
Are Thoresen on syntynyt Norjassa 1952. 
Eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon lisäksi 
hän on opiskellut antroposofista lääketiedet-
tä, homeopatiaa, akupunktiota, osteopatiaa 
ja maanviljelystä. Vuodesta 1981 hänellä on 
ollut holistisiin käytäntöihin suuntautunut 
yksityisvastaanotto Sandefjordissa Norjassa. 
Hän on hoitanut pieneläimiä, hevosia ja myös 
ihmisiä. Hän on pitänyt paljon esitelmiä, 
erityisalueenaan eläinlääketieteellinen aku-
punktio, ja hän on julkaissut monia artikkeleita. Vuodesta 1984 lähtien 
hän on hoitanut syöpäsairaita, niin eläimiä kuin ihmisiä. Tätä aluetta 
hän on tutkinut paljon viime aikoina. Hän on julkaissut useita teoksia 
täydentävästä lääketieteestä. Niitä on julkaistu useilla kielillä. Uusim-
pia: ”Demons and Healing. The Reality of the Demonic Threat and the 
Doppelgänger in the Light of Anthroposophy. Demonology, Christology 
and Medicine” (2017) ja ”Experiences from the Threshold – and beyond: 
Understood through Anthroposophy” (2019), molemmat Temple Lodge.

seminAAriin ilmoittaudutaan maksamalla seminaarimaksu joko etukäteen 
tai käteismaksuna seminaaripaikalla. Osallistumismaksu, jolla voi osallistua 
kaikkiin tilaisuuksiin, on 80 euroa. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 60 
euroa. Yksittäiset esitelmät 20/15 euroa.

osAllisTumismAksun voi maksaa joko käteismaksuna (huom.) seminaaripai-
kalla ilmoittautuessa lauantaiaamuna tai 25.2. mennessä tilille Danske Bank 
FI3880001301981610 (viestiin merkintä ”Seminaari”).

Jos syöt lounAsTA Marjatta-koululla, ilmoita siitä järjestäjälle (yhteystiedot 
alla) 25.2. mennessä, jotta voimme varautua. Kahvi ja lounas eivät sisälly 
seminaarimaksuun. Lounas maksetaan paikalla.

seminAAripAikkA: Marjatta-koulu sijaitsee helppojen liikenneyhteyksien päässä 
Helsingin Pohjois-Haagassa, Poutuntie 12. Bussivaihtoehtoja: Elielinaukiolta 
nrot 40 ja 43 (pois Eliel Saarisen tie -pysäkillä); Kampista: nro 41 (pois Ilkantie) 
tai 42 (pois Pirkkolantien pys.) tai nro 63 (pois Santavuorentie). Itäkeskuksesta 
ja Westendin asemalta (Espoo): nro 550 (pois Hämeenlinnanväylä). Arabian-
ranta–Munkkiniemi-linja 52 (pois Teuvo Pakkalan tie).

JärJesTäJä: Helsingin antroposofinen työpiiri
Uudenmaankatu 25 A 4, 00120 Helsinki, puh. 050 345 4149,
sähköposti: jukka.sinkkonen@pp1.inet.fi
kotisivut: www.antropos.fi

Are Thoresen

Kristus-tietoisuus ja
vastustavat voimat
Viikonloppuseminaari 29.2.–1.3. 2020

Marjatta-koululla, Poutuntie 12, Helsinki

Esitelmät pitää Are Thoresen Norjasta

Lauantai 29. helmikuuta

klo 9 Ilmoittautuminen, kahvila avoinna

klo 10 Eteerinen selvänäkö ja vihkimys Pohjoismaiden kansoilla I

klo 13 Lounas

klo 14.30 Eteerinen selvänäkö ja vihkimys Pohjoismaiden kansoilla II
     –17.30 (kummankin session puolivälissä on lyhyehkö tauko)

 
Sunnuntai 1. maaliskuuta

Kuinka suhtautua sähkömagneettisissa laitteissa
kasvavassa määrin esiintyviin vastavoimiin? 

klo 9.15 Kahvila avoinna

klo 10 Rudolf Steinerin ”Ihmiskunnan edustaja” -veistoksen tutkiminen;
 keskellä on Kristus, Lusiferin ja Ahrimanin välissä.

klo 13 Lounas

klo 14.30 Vastavoimien tasapainottaminen kaikessa ihmisen luomassa       
     –17.30

Englanninkieliset esitelmät suomennetaan.


