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21.9.			 Millaista aikaa henkisesti elämme tällä hetkellä? Uusia ja vähän vanhem-
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Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4,
torstaisin klo 19–21.
Avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa keskustelemaan!
Oviraha huoneiston hyväksi 2 euroa.

Antroposofisen seuran salissa, Uudenmaankatu 25 A 4,
torstaisin klo 18.30–21.
Avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa keskustelemaan!
Oviraha huoneiston hyväksi 2 euroa.

		 pia henkisiä liikkeitä ja suuntauksia on toiminnassa. Mikä on niiden mer		 kitys, ja kuinka teosofinen liike, ruusuristiläisyys ja antroposofia näkyvät
		 ajassamme? Onko niillä vaikutusta, vai ovatko ne pikemminkin sivusta		 katsojia nykyajassa?
			 Aiheesta alustavat Teosofi-lehden päätoimittaja Tapio Rätt-Seule, 		
			 Ruusu-Risti-lehden päätoimittaja Jarmo Anttila sekä Takojan 			
			päätoimittaja Pentti Aaltonen
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5.10.			 Erityisherkkien ihmisten kokemuksia.
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19.10. Assosiatiivinen talous. Voiko talouselämä perustua ihmisten tarpeille 		
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2.11. 		Steiner ja kristinusko kirkon puntarissa

2.11. 		Steiner ja kristinusko kirkon puntarissa

16.11. Tekoäly ja ihmiskunnan tulevaisuus
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30.11. Suomalaisten henkinen historia, osa 3:
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14.12. Atlantis, osa 2:

14.12. Atlantis, osa 2:

				 Torstaiklubin järjestäjätaho: Topias Aalto (050 4908873),
				 Pentti Aaltonen (050 3386 149) ja Mirja Loikala (040 7639 712).
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				Antti Viitanen alustaa prinsessa Märtan ja Elisabet Nordengin kirjan pohjalta.
		 itsekkyyden sijaan? Olisiko siitä apua nykyiseen talouselämän kriisiin?
				Yhteiskunnallinen ryhmä alustaa.
				 TM, Kirkon tutkimuskeskuksen koordinaattori Jussi Sohlberg
				Janiette Eriksson, Veli-Matti Halonen ja Sampsa Pirtola alustavat
				 a) Suomi vuoden 1917 jälkeen ja sen tulevaisuuden tehtävä
				PhD Harrie Salman, Hollanti (englanniksi, suomennetaan)
				 b) 6.12.1917 syntyneen Suomi-lapsen horoskooppi
				Timo Kalliokoski
				 Voimmeko nähdä merkkejä Atlantis-teorian todenmukaisuudesta?
				 – Esimerkkejä kielten, kasvi- ja eläinlajien sekä ihmistietoisuuden 		
		kehityskuluista
				Topias Aalto

				Antti Viitanen alustaa prinsessa Märtan ja Elisabet Nordengin kirjan pohjalta.
		 itsekkyyden sijaan? Olisiko siitä apua nykyiseen talouselämän kriisiin?
				Yhteiskunnallinen ryhmä alustaa.
				 TM, Kirkon tutkimuskeskuksen koordinaattori Jussi Sohlberg
				Janiette Eriksson, Veli-Matti Halonen ja Sampsa Pirtola alustavat
				 a) Suomi vuoden 1917 jälkeen ja sen tulevaisuuden tehtävä
				PhD Harrie Salman, Hollanti (englanniksi, suomennetaan)
				 b) 6.12.1917 syntyneen Suomi-lapsen horoskooppi
				Timo Kalliokoski
				 Voimmeko nähdä merkkejä Atlantis-teorian todenmukaisuudesta?
				 – Esimerkkejä kielten, kasvi- ja eläinlajien sekä ihmistietoisuuden 		
		kehityskuluista
				Topias Aalto

