
Spiritualiteit in je boekenleven (try-out).  

Ontdek welke boeken een belangrijke rol in jouw spirituele ontwikkeling hebben gespeeld. 

Introductie: woensdagmiddag 20 sept. 15.00-17.00 uur €10,- 

Workshop: 4x woensdagmiddag 4-11-25 okt. en 1 nov. 15.00-17.00 uur € 65,-  

Locatie: De 3e verdieping in Cultureel Centrum Rozet in Arnhem 

Opgave www.d3everdieping.nl of boekenpad@gmail.com 

Tijdens deze workshop ga je op zoek naar de rode draad in jouw persoonlijke spirituele 

leven. Je trekt in vogelvlucht langs de 7-jarige levensfasen vanuit de antroposofie en gebruikt 

hierbij je eigen leesbeleving als gids. 

 Zo werkt datgene wat je gelezen hebt vaak als een wegwijzer op jouw levenspad. 

Het gaat hierbij niet zozeer om hoeveel je gelezen hebt maar wel om wat je eruit gehaald 

hebt. Hoe je het ervaren hebt en tot welke richting dat geleidt heeft. 

Dit hoeven dus lang niet altijd boeken met een bewust gekozen spiritueel onderwerp te 

zijn. Dat gebeurt vaak pas op latere leeftijd. De spiritualiteit waar jij gevoelig voor bent vind 

je vaak onverwacht tussen de regels van jouw favoriete boeken door.  

Of je nu innerlijk of uiterlijk reist, in beiden schuilt een avontuur! 

De kern van deze workshop draait om de vraag:  

Hoe is jouw spirituele reis via de boeken verlopen? 

En welke vorm heb jij gevonden om die spiritualiteit een plek in je leven te geven? 

  

 

Met Boekenpad breng je het boek naar binnen.  

Inzicht, verdieping, richting:  www.boekenpad.nl 

Anneke Sondaal: heeft een passie voor boeken en mensen en brengt deze graag op allerlei 

manieren samen. Ze werkte meer dan 25 jaar zowel in de reis- als in de spirituele 

boekhandel. “Mijn passie ligt erin het boek naar binnen te brengen. In de zin van; Wat doet 

het met je? Wat haakt er? Want daar zit energie die raakt aan onze eigen verhalen.’’  

Daarnaast ben ik als biografisch gesprekscoach gericht op alle mogelijkheden binnen de 

persoonlijke ontwikkeling. Info: boekenpad@gmail.com/www.boekenpad.nl 

 


