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Lieve kind,
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Ik wil je geven:
iedere dag een appeltje
recht van de boom
zomaar, uit de hand met het schilletje er omheen,
zomaar, samen opgeraapt en samen opgeblonken
tot het glanst op je truitje, op je mouw
zomaar, geschild door wie jou liefheeft,
zomaar, aangereikt en in je hand neergelegd
als een appelbootje,een appeldwerg,
als een ster, als een zon, als een maan
of geraspt in een schaaltje tot heerlijke appelmoes
met wat kaneel, honing en citroen
zomaar…
en dan een beetje wandelen, stappen, lopen, springen,
bewegen, klauteren en klimmen, hangen, glijden
en neerploffen op je broekje…zomaar
zou dat niet veel beter zijn om de winter in te gaan
dan zeuren om een verkoudheid.
GEEF UW STEM NU ! VÓÓR 18 NOV - voor project ‘DE SAMENLEVINGSTUIN te Blankenberge op deze link!!!!!!! Een kind- en
natuurgericht project van de echtgenoot van onthaalouder,
Fabienne Deklerck

http://www.ethiasbuurtfiksers.be/Project/Brugge/4337
Deze rijke herfsttijd met zijn gulle oogst kan ons onze wil
tot dankbaarheid, ons gevoel voor gezondheid en welbevinden, onze wil voor verantwoordelijkheid 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 van de Federatie Steinerscholen:
Vormingsaanbod Steinerpedagogie zie www.steinerscholen.be
‘Constitutiebeelden als karakterisering.’
De constitutiebeelden vormen een concrete insteek van waaruit we als leraar onze waarneming van kinderen kunnen verdiepen. In 3 zaterdagvoormiddagen gaan we in op de verschillende constitutiebeelden zoals R. Steiner ze beschreven heeft. Het betreft een typering
van het kind vanuit polaire karakteristieken en vanuit verschillende niveaus. Hoe verbindt
het kind zich vanuit zijn denken, voelen en handelen met de wereld? Welke kenmerken
kunnen we waarnemen, lichamelijk en psychisch? Hoe kunnen we naar het kind kijken en
het begeleiden in zijn ontwikkeling?
Begeleiding: Luc Vandecasteele (arts) Erna Kint (euritmiste)
Data/uur: zaterdag 15/3, 22/3 en 29/3/’14 van 9.00u - 12.30u
Plaats: Vrije R. Steinerschool Vlaanderen, Kasteellaan 54, 9000 Gent
Prijs: € 100
Alle info: www.steinerscholen.be Inschrijven met vermelding van: constitutie
‘Kleuterleraar in gesprek: communiceren kan je leren.’ Hoe treed je als
Kleuterleraar in relatie met ouders?
Rosalind Veltman biedt een praktijkgerichte training aan met theorie als onderbouwing van
de ervaringsmomenten.
Begeleiding: Rosalind Veltman
Data/uur: zaterdag 26/4, 10/5 en 17/5/’14 van 9.00u-12.30u
Plaats:MSV De Es,Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem Prijs: € 140
Alle info: www.steinerscholen.be Inschrijven met vermelding van: communiceren
 woensdag, 14 februari ' 14 met Marcel De Leeuw over 'De wilsontwikkeling': Pedagogische studiedag voor kleuter- en peuterleidsters en voor opvoeders van de allerkleinsten
(crècheleidsters, onthaalouders, grootouders, jonge ouders…) van 09.00u tot 13.00u
(plaats wordt nog medegedeeld)

 Cursussen Saluto-Genese vzw: folder verschijnt in januari 2014

Internationaal:
 15 nov ’13 ‘ Angst bij jonge kinderen’ Leonie Scaper (kinderpsycholoog)
www.hetkleinekind.nl
 23 nov ’13: ‘Huishouden in de omgeving van het kleine kind.’ Monique Wortelboer
 www.drakepit.nl
 9/30 nov ’13: ‘Angst op de drempel tussen macht en onmacht’ Wilfried Minne (psychiater), Jaap van de Weg (arts), Frans Lutters (pedagoog). Geert Groote College A’dam
www.herfstcongres.nl
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Transparante rozetten maken onder begeleiding van Cristina Agace –
‘omhulling voor het kind’.
Met dank aan Cristina Agace voor de workshop van zaterdag, 26 oktober 2013 en de toestemming voor het gebruik
van de foto’s (cursusdag vzw Saluto-Genese: ‘Ik leg mijn levenswil neer in uw ontvangend gebaar’ - Goudskinderen Holsbeek)
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Engelen helpen mee bij de ontwikkeling van gaan, spreken,
denken in de eerste drie levensjaren van de mens.

De eerste kinderjaren zijn vol van wonderen voor de ouders en voor het kind, maar ook voor
de gehele omgeving waarin dit kind aanwezig is – de eerste drie levensjaren zou je de gouden jaren kunnen noemen waarin het kind in liefde en in wijsheidskracht van het hogere,
van het heilige, van hogere wezens die de geestelijke individualiteit leiden, gedragen is. Tot
de ‘eerste verjaardag’ maakt het kleine kind een machtige, grote ontwikkeling door: het in
het begin nog schijnbaar hulpeloze, nog in zijn bedje liggende wezentje, zal op het einde van
het eerste levensjaar al zélf ‘de oprichting’ vinden, zélf het ‘STAAN’ leren en het zelfstandige
‘GAAN’ leren en dit vanuit de verworvenheid om overkruisingen te maken en vanuit het
doordringen en doorwarmen van zijn lichaampje. Hij leert het ‘vrije bewegen in stabiel
evenwicht’. Wat een weg is er afgelegd!
De uithouding, de oefendrang en de frustratietolerantie is in dit eerste levensjaar van immense grootsheid en dit blijft zo de volgende twee jaren! Vanuit de levenswil en het grote
enthousiasme om te willen incarneren drukt het kind met zijn gehele lichaampje en zintuigen uit: “Ik grijp aan!”. Na het grijpen komt het ‘be-grijpen’, na het in evenwicht leren ‘vrij
staan’ komt het ‘ver-staan’ – na het verstaan komt het lallen, brabbelen, frazelen, zingen en
antwoorden. Veel kan het al verstaan van wat er gezegd wordt nog vooraleer hij kan spreken. Het eerste SPREKEN begint dan als het uiterlijke bewegen volledig tot rust is gebracht
( het kind kan bijvoorbeeld vrij staan in het park, het kan vrij staan midden in de kamer, in de
tuin,.. het kind kan lopen en stoppen!). Nu is het in het tweede levensjaar. De fijne, genuanceerde musculatuur in het strottenhoofd komt langzaamaan tot activiteit. Dit gaat samen
met het wakker worden van zielenkrachten die ervoor zorgen dat het kind de fijn-motorisch
bewegingen die het geleerd heeft nu gaat omzetten in het strottenhoofd als fijn gevormde
klanken, gedragen op de uitademende lucht. Glijdend, ploffend, zacht aanrakend, zoemend,
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ritmisch herhalend en spelenderwijs oefenend gaat hij het spreken leren en neemt graag
contact. Het kind is nu twee jaar. Zijn verdere ontwikkeling - zijn zelfbewustzijn en zijn vertrouwen - bouwen zich vooral op door de wijze waarop hij alles in het eerste en tweede levensjaar heeft beleefd. Op het ogenblik dat het kind ook het spreken nu tot stilstand kan
brengen en het ‘zwijgend’ kan spreken en zijn gedachten zo stil kan beluisteren, ontwikkelt
zich het denken. De eerste vrije, eigen gedachte vormt het kind dan rond twee jaar een half:
‘Ik ben ik.’ Het oerbeeld van de mens is er één van centrum worden en verinnerlijken om
dan perifeer te ontwikkelen en bij te leren, dan innerlijk en in het centrum weer stil te worden, te zwijgen en alles tot stolling te laten komen wat verworvenheid was om dan zo in een
volgende hogere perifeer gerichte ontwikkelingslaag terecht te komen, die gestoeld is op de
vorige ‘gestolde’ verworvenheid.
Lopen is tot stolling en kruising gebrachte kosmische beweeglijkheid.
Spraak is tot stolling gebrachte opgerichte beweging.
Denken is tot stolling gebrachte spraak.
In het eerste levensjaar wordt het fysieke lichaam van het kind aangelegd, zijn gezondheid
en de basis voor zijn verbonden zijn met deze wereld die ‘goed’ is. In het tweede levensjaar
verwent hij zijn ziel en bewondert al het ‘schone’. In het derde levensjaar verbindt hij zich
met de geest en denkt na over het ‘ware’.
Het lijkt wel alsof het kind gedurende deze drie eerste levensjaren een vormkrachtige
scheppingswil en een levenskrachtig enthousiasme voor de scheppingsmachten aan ons
openbaart. Is het hiertoe door de goden aangevuurd?
Geen enkel kind geeft zijn doel op om een opgerichte mens te worden!
Is dit geen wonder!
Soms kan (door ziekte, bij een verhuis, bij indringende veranderingen in het dagverloop of in
de gezinssituatie,….) het oefenen even stil vallen, maar het kind laat zich door niets van zijn
wil om rechtop te lopen afbrengen. Niets kan hem van zijn doel om ‘zelf rechtop te gaan
staan’ afhouden, hoe dikwijls zo’n eenjarige ook wel valt, struikelt, wankelt of zich aanstoot.
We nemen vol bewondering en achting de bevleugelde intensiteit waar van zijn machtige
levenswil. Wat maakt dit ons blij!
Kleine kinderen lijken wel gedragen, geïnspireerd, extra gemotiveerd, aangevuurd en opgetild door hogere machten. Wie houdt hen bij de hand? Wie tilt hen op? Wie begeleidt hen en
vuurt hen zo aan? Wie fluistert hen in de oren hoe de vele geluiden tot zwijgen te brengen
om één enkele klank of melodielijn te kunnen horen en hoe de blik van de oogjes te kruisen
tot het waarnemen van het ogenblik? Wie schenkt hen die wijsheid om oude reflexmatige
bewegingen te gaan integreren en zo om te bouwen dat er een eigen gestuurd en zelf geregisseerd ‘vrij bewegen in een goed evenwicht’ zich uit ontwikkelen kan?
En zo is dat ook met het leren spreken tijdens het tweede levensjaar en het eerste vrije denken daarna. Bij al dit leren vergeten ze soms te eten of hun mondje te sluiten of om op tijd
op het potje te gaan. Ja, ze laten er hun slaapje soms voor. Niets kan hen afleiden van hun
zoektocht naar de wijze waarop ze dit nog niet zo goed passende lichaampje kunnen gaan
bewonen, passend maken en gaan gebruiken.
Hoe lokt het leven hen met zijn rijkdom aan nieuwe aardse wonderen, verrassingen en onverwachte observaties! Nog zonder begrippen en met een onbekladde openheid als van het
klare blauwe firmament, zuigt het kleine kind zijn omgeving op als een spons.
Welke omgeving reiken we hem aan?
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Is opvoeden niet: “De goede omgeving scheppen waar ‘het kind omhullen’ zowel als ‘het
kind vrijheid geven’ beiden aan het kind geschonken worden?”
Het is hartevuur en enthousiasme dat met hen mee uit de hemel komt! Het is overgave en
nabootsingskracht vanuit een nog kunnen onderduiken als geestwezen in het andere geestwezens.
Is dit hartevuur en dit enthousiasme met iets van de aarde vergelijkbaar?
Ik vind van niet.
Het is een bovenmenselijk enthousiasme dat getuigt van een bovenmenselijke hartelijke en
vurige Al-liefde. Kleine kinderen maken hier krachten voor ons zichtbaar waar wij het bestaan niet meer van vermoeden. Mochten wij zulk een bovenmenselijke doelgerichtheid en
intensieve vurigheid aan de dag kunnen leggen voor onze idealen, zou de wereld zich laten
herscheppen vanuit een boordevol meer waaruit warme bronnen van liefde en verbindingskracht onuitputtelijk opborrelen.
Mijn zoon was op een dag eens zo blij dat hij zei: “Moeke, er komt warm water uit het gras.
Het is broebeltjesdag, kijk!” Ik moest vaststellen dat het warme ‘broebelen’ in zijn hartje
plaats vond, want ik zag niets in het gras gebeuren. De sfeer was wel heel hartelijk en levenslustig. Het hart en de levenslust van kinderen is zó groot! Het borrelt soms gewoon over.
Ze vergeven, ze voelen empathisch, ze schenken en delen, ze vechten voor vrede en recht,
ze verhalen van andere waarden, vrij van ieder vooroordeel. Door hun lichtende ogen zegenen ze velen die moe zijn of ziek en liefst nog hun eigen ouders, die ze genezen van hun egoïsme en materialisme. Ze tillen even voor ons de sluier op naar hun lichtdoorglansde wereld
die óók bestaat omdat zij er door hun oprechtheid, hun echtheid, hun liefdevolheid en vredelievendheid bewoner van zijn.
De oorsprong van deze enorme ontwikkelingswil en van dat levenskrachtige enthousiasme
van het kleine kind is te zoeken, zoals Rudolf Steiner op vele plaatsen schrijft en ook gezegd
heeft, in het werken van de derde hiërarchieëngroep; met deze engelenwezens is de mens
reeds vóór zijn geboorte verbonden. Ook na de geboorte stralen deze engelen hun wezen in
de mens:





De Archaï (de geesten van de persoonlijkheid) impulseren de oprichting en het gaan.
De Archangeloi (aartsengelen) impulseren het spreken en de taalontwikkeling.
De Angeloï (engelen), impulseren het denken.
Door deze engelen heen werkt het mensheids-ik, de God die mens geworden is, de Christus.

Zo kunnen we de drie eerste levensjaren van het kind, de Christusjaren noemen. Na het derde levensjaar, als de bewuste zelfwaarneming begint, trekken deze hiërarchieën zich meer
en meer terug.
“ In welke tijd van zijn leven volbrengt de mens, voor zijn verdere leven later, de belangrijkste daden aan zichzelf?
Wanneer handelt de mens het meest ‘wijs’ aan zichzelf?
In rust, geborgenheid, vreugde en in een omgeving van toegewijde en liefdevolle aandacht,
zonder dat er druk wordt uitgeoefend op de ontwikkeling van het kleine kind, leert het kind
gaan, spreken en het eerste vrije denken, respectievelijk in het eerste, tweede en derde levensjaar. Het leert dit alles met enthousiasme en fijn waarnemende nabootsingskrachten.
De volwassenen, de andere kinderen en de gehele omgeving is hiervoor het voorbeeld.
Kijken we naar een kind in de eerste levensjaren, dan zien we het vorige aardeleven nog
nawerken. Je ziet niet alleen het vooraardse leven, maar ook het vorige aardeleven en pas
dan maak je je de blik eigen voor het gehele aardeleven nu. Wil de mens zichzelf volledig
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kunnen begrijpen, heeft hij een bewustzijn nodig dat vervult is van het inzicht dat hij samenhangt met de gehele geestelijke wereld.
Zo zijn de dingen verweven in een wereldordening. Men kan de mens alleen maar begrijpen
wanneer men hem kan zien in zijn ‘verweven-zijn’ met een grote geestelijke wereldordening.

1. Het eerste levensjaar: het leren ‘lopen’.

Het leren lopen is gerelateerd aan het stofwisselings-ledematenstelsel. Meestal leert het
kind het ‘staan’ in het eerste levensjaar. Op 15 à 16 maanden stappen dan de meeste kin8

deren, maar het kan ook vroeger of later. Het ‘lopen’ van een kind is het meest indrukwekkende wat je zien en beleven kan!
Vanuit de beweeglijkheid van het organisme (de wilsvlam van de stofwisseling) die de mens
zich eigen maakt (ogen- oren- rugspieren- armen- benen- overkruisingen) vloeit datgene
voort wat de mens in een evenwichtstoestand brengt ten opzichte van het vaste, het vloeibare, het gasvormige.
De hoofdlijn van het lot komt tot uitdrukking in het leren lopen.
Je ziet hoe bepaalde handelingen die vroeger (in een vorig aardebestaan) met tederheid,
met zachtheid, met een medelijdend hart zijn uitgevoerd, hem in dit leven een ‘stevige’ tred
geven; Rudolf Steiner beschrijft in dit verband ook hoe een onzekere, huppelende, te lichte
tred het gevolg kan zijn van een grof, meedogenloos optreden in het vorige leven.
Het fysieke, het worstelen om tot een bepaalde stap te komen, leren we zien als een afspiegeling van de morele impuls die in het kind vanuit een vroeger aardeleven leeft.
Het ‘gaan’ stroomt binnen in de ziel van het kind vanuit de voorgeboortelijke verbinding
met de Archaï (de oerkrachten, het oerbegin, de tijdsgeesten, de krachten van de persoonlijkheid).
Idealisme in ons doen, in onze handelingen, menslievend en spiritueel (wéten dat de mens
ook een geestelijk wezen is), dit geeft aan het astrale lichaam en aan het ‘Ik’, die ook aan
ons handelen deel hebben, de kracht om in de slaap in de nabijheid van de Archaï te komen.
Wanneer de mens géén verbinding zou hebben in de tijd tussen dood en een nieuwe geboorte met de Archaï zou de mens niet tot ‘LOPEN’ komen.
Bij de mens ligt ‘de wilsvlam’, het verbrandingsproces, verticaal doordat de mens zich, dankzij de relatie met de Archaï, opricht. Zo staat de ‘wilsvlam’ bij de mens loodrecht op de aarde. De vlam van het organische wezen werkt bij de mens verticaal, en kan datgene wat
vanuit het ‘geweten’ komt niet vernietigen. Wat vanuit het ‘geweten’ uit het morele komt,
kan bij de mens tot diep in zijn ziel naar binnen dringen. Zo gaat de mens, als hij zich opricht
en zelfstandig vrij leer ‘staan’ (ca 1ste levensjaar), in de inslag van het ‘morele’ staan; in de
loodrechte inslag van het geweten! Met het leren lopen “schiet de moraliteit van de mens,
ja, zelfs de religiositeit, naar binnen in het kind.” (R. St.)
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2. Het tweede levensjaar: het leren ‘spreken’.
Het leren spreken is gerelateerd aan het ritmische ademhalingsstelsel (de ademhaling en
de bloedsomloop). In het tweede levensjaar leert het kind zeer vele woordjes en begrippen. Na het tweede levensjaar begint het spreken in zinnetjes. De eerste klanken komen
voort uit het levenszintuig van het kind: een lichamelijk wel- of onbehagen. Taal is omgezette beweging en omgezet evenwichtsvermogen van de mens. De overkruisingen van
structuren van het ledematenlichaam zetten zich over (via spieren, bloed,…) op het etherlichaam (het vormkrachtenlichaam) van de mens.
“ Dat spant de spieren, dat beweegt het bloed, dat heeft een bepaalde invloed op het etherlichaam van de mens, dat werkt door tot in de fysieke, etherische en astrale organen van de
ademhaling, dat gaat verder tot in de hersenen waar het een zekere vormende werking uitoefent. Je kunt zeggen: Het werkt door tot in die organen die door nabootsing van de omgeving, vanuit het innerlijk van de mens, de taal voortbrengen.”
“…in het melodieuze element van onze taal werkt de handigheid die onze hand heeft bij het
grijpen en toepakken - niet het eindresultaat, maar de inspanning die het kind moet leveren
om die handigheid te veroveren.”
“… het ritme van de taal komt tot uitdrukking in de manier waarop de voeten worden neergezet, in de ‘loopbewegingen’. Het is heel belangrijk te zien of het kind, dat leert lopen, eerst
de hiel, de bal of de tenen neerzet.”
Het ‘spreken’ stroomt binnen in de ziel van het kind, vanuit de voorgeboortelijke verbinding met de Aartsengelen (de Archangeloi, de volksgeesten, de vuurgeesten…..)
Idealisme van onze innerlijke houding, van onze gezindheid, van onze taal, van onze woorden die we tot de ander richten, de interesse voor de anderen, de welwillende houding,
die de taal welluidend maakt, dat geeft aan het astrale lichaam kracht om in de slaap in de
nabijheid van de aartsengelen te komen.
Egoïsme en onsociaal gedrag vergooien die krachten, door dewelke we in de slaap in de
nabijheid van de Archangeloi komen, in de wereld van de Ahrimanische elementaire wezens.
Wanneer de mens géén verbinding zou hebben in de tijd tussen dood en een nieuwe geboorte met de Aartsengelen, komt de mens niet tot ‘SPREKEN’. Spreken vanuit een ideaal
is nodig.
3. Het derde levensjaar: het leren ‘denken’.

Het leren denken is gerelateerd aan het zenuw-zintuigstelsel ( de zintuigen, de zenuwbanen, de hersenen,…)
Het eerste denken ontspruit aan de taal. Aan het spreken ontwaakt bij het kleine kind de
gedachte.
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De eerste reine, vrije en authentieke gedachte is: ‘Ik’ – ‘Ik ben ik’. Deze gedachte kan het
kind van ca. 3 jaar denken. De trotsfase gaat hieraan vooraf. Het kind verinnerlijkt steeds
meer en leert het ‘kunnen zwijgen, het kunnen terughouden van taal’.
Het ‘Denken’ stroomt binnen in de ziel van het kind vanuit de voorgeboortelijke, levendige
verbinding met de ‘Engelen’ of ‘Angeloi’ ( zonen des levens, beschermengel ).
Idealisme in ons denken, geeft dat ons astrale lichaam en ons ‘Ik’, die ook aan het denken
deel hebben, de kracht om in de slaap in de nabijheid van onze de Angeloi te komen.
Vanuit ons denken gaan we op de juiste wijze met onze medemensen om.
Een materialistisch denken vergooit die krachten om in de slaap bij de Angeloi te komen,
in de wereld van de Ahrimanische elementaire wezens.
Het is prachtig om te beleven, hoe bij het kind dat heeft leren ‘denken’ (lees: een vrij voorstellingsvermogen heeft), dat denken nog geheel vervuld is van het geestelijke!
Wanneer de mens geen verbinding zou hebben in het voorgeboortelijke met de Engelen,
zou de mens niet tot ‘DENKEN’ komen.

Waar het dus om gaat is dat het kind op een waardige wijze, door hem voor te gaan in het
hebben van idealen in ons handelen, idealen in ons spreken, idealen in ons denken, in de
nabijheid van deze drie hiërarchieën komt, juist als het slaapt.
HIËROS: betekent ‘heilig’ ; ARCHE: betekent ‘begin’.
Zo brengt de mens drie gaven met zich mee uit de geestelijke wereld en zó verbindt hij ze op
drie manieren weer met de oorspronkelijke vorm tussen inslapen en wakker worden, wanneer hij onbewust blijft in de slaap, maar steeds weer in de nabijheid komt van deze geestelijke wezens.
We hebben een drievoudige relatie tot de geestelijke wereld in de slaap:
Tot de engelen: door mijn denken
Tot de aartsengelen: door mijn voelen
Tot de oerkrachten: door mijn willen.
Het is het ‘Ik’ dat de mens tot oprichting brengt, tot staan en gaan.
Het is het astrale lichaam dat tot in de opgerichte mens doorwerkt, tot in de gewaarwording
van de taal, tot het leren spreken.
Het is het etherlichaam dat dit alles met denkkracht doordringt. Uit deze voorstellingskracht
(denkkracht) ontstaat het denken.
Het ik, het astrale en het etherlichaam werken door tot in het fysieke lichaam van de mens.
LOPEN → SPREKEN → DENKEN is een zinvolle volgorde.
De volgorde kan wel anders zijn bij een bepaald kind, maar dit is toch de natuurlijke volgorde.
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Wanneer het kind overgaat van het liggen en kruipen naar het staan en gaan, zien we de
verheven krachten van de Archaï aan het werk. (R. St.)
Wanneer het kind vanuit het bewegen begint te spreken en te zingen, zien we de verheven
krachten van de Archangeloi aan het werk. (R.St.)
Wanneer het kind overgaat van het spreken naar het zwijgen (fluisteren, in zichzelf spreken)
zien we de verheven krachten van de Angeloi aan het werk. (R. St.)
***
Hieronder een vertaling uit het artikel van Dr. Christoph Meinecke, September 2013 in Erziehungskunst.

“Artsen en psychotherapeuten stellen vast dat het aantal kinderen dat zielsmatig en lichamelijk ontwikkelingsstoornissen vertoont, steeds maar toeneemt. Artsen, neurobiologen,
ontwikkelingspsychologen en pedagogen zijn het allen eens over de oorzaken van deze storingen, maar de antroposofie kan de blik verwijden. Ze kijkt ook naar de geestelijke facetten
van de enorme ontwikkeling die het kind in de eerste drie levensjaren doorloopt.”
“Te veel, te vroeg, te snel.
Het kleine kind wil alles met voldoende tijd, rust en intensiteit kunnen beleven en doorleven!
In de neurobiologie kon worden aangetoond dat een mens waarbij de hersenen zich langzamer hebben kunnen differentiëren, later over meer neurale verbindingen en daarmee
over een hoger cognitief vermogen kan beschikken dan een mens waarbij de hersenen zich
sneller differentieerden.
De huidige kindertijd is echter bij vele kinderen steeds meer door haast, tijdsdruk, zintuiglijke overprikkeling en oppervlakkige relaties overbelast. Dit leidt tot heel veel lichamelijke en
zielsmatige problemen. Bij al dit ‘te veel, te vroeg en te snel’ is er steeds meer een psychotherapeutische behandeling nodig voor deze kinderen. Deze overprikkelde kinderen tonen:

-

verhoogde onrust
luid schreeuwen
angstige vragenstellerij
moeilijk in overgave en rust kunnen spelen
slaapstoringen

Een vroeg ‘rechtop zetten en rechtop dragen’ van de jonge zuigeling, nog vooraleer het
kind zichzelf heeft leren oprichten, maakt hem te ‘open’ voor de vele prikkels en indrukken
die van de buitenwereld komen, daar juist de afleidingszintuigen van het horen en het
kijken in een verticale lichaamspositie wakkerder zijn. Ook houdingsafwijkingen tot en met
houdingszwakten en houdingsbeschadigingen van de wervelkolom treden in het latere
leven meer op als het kleine kind als zuigeling te vroeg, dat betekent vóór de zevende levensmaand, dikwijls in de verticale oprichting wordt gebracht.
Het is verbazingwekkend dat beiden, zowel de steeds meer voorkomende onrust bij baby’s
en kleine kinderen als ook de oprichtingszwakte van de wervelkolom in het latere leven
met concentratie-, leer- en spraakontwikkelingsproblemen kan samengaan.
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Een tweede oorzaak voor zielsmatige en lichamelijke ontwikkelingsstoornissen is het verlies of het ontbreken van ouderlijke of andere betrouwbare bindingen.
Niettegenstaande de leerimpuls in de eerste drie levensjaren nog door de samenwerking
met de geestelijke wereld zomaar uit het kind zelf tot stand komt, is er toch steeds een aanwezige vertrouwenspersoon, een medelevend en medevoelend voorbeeld dat hij kan nabootsen, nodig. Welke oprichting en welk ‘opgericht zijn’ tonen wij het kind hierbij in onze
innerlijke en uiterlijke houding? Hoe eerlijk, authentiek en duidelijk zijn we in ons spreken
en hoe helder en verstaanbaar drukken wij onze gedachten uit – of verwarren we onze kinderen? We kunnen ons ernstig afvragen of de wijze waarop de mens gedurende zijn eerste
drie levensjaren met zichzelf, met zijn lichaam, met zijn omwereld en medemensen, met de
geestelijke wereld leert omgaan (bijvoorbeeld een ochtendgebed te zeggen, door een lied bij
een kaars te zingen, door een avondspreuk of spreuk voor de engel te zeggen,…), hoe dit zijn
gewoonten voor het gehele latere leven kan beïnvloeden?
Epidemisch bewegingstekort!
Hoe kunnen we het kind in de eerste drie levensjaren begeleiden en voor hem het levensnoodzakelijke voorbeeld zijn?
Door hem ruimte te geven, tijd te geven, diepe verbondenheid en een hechte relatie te geven vanuit onze allerdiepste innerlijkheid – dit alles innerlijk vervuld van helderheid, eerlijkheid, vertrouwen en warme liefde – zo kunnen we een warme omgeving voor het kleine kind
zijn.
De bewegingsontwikkeling heeft een ruimte nodig die zodanig is ingericht dat het kind vrijuit
kan spelen en experimenteren, vreugdevol en zonder prestatiedruk. Hierop heeft Rudolf
Steiner meerdere malen gewezen en ze zijn tot de basisprincipes van de Rudolf Steinerpedagogie geworden. Elke ontwikkelingstijd heeft de nodige tijd nodig. Als we ontwikkelingsstappen zouden gaan forceren die het kind gewoon later uit zichzelf zou zetten, dan ontnemen
we hem de gelegenheid om dit alles zelf te impulseren, te oefenen en de hierbij horende
vreugde van het ‘ikke doen’ te mogen ontdekken en te mogen bereiken. Deze beleving van
de zelfwerkzaamheid is basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van een gezond zelfvertrouwen.
“Laat me de tijd om het zelf te doen” is de gepaste en hierbij het zo geniaal geformuleerde
motto van de kinderlijke ontwikkeling van Emmi Pikler.
Bewegingsontwikkeling is voorwaarde en sleutel voor alle verdere gezonde ontwikkeling.
Bewegingstekort brengt toenemend de gezondheid van onze kinderen in gevaar. Ze leidt tot
bloedsomloop- en beenderziekten, tot stofwisselingsstoornissen, overgewicht en leer- en
verhoudingsstoornissen. Onderzoekers bestempelen het bewegingstekort bij kinderen als
epidemie van de 21ste eeuw. Het leren lopen zonder liefde, zo sprak Rudolf Steiner tot de
eerste Waldorfpedagogen, het leren gaan onder druk, kan in het latere leven tot reumatische klachten en stofwisselingsstoornissen leiden.
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Voorwaarden voor een goede spraak- en denkontwikkeling.

Welke atmosfeer is stimulerend voor de spraakontwikkeling?
Door een positief en veelzijdig kwalitatief leren grijpen, leert het kind begrijpen. Als het dit grijpen
en bewegen tot stille verinnerlijking kan brengen, gaat de fijne musculatuur van het strottenhoofd
‘aangrijpen’ en bewegen en de spraak ontstaat uit het kunnen ophouden met uiterlijk bewegen.
Een positief vatten van de ‘spraak’ is alleen mogelijk als we eerlijk zijn in ons spreken, dus als er
waarachtigheid en oprechtheid is in onze spraak, die zich als mentale, zielsmatige deugd vanuit
het leren rechtop lopen heeft kunnen ontwikkelen. Onze oneerlijkheid en scepsis of als er een
manipulatieve, een ironiserende of diplomatische bedoeling in onze taal ligt, dan werkt dit niet
relatiebevorderend. Als het kleine kind op zijn hoede moet zijn tegenover onze taal dan kan dit
in het latere leven tot psychosomatische verterings- en eetstoornissen leiden.
Ons inspannen om een duidelijke, eerlijke taal te gebruiken leidt tot het helder vormen van gedachten.
Het is heel belangrijk voor de moraliteit en de ontwikkeling tot vrijheid van het kind om in een
omgeving te mogen opgroeien waar eerlijke en heldere gedachten klinken en waarachtigheid
heerst.
Zijn ook de signalen die ik geef voor het sociale leven eenduidig en ontegensprekelijk – dus, zoals
het vandaag dan heet – hoe consistent en congruent is mijn opvoedingsstijl?
Onduidelijkheid, wispelturigheid, onvoorspelbaarheid en vormloosheid in de gedachtenomgeving
(en taalgebruik) voor het kind, maar ook onwaarachtigheid, hebben psychosomatische uitwerkingen op zijn verdere leven. Ze leiden tot verhoogde onrust en nervositeit. Het was voor Steiner van
zeer groot belang om het bewustzijn voor deze inzichten te scherpen en te scholen.
Het zou een misverstand zijn hieruit te besluiten dat wij kinderen zo vroeg mogelijk wereldsamenhangen oorzakelijk zouden moeten gaan uitleggen en verklaren. In de eerste levensfase
leert het kind voornamelijk door nabootsing en aan ons voorbeeld. Het wil allereerst van ons
ervaren hoe de wereld is en niet waarom die zo is. Een verklarende opvoedingsstijl, en dit vooral
in de eerste zeven levensjaren, maakt de kleine kinderen bang en brengt hen tot slaapstoringen.
Dat maken we steeds meer mee. Helder denken wordt aan het kleine kind niet intellectueel
gebracht maar het beleeft deze helderheid door de wijze waarop we ons verhouden in zijn omgeving.
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Beter laat dan niet.
De manier waarop het gaan, spreken en denken geleerd worden in de eerste drie levensjaren,
kenmerken het gehele verdere latere leven van de mens. Dit heeft Rudolf Steiner ons willen duidelijk maken. Het gaat dus om preventie, die reeds in de vroege kinderjaren begint. Het ‘Familienforum Havelhöhe – Berlijn’ heeft een vroegpreventie-concept ontwikkeld en werkt reeds meer dan
10 jaar hiermee.
Doch is niet alles verloren als dit allemaal niet lukte in de drie eerste levensjaren van het kind. De
mens kan het gehele leven lang in de nacht aansluiting vinden aan de gezondmakende werkingen
van de geestelijke krachten en wezens. Dit gebeurt als wij overdag oefenend en bewust worden in
ons handelen, in ons spreken en in ons denken zodat het in de nacht door de wezens van de derde
hiërarchie kan worden waargenomen. Gaat het dan om een zelfscholing?
Steiner drukte dit zo uit:
 Mensenvriendelijk handelen overdag door achting voor de andere mens als geestelijk wezen, dat
geeft de mogelijkheid om in de nacht aanknoping te vinden aan de krachtensferen van de ARCHAÏ
 Een idealistisch-optimistische gezindheid tegenover de andere mens door onze spraak overdag,
dat geeft de spraak de goede klank die in de nacht door de ARCHANGELOI kan worden waargenomen.
 Idealisme en spiritualiteit in ons denken overdag geeft de mogelijkheid om in de nacht aansluiting
te vinden aan de krachtensferen van de ANGELOÏ.

Dit daagt ons uit tot een dagelijkse oefenweg, waarbij we ons handelen, spreken en denken weer
laten aanknopen aan de geestelijke werkingskrachten van de engelen en deze zo helend op ons en
op onze omgeving kunnen laten inwerken.” Dr. Christoph Meinecke
De auteur:
Dr. Christoph Meinecke is vader van vijf kinderen en kinder- en jeugdarts aan het ziekenhuis ‘Havelhöhe’ in Berlijn. Hij is de stichter en managing director van het familieforum
www.familienforum-havelhoehe.de en van het bestuur van het Emmi-Pikler-Haus e.V. Berlin
www.emmi-pikler-haus.de
Aanbevoelen Literatuur door Erziehungskunst september ‘13:
Rudolf Steiner: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit, GA 15, Dornach 1983 |
Rudolf Steiner: Drei Etappen des Erwachens der menschlichen Seele. Vortrag, Prag 28.4.1923, GA
224, Dornach 1992 |
Rudolf Steiner: Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geistes-wissenschaftlicher Menschenerkenntnis, GA 306, Dornach 1989 |
Alexander Woll: Bewegungsmangel als Epidemie des 21. Jahrhunderts. In: Tagesthemen, ARD,
19.5.2013 |
Emmi Pikler: Lasst mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien
Gehen, München 1988 |
Philip Shaw: Intellectual ability and cortical development in children and adolescents, Nature 440,
p 676-679 (30. March 2006)
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www.emmi-pikler-haus.de

Hoe leggen we moraliteit aan bij het kind?
Rudolf Steiner (GA 301,5)
“ … Het is voor alle opvoedingskunst van fundamentele betekenis dat men de mens, de wordende mens niet te vroeg tot een vellen van een eigen oordeel brengt.”
“ Zoals er nu dikwijls gedacht wordt, dat men het kind zelf moet laten oordelen over alles –
wat het zelf belangrijk vindt dat het leren moet – want daar komt het eigenlijk op neer – al
deze beweringen houden echt geen rekening met de behoefte van de menselijke natuur zelf,
namelijk dat de mens die vanaf het zevende tot ongeveer het negende levensjaar het nabootsingprincipe met het autoriteitsprincipe doorwerkt. Vanaf het negende komt dan dit
autoriteitsprincipe steeds zuiverder en zuiverder naar boven en vanaf het twaalfde levensjaar
mengt zich dan een nieuw principe zachtjesaan bij: het eigen oordeelsvermogen. Van 0 tot 9
jaar leeft het kind in de nabootsing van zijn voorbeeld en bootst uit een gevoel van ‘nog ondergedoken te zijn in deze persoon’ datgene wat deze persoon voorleeft, na. Het kleine kind
doet dit graag en spontaan. Het kleine kind leert ook heel veel door nabootsing van andere
kinderen. Vanaf 9 tot 12 jaar leeft het in de verering van zijn liefdevolle autoriteit.
Als een kind in het aanschouwelijke onderwijs alleen datgene mag leren wat het zelf inziet en
waar het zelf opkomt vanuit de onmiddellijke waarneming, dan weet het kind niet dat er
dingen in de wereld zijn zoals religieuze dingen, alle morele dingen, dingen die zich afspelen
in het fysiek onwaarneembare. Maar hierbij komt ook nog dat het kind het gevoelen niet
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kent iets in zich op te nemen omdat een autoriteit tegenover hem staat; iets te geloven omdat de autoriteit het gelooft. Als men hier niet genoeg op let, ontneemt men de mens die
men opvoedt, iets heel belangrijks voor het hele latere leven. …. Wat men vele jaren geleden
uit liefde heeft opgenomen en heeft nagebootst vanuit het onderricht van zijn leraar (ook al
had men de vraag nooit zelf gesteld om dit te mogen leren), gaat men dit later weer tegenover de horizon van het leven bekijken en men zet zich ermee uiteen.
Wat betekent dit?
Dit betekent dat door zulk een “weer naar boven ophalen’ van datgene wat nu vanuit een
eigen rijpheid en verstaan begrepen wordt, een steigering in het levensgevoel ontstaat, welk
we nodig hebben als we voor het leven – voor het sociale leven überhaupt, bruikbare mensen
willen worden.
Als we het kind dit ontnemen, het ‘opnemen van waarheden, medegedeeld vanuit liefde in
een gerechtvaardigde autoriteitservaring, dan ontnemen we de mens veel!
We moeten in de pedagogische kunst met alle kracht van onze ziel hieraan werken; dat we
het kind vanaf de tandenwisseling tot aan de geslachtsrijpheid aan hem deze gerechtvaardigde autoriteit in liefde schenken.”

Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827)
Hoe ontwikkelt het kind moraliteit?
Tussen o en 7 jaar ontwikkelt het kind een gevoel voor moraliteit door onze levenshouding
die wij hem voorleven en die hij kan nabootsen. Doordat zijn wil nog slapend is en hij ook
een meester is in het ‘ondergedoken zijn met een ander’, bootst hij feilloos na. Dit is geen
‘na-apen’ maar een doorikt nabootsen op zijn eigen individuele wijze. Zo oefent het kind het
morele met zijn wil. Het morele gedrag komt in de wil terecht en in de gewoontevorming.
Tussen 7 en 14 jaar ontwikkelt het kind verder dit gevoel voor moraliteit door onze liefdevolle autoriteit. Het kind krijgt dan een vastheid in het levensoordeel:
 Dat is iets waarvoor ik sympathie heb (het goede).
 Dat is iets waarvoor ik antipathie heb (het boze).
Sympathie en antipathie, deze gevoelsoordelen zullen de basis uitmaken voor het morele.
Je doet als opvoeder de juiste handeling (het goede), samen met de kinderen, in de juiste
tijd.
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“… het menselijke tijdslichaam is een organisme waarin alles samenhangt, men kan zeggen:
Het komt er op aan, dat je op de juiste tijd het juiste moet voordoen en doen wat goed
doet aan het kind. Je kan een plant niet zo laten groeien dat ze dadelijk bloemen krijgt. Het
tot bloem worden, dat moet later gebeuren. Je moet eerst de wortels van de plant verzorgen!
Als je de wortel al tot bloem wil laten worden, doe je iets heel erg onzinnigs. Als je het kind
tussen 7 jaar (tandenwisseling) en 14 jaar (aarderijpheid) intellectualistisch geformuleerde
moraaloordelen laat leren, dan is dat alsof je plantenwortels tot bloemen wil laten groeien.
Je moet eerst de kiem, de wortels verzorgen, dat is:
De moraliteit in de wil van het kind aanleggen,
de moraliteit in het gevoel van het kind aanleggen.
Als het kind de moraliteit in het gevoel heeft verzorgd, dan kan het na de aarderijpheid
ontwaken tot intelligentie en zet het datgene wat hij in zijn gevoel heeft om tot innerlijke
ontwikkeling. Dan kan in hem het morele, intellectuele oordeel ontwaken.
Zoals je bij een plant de wortel niet tot bloem kan maken, maar je de nodige tijd hiervoor
wachten moet, zodat uit de wortel zich een plant heeft ontwikkeld en de plant tot bloemknoppen komt en de bloem zich dan helemaal ontvouwt en de plant zo tot bloeien komt, zo
moet je in de tijd de ‘morele wortels’ van het kind verzorgen in het gevoelsoordeel, in de
sympathie tot het goede. En dan moet je de mens zelf door eigen kracht zijn gevoel in het
intellect laten dragen.
Dan heeft hij later niet alleen de herinneringen aan wat de leraar gezegd heeft, dat iets juist
of onjuist is in het morele, maar hij beleeft de innerlijke vreugde dat hij zelf tot het morele
oordeel in de juiste tijd in vrijheid is ontwaakt.
Je mag het kind niet slaafs opvoeden in een bepaalde morele richting, maar je kan de morele richting wel voorbereiden op die wijze dat zij uit het vrij opgroeiende zielewezen van
de mens zélf uitgroeit (opbloeit).
Dat is het wat de mens uitrust tegelijkertijd niet alleen met morele oordeelsvaardigheid
maar ook met morele kracht!
Als we streven naar een spirituele en morele basis in de opvoeding van het kind, dan moeten we alles op de juiste wijze op de juiste tijd doen.” Rudolf Steiner (GA 218,1)

Heemhuys Nl.
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Verwondering, vreugde, blijheid, levenskracht.

In volle verwondering over de
geschapen wereld leef ik!
19

Recepten

Heerlijke haverkoekjes met appel om uit de hand te knabbelen!
Benodigdheden:











2 kommen ( kleine ) havervlokken
1/4 kom sesam zaad
1/4 kom zonnebloem zaad
1/2 kom amandelen, noten, hazelnoten... ook gedroogde appeltjes!
1/4 kom gedroogde vruchten
( rozijnen, dadels, vijgen... )
1/4 kom olie ( sesam, zonnebloem,
distelolie....)
1/4 kom rijststroop, maïsmalt, stroop,
agavesap, honing,...
1 koffielepel vanille
een snuifje zout

Bereiding:
(Deze koekjes kan je samen met hele kleine kinderen maken. Je hoeft niets te wegen
vooraf met de weegschaal maar kan alles
met hen samen vullen in de glazen. Ze
krijgen een mooi overzicht van wat er zo
allemaal in je deegje zit. Het overgieten
van de ingrediënten in de deegkom is een
hele fijne activiteit voor deze kleine handige handjes. Dan alles roeren met de lepel
want het deeg ‘plakt’ wel erg. Het recept is
ook heel erg lekker zonder meel en water.)
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 Alles wat droog is mengen.
 Op een vuurtje olie en stroop mengen.
 Water toevoegen en met de rest mengen.
 Bakpapier leggen op de bakplaat en deegje plat strijken of kleine koekjes vormen.
 30 min in de oven bakken.
 Als de deeg uit de oven is kan je er eventueel nog kleine stukjes chocolade in
drukken.
Haverkoekjes

Courgette-noten-crumble
Met hazelnoten, salie en maanzaad
Wanneer je de courgette bakt, komt er niet zo veel vocht vrij. De courgette wordt dus niet papperig, maar blijft lekker stevig. Ook de
subtiele smaak komt met deze bereiding goed tot z'n recht. In dit gerecht zorgen de hazelnoten en het maanzaad voor een krokante
omhulling.
Gerecht voor 4 personen





2 grotere courgettes





2 eieren

200 gram geroosterde hazelnoten

2 eetlepels maanzaad
http://www.antrovista.com/voeding/recepten/index.php
 verse salie
zeezout naar smaak

olijfolie
Noten fijn hakken of fijn malen in een raspmolen. Salie fijn hakken. Courgette in kleine stukjes snijden en bakken in olijfolie op een zacht
vuur. Wanneer de courgette glazig ziet, is ze gaar. Hazelnoten, maanzaad, salie en ei aan de courgette toevoegen. Ei al roerende laten
stollen.
Op smaak brengen met zout.
Lekker met een graansalade met wortelen.

Een dag ademt… zoals onze aarde en kosmos ademen. Geuren, kleuren, klanken, stilte, sferen, landschappen, rust, overgangen, pauze, … levende vormkrachten ondersteunen mijn lichaam, ziel, geest en gezondheid… ik mag
origineel zijn, feilloos functioneren hoeft niet, er staat nergens druk op, er is
tijd om gewoon maar kind te zijn, tijd om mezelf te worden, tijd om te groeien, tijd voor ont-plooiing, tijd voor al het levende, tijd om te spelen…
~
ADEMEN HELPT MIJ (en mijn popje) ÉCHT TE LEVEN!
~
21

22

Na het beluisteren van het wat weemoedige concert van
de wegtrekkende herfstvogels, na het bewonderen van
de prachtig gevormde kruin van de zich leeg geofferde
bruinzwarte notelaar, na het vullen van onze drinkfles
met warme vlierbloesemthee en wilde bloemenhoning,
na het aankleden van popje in haar warme gebreide
jasje, na het nog eens stevig aantrekken van onze muts,
sjaal en laarzen, vertrekken we in het stille ritselende
ochtendgloren naar de schapenweide. Grijzige mistige
herfstnevels begeleiden ons en het landschap, als doorheen een gesluierde voorhang, schuifelt aan ons ritselend
voorbij. Het gras is nat. Een zwarte kraai krast wat onheimelijk. Verloren gevallen noten worden ontdekt en
opgeraapt, eentje steek ik in mijn zak, ook een mooi
herfstblad voor mama – wat we in een tekening zullen
opkleven – mag mee op wandel. Het stappen maakt ons
warm en vol van leven!
Oh, popje, wat ben jij een gelukskindje dat je zo dicht aan
mijn jasje aangedrukt mee naar de schaapjes mag! We
stappen bijna een uur, onze zak vol met heerlijk mals gras
en sappige, kruidige weegbreeblaadjes voor de dieren
thuis. Nu rusten en picknicken we bij de schapenweide –
het geurt naar wol, schapenvet en mest! We vinden nog
een plukje zachtbruine vacht. “Popje, ben je moe, heb je
dorst en honger?” De schillen van onze appels en ook de
kruimeltjes van ons knäckebröd mogen tussen het hoge
gras blijven liggen voor vogels en eekhoorns. Als we
terugkeren en een opengebroken nootje voor de eekhoorn op zijn bankje leggen, staat de notelaar in zijn
glanzend lichtend middaggewaad te stralen.
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De notelaar straalt.

Wist je datjes?
Wist je dat? van 23 tot 26 oktober 2013 te Brussel ‘The unfolding Conference’ plaats vond in
samenwerking met LEARNING FOR WELL-BEING CONSORTIUM, ALLIANCE FOR CHILDHOOD
EUROPEAN NETWORK GROUP, HIGHER INTITUTE FOR FAMILY SCIENCES, EUROCHILD, IASWECE en
ALLIANCE ELIANT. Vanuit deze conferentie zal het sensibiliseren van parlementariërs en politiek
geïntensiveerd worden. U kan hier al een eerste petitie tekenen voor het behoud van kunst in het
onderwijs!
https://secure.avaaz.org/en/petition/Ensure_Creativity_remains_a_UNESCO_priority/?aEfAQab
Wist je dat? van 20 tot 23 juni heeft er 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,-
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Wist je dat? Waldorfkindergarten Rosenheim „Das Samenkorn“
Schwaiger Weg 21 · 83026 Rosenheim
Tel: 0 80 31/2 90 92 80 · Fax 0 80 31/2 90 92 89
kindergarten-samenkorn@arcor.de www.kindearten-samenkorn.de
een bio- en antroposofische mini-crèche bouwde voor 12 kinderen (van 1 tot 3 jaar) met 3 tot 4 opvoeders (een opvoeder, een kinderverzorgster en praktikanten). Er werd lijmvrij natuurhout gebruikt
voor alle inrichting- en speelmaterialen. De ontwikkelingsboog van 1 tot 7 jaar wordt zo samen met
de kleuterschool op één plek en in eenzelfde tweede ‘thuis’ geleefd door de kinderen en de ouders.
(Dit prachtig artikel stond zó in de plaatselijke krant van Rosenheim waaronder dit pedagogische
concept ! Dit zou iets zijn dat in België ook mag kunnen!)
Das pädagogische Konzept
Bewusst wird es in der Kinderkrippe „Samenkorn“ am Schwaiger
Weg 21 nur eine Krippengruppe
geben. Die Zahl von zwölf Kindern
im Alter von ein bis drei Jahren
ermöglicht Entwicklung in ruhigem
Umfeld. Dem hochmotivierten
Team, bestehend aus einer Erzieherin, einer Kinderpflegerin und
einem Praktikanten, bleibt durch
die kleine Gruppenstärke viel Zeit,
um die Bedürfnisse jeden Kindes
erfüllen zu können. Eine der zentralen Annahmen der Waldorfpädaogik ist, dass die menschliche
Entwicklung in Sieben- JahresZyklen erfolgt. Der erste Zyklus
beginnt mit der Geburt und endet
mit dem Zahnwechsel. In diesem
Lebensab-schnitt ist die Schaffung
einer gesunden physischen Grundlage wichtig, auf die die seelische
und geistige Entwicklung in denfolgenden Jahren aufbaut. In den

ersten drei Lebensjahren lernt das
Kind die grundlegenden Fähigkeiten des Menschseins: SichAufrichten, das Gleichgewicht
finden, Gehen, Sprechen und
selbständiges Denken. Es lernt
seinen Körper kontrolliert zu
gebrauchen, sich frei zu bewegen
und soziale Kontakte aufzunehmen. Die pädagogische Arbeit
in der Kinderkrippe „Samenkorn“
will eine Umgebung schaffen, die
das Kind in seiner gesunden Sinnes-Entwicklung unterstützt. Alle
Sinne sollen vor Überreizung
geschützt werden, damit sie sich
natürlich und gesund entwickeln.
Erreicht wird das durch liebevoll
und natürlich gestaltete Räume,
zarte
Farbgebung,
einfache
Spielsachen aus Naturmaterialien,
leise Klänge von Instrumenten und
Lebensmitteln aus biologischem

Anbau. Authentische, liebevoll
handelnde Bezugspersonen und
ein rhythmischer und gleichbleibender Tagesablauf vermitteln das
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Das Kind soll sich in Ruhe,
auf seine eigene Art und Weise im
eigenen Tempo mit sich selbst und
der Welt vertraut machen. Täglich
geht es nach draußen. Die Begegnung mit der Natur stärkt Lebensund Abwehrkräfte und fördert
Bewegungsentwicklung und Sozialverhalten. Größter Wert wird auf
eine sanfte Eingewöhnungszeit
gelegt. Das Kind soll sich behutsam und angstfrei von den Eltern
lösen und in der Krippe heimisch
werden. Die Zusammenarbeit mit
den Eltern ist wichtig. Es gibt unter
anderem regelmäßig Elternabende
und Vorträge.
wu

Wist je dat? speelgoed nog steeds verder ons milieu belast.

Iedere dag wordt een speelgoed in de Europese Unie van de markt weggenomen, reden:
hoge belasting van schadelijke stoffen. Uit de reactie van de federale overheid op een klein
verzoek van de Fractie van de groene Bondsdag, waaruit blijkt dat tot nu toe 26 klachten
geregistreerd werden dit jaar in Duitsland, 18 van de 26 producten stamden uit China. Voor
de groenen gaat deze steekproevenpolitiek niet ver genoeg. Ze betreuren de te lage normen
en bekritiseren ook dat het terugroepen van producten wel de handel maar nog niet de kinderkamer bereiken. Een uitvoerige themabespreking in de ‘Rheinische Post’: http://www.rponline.de/wirtschaft/unternehmen/aus-china-kommt-das-meiste-belastete-spielzeug-1.3763161

Maak zelf eens je popjes van oude lappen,
draad, wol en opvulwol. Je kan er zomerse
geurige kruiden in verbergen!
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Wist je dat? op de website van ‘Sophias Hearth organisation’ zeer interessante en mooie artikels te
lezen zijn van professionelen in de Waldorfpedagogie voor het allerkleinste kind van 0 tot 3 en van O
tot 7 jaar. (Jain Swaine, …) http://www.sophiashearth.org/resources/articles/
Wist je dat? er een zeer interessant wetenschappelijk-pedagogisch onderzoek over “Het kleine kind,
technologie en de opvoeding in deze allereerste levensjaren.” is gepubliceerd door ‘The Alliance for
Childhood” en vanaf nu kan worden gedownload Facing the Screen Dilemma: Young Child-

ren, Technology and Early Education http://www.allianceforchildhood.org/home
Co-authored by the Alliance for Childhood, Campaign for a Commercial-Free Childhood, and Teachers Resisting Unhealthy Children’s Entertainment. This guide is designed to help educators and parents make informed decisions about whether, why, how, and when to use screen technologies with
young children. Just because products are marketed as “educational” doesn’t mean they are. How do
we best support children’s growth, development, and learning in a world radically changed by technology? Download your free copy here.

Sign the Petition!
While the American Academy of Pediatrics recommends that children
under 2 are better off with NO screen time, toy companies are marketing their baby mobile apps as "educational." The companies have
no evidence to back up their claims, and our friends at CCFC are urging the FTC to put a stop to this false advertising. Sign the petition
here.

Wist je dat?
Vroedvrouwbegeleiding zorgt voor meer natuurlijke geboorten. Augustus 2013
Een meta-analyse van rond de 16.000 zwangerschappen tussen 1989 en 2011, uitgevoerd
in een aantal landen van het noordelijk halfrond, toont aan dat bij vrouwen, die door
vroedvrouwen begeleid werden, minder
vroeggeboorten en keizersneden voorkwamen. De meta-analyse, die 13 studies verwerkte, werd door de ‘Cohrane Collaboration’
doorgevoerd. (‘Cochrane Collaboration’ is een
maatschappelijke organisatie die zich ten doel
gesteld heeft om belangrijke vragen in de
geneeskunde trachten te beantwoorden door
een werkwijze die gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs).
Vroedvrouwen hebben in al de verschillende landen verschillende functies. In Nederland, Canada,
Groot-Brittanië en Australië bekommeren ze zich om de gehele zwangerschapstijd en de geboorte en
werken alleen tezamen met artsen als er complicaties zijn.
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In de U.S.A. daarentegen spelen gynaecologen een centrale rol bij de ontbinding – de artsen doen de
voor- en nazorg – tijdens de ontbinding zijn verpleegsters en artsen samen aanwezig.
In Duitsland zijn er vele geboortehuizen waar geen artsen aanwezig zijn. En toch staat hier de geneeskundige verzorging met echografie-onderzoeken, urineanalyses en bloeddrukmetingen in het
middelpunt. Bij geboorten in het ziekenhuis zijn vroedvrouwen en artsen erbij – de vroedvrouwen
begeleiden de vrouwen tijdens de weeën en, als het een ongecompliceerde ontbinding is, verschijnt
een arts meestal pas op het ogenblik dat het kind ter wereld komt.
De ‘Conchrane analyse’ toont aan dat vrouwen die voortdurend van vroedvrouwen werden begeleid,
meer zelden een vroeggeboorte kennen en veel meer hun kind op natuurlijke wijze ter wereld brengen, dus minder frequent een tangen- of zuignapgeboorte meemaken. Ze hebben ook meer zelden
een plaatselijke verdoving nodig.
Ook stelt de analyse hierbij vast dat vrouwen die van een vroedvrouw begeleid zijn, meer zelden een
kind vóór de 24ste zwangerschapsweek verliezen.
bron: Continuous support for women during childbirth Updated
http://summaries.cochrane.org/CD003766/continuous-support-for-women-during-childbirth
(Een ‘conchrane analyse’ is een onderzoek dat gepubliceerd werd door de Cochrane collaboration. De Cochrane collaboration is opgericht in 1993 als een internationaal netwerk van wetenschappers dat in 2013 meer dan
28.000 leden in meer dan 100 landen omvat. De Cochrane Collaboration heeft zich ten doel gesteld om belangrijke vragen in de geneeskunde te trachten te beantwoorden door een werkwijze die gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs, ook wel evidence-based medicine genoemd. Daartoe maakt ze gebruik van een metaanalyse van gecontroleerde klinische onderzoeken naar het probleem, zoals dubbelblinde tests en randomised
controlled trials (RCT). Cochrane reviews worden beschouwd als de gouden standaard en hebben vaak een
beslissende stem in debatten over medische onderwerpen.)

Wist je dat? Kind & Samenleving www.k-s.be. een mooi filmpje op het net zet (van hoe een spelende, avontuurlijke kindertijd kan zijn) http://vimeo.com/48444600
Wist je dat? www.groenspeelweefsel.be u de beste buitenspeelplekjes toont. Deze site moedigt
gemeenten aan om kinderen een weefsel van buitenspeelplekken te bieden. Buiten spelen in het
groen blijkt immers niet meer zo vanzelfsprekend.
Wist je dat?
Eind september de internationale jobsite voor antroposofie gelanceerd werd? Het portaal bestaat reeds sinds
april 2011, maar kreeg een heel nieuwe vormgeving,
en staat nu open voor job-advertenties uit de hele
wereld. De dienstverlening is gratis – de initiatiefnemers zijn vrijwilligers die werkzoekenden in de werkgebieden van de antroposofie willen ondersteunen bij
hun zoektocht.

Wist je dat? een kind van nature uit een zeer diep religieus wezen is?
Het kleine kind, zoals we het kennen van in de moederschoot, van na de geboorte tot zowat het
negende, tiende levensjaar is één en al overgave aan zijn omgeving. Het drinkt op, zuigt op, inhaleert,
neemt op, geniet, ontvangt, absorbeert, verlichaamt, laat beklijven, geurt en smaakt, betast en begrijpt, luistert en kijkt, onderzoekt en benadert alles om zich heen met grote open onbevangenheid
en leergierigheid en maakt al deze indrukken en ervaringen tot zijn fysieke organen, tot zijn fysieke
lichaam. Wat het aan dankbaarheid, liefde, waardering, zinvolheid van onze handelingen, authenticiteit, respect, zorgvuldigheid en zorgzaamheid voor elkaar en voor de wereld van ons als vertrouwenspersoon heeft mogen beleven, dat zinkt diep en onbewust in zijn fysieke lichaam en wordt daar
- lang voordat een bewuste verwerking van deze waarnemingen en belevingen mogelijk is - tot de
diep, onderliggende, onbewuste bron van het oervertrouwen.
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We zouden dit de lichamelijke religie van het kleine kind kunnen noemen – de aan de goden gelijke
vreugde voor de geest, maar dan voor al het zintuiglijke.
Een sprankelende bron van oervertrouwen, zekerheid en zich geborgen voelen in deze wereld sproeit
hieruit voort. Door het mogen ontvangen van liefde, waardering en zinvolheid in zijn omgeving wordt
de morele, religieuze, emotionele en sociale vorming van het kind aangelegd. Dit gebeurt niet door
woorden, door lessen, door onderricht, maar wel door zinvolle daden en handelingen die wij uitvoeren, door onze gebaren, onze gestes, door onze levenshouding, door onze eigen morele houding tegenover de andere mens, dier, boom, bloem, plant, steen en ook tegenover alle onzichtbare
krachten …
Dan neemt het kind deze onuitwisbare, eindeloos grote, eeuwig sproeiende bron van het oervertrouwen, als fundament voor het gehele latere leven, gul in zich op. www.salutogenese.be

( dank aan Steven & Janice Salu-Hallez bij de geboorte van Anna-Lu, aan Nicola & Helena De Cono-Maryns bij de geboorte
van Nora en aan Christophe & Daisy Decoux bij de geboorte van Henry.)
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Novemberdroom:
“Laat ons levensrijke omgevingen creëren met krachtige bronnen –
waterrijke levenstuinen - waarin kleine kinderen thuishoren en tot
ontplooiing kunnen komen. Maar ook tuinen waar de doden mogen
aanwezig zijn en zich kunnen laven aan alle ingeschreven levensgebaren. Lezen ze ons door het oog van de waterplas? Nemen ze ons waar
door het levendige wateroppervlak?”
1 november 2013
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Sterven, een overgang naar anders leven; een geboren worden in louter bewustzijn.
32

Aanbevolen literatuur
rond kinderziekten en inentingen?
 'Vaccinaties doorgeprikt' Cisca Buis - Noor Prent - Tineke Schraper
www.ankh-hermes.nl

 'Das Gesundheitsbuch' Dr. Med. Jan Vagedes - Georg Soldner GU
 Gezichtspunten nr 20. Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie
Dubbelnummer Paul Meuwese 33. De oerbronnen van gezondheid
Salutogenese Michaela Glöckner 42. Inenten Waarom wel? Waarom niet?
Madeleen Winkler en Pieter Meester http://www.gezichtspunten.nl/
 'De eerste zeven jaar.' Kinderfysiologie Dr. Edmond Schoorel Christofoor
www.bol.com

 'Kinderziekte in het licht van de antroposofie' Wilmar Den Haag z.j.
 ‘Zieken thuis’ Tineke van Benthem … Vrij Geestesleven Zeist 1980
 'Kinderkrankheiten als Entwicklungsstufen des Menschen ' Norbert Glass WienLeipzig-Bern 1937
 'Krankheitsepochen der Kindheit' Walter Holtzapfel Stuttgart 1984
 ‘Gewoon kind zijn.’ John B. Thomson www.bol.com



'De eerste drie kinderjaren' Karl König Vrij Geestesleven Zeist 1977 90-6038-078-9

http://www.amazon.de/Die-ersten-drei-Jahre-Kindes/dp/3772502172



‘Het dilemna van de morele opvoeding’ Dr. Edmond Schoorel Christofoor www.bol.com
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 Kinderspreekuur: Michaëla Glöckler



‘Ontwikkelingsfasen van het kind’ B.C.J. Lievegoed



‘Groeiwijzer I en II’ Paulien bom Christofoor www.bol.com



‘De ontwikkeling van het kind;’ Frank C. Verhulst



‘Ins Leben begleiten’ Nicola Fels, B. Maris, Angelica Knabe



‘Babyjahre: Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren



‘De opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie’ Rudolf Steiner www.bol.com

www.bol.com
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‘Gesundheit für Kinder: Kinderkrankheiten verhüten, erkennen, behandeln: Moderne Medizin
- Naturheilverfahren - Selbsthilfe - Aktualisierte und überarbeitete Neuauflage’ [Gebundene
Ausgabe]
Dr. Med. Herbert Renz-Polster www.amazon.de



‘Kleuters in de klas’ Freya Jaffke Christofoor




‘L'intoxication vaccinale’ Fernand Delarue
‘Vaccinations, je ne serai plus jamais complice’ Doct Jean Méric,

http://www.info-vaccination.be/?Articles-de-Jean-MERIC





Artikels: http://childhealthsafety.wordpress.com/2012/03/14/government-experts-cover-upvaccine-hazards/
https://niburu.nl/gezondheid/4915-vaccinatie-is-geen-immunisatie
pdf-boeken: http://www.info-vaccination.be/?-Dr-Jean-PILETTEMario Betti
Engel
Ihr Wesen und Wirken in der Gegenwart
Best.-Nr. 210 / 72 Seiten / € 9,00

www.gesundheitaktiv.de

Wat er zichtbaar, hoorbaar wil worden……..laat zich lezen, horen……………………………..
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Waarnemingen van de gebaren van de levende wereld …... Leonardo Da Vinci 1452 - 1519
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