
1 (2) 

SE MÄNNISKAN! 
– EN FÖRDJUPNINGSKURS I ANTROPOSOFISK
MÄNNISKOKUNSKAP

SYFTE Det är mycket som händer i dag inom forskningen i biologi, neurovetenskap, 
psykologi, artificiell intelligens med mera. Därmed förändras synen på 
människan och hennes framtid. Teknikutvecklingen och en materialistisk syn 
på människans utvecklingspotential antar helt nya dimensioner.   
   Att ta ställning till sin egen syn på människan är stort, utmanande och har 
konsekvenser. Vi har tagit fasta på detta och erbjuder en kursserie som har som 
mål att fördjupa antroposofisk människokunskap i förhållande till aktuella 
frågeställningar.  
   Vilken framtid skall det bli? Vad är den kommande utvecklingen för 
människan? Vilka utmaningar och konsekvenser får våra vägval? Kursens syfte 
är att bemöta dessa och liknande frågor och sätta dem i relation till ett 
kunskapande som har sin utgångspunkt i en andlig utvecklingspotential.  

METOD - Kortare föreläsningar
- Konstnärligt övande
- Kontemplativa och meditativa övningar
- Gemensamt handlett samtal.

ANORDNARE Järna Akademi 

TRÄFFUPPLÄGG 

PRIS/PLATS 

Tisdagar 15.00 till 19.00 (om inte annat meddelas) 

Varje träff gestaltas individuellt och innehåller moment av föredrag, samtal, 
konstnärlig övande och/eller kontemplativt övande. 

Lättare förtäring ingår mellan 17.00 och 17.30 

1.500: - för hela serien eller 550:-/träff. Student/pensionär: 200:-  
Saltå By (Lövhalla). 
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TRÄFFAR Tisdag 8 september 2020: Att välja och välja bort - strävan efter ett 
autentiskt själv. 

Medverkande: Annie Meyer 

Född och uppvuxen i England, har Annie Meyer en master i psykologi och en 
utbildning i biografisk rådgivning ur ett antroposofiskt perspektiv. Annie har i 
många år arbetat med individuell rådgivning, men även lett workshops i olika 
företag. Annie är verksam i Sverige, Schweiz och England. 

Tisdag 20 oktober 2020: Dödens och lidandets betydelse för att 
utvecklas som människa 

Medverkande: Ludwig Hellmundt och Bjarne Edberg. 

Ludwig Hellmundt arbetar som läkare med specialistkompetens inom anestesi 
och smärtlindring. Det innebär bland annat arbete på IVA - nu senast med 
Covid 19-patienter. Han delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner i 
möte med dessa patienter men även övriga erfarenheter i dödens närhet. 
Frågan om dödshjälp aktualiseras i Sverige och kommer att beröras.

Bjarne Edberg är präst inom Kristensamfundet i Järna. 

Tisdag 17 november: Ensamheter 

Medverkande: Karin Dahlberg, professor i omvårdnadsvetenskap och författare. 




