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impuls Antroposofie door en voor jongeren

Onze website
is online!

ImpulsA

ImpulsA is een beweging/netwerk ontstaan
door een groep jongeren die de behoefte
voelden om met generatiegenoten de
antroposofie bespreek- en beleefbaar te
maken. We proberen meerdere keren per
jaar samen te komen in de zogenaamde
‘jongerenweekends’ (18 tot 40 jaar). Deze
weekends worden door de jongeren zelf
georganiseerd en vormgegeven. Daarnaast
proberen we met ImpulsA een netwerk te
bouwen waar we terecht kunnen met onze
vragen en ideeën over initiatieven die in ons
leven.

Over ImpulsA

De website is
voornamelijk bedoeld om
jongeren, die met
antroposofie bezig zijn of
hier graag kennis mee
willen maken, elkaar te
kunnen laten vinden. In
het verlengde daarvan:
om op de hoogte te zijn
van wat er zoal plaatsvindt
aan initiatieven en
mogelijkheden tot
ontmoeting.
https://impulsabe.wordpress.com/
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Volgende jongerenweekend
komt eraan!
Thema: Op weg naar de lange wil
Via een kunstzinnige benadering gaan we op
zoektocht naar de ‘lange wil’. Onze ‘lange wil’
(cfr. Jan Borghs) bestaat uit onze
voorgeboortelijke voornemens. Via het
kunstzinnig werken, stem, lichaamswerk én
het leren lezen van het gecreëerde, zoeken
we inzicht in verleden en toekomst van onze
biografie. Dit tot over de grenzen van
geboorte en dood heen. Tevens zal het geheel
verdiept worden via korte inhouden en
gesprekken. 
Verder is er tijd voor ontmoeting, zang, spel
en kampvuur.
Wanneer: 7-9 januari 2022
Kosten: we proberen het totaalbedrag onder
de € 70 te houden, alle kosten inbegrepen
(eten, overnachting, materiaal, …)
Locatie: nog onbekend, meer info volgt!
Aanmelden: door op deze mail te
antwoorden of door te mailen naar
ImpulsAntroposofie@protonmail.com

Meer informatie krijg je na aanmelding via
mail! 
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Schrijf je in op
onze

nieuwsbrief!
Zo mis je niets van onze
toekomstige initiatieven
en evenementen! 
Klik hier om je in te
schrijven op de
nieuwsbrief of bezoek
onze website.
Onze volgende
nieuwsbrief zal enkel
verzonden worden naar
mensen die zich hebben
ingeschreven! 
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