de Mens en zijn Natuur

Elke bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

verder komen met de aarde, en met elkaar



Waarnemen van gewas en bodem (kijken, voelen, ruiken,
proeven); aanspreken van onze zintuigen!

Jaarcursus op acht zaterdag ochtenden
in de Kas, Zutphen, start 26 september 2015



Bespreken van denkbeelden waarbij samenhangen (tussen
processen in bodem en gewas, voeding, het menselijk denken,
voelen en handelen) worden onderzocht.
Steeds wordt daarbij een werk van een grote kunstenaar
betrokken, dat in bijzondere relatie staat tot het betreffende
jaargetijde.

Hoe ontwikkelen we een bewust en moreel handelen ten opzichte van
de aarde en onze medemens? Dat vraagt om onderzoek naar aspecten
van het leven die meestal als vanzelf ‘gewoon gebeuren’!

idee

zaad



Doen van een creatieve oefening om de essentie van
waarnemingen en denkbeelden op andere wijze te onderzoeken.

initiatief

groei



ontmoeting

bloem

Gesprek en uitwisseling vanuit eigen belevingen, ervaringen en
deskundigheid.

voeding

vrucht



lichaam

aarde

Werken aan een persoonlijke onderzoeksvraag die door het jaar
heen wordt meegenomen.

In deze jaarcursus onderzoeken we elk seizoen met elkaar ons denken,
voelen en handelen (onze ‘menselijke natuur’) in relatie tot de
processen die we waarnemen in de natuur en vooral in (de teelt van)
cultuurgewassen en hun voedingskracht.
Enkele vragen die we onderzoeken:


Welke gewassen zijn nou typerend voor winter, voorjaar, zomer
en herfst? Welke voedingskracht bieden ze ons?



Welke kwaliteiten die we als mens kunnen ontwikkelen vinden
we terug in die vier seizoenen en de voeding die zij ons bieden?



Wat leert ons het afsterven, zaadvormen en weer ontkiemen
van de plant ten aanzien van onze eigen initiatiefkracht, falen,
doorzettingsvermogen en dienstbaarheid?

De begeleiding is in handen van:
Jan Weijsenfeld (‘het groene weten’), biologisch dynamisch tuinder,
was jarenlang verbonden aan zorgboerderij de Vijfsprong in Vorden.
Bart Keer (‘Keerpunt Producties’), kunstenaar -onderzoeker en docent
in het v.o.
Samen leidden Jan en Bart in 2014 een jaarcursus waarin met de
cursisten het thema ‘de Mens en zijn Natuur’ werd onderzocht.
Waar zinvol kunnen een of meer gastdocenten worden ingeschakeld;
in ieder geval wordt er samengewerkt met ‘Het Labyrint’, door in winter
en zomer het labyrint te lopen in de tuinen van de Kas dat door Jaap
Terburg is aangelegd.
‘de Mens en zijn Natuur’
is een initiatief van Jan Weijsenfeld en Bart Keer.
Meer informatie: info@keerpuntproducties.nl of 06 28937947

de Mens en zijn Natuur – praktische informatie:

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Waar:

de Kas (binnen en in de tuinen),
Harenbergweg 1, Zutphen

Wanneer:

26 september, 7 november en 12 december
2015, 6 februari, 19 maart, 21 mei, 25 juni
en 27 augustus 2016.

Hoe laat:

acht zaterdagen, steeds van 9.30 tot 13.00

Kosten:

€ 225,- *

De cursus is bedoeld als inspiratie en hulp voor ieder die verder
wil komen met het op een vernieuwende en zorgzame wijze
verantwoordelijkheid dragen en ondernemen.
Bijvoorbeeld in landbouw en zorg (zorgboerderijen), maar ook op
het vlak van voeding, energie, economie of sociaalmaatschappelijk werk of onderwijs.
Deze cursus is, ongeacht beroepsrichting, vooral ook een verdere
verkenning van wat nou echt het verschil maakt als het gaat om
de toekomst van mens en aarde.
Al nagedacht hoe de polariteit graan – aardappel terugkomt in
jouw eigen werkzaamheden?

Meer informatie:

info@keerpuntproducties.nl
of 06 28937947

Aanmelden*:

info@keerpuntproducties.nl

* Mocht het bedrag een probleem vormen, en de wens om deel
te nemen is heel groot, dan zoeken we een oplossing.
Deze cursus kan gezien worden als zinvolle bijscholing voor de
beroepspraktijk en in overleg kijken wij graag hoe wij daaraan
tegemoet kunnen komen.
* Aanmelding is definitief na overmaking van het bedrag.

In overleg is het mogelijk om een informatief gesprek of
oriëntatiebijeenkomst vooraf te organiseren.

