
Wereldverteldag 2017 bij het Rozenkruis: Verhalen over transformatie

18 maart Maastricht, Wycker Grachtstraat 20, 13.00 - 16.30 uur
18 maart  Rotterdam, Avenuu Concordia 102, 14.00 - 16.00 uur
19 maart Amsterdam, Paulus Potterstraat 2, 11.00 - 14.30 uur
19 maart Arnhem, Velperweg 58, 13.30 - 16.15 uur
19 maart Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, 14.00 - 15.30 uur
19 maart Den Haag, Bazarstraat 20, 14.00 - 17.00 uur
19 maart Eindhoven, Dierenriemstraat 4, 13.30 - 16.00 uur
19 maart Groningen, Nieuwe Boteringestraat 16, 15.00 - 17.00 uur
19 maart Hilversum, Koninginneweg 41, 10.30 - 12.30 uur
19 maart Hoorn, Roode Steen 15, 13.30 - 16.00 uur
19 maart Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, 14.00 - 17.00 uur
21 maart  Haarlem, Zakstraat 2, 20.00 - 21.00 uur
22 maart Gouda, Spieringstraat 1, 14.00 - 16.00 uur

Verhalenvertellers laten jaarlijks wereldwijd van zich horen op en rond 20 maart, want die 
datum - het begin van de lente op het noordelijk halfrond en het begin van de herfst op het 
zuidelijk halfrond - is al vele jaren bekend als wereldverteldag.

De School van het rozenkruis organiseert in maart 2017 op dertien plaatsen in Nederland 
een activiteit in het kader van wereldverteldag. De reden daarvoor is is dat het thema van 
dit jaar transformatie is. Dat onderwerp sluit perfect aan op dat waar het rozenkruis zich op 
richt: geestelijke bewustwording en vernieuwing. Er zijn talloze verhalen die dat innerlijke 
transformatieproces prachtig in symbolische vorm weergeven. 

Meer informatie over de afzonderlijke activiteiten is te verkrijgen door te klikken in de 
blauwe links van de plaatsnamen in het overzicht.

www.rozenkruis.nl

https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-maastricht
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-maastricht
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-rotterdam
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-rotterdam
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-amsterdam
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-amsterdam
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-arnhem
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-arnhem
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-bergen-op-zoom
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-bergen-op-zoom
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-den-haag
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-den-haag
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-eindhoven
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-eindhoven
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-groningen
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-groningen
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-hilversum
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-hilversum
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-hoorn
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-hoorn
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-utrecht
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-utrecht
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-haarlem
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-haarlem
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-gouda
https://www.rozenkruis.nl/activiteiten/wereldverteldag-transformatie-gouda
http://www.rozenkruis.nl
http://www.rozenkruis.nl


Citaten over transformatie en over verhalen

We dienen ons te realiseren dat onze weg naar transformatie gaat door het maken van 
fouten. Het is de bedoeling dat we fouten maken, ze herkennen en verdergaan om 
onbegrensd te worden.
Yehuda Berg

Menselijke verbondenheid is een machtig iets en heeft het vermogen om levens en 
uiteindelijk de menselijke ervaring te transformeren.
Kristi Bowman

Wanneer we stoppen met het denken over onszelf en onze zelfhandhaving, ondergaan we 
een werkelijk heroïsche transformatie van bewustzijn.
Joseph Campbell

Transformatie betekent letterlijk voorbij de vorm gaan.
Wayne Dyer

Persoonlijke transformatie heeft wereldwijde gevolgen. Als wij die weg gaan, gaat de 
wereld deze ook. De revolutie die de wereld zal behouden is uiteindelijk een persoonlijke 
ommekeer.
Marianne Wiliamson

Staak het streven. Dan zal er transformatie zijn.
Zhuang Zi

Verhalen vertellen onthult betekenis zonder de fout te maken die te definiëren.
Hannah Arendt

Als verhalenvertellers herstellen wij de orde met verbeeldingskracht. Wij boezemen steeds 
opnieuw hoop in.
Walt Disney

Er is gezegd dat na honger en dorst onze belangrijkste basisbehoefte verhalen vertellen 
is.
Kahlil Gibran

Een verhaal is een truc om een boodschap te laten binnensluipen in de verdedigde citadel 
van de menselijke denkgeest. 
Jonathan Gottshall

Verhalen onderwijzen, modelleren, verbinden en motiveren door een publiek emotioneel te 
transporteren.
Peter Gruber

Verhalen vertellen is vandaag de dag de krachtigste manier om ideeën in de wereld te 
brengen.
Robert McKee

Verhalen vertellen ons wat we al wisten en vergeten hebben, en herinneren ons eraan wat 
we ons nog niet hebben voorgesteld. 
Anne L. Watson
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