
Dialogisen ihmiskäsityksen äärellä
26.-30.9.2018

Toisen kohtaamisen mahdollisuudesta ja edellytyksistä F.
Rosenzweigin, E. Levinasin ja M. Buberin filosofian

valossa.

Seminaarissa pohdiskelemme alustettujen keskustelujen ja
mahdollisesti pienten demonstraatioiden avulla

ihmiskäsitystämme ja sen merkitystä sille, miten me
lähimmäisemme näemme ja kohtaamme erilaisissa
elämäntilanteissa niin työssä kuin vaapaa-aikanakin.

Seminaarin teoriapohja rakentuu kolmen viime
vuosisadalla elänneen merkittävän juutalaisen filosofin
näkemyksille. Heidän työnsä nostaa fokukseen Jumalan,
maailman ja ihmisen väliset suhteet (Rosenzweig), Minä-
Sinä-suhteen (Buber) ja Toisen, sekä eettisen vastuumme

Toisesta (Levinas). Dialogisesta kahdenkeskisyydestä
laajennamme näkökulmaamme aina tilanteen mukaan

myös ryhmäilmiöihin ja ryhmädynamiikkaan, jonka
tunnemme nahoissamme kaikissa ryhmissä mutta joka ei

näy ja jota on niin vaikea pukea sanoiksi. Näin ollen
seminaarissa tutkailemme elämän mysteeriä monesta

mielenkiintoisesta näkökulmasta.

Opettajana Veli Matti Heikkilä, FT, psykologi ja
psykoterapeutti



sunnuntai 30.9
7.30 -                    Aamiainen
9.00                      III hetki ja liturgia
10.30                    Seminaarin evaluointia
12.00                    Päätöslounas

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi 
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia 
esillä erityisesti kahvila-ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa 
asioidessaan.

Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-
ravintola Trapesan noutopöydässä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-
ainerajoitukset.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
luostarin jumalanpalveluksiin.

 Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus, aamiaiset ja yksi lämmin
ateria/kurssipäivä.

•    356€ Opistohotelli  1hh

•    315€ Opistohotelli  2hh

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 12.9.2018 mennessä netissä 
www.valamo.fi/opisto, puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla 
opisto@valamo.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

keskiviikko 26.9
15.00                    Lounas
16.00                    Kurssin avaus, ohjelman esittely, kurssilaisten toivomukset
16.30                    Kokemuksellinen ryhmä
18.00                    IX hetki, ehtoopalvelus

torstai 27.9

6.00                      Aamupalvelus 
7.00                      Liturgia 
7.30-                     Aamiainen
9.00                      Teoriaa
12.00                    Lounas
13.00                    Kokemuksellinen ryhmä
15.30                    Tauko
16.00                    Workshop
18.00                    IX hetki, ehtoopalvelus

perjantai 28.9

6.00                      Aamupalvelus      
7.30-                     Aamiainen
9.00                      Teoriaa
12.00                    Lounas
13.00                    Kokemuksellinen ryhmä
15.30                    Tauko
16.00                    Workshop
18.00                    Ehtoopalvelus ja pravilo
lauantai 29.9
6.00                      Aamupalvelus
7.30-                     Aamiainen
9.00                      Teoriaa
12.00                    Lounas/Moleben
13.30                    Kokemuksellinen ryhmä
15.30                    Tauko
16.00                    Workshop
18.00                    Vigilia                   
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