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Deze zomer zal het op 26 juli a.s. zeven jaar geleden zijn dat Sergej O. Prokofieff
door de poort van de dood ging. Wij willen in een grotere kring hierbij stilstaan
op een herdenkingsmiddag met muziek, euritmie, poëzie en persoonlijke
herinneringen. Tevens zal Jelle van der Schuit een inleiding houden over het
laatste postuum verschenen boek van Prokofieff: Rudolf Steiner - Fragment einer
spirituellen Biografie.
Vanwege de vakantieperiode zal deze herdenking plaatsvinden op zondag 29
augustus, zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn. Tevens hopen we
dat tegen die tijd de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, waardoor meer
mensen zijn toegestaan. We zijn nog zoek naar een passende locatie. U ontvangt
hierover tijdig nader bericht.
De coronacrisis heeft de wereld op sociaal, economisch, cultureel ernstig
ontwricht. De drastische maatregelen brachten aanzienlijke nevenschade met
zich mee, ook qua gezondheid. De antroposofie stelt ons in staat om al deze
verschijnselen te duiden vanuit de onzichtbare machten van het kwaad en hun
invloed op het menselijke zieleleven. De ernst van de huidige situatie bracht ons
tot het besluit om een middag te organiseren over het belangrijke boek van
Sergej O. Prokofieff, getiteld De ontmoeting met het boze en de grondsteen van het
goede. Wij zijn verheugd dat Sebastiaan de Vries bereid is om op deze middag
een voordracht te houden, waarna ook een gesprek met het publiek plaatsvindt.
De middag wordt gehouden op zondagmiddag 27 juni a.s. in de Stichtse Vrije
School te Zeist. Verdere bijzonderheden over dit evenement zijn te vinden in een
flyer die samen met deze nieuwsbrief is verzonden.
Verder nadert het boek over Het raadsel van het menselijke ik van Prokofieff zijn
voltooiing. De stichting heeft besloten om dit boek ten doop te houden in een
nieuwe uitgeverij, genaamd Kitesj. De naam Kitesj verwijst naar de legendarische
Russische stad Kitesj die onder dreigende omstandigheden voor het uiterlijke
oog verdween en daarbij een hogere werkelijkheid aannam. Alleen op grond van
een innerlijke ontwikkeling kan iemand Kitesj nog waarnemen: zo blijft deze
stad beschermd tegen kwade bedoelingen. De vertelling van de onzichtbare stad
Kitesj is nauw verwant met de geschiedenis van de graal.
Het boekje zal in het begin van de herfst kunnen verschijnen en we kunnen nu al
vast onthullen dat Rien Zwijnenburg speciaal voor deze gelegenheid een
prachtige schildering heeft gemaakt van Christophorus die de omslag zal sieren.
Het boekje van Ralf Gleide over het etherhart in relatie tot inzichten van Sergej
Prokofieff wordt inhoudelijk verder uitgebreid, wanneer het uiteindelijk
verschijnt is op dit moment nog niet aan te geven.

Tot slot is het bijzonder verheugend dat in Heidelberg op 11 april jl. de Sergej O.
Prokofieff-Akademie is opgericht! Deze academie heeft dezelfde doelstelling als
Stichting Sergej O. Prokofieff, namelijk het bevorderen van het werk van Sergej
Prokofieff door middel van voordrachten, conferenties en publicaties.
Het bestuur

