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ABC-wegwijzers (www.abc-antroposofie.nl/abc-brochures-166.html)
Kleurige boekjes die de weg wijzen in de antroposofie (gezondheid, puberen,
hoogsensitiviteit etc.. Zie het overzicht hieronder. Veel informatie voor weinig geld, nog
geen 5 euro)
Gezichtspunten (www.gezichtspunten.nl/)
Ruim 70 titels over praktische onderwerpen, bekeken vanuit de antroposofie. Kleine
boekjes van 3-5 euro.
Kleine Steiners (www.uitgeverijpentagon.nl/)
Ruim 90 titels van ca. 10-14 euro.
Stichting Rudolf Steiner Vertalingen (steinervertalingen.nl/)
Veel basiswerken
Uitgeverij Nearchus (nearchus.nl/)
Veel werken over nieuwe gezonde maatschappelijke ordening vanuit de antroposofie
Uitgeverij Christofoor (www.christofoor.nl/)
Boeken van Rudolf Steiner en anderen over de antroposofie
Tweedehands – UTZ (utz.nl/)
Hier zijn heel veel antroposofische boeken goedkoop verkrijgbaar.
Tweedehands – Boekwinkeltjes (www.boekwinkeltjes.nl/)
Hier zijn heel veel antroposofische boeken goedkoop verkrijgbaar.

Overzicht enkele ABC-wegwijzers:
Antroposofie: een moderne vorm van spiritualiteit
Een kennismaking met de antroposofie vanuit de vraagstelling: wat kan de antroposofie
betekenen voor de mens als sociaal wezen?

De schepping - Margarete van den Brink
Toeval of bedoeld? Hoe is de schepping ontstaan? Is het door ’dom toeval’ of door de
werkzaamheid van een hoger, ordenend, scheppend principe? In deze brochure laat de
schrijfster zien hoe de ontwikkeling van mens en wereld zowel in materiële zin als in
spirituele zin beschreven en begrepen kan worden.

Antroposofie en kunst Loek Dullaart
Kunst is bij uitstek een middel om de kloof tussen de spirituele en de aardse wereld te
overbruggen. In deze brochure wordt beschreven hoe Rudolf Steiner antroposofie en
kunst nadrukkelijk met elkaar verbond en hoe een spirituele impuls in de kunst vanaf het
begin van de 20e eeuw werkzaam is geworden.
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Wat is antroposofie? John Hogervorst
Deze brochure biedt een nadere kennismaking met antroposofie in woord en daad.

Rudolf Steiner, revolutionair zonder revolutie, John Hogervorst
Het is nauwelijks bekend dat Rudolf Steiner op sociaal gebied inzichten had die indien ze
ernstig genomen zouden worden tot een heel andere samenleving zouden leiden. Ze zouden
vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen. In deze brochure gaat het over
Rudolf Steiner als wereldverbeteraar en wordt duidelijk dat een sterk sociaal en
maatschappelijk engagement steeds deel van zijn werken is geweest.

Enkele basiswerken van Rudolf Steiner:













De filosofie van de vrijheid
Basiswerk over een manier van waarnemen en denken, als basis voor vrijheid. Niet
makkelijk, wel verrijkend. Sommigen speekt het meteen aan.
Antroposofie voor jonge mensen
Verzameling uitgeschreven toespraken van Rudolf Steiner over nieuwe mogelijkheden
voor de jeugd die leeft in een wereld beheerst door frase, conventie en routine.
De kernpunten van het sociale vraagstuk
Een boek over mogelijkheden voor een nieuwe maatschappij die recht aan de mens als
geestelijk, lichamelijk én sociaal wezen. Het beschrijft een maatschappijvisie, een schets
van een alternatieve maatschappij, waarin de drie gebieden cultuur, recht en economie
van elkaar gescheiden zijn en autonoom verbindingen met elkaar kunnen aangaan.
Antroposofie, een nieuwe benadering
Negen toespraken van Rudolf Steiner in de vorm van een levendige ‘reisbeschrijving’
door de gebieden van spiritueel leven.
Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag
Reeks toespraken van Rudolf Steiner in de vorm van een 'landbouwcursus'. Deze gaan
over de principes van een landbouw die met de natuur samenwerkt, in plaats van haar
op te jagen en uit te buiten.
Algemene menskunde als basis voor pedagogie
Soort ‘stoomcursus’ voor de eerste leraren aan de eerste lichting vrijeschoolleraren.
Toelichting vanuit algemene antroposofische inzichten over de mens en verbindt die met
de praktijk van pedagogie en lesgeven.
De weg tot inzicht in hogere werelden
Een beschrijving van omgaan met spiritualiteit vanuit een wetenschappelijk perspectief
en vanuit wisselende perspectieven. Hoe zijn sluimerende spirituele begrippen als
zelfstandigheid, liefde en vrijheid door middel van oefeningen door langzaam oefenen te
ontdekken.
De strijd om het menszijn
Toespraken over het mysterie van het kwaad. Wat zijn het voor krachten die 'goed' dan
wel 'kwaad' in de wereld brengen, waar komen ze vandaan, en hoe werken ze? Hoe
kunnen we omgaan met het zelfstandigheid temidden van (geestelijke) tegenkrachten?
Wat kunnen we doen om naar een werkelijk menselijke cultuur te gaan?
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