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VAPAUDEN FILOSOFIA 
kokemuksellisena tienä 
ajattelun kehittämiseksi!

Hei! Lähde mukaan Talviseminaariin, joka järjestetään Helsingissä, Elias-
koululla 8.–9. helmikuuta 2020. Kaikille kiinnostuneille avoimen seminaarin 
aiheina ovat Rudolf Steinerin Vapauden filosofia sekä uusi syksylle ajoittuva 
Mikael-seminaari, sen idean työstäminen ja valmistelun aloittaminen.

Talviseminaarin visiona on kesäinen niitty, jossa kaikki mahdolliset tavat 
työstää Vapauden filosofiaa kukkivat rinnakkain ja ihmisten kiinnostusten 
mukaan. Ilmoittaudu mukaan seminaariin työskentelemään Vapauden 
filosofian kanssa tai ilmianna meille järjestäjille Vapauden filosofiaan pe-
rehtynyt tuttusi, jonka toivot lähtevän fasilitoimaan työryhmätyöskentelyä 
jollain innostavalla tavalla. Steinerin Vapauden filosofia on viitoittamassa 
tietä hengentieteen todellisuuteen, tämän perustan luomiseksi inhimillisen 
yksilöllisen ajattelun ja tietoisuuden voimin.

Seminaari tarjoaa mahdollisuuden tuoda näkyviin ja uusille kiinnostuneil-
le kipinäksi Vapauden filosofian tietä elävän ajattelun kokemukselliseksi 
kehittämiseksi, tarjoten työryhmiä Vapauden filosofian työstämiseksi ajatus- 
ja havaintoharjoitteiden, eri taiteiden sekä dialogisen keskustelun parissa 
työskennellen. 

Talviseminaari tapahtumana jatkaa osallistavien, työryhmäpainotteisten 
 seminaarien sarjaa tuomalla jälleen uusia mahdollisuuksia tarjolle ryhmä-
työskentelyn syventämiseksi. Talviseminaarin toisena tavoitteena on luoda 
pohja ja kutsua ihmisiä mukaan suunnittelemaan uutta Mikael-syysseminaa-
ria, perinteisesti toteutetun kesäseminaarin tilalle.

Järjestäjä 

Suomen antroposofinen liitto
Uudenmaankatu 25 A 4, 00120 Helsinki
toimisto@antropos.fi  www.antropos.fi



OHJELMA: 

Lauantai 8.2. – Aistimaailmaan sidottu ajattelu ja sen merkitys 

9:00-10  Ilmoittautuminen seminaariin sekä työryhmiin
10-10:30 Impulssialustus teemasta, Henri Murto
10:30-11 Kahvitauko 
11-12:30 Työryhmä I
12:30-14 Lounas ja kahvitauko
14-14:30 Puolimatka, ryhmien työn ”poikkitulemiset” toistensa kanssa
14:30-16 Työryhmä II
16:15-17 Taiteellinen lopetus

Sunnuntai 9.2.  – Aisteista vapaa ajattelu ja sydämen ajattelun herääminen

10-10:30 Impulssialustus teemasta, Oliver Ifill
10:30-11 Kahvitauko 
11-12:30 Työryhmä I
12.30-14 Lounas ja kahvitauko
14-15 Työryhmä II
15-16:15 Ryhmien loppusato, siemenet jaettavaksi ja istutettavaksi kasva-  
 maan tulevaa varten. Paneelikeskustelu: Vapauden filosofia yksilöl- 
 lisen, inhimillisen tahdon herättäjänä.
16:15-16:30  Seminaarin päätös, ja tuleva uusi Mikael-syysseminaari!

TYÖRYHMIÄ: 
Työryhmät I ja II osaan:

•	 Työryhmä	Vapauden	Filosofian	ajatusten	työstämiseen	eurytmian	keinoin.	–	
Eurytmia on yllättävän toimiva väline vaikeiden ajatusten ymmärtämiseen. 
Joillekin liikkuminen voi avata uuden tulkinnan ja ymmärryksen, toisille 
toisen liikkeen havainnointi avaa uuden näkökulman. Outi Rousu

Työryhmät I osaan:
•	 Työpaja	Vapauden	filosofiaan.	Havainnointi	ja	ajatteluharjoitukset	tahdotun	

ajattelun ja yksilöllisen voiman kehittämiseksi. Sydämen ajattelu. Tuulikki 
Sarekoski

•	 Kolmijäsennysryhmä	–	liikkuva	ja	tunteva	ajattelu	sosiaalisen	ymmärryksen	
perustana. Johannes Kananen (tvåspråkig arbetsgrupp)

•	 Mikaelinen	asenne;	alku	uudelle	syysseminaarille,	Henri	Murto

Työryhmät II osaan:
•	 Eurytmia	ajattelun	harjoittamisen	tukena.	Sirpa	Ulkuniemi
•	 Tarinankerronta	ja	mielikuvituksen	voima,	Ilkka	Hautala	ja	Vili	Korkkula
•	 Puheenmuodostus	ajattelun	harjoittamisen	tukena.	Oliver	Ifill

Ilmoittautumiset seminaariin: seminaarit@antropos.fi  
Ilmoittautua voi myös puhelimitse toimiston numeroon: 
050 424 1520, arki ma-to klo 10-15 välillä. 
Huom! Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Seminaarilippu 50/30 euroa (tilanteen mukaan). Seminaarimaksun voi maksaa pai-
kan päällä kortilla tai käteisellä ilmoittautuessa 8.2. klo 9:00–10 tai mieluiten liiton 
tilille, viimeistään 3.2. mennessä: FI44 8000 1901 4526 57 (viesti: talviseminaari).

Ruokailu omatoimisesti lähiseudun kahviloissa ja ravintoloissa. Seminaaripaikalla on 
kahvila. 

Seminaaripaikka: Elias-koulu, Ehrensvärdintie 31–35, Helsinki.
https://eliaskoulu.fi 

Järjestäjä Suomen antroposofinen liitto
Uudenmaankatu 25 A 4, 00120 Helsinki
toimisto@antropos.fi  www.antropos.fi

Tervetuloa mukaan osallistumaan ja luomaan uutta, inspiroivaa pohjaa yhteisel-
le Mikaeliselle työskentelylle!

Kuvat Steinerkoulun ykkösluokkalaisen 
muotopiirustusvihosta


