociaal verwaarloosde kinderen hebben het later zwaarder om
sociale competentie en emotionele intelligentie te
ontwikkelen, als niet ten laatste in de kleuterklas
en dan in de school begonnen wordt met musiceren en zingen.
In scholen, kleuterscholen en kinderonthaal voor
de allerkleinsten vanuit de inzichten van de antroposofie wordt steeds een zwaartepunt gelegd op
de kunstzinnige en muzikale opvoeding. Musiceren
en zingen helpt het kind om medegevoel te leren
en werkt preventief tegen geweld en agressie.
Daarom zal dit op veel meer scholen, peuter- en
kleuterscholen en in babygroepjes al gedaan worden.
Welke gezondheidsbevorderende werkingen
treden er op bij het zingen met en voor kinderen?







Zingen heeft een regulerend effect op de
hartfrequentie.
Zingen bewerkstelligt een verhoogde productie van geluk-stemmende en motiverende meldingsstoffen en opiaten in de
hersenen zoals serotonin, noradrenalin, beta-endorphin en oxytocin. Zingen kan als anti-depressiva
zonder
nevenwerkingen
worden ingezet.
Zingen vermindert het stresshormoon cortisol en adrenaline en schept het gevoelen
van aangename ontspannenheid. Hierbij lokt
het ook het angstoplossende bindingshormoon oxytocin uit. Zo wordt de opbouw van
vertrouwen en een vriendschappelijke omgang met elkaar vergemakkelijkt.
Door de verdiepte ademhaling bij het zingen
wordt het middenrif geactiveerd. Hierdoor
worden de spieren en de organen beter
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voorzien van zuurstof. Engelse studies konden aantonen dat door het zingen de longcapaciteit verhoogde en de algemene
gezondheidstoestand verbeterde van patiënten met longziekten.
Het zingen stimuleert de productie van de
immuniteitsstof voor hepatitis A, een antilichaam dat in de slijmhuid van het lichaam zit
en ziektekiemen en allergenen bestrijdt (een
stijging van 240%)
De muziekpsycholoog Karl Adamek kon in
een studie aantonen dat mensen die veel
zingen veel zelfbewuster en minder prikkelbaar zijn dan de niet-zingers.
Zingen bevordert sociale contacten en het
ondersteunen van elkaar.

In ouderlingentehuizen wordt het zingen
dus ingezet als gezondheidsbevorderende
therapie, maar ook nog in meer speciale
bereiken zoals bij de behandeling voor
dementie, afasie (verdwijnen van de
spraak bij een beroerte) of een andere
hersenbeschadiging, bij comapatiënten of
bij vroeggeboorten.

De tekst was van Wolfgang Bossinger (muziek – en psychotherapeut - leider van de academie voor zingen en
gezondheid/ auteur van “Die heilende Kraft des Singens” Traumzeit-Verlag 2007 www.healingsongs.de
;
www.singende-krankenhaeuser.de )

Laat ons veel zingen en dansen met
elkaar en met het kleine kind!

Vzw Saluto-Genese ( www.salutogenese.be )heeft de zangeres Guinevere Schneider bereid
gevonden alle liedjes voor het kleine kind uit haar boekje in te zingen voor U. Wij kunnen u
nog steeds het liedjesboekje “Gouden Liedjes & versjes voor de Goudskinderen” aanprijzen,
en dit keer met CD (klank-DVD)! Te bestellen bij salutogenese@skynet.be

Boekje: 24€

Klank-DVD: 8€
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Aanbevolen literatuur
Digitale Dementie - Hoe wij ons verstand kapot maken. Manfred Spitzer uitg.
Atlas Contact ISBN 9789045024332
Alarmerend onderzoek van één van Duitslands belangrijkste hersenonderzoekers.
cursusbundels te bestellen bij salutogenese@skynet.be

Bundel 23: Zelfwerkzaamheid bij het kleine kind.

Bundel 24: Het verlangen van de ongeborenen.
Over het voorgeboortelijke bestaan van de mens.

Bundel 25: Het kind en zijn gezonde, deugddoende
slaap.

Bundel 27: Pentatoniek en kwintenstemming.
Overgangen op kindermaat.

Levensgebaren van de mens na de dood – kunnen
ze ons misschien inspireren voor het begeleiden
van de mens? (een vóórstudie). Gebaren van Leven
van vóór de geboorte – kunnen ze ons inspireren
voor het begeleiden van het jonge kind? De preconceptionele levenssituatie in de geestelijke
wereld. De embryologische levenssituatie. Uit de
geest, in de aarde.
Verkoopprijs: €19
Bundel 29: De levensgebaren van de ongeborenen in verband gebracht met gebaren en spelmotieven in een opvoeding en ontwikkeling tot liefde en tot vrijheid van het
kleine kind van 0 tot 3 jaar.
Bundel 28: Gebaren van Leven – een embryologische studie - nog in voorbereiding.
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‘We moeten bij onszelf beginnen en anders denken, bijvoorbeeld door ons niet reeds in de lagere schooltijd te fixeren op
de scores van onze kinderen, die zo hoog mogelijk moeten zijn. Ik denk, de ouders zullen meer op hun kind vertrouwen. Ze
zullen hem ook eens een omweg of het ‘even een beetje laten gaan’ gunnen. En vooral zullen ze accepteren dat nu eenmaal
niet allen gelijk zijn en dat toch ieder apart waardevol is en een ‘kunner’ is op zijn hoogst individuele wijze.”
Interview mit Waldorfpädagoge Norbert handwerk : Druck auf Kinder und Schulen wird größer
Frankfurter Allgemeine Rain-Main 29.06.2013

Raphaëllo Sanzio, Moeder en kind.
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Kosmische instraling
doet verschijnen
wat tot een
eind gevoerde groeikracht is:
de bloem.

Zonnewarmte
doet rijpen
wat tot een
eind gevoerde bloem is:
het zaad.
Zo ook kan ik ontwikkelen
tot rijpe inzichten
door mijn groeikrachten tot bloei en vrucht te brengen
en mezelf transparant en doorlaatbaar te laten
voor wat geestelijk wil instralen.
Een mooie en deugddoende zomervakantie voor allen!

vzw. Saluto-Genese
28

