Meer weten, meedoen?
Contact
Contact met het Elisabeth Vreede Instituut
gaat via het e-mailadres en de website:
info@evreedeinstituut.nl
www.evreedeinstituut.nl
U kunt zich hier:
Opgeven om op de hoogte gehouden
te worden van de activiteiten van het
instituut.
Aanmelden voor actief meewerken
(op vrijwillige basis).
Elisabeth Vreede (1879-1943)
Vreede Archief Den Haag

Wie was Elisabeth Vreede?
Zij is geboren in 1879 in Den Haag, en was lid
van de eerste groep leidinggevenden van de
algemene Antroposofische Vereniging, naaste
medewerkster van Rudolf Steiner, en als
astronome de eerste leidster van de
Mathematisch-Astronomische Sectie van de
Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Zij
stierf in 1943 in Ascona (Zwitserland).
Het Elisabeth Vreede Instituut waardeert
haar pionierswerk en wil het voortzetten.

Informeren over hoe u het instituut
ook financieel kunt ondersteunen.
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ANTROPOSOFISCH
GEORIËNTEERDE
ASTRONOMIE

Doelstellingen

Activiteiten

Uitgangspunt

Het instituut wil het antroposofisch werk van
Elisabeth Vreede in de astronomie voortzetten en heeft daarvoor drie pijlers:

Er zijn al verschillende activiteiten gaande
binnen het kader van het instituut, zoals
inventarisatie van de nalatenschap van
Vreede en het waardig verzorgen van haar
nalatenschap. Onderzoek naar de lemniscatische planeetbanen staat tevens hoog op
de agenda. Het gaat om onderzoek aan de
lemniskatische planeetbewegingen op basis
van de Gesamtausgabe en computersimulaties.

Het instituut gaat uit van de visie dat bij de
huidige problemen in de samenleving de
mens in het centrum moet worden geplaatst.
De mens maakt deel uit van de natuurlijke en
van de geestelijke wereld. Het kan tot meer
inzicht in de oorzaken van veel problemen
leiden, wanneer op basis van de antroposofie
bewust en helder gedacht wordt over hoe de
geest concreet in de kosmos, de mens en de
aarde werkt. Het bemiddelen tussen
uitersten kan dan worden versterkt en in
plaats van polarisatie en angst kan gesprek,
heling en vertrouwen ontstaan.

Het Elisabeth Vreede Instituut streeft
naar het doen van onderzoek naar
antroposofisch georiënteerde astronomie en verspreidt kennis op dit
gebied.
Het instituut ondersteunt een goed
beheer en zorgvuldige ontsluiting van
wat Elisabeth Vreede heeft nagelaten
en het gebruik ervan in onderzoek.
Het Instituut streeft naar een centrale
rol bij het bundelen van wereldwijde
initiatieven op bovengenoemde gebieden, en onderneemt ook zelf
initiatieven.
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Astronomie als brug
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De vraag hoe de microkosmos van de mens
verbonden is en in wisselwerking staat met
de macrokosmos van de sterren, loopt door
de hele antroposofie van Rudolf Steiner. In de
huidige tijd van materialisme is een concreet,
direct inzicht in dergelijke verbanden niet
eenvoudig te realiseren. Het is echter het
gebied van de astronomische wetenschap
dat waarschijnlijk als eerste in samenhang
gebracht zou kunnen worden met spirituele
inzichten.

Het gaat er bij de astronomie om dat er een
brug geslagen wordt tussen de verschillende
wetenschapsgebieden, zodat op een juiste
manier ‘het astronomische’, dat in de
verschillende sectoren van de wetenschap
zijn opgave heeft, ook in het daglicht komt.
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