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Anton Kimpfler on työskennellyt vuosittain suomalaisten kanssa 1980-luvun
alusta lähtien - tänä vuonna jo 40. vuosi! Hän on syntynyt 1952 Allgäussa ja
asuu Freiburgin kaupungissa Lounais-Saksassa - kirjailija, esitelmöitsijä ja
perustamansa Wege-lehden päätoimittaja. Aktiivisen seminaaritoiminnan
myötä hän on luonut laajan verkoston erilaisten pienryhmien välille yli 20
maahan. Siten on muodostunut yli rajojen ulottuva yhteistyö, jossa ryhmät
inspiroivat toisiaan. Yhteyksiä syntyy myös kulttuuristen pienlehtien ja
kirjojen avulla. Anton Kimpflerin yli 40 nidettä käsittävän kirjallisen tuotannon
aihepiiri ulottuu - kuten hänen esitelmänsäkin - sosiaalisiin, ekologisiin ja
henkisiin kysymyksiin. !

!Steffen Hartmann, s. 1976, opiskeli pianonsoittoa Hampurissa Karin van

Buirenin johdolla. Vuonna 2007 hän perusti yhdessä Mathias Böltsin kanssa
MenschMusik Hamburg-nimisen musiikki-instituutin, jossa kehitetään uudenlaista muusikko-koulutusta.Lisäksi hän kirjoittaa säännöllisesti eri julkaisuihin
antroposofiasta, meditaatiosta ja musiikista. Yhdessä Torben Maiwaldin
kanssa hän on perustanut Edition Widar -kustantamon, joka on julkaissut
lukuisia teoksia. Hänen pianokonserteistaan on saatu nauttia Nummelan kirkossa. Tänä vuonna Steffen Hartmann tulee Suomeen seitsemännen kerran. !

!Antroposofinen lääkäri Michael Hufschmidt, s.1954, toimii lääkärinä

Wernsteinissa Saksassa. Hän on työskennellyt suomalaisten kanssa pienryhmissä eri paikkakunnilla aina 1980-luvulta alkaen. Vuodesta 2005 lähtien
on vuosittain pidetty hänen johdollaan terapiaseminaareja Vihdissä. Niissä
on käsitelty mitä erilaisimpia aiheita luonnonlääkinnästä, erityisesti suokasvien ja turpeen hoitavista ominaisuuksista. Olemme valmistaneet parantavia
ja suojaavia öljyjä, hoitaneet puita elvyttävillä preparaateilla sekä valmistaneet hoitavia elinkääreitä sekä monenlaisia luonnonlääkkeitä.!

!********************************!

Päivölän virkistyskoti, perustettu 1904, sijaitsee Vihdin Nummelassa
mäntymetsikön sylissä, Hiidenveden ja hiljaisen harjumaiseman kosketuskohdassa. Kävelypolkuja laajalla alueella ja näköalapaikkoja. Monet
kulttuurihenkilöt viettivät 1900-luvun kuluessa aikaansa Päivölässä, kuten
Aino Kallas, Eino Leino, Helvi Hämäläinen, Olavi Paavolainen, Aino Ackte,
Aarre Merikanto, Ilmari Kianto, Tito Colliander, Essi Renvall, Venny Soldan
Brofeldt, L. Onerva-Madetoja… ja monet muut historian merkkihenkilöt. !

!Mäkelän perheen ylläpitämä Päivölä on tunnelmallinen miljöö erilaisille juhlille, seminaareille, kokouksille, koulutustapahtumille, musiikki- ja taideleireille,
leirikouluille majoituspalveluineen ja kotiruokineen. Sauna ja uimaranta.!
Puh. 050 5482356 / Mikael Mäkelä. www.paivolanvirkistyskoti.fi!
Osoite: Taivaantie 31, Nummela. Hyvinkää-Hanko -tieltä noin 1.2 km.!
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Tulevaisuuden hahmottelua ajanhengen läsnäolossa
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Vihdissä ja Helsingissä
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Tervetuloa kuuntelemaan - keskustelemaan kyselemään!
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maalannut kotikoulussa perheen pitkän koronakaranteenin jälkeen.
Onni kysyy: Miksi te aikuiset olette aina edellä?
Miksi te ette elä tässä hetkessä?
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