Välkommen till en inspirerande kurs
med Roland van Vliet!
För lärare, arbetsledare och alla oss andra är det ibland nödvändigt
att kunna skapa ur intet. Odelad uppmärksamhet är en bra
utgångspunkt för det. Fil.dr. Roland van Vliet (1960) från Holland
grundade det filosofiska institutet Manisola 2001. Sedan dess
arbetar han som föreläsare i många europeiska länder. Kursen hålls på engelska med svensk
översättning. Denna konferens är tänkt som en introduktion till Manisola Akademin.

4 - 6 Mars 2016

Att skapa ur intet - ett seminarium om odelad
uppmärksamhet

–
–
–
–
–

Att finna en meditativ attityd I vardagen
Att odla sinnesnärvaro
Fördjupade perspektiv kring den manikeiska kristusmeditationen
Fördjupad förståelse för Golgatamysteriet genom Rudolf Steiners kristologi
Parsifal som representant för medvetenhetssjälens invigningsväg

Fredag 4/3: 19.00-21.00 öppet föredrag som ingår seminariet.
Lördag 5/3: kl.9.30–19.00
Söndag 6/3 kl. 9.30–13.00
Plats: Ytterjärna, i Kulturhuset, Juliarummet. Deltagaravgiften 1000 Kr betalas helst kontant.

Fredag 4 mars
Öppet föredrag

Meditativ uppmärksamhet
samt lite om katarerna
Introduktion till temat för helgens seminarium, med en meditativ
övning.
Eftersom Roland van Vliet har lett många resor till Katarernas medeltida borgar i Sydfrankrike har vi
bett honom att berätta lite och visa bilder därifrån, som kulturellt inslag. Den som blir riktigt
inspirerad kan förresten följa med på ett seminarium på resande fot i trakten av Pyrenéerna under
Mikaeli.(29 september 2016, se www.Manisola.nl/en/) Roland van Vliet upplever katarismen som en
inkarnation av manikeismen.

Fredag 4 mars 19.00–21.00 Ytterjärna, kulturhuset, Juliarummet
Enbart föredraget kostar: 100 Kr (ingår i seminariet)

För info och intresseanmälan: marie.haglund@aland.net

Den 3 mars besöker Roland van Viet Stockholm

The Development of the Chakras
- In connection with the development-seeds for the unfolding of the chakras
in the Lord’s Prayer and in the 7 “I am” of Christ” A continuation of the

theme begun in September.

Stockholm Torsdag 3 mars
Kl. 18 -21.30 Hagagatan 14
Kostnad 150 kr

stockholmskretsen(at)antroposofi.nu

