
Seminar om Sofia og menneskesjelen 
Lørdag 18. september kl 10.30 - 16.30 i Josefines gate 12, Oslo 
 
Ansvarlig: Phillip Nortvedt  
 
Når vi tenker på Sofia, dreier det seg blant annet om den delen av sjelen som lengter etter og 
kan få tilgang til det ur-opprinnelige i mennesket.  
Rudolf Steiner kalte dette for Antroposofia, visdommen om den Sofia som lever i oss alle. 
For å få en forståelse for dette, trenger vi først å gå tilbake i historien, nærmere bestemt til 
Golgata-hendelsen og videre til mysteriestedet Efesos.  
 
Etter pausen vil vi seminarets andre halvdel se litt på hvilken situasjon vi selv står i, belyst 
gjennom noen mantriske vers som Rudolf Steiner lanserte julen 1923-24.  
Det vil bli innledninger, øvelser, én-til-én-dialoger og samtaler.  
 
Seminaret egner seg for alle med et åpent sinn. Vel møtt!  
 
Entre: 600 kr, betales kontant ved oppmøte. Utenbys kan få reisestøtte.  
Servering: Ta med en god nistepakke. Frukt, te og kaffe er inkludert i inngangen.  
 
Påmelding innen 16. september til Phillip Nortvedt  
SMS/tlf. 416 31 489  
E-post: nortvedt400@hotmail.com  
 
 

Fire seminarer i løpet av 2021-22 
 
Seminar 1 lørdag 18. september er det første i en rekke på fire seminarer, som alle henger 
sammen, men man kan også ett eller flere uavhengig av de andre.  
 

Seminar 2, lørdag 30. oktober, kl 10.30 - 16.30 i Josefines gate 12, Oslo. 
Her vil vi arbeide med Kristusmysteriet i vår tid, og vi retter da blikket innover i 
fremtiden. Entré og servering tilsvarende seminaret 18.9. Påmeldingsfrist: 25 oktober.  
 

Seminar 3 finner sted i slutten av januar 2022. 
I sentrum for dette står Mikaelmysteriet og den sanne tidsånden. Nøkkelordet her er presens. 
 

Seminar 4 vil foregå i begynnelsen av mars  
Det vil handle om mysteriet rundt Rudolf Steiner, som binder de tre forutgående møtene 
sammen til et hele.  
 
Kontakt: Phillip Nortvedt, tlf. 416 31 489, e-post: nortvedt400@hotmail.com  
 


