Stichting Sergej O. Prokofieff nodigt u uit
op zondagmiddag 10 oktober 2021
in de Stichtse Vrije School te Zeist

Boekpresentatie

Het boekje Het raadsel van het menselijke ik van Prokofieff is uitgebracht door de uitgeverij Kitesj: een nieuwe uitgeverij die wordt
ondersteund door de Stichting Sergej O. Prokofieff.
Rien Zwijnenburg heeft speciaal voor dit boekje de afbeelding op de
voorkant ontworpen. Jelle van der Schuit is de vertaler.

INHOUD
Sergej Prokofieff verdedigt het principe van het ik op basis van de
antroposofie van Rudolf Steiner. Hij maakt daarbij onderscheid tussen het niveau van het gewone, het hogere en het ware ik van de
mens. Behalve het gewone ik blijkt het namelijk zinvol om ook het
bestaan van een hoger Ik te erkennen, waarmee we innig, maar doorgaans goeddeels onbewust zijn verbonden. De antroposofie wijst op
het grotere perspectief van karma en reïncarnatie. Onze motieven in
dit leven houden verband met voorgaande levens: we zijn geen onbeschreven blad. Vanuit een nog hoger standpunt kan het ik in samenhang worden gezien met het wezen van Christus dat – boven alle
religies verheven – kan worden opgevat als principe van universele
mensenliefde en zelfs als het Ik van de mensheid. Vanuit dit hoogste
niveau is ieder mens verwant met Christus. Deze verwantschap
vormt de kern van het ware Ik.
PROGRAMMA
Het programma ziet er als volgt uit:
13:00 – 13:30 Inloop
13:30 – 13:35 Welkom
13:35 – 13:45 Kunstzinnige opmaat
13:45 – 14:00 Feestelijke introductie
14:00 – 14:50 Voordracht door Paul van Panhuys over het boek
14:50 – 15:00 Uitwisseling met het publiek
15:00 – 15:05 Afronding
15:05 – 16:00 Receptie met hapje & drankje & boekverkoop
Plaats:

Aula in de Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9,
3034 PT, Rotterdam
Kosten:
Vrijwillige bijdrage (ter plekke of via overmaking op
rekening NL80 RABO 0337 6357 30 ten name van
Stichting Sergej O. Prokofieff met vermelding van
naam + 10 oktober 2021)
Aanmelden: noodzakelijk, bij Jelle van der Schuit (06-21412688,
jvdschuit@gmail.com)
Website:
www.stichtingprokofieff.nl

