Graag herinneren wij je aan de lezing "Heelmeesters,
holisme uit oud Egypte, actueel voor nu" van Richard
Hoofs, zondag 21 november 2021 om 15.00 uur in de
zaal van De Binnenhof te Naaldwijk.

De oud Egyptische heelmeesters hadden een hoog bewustzijn over leven en dood. Zij
werkten vanuit een holistische visie en zagen het als hun taak de ander te helpen weer
‘heel’ te worden. Heling betrof lichaam, persoon en Ziel. Jammer genoeg is deze visie
vrijwel geheel uit onze huidige geneeskunde verdwenen.
Richard Hoofs gaat in deze lezing in op de holistische levensvisie van oud Egypte, waarin alles
met elkaar in verbinding is. Hoe het voelt om net als zij vanuit dit bewustzijn te leven en hoe
dit ons nu kan helpen. Ook behandelt hij de praktische mogelijkheden van de Egyptische
heelkunde in onze huidige tijd. Actueel is nu de Covid Epidemie en de betekenis ervan voor
onze samenleving. Wat deden de oude Egyptenaren bij een epidemie? Wat voor boodschap
bracht het hen en hoe kunnen wij er ons voordeel mee doen? Hoe zagen de grondleggers van
onze beschaving de dood? Hoe correspondeert dit met huidige wetenschappelijke inzichten
en wat betekent dit in deze huidige crisistijd voor ons?
Richard Hoofs
Richard Hoofs (1965) is werkzaam als huisarts op antroposofische basis, acupuncturist en
coach. Hij publiceerde vanaf 2000 regelmatig wetenschappelijke artikelen en
boekrecensies in medische vakbladen, zoals Huisarts & Wetenschap, Medisch Contact en
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Richard Hoofs is naast traditioneel huisarts ook holist. Zijn reizen naar het verre Oosten,
onder andere India, inspireerden hem tot een meer holistische kijk op het leven en op
gezondheid. Vanuit deze holistische kijk publiceerde hij vele boeken waaronder het in 2019

verschenen ‘Heelmeesters’ dat gaat over de holistische geneeskunde zoals die tot ons is
gekomen via de Egyptische sjamanen.

Programma
14.30 uur

: inloop.

15.00 uur

: aanvang lezing.

16.00 uur

: pauze.

16.30 uur

: lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen.

17.30 uur

: borrel en gelegenheid om Richard Hoofs te ontmoeten.

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via de website www.nieuwwestland.nl of door een e-mail
te sturen naar info@nieuwwestland.nl onder vermelding van: "Heelmeesters". De kosten
bedragen 20,- Euro of 20,- Wamu p.p. inclusief 1 consumptie ( koffie of thee ). De aanmelding
is definitief nadat wij de betaling hebben ontvangen. U kunt het bedrag overmaken op NL49
RBRB 88 35 16 05 37 t.n.v. Vereniging Nieuw Westland. Je kunt ook bellen met 06 414 47
684. Aan de zaal is de prijs € 22,50.
Betalingsvoorwaarden
Elke lezing, workshop of ander evenement heeft zijn eigen prijs. Deelname kan worden
geannuleerd tot twee weken vóór de datum van het betreffende evenement. Wij betalen dan
het deelnamebedrag volledig terug. Bij afmelding binnen twee weken tot de datum van het
evenement, betalen wij de helft van het deelnamebedrag terug. Bij afmelding binnen één
week tot de datum van het evenement betalen wij niet meer terug. Het betaalde bedrag kan
altijd worden gebruikt om deelname aan andere evenementen van Nieuw Westland (deels)
mee te betalen. Dat wordt dan verrekend.

Tot ziens!

De Binnenhof
Van der Hoevenstraat 17
Naaldwijk
0174 625776
www.partycentrumdebinnenhof.nl

