
Boek over de Mensheidsrepresentant in aantocht! 

Enigszins vertraagd zal eind september eindelijk het boek 
van Sergej Prokofieff over de Mensheidsrepresentant ver-
schijnen, een bijzondere uitgave. Het boek bevat 15 korte 
hoofdstukken waarin Rudolf Steiners houten beelden-
groep telkens van een andere kant wordt belicht. Bij lezing 
ontstaat sterk de indruk dat deze hoofdstukken een  soort 
meditatief karakter dragen: enerzijds lijken ze duidelijk uit 
de meditatieve arbeid van de auteur te zijn ontstaan, ter-
wijl ze zich anderzijds juist door hun korte omvang uitste-
kend als meditatiestof lenen. Wij zijn blij dat dit unieke 
boek over een uiterst belangrijk en actueel onderwerp nu 
eindelijk kan verschijnen!  

Boekgegevens: 
Auteur: Sergej O. Prokofieff 
Titel: De Mensheidsrepresentant. De houten beeldengroep 
van Rudolf Steiner. Een openbaring van het geestelijke doel 
van aarde en mensheid. 
Binding: gebonden uitgave (met diverse  illustraties) 
Omvang: circa 160 pag. 
Prijs: € 22,90 
ISBN: 978-90-76921-34-4 

Verschijnt eind september/begin oktober 2016 

Verkrijgbaar via de boekhandel en rechtstreeks bij Perun. 

Beste vrienden, 

Eindelijk na lange tijd weer 
een nieuwsbrief van Perun, 
bijna een jaar na de vorige. 
Anders dan u bent gewend 
ditmaal slechts een hele 
korte uitgave met alleen 
het allerbelangrijkste 
nieuws. Perun gaat namelijk 
verhuizen en met al die 
boeken is dat heel veel 
werk. Meer nieuws over de 
achtergronden van Perun 
volgt dan in het volgende 
nummer. Rest ons iedereen 
nog een goede laatste zo-
mertijd te wensen! 

Perun gaat verhuizen! 
Ooit als klein bedrijfje begonnen is Perun inmiddels uitge-
groeid tot een wat grotere onderneming, met een aan-
zienlijke boekenvoorraad. Hierdoor is Perun Boeken uit 
zijn huidige jasje in Bergen op Zoom gegroeid en werd het 
noodzakelijk om naar een nieuw onderkomen uit te 
kijken. Tegelijkertijd bestond de wens naar een wat 
centralere vestigingsplaats. Na lang zoeken is nu eindelijk 
een geschikt plekje gevonden, en wel in Rotterdam.  Per 1 
september a.s. is het zover en gaat Perun verhuizen. 

Het nieuwe adres is: 
Kooikerweg 259, 3069 WP Rotterdam. T: 010 - 236 71 94 
Het e-mailadres blijft ongewijzigd: info@perunboeken.nl 

Wij hopen op ons nieuwe adres weer veel vruchtbaar 
werk te mogen verrichten! 

NO. 12 - ZOMER 2016 

‘Michaël wil in 

de toekomst zijn 

woonstee 

opslaan in de 

harten, in de 

zielen van de 

mensen op 

aarde’. 

Rudolf Steiner  

Nieuwsbrief Perun Boeken 
Boeken op het gebied van antroposofie, christologie, filosofie en geschiedenis

 Perun Boeken, Kooikerweg 259, 3069 WP Rotterdam (m.i.v. 1 september 2016) 
  T: 010 - 236 71 94; E: info@perunboeken.nl; www.perunboeken.nl 

Nieuwe lezingen: 
Na de succesvol verlopen lezingen van dit voorjaar in Zeist 
en Den Haag en de Zomeruniversiteit Antroposofie in het 
zuid-belgische plaatsje Macon zijn voor het najaar weder-
om enkele nieuwe lezingen gepland: 
- 28 september, Zoetermeer: de Michaël-impuls; 
- 16 november, Den Haag: Rudolf Steiner, grondlegger van 
de Nieuwe Mysteriën; 
- 12 december, Rotterdam: Advent en de drie voorchriste- 
lijke offers van de nathanische ziel. 
Zie verder: www.perunboeken.nl/mededelingen   


