
 

 

Seminar om de 12  
verdensanskuelsene 
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Josefinegt.12, nær Bislett.  

Entré 200/100  
Arr. Sosialvitenskapelig arbeidsgruppe, 

Pedaggisk seksjon og Oslogruppen 
 
Vi har alle en verdensanskuelse; det er den måte den enkelte utøver sin 
persepsjon på, slik vi innordner vår oppfatning av eksistens/ verden. 
Verdensanskuelsene blir et verktøy for bedre å se, og å interessere seg; få 
klare begreper om en annens, og egens anskuelsesform. For bedre å bli 
bevisst sitt eget tankesett, fordi våre ensidigheter kan objektiviseres i lys av 
denne helheten. Med dette kan vi unngå unødvendige misforståelser, splid 
osv, fordi vi ikke har begrepsapparat, og metodikk til å gå inn i ulike 
anskuelsesformer, og forstå dem ut i fra egen forutsetning.  
 
Sosialt sett er denne kunnskapen fredsskapende. Individuelt kan den hjelpe 
oss til å bli mere interesserte i andre, i verden og hvordan vi står til den. 
Faglig vil det gi utbytte både metodisk og innholdsmessig, innenfor hvilket 
som helst fagtema, fordi vi lettere og klarere kan gjøre vår egen forskning og 
erkjennelse, når vi har disse anskuelseknaggene å henge alle de “hundre, 
tusen eller millioner av fenomener som finnes i verden” på. 

 Det er ønskelig med påmelding 
kontaktperson Torger Jacobsen Tlf; 40017915 post@torgerjacobsen.no 

 

Denne helheten er lite kjent, men 
svært viktig, slik Rudolf Steiner 
uttrykte det, da Antroposofisk 
selskap ble opprettet 1914.           
(4 foredrag 20.- 23.januar; Ga 151). 
Her legger han frem en skisse til et 
verdensanskuelseskart. Det er 
dette jeg har arbeidet med med, og 
har utdypet i de siste 3 år. De mest 
kjente verdensanskuelsene er 
idealisme, realisme, materialisme, 
spiritualisme,- og så finnes det 8 til, 
som delvis har fått nye navn 
ettersom 100 år er gått, og vi 
trenger det oversatt og å få sagt det 
hele på en annen måte idag.  
 
Det blir altså et seminar som 

utdyper hva alle 12 
verdensanskuelsene er,  

med eurytmiske illustrasjoner, 
slik R.S. la frem 12- heten 

gjennom dyrekretsen.  
 


