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Gedicht van de maand
Eens spraken sterren tot de mens;
Hun verstommen is wereldlot.
Het waarnemen van dit verstommen
Kan leed zijn voor de aardemens.
In de zwijgende stilte echter rijpt
Wat mensen tot de sterren spreken;
Het waarnemen van hun spreken
Kan kracht worden van de geestesmens.

Rudolf Steiner (1861-1925)
Vertaling: Wijnand Mees

Wist u dat
er over een tijd geen of veel minder boekwinkels zullen zijn,
als mensen hun boeken bij
BolCom blijven kopen?
Bloemengroet voor Sergej Prokofieff
Op 16 januari jongstleden werd Sergej Prokofieff 60 jaar en zoals ook
in de vorige Nieuwsbrief al werd vermeld, wilden we deze mijlpaal niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Dankzij de vrijgevigheid van een aantal
mensen kon hem - naast een gezamenlijke brief, waarin wij hem uitgebreid feliciteren en van onze steun en vriendschap verzekeren - ook
een bloemengroet worden gebracht. Wij hopen dat hij op deze dag
veel felicitaties en steunbetuigingen heeft ontvangen, die hem nieuwe
kracht en moed voor de toekomst schenken.
Nieuw boek!
Nog enkele dagen en dan is het
zover: als alles goed gaat zal op
maandag 16 juni a.s. Prokofieffs
boek over Het mysterie van de
Opstanding verschijnen. Een magistraal werk, waarin op tot nu
toe ongekende wijze de geheimen van het Mysterie van Golgotha worden ontraadseld. Met
name het derde hoofdstuk, waarin Christus’ tocht naar het binnenste van de aarde, dwars door
de verschillende rijken van het
boze heen, wordt beschreven,
kan met recht ‘uniek’ worden
genoemd. Hetzelfde kan worden
gezegd van zijn bespreking van
de verschillende vormen van
communie, die door Rudolf Steiner zijn vernieuwd of ingesteld,

en - wat haast nog belangrijker is door hem in zijn eigen leven zijn
gerealiseerd. Zoals Sergej Prokofieff laat zien neemt de zogeheten ‘geestelijke communie’ daarbij
een centrale plaats in.
In de beide bijlagen gaat Sergej
Prokofieff ten slotte uitgebreid in
op het fenomeen van de stigmatisatie en de daarmee verbonden
‘tijdreizen’, zoals die o.a. bij Anna
Katharina Emmerich en Therese
Neumann - en in onze tijd bij Judith von Halle - voorkomen. Hierdoor is dit boek niet alleen tijdloos, maar tevens zeer actueel.
Een onmisbaar boek voor ieder,
die - zoals Rudolf Steiner steeds
weer benadrukt - tot een dieper
begrip van het Mysterie van Golgotha wil komen.

Boekbespreking en werkconferentie
Zoals velen van u niet zal zijn
ontgaan, heeft in het mei-nummer van Motief een uitgebreide
recensie gestaan van Sergej Prokofieffs grote boek over De kringloop van het jaar, geschreven
door Juul van der Stok. Zie Motief nr. 182, mei 2014, pag. 26.
Alsof het allemaal niet op kan zal
op 4 oktober a.s. bovendien in
het kader van het Michaëlfeest
een landelijke werkconferentie
rondom ditzelfde boek worden
gehouden, georganiseerd door
de jaarfeestengroep van de Antroposofische Vereniging. Uiteraard is Perun zeer verheugd
over al deze onverwachte belangstelling. Nadere mededelingen over deze conferentie volgen te zijner tijd in Motief.
Wist u dat
het verzendklaar maken van een
pakje ongeveer een half uur kost,
of het nu om 1 boek gaat of om
een hele doos ?
Nieuwe uitgaven: zie pag. 2

De eerstkomende Nieuwsbrief verschijnt rond september 2014. Bijdragen zijn van harte welkom.
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Wist u dat
u de boekenbranche, en daarmee ook het antroposofische
boek, kunt steunen door uw
boeken via de boekhandel of
direct via de uitgever en niet via
BolCom aan te schaffen?
Nieuwe uitgaven
Na het uitkomen van het nieuwe
boek over Het mysterie van de
Opstanding in juni van dit jaar zal
men bij Perun niet met de armen
over elkaar gaan zitten. In overleg met Sergej Prokofieff is namelijk tot de uitgave van enkele
belangrijke werken besloten.
Aangezien er al veel voorwerk is
verricht, zullen de eerste nieuwe
Wist u dat
BolCom de verzendkosten die u
als koper betaalt niet aan de verkoper doorgeeft, maar in eigen
zak steekt?
Actie: werf een abonnee voor de
Nieuwsbrief
Zoals u weet stuurt Perun enkele
malen per jaar een nieuwsbrief
rond, waarin actuele ontwikkelingen worden besproken. Op dit
moment ontvangen zo’n kleine
200 mensen deze nieuwsbrief.
Door omstandigheden is het aantal mensen dat de nieuwsbrief
ontvangt de laatste tijd verminderd. Enerzijds komt dit, doordat
Perun enige tijd geleden besloten heeft de nieuwsbrief alleen
nog per e-mail en niet meer per
post te verzenden. En anderzijds

uitgaven naar verwachting al dit
najaar kunnen verschijnen. In de
allereerste plaats betreft dit Prokofieffs grote boek over De verschijning van de etherische Christus. De vertaling hiervan is goeddeels klaar, zodat het boek hopelijk nog dit najaar in de boekwinkels zal liggen. Rond die tijd
wordt ook de uitgave verwacht
van Prokofieffs kleine maar uiterst belangrijke boekje Wat is
Wist u dat
het € 3,84 kost om via BolCom
een simpel boek van 250 gram
te verzenden? Terwijl voor € 4,50
een hele doos met 10 kilo boeken
naar een boekwinkel kan worden
opgestuurd?
raakt het adressenbestand stilletjes aan verouderd, doordat er
mensen overlijden, van e-mailadres veranderen, enzovoorts.
Opzeggingen komen maar zelden voor.
Omdat de nieuwsbrief erg belangrijk is om aan het werk van
Perun bekendheid te geven, zouden wij heel graag zien dat het
aantal abonnees op peil blijft of
zelfs toeneemt. Vandaar onze
vraag aan u: bent u enthousiast
over de uitgaven van Perun en
kent u iemand die hier wellicht
ook interesse in heeft, wijs hem
of haar dan op het bestaan van
de nieuwsbrief. Als iedere lezer
van de nieuwsbrief één nieuwe
abonnee zou aanbrengen, zou
het aantal abonnees verdubbelen. Het werk van Perun zou hierdoor weer een belangrijke nieu-
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antroposofie? Een derde uitgave
die op stapel staat is de vertaling
van Prokofieffs nieuwe boek
over Het mysterie van Michaël. De
duitse uitgave hiervan verschijnt
binnenkort. Op verzoek van Sergej Prokofief zal Perun de vertaling van dit nieuwe boek direct
na verschijnen ter hand nemen.
Als alles meezit kan dit nieuwe
boek dan in het voorjaar van
2015 verschijnen. Een laatste uitgave ten slotte waaraan gewerkt
wordt betreft Prokofieffs boek
over Rudolf Steiners houten
beeldengroep De Mensheidsrepresentant. Deze uitgave
wordt voor het najaar van 2015
verwacht. Genoeg om naar uit te
zien dus!
we impuls ontvangen. Dus ieders
hulp is meer dan welkom!
Nieuwe abonnees kunnen zich
aanmelden door een e-mail te
sturen aan:
perunboeken@kpnplanet.nl,
met als onderwerp ‘nieuwsbrief’
Eerdere nummers van de nieuwsbrief kunnen worden ingezien
via de website van Perun:
www.perunboeken.nl
pagina ‘nieuws’
Wist u dat
de belangrijkste antroposofische
boekwinkels een webwinkel
hebben met vrijwel dezelfde
service als BolCom? U kunt daar
alle boeken die u zoekt vinden en
bestellen.

