Osallistumismaksut: (Käteisellä tai MobilePay paikan päällä):
Päivölän iltaesitelmät € 25 / € 20 / ilta (sis. välipalatarjoilun).
Terapiaseminaari € 80.
Pianokonsertti: vapaa pääsy / ohjelma € 10.
Sunnuntaina terapiaseminaarin päätteeksi on lounasmahdollisuus (€ 15).
Ennakkoilmoittautumiset 31.7.2022 mennessä tekstiviestillä 050-305
2233.

Kesäisiä tapahtumia
to 4.8. – ma 8.8.2022 Vihdin Päivölässä ja Helsingissä

Rauhanimpulssien vaaliminen ja jakaminen
Millaisessa maailmassa haluamme elää?
Inhimillinen vai tekninen tulevaisuus?

Helsingin esitelmät € 45/35 (sis. välipalan), yksittäinen esitelmä € 25/20.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Järjestäjä: Vihdin antroposofinen työryhmä
Tiedustelut: Marja Mannaberg 050-305 2233 tekstiviestinä.
Päivölän virkistyskoti: Taivaantie 41, 03100 Nummela, 050 548 2356,
https://www.paivolanvirkistyskoti.fi/. Yöpymis- ja ruokailumahdollisuus.
Täysihoito 90 euroa/vrk.

Tervetuloa

kuuntelemaan – keskustelemaan – kyselemään!
ELÄMÄN TUULET, pastellimaalaus Onni Suhonen

To 4.8. – la 6.8.2022 klo 18.00–20.30

Rauhanimpulssien vaaliminen ja jakaminen
Päivölän virkistyskoti, Taivaantie 41, 02100 Nummela (Vihti)

Alustuksia, taiteellisia virikkeitä ja keskustelua: Kirjailija Anton Kimpfler,
pianisti Steffen Hartmann ja eurytmisti Almuth Steffens Saksasta. Kaikki
puheenvuorot käännetään suomeksi tai saksaksi. Lisäksi tarjolla
musiikkia, eurytmiaa ja erikielistä kirjallisuutta.
Torstai 4.8.2022 klo 18

Sisäinen rauha
Olemuksemme on usein täynnä ristiriitoja. Oma rauhoittumisemme
vaikuttaa jo itsessään riitelyn vähenemiseen maailmassa.
Perjantai 5.8.2022 klo 18

Pe 5.8. – la 6.8.2022 klo 14.30–17.00 / Su 7.8.22 klo 9.00–12.00

Terapiaseminaari
Syventävää havainnointia sisäelintemme terveydentilasta
Antroposofisen lääkärin Michael Hufschmidtin opastuksella tutustumme
niihin yhteyksiin, joilla on vaikutusta sisäelintemme hyvinvointiin.
Teemme ryhmäharjoituksia havainnoimalla ja aistimalla ympäristön
vaikutuksia elimistöömme.
Kiinnitämme erityistä huomiota neljään sisäelimeemme: munuaisiin,
sappeen, keuhkoihin ja sydämeen seuraavalla tavalla:
Munuaisten verenpuhdistus ja kasviperäisten tuoksujen haistelu –
Sapen rasvanpoltto ja kivennäisyhdisteiden maistaminen. –
Keuhkojen hengitys ja jäsentemme liikkeet tanssillis-leikillisessä
keveydessä. –
Sydämen ja verenkierron elvyttäminen ruohoniittyä tunnustelevin jaloin.

Rauha ihmisten ja kansojen välillä
Jos toisten ihmisten ja muiden kansojen keskinäisiä ongelmia aletaan
ratkoa turvautumalla väkivaltaan, ei voida päätyä hyvään lopputulokseen.
Vain rauhanomaiset keinot konflikteja ratkaistessa voivat johtaa
suotuisampaan tulevaisuuteen.
Lauantai 6.8.2022 klo 18

Rauha koko luomakunnan kanssa
Nykyään me käymme usein suoranaista sotaa luontoa vastaan. Etenkin
eläinmaailma joutuu yhä enemmän kärsimään, ellemme käyttäydy paljon
hienovaraisemmin kaikkea sitä kohtaan, mikä on tehnyt elämämme täällä
mahdolliseksi.
Sunnuntai 7.8.2022 klo 16

Konsertti Nummelan kirkossa, Kappelitie 5
Beethoven – Maiwald – Bach, pianisti Steffen Hartmann

*************************************
Maanantai 8.8.2022 klo 17.30–20.15
Suomen antroposofisessa seurassa, Uudenmaankatu 25 A
Alustukset: klo 17.30 Steffen Hartmann, klo 19.00 Anton Kimpfler

Minkälaisessa maailmassa haluamme elää?
Inhimillinen vai tekninen tulevaisuus?
Massiivisella voimalla pyritään nykyään vaikuttamaan sellaisen
yhteiskunnan puolesta, joka on täysin elektronisten automaattien
määrättävissä. Näissä tulevaisuuden kuvissa mennään jopa niin pitkälle,
että me ihmiset joutuisimme niissä kokonaan reunaan sysätyiksi. Eikö
tulisi olla juuri päinvastoin? Meidän tulisi tukea vain sellaista edistystä,
joka vastaisi myönteisellä tavalla omaa ihmisolemustamme ja
kehitystämme yhdessä maapallon kanssa.

