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 UTBILDNING I VITALEURYTMI 
– UTBILDNINGEN VÄNDER SIG TILL EURYTMISTER OCH LÄKEEURYTMISTER 

INTRODUKTION Vitaleurytmi är ett rörelseprogram som används i förebyggande syfte 
och som behandling vid stress. Det genomförs i grupp. Programmet är 
lämpligt för vuxna och för ungdomar i skolan. 

BESKRIVNING Utbildningen syftar till att ge eurytmiska verktyg att förebygga och 
behandla stress. Ökad förmåga till närvaro och en fördjupad 
kroppskontakt ses som viktiga mål. Vitaleurytmi anslutar till modern 
stressforskning och arbetar för att utveckla uppmärksamheten, 
förmågan att leda sig själv, att främja det personliga välbefinnandet 
och livsglädjen. Den kan även användas till stöd för teamprocesser. 
Vitaleurytmi arbetar med det fasta, det flytande, det luftiga och det 
varma i den eurytmiska rörelsen. Dessa element integreras i den 
eurytmiska rörelsen av språkljuden och öppnar för deras läkande och 
uppbyggande verkan. Vitaleurytmi utövas i grupp. Utbildningen ger 
inspiration och övningar för kurser, undervisning och terapi. 

LÄRANDEMÅL Efter slutförd utbildning skall studenten känna till teman och 
arbetsformer inom vitaleurytmin och själv ha prövat dem. Studenten 
skall kunna använda övningar och göra program som motsvarar olika 
klienters behov. 

ANORDNARE Utbildningen anordnas av SAMT (Svensk förening för antroposofisk 
medicin och terapi) i samarbete med Järna Akademi. 

SPRÅK Undervisningen hålls på engelska (vissa delar förklaras även på tyska). 

TRÄFFAR Utbildningen ges i fem moduler från hösten 2018 till hösten 2019. 
Modulerna består utav fyra helgträffar och en hel vecka. 
Modul I: 21-23 september 2018 
Modul II: 23-25 november 2018 
Modul III: 1-3 februari 2019 
Modul IV: 8-13 april 2019 
Modul V: 6-8 september 2019  
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TIDSUPPLÄGG Modul I, II, III och V: startar kl. 17:00 på fredag, slutar kl. 12:00 på 
söndag. 

Modul IV: mer information inom kort. 

INNEHÅLL 
MODULER 

Modul I, 21-23 september 2018. Innehåll: 
- Introduktion till utbildningens huvudteman 
- Förmåga till ökad närvaro 
- Det levande språket 
- Metodik och undervisningsteknik 

Modul II, 23-25 november 2018. Innehåll: 
- Kommunikation inom vitaleurytmin 
- Att undervisa grupper  
- Tre vägar att varsebli och lära 
- Hospitation och intervision 

Modul III, 1-3 februari 2019. Innehåll: 
- Stress och återhämtning 
- Pådrivande och tillåtande inre krafter 
- Läkekraft och motståndskraft 
- Inre utveckling 

Modul IV, 8-13 april 2019 (veckoträff). Innehåll: 
- Referat till olika koncept av deltagarna  
- Att undervisa grupper, gruppdynamik  
- Det levande i enskilda språkljud  
- Portfolios 
- Fördjupning av enskilda teoretiska och eurytmiska teman efter 

behov  

Modul V , 6-8 september 2019. Innehåll: 
- Inre utveckling, uppmärksamhet och meditation  
- Presentation av studenternas portfolio 
- Avslutande genomgång av huvudteman för utbildningen  
- Certifiering 
- Utblick på det fortsatta samarbetet i nätverket för Vitaleurytmi  
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EXAMINATION OCH 
CERIFIKAT 

Certifikat till vitaleurytmist ges efter godkänd examination. 
För godkänd examination krävs: 
- Genomförd och godkänd portfolio 

- Deltagande i alla moduler (om någon modul missas så försöker vi 

erbjuda möjlighet att ta igen modulen när modulen ges på Alanus 

Högskolan Tyskland eller under eventuell kommande utbildning i 

Norden). 

LÄRARE Christiane Hagemann 
Född 1957, är eurytmist och läkeeurytmist i Hamburg. Hon undervisar 
i eurytmi för vuxna sedan 30 år tillbaka. Från 1982-1993 var hon 
medlem vid eurytmiscengruppen, i Hamburg. Hon har arbetat i 
waldorfskolor, förskolor, ålderdomshem samt vid musikseminariet i 
Hamburg. Hon var med och startade eurytmiutbildningen “4.D – rum 
för eurytmisk utbildning och konst” i Hamburg (2007-2013). 

Sedan 2009 arbetar hon som docent för vitaleurytmi vid Alanus 
Högskolan i Alfter, sedan 2014 även för certifikatsfortbildningen i 
vitaleurytmi. Tillsammans med Michael Werner har hon utvecklat 
konceptet för vitaleurytmi som anti-stress-metod. Hon ger 

regelbundna seminarier och workshops i vitaleurytmi på konferenser 
nationellt och internationellt. 2007 publicerade hon broschyren 
“Vitaleurythmie: Gesundheit, Spannkraft, Lebensfreude”. 

Michael Werner 

Född 1964, eurytmist och sedan 1995 lärare för eurytmi vid Rudolf 
Steiner skolan i Hamburg-Bergstedt. 2003 avslutade han en utbildning 
till konsult och organisationsutvecklare hos Trigon och leder projekt 
nationellt och internationellt.  

Från 2010-2015 var han koordinator för projektet “Eurytmipedagogisk 
forskning” vid  Alanus Högskolan i Alfter och är fortsatt  aktiv i 
forskning samt som docent i certifikatsfortbildningen i vitaleurytmi. 

Han var medgrundare av“4.D – rum för eurytmisk utbildning och 
konst” i Hamburg (2007-2013). 

Michael Werner är medförfattare i boken av Stefan Hasler och 
Charlotte Heinritz: “Att forska i den egna eurytmiundervisningen ” 
(2014 och 2016). 
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MER 
INFORMATION OM 
VITALEURYTMI 

Mer information (på engelska och tyska) om vitaleurytmi och lärarna 
finns på deras hemsida: www.vitaleurythmie.de 

PLATS Vidar Rehab, Vidarkliniken, 153 91 Järna (Sverige) 

PRIS 18 500 SEK (momsfritt), kursmaterial och fika ingår 

BETALNING Betalningen görs via faktura. Delbetalning är möjlig. Första 
betalningen sker i samband med modul I. 

ANMÄLAN Intresseanmälan (ej bindande), senast 30 april 2018, görs direkt till 
Alexandra (se kontaktuppgifter nedan) eller på Järna Akademis 
hemsida (skriv ”Intresseanmälan” som kommentar): 
www.jarnaakademi.se 

Anmälan (bindande), senast 31 juli 2018, görs direkt till Alexandra (se 
kontaktuppgifter nedan) eller på Järna Akademis hemsida: 
www.jarnaakademi.se 

För att utbildningen ska hållas så behöver vi minst 10 deltagare, 
därför är det viktigt att alla som är intresserade skickar in en 
intresseanmälan! Utbildningen har plats för max 15 deltagare, först 
till kvarn gäller. 

UTBILDNINGS 
ANSVARIG 

Ursula Flatters för Järna Akademi och SAMT 

KONTAKT Kontaktperson hos Järna Akademi: 
Alexandra Tsigotsides 
Telefon: 0737773285 
Email: info@jarnaakademi.se 
 
All information om utbildningen finns på Järna Akademis hemsida: 
www.jarnaakademi.se 
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ÖVERNATTNING  
I JÄRNA 

Möjlighet till övernattning under utbildningstillfällena finns dels på 
Vidar Rehab, dels på Ytterjärna Hotell, dels på Kulturcentrum Järna. 
Om övernattning önskas så kontakta Alexandra för prisuppgifter och 
bokningsuppgifter. 

MAT Lunch och kvällsmat finns att köpa i närområdet. Mer information ges 
till anmälda deltagare. 
Kök för uppvärmning av medhavd mat finns. 
I närheten finns affären Nibble Handelsträdgård som är en ekologisk 
lanthandel. I området finns även flera restauranger och kaféer. 

 


