
SIA "Veselības institūts", Mākslu terapijas centrs 
sadarbībā ar Latvijas Mākslas terapijas asociāciju, www.arttherapy.lv

aicina paaugstināt savu profesionālo kompetenci, piedaloties 

praktiskā mācību semināru ciklā

Ievads antroposofajā mākslas terapijā
POLARITĀTES:
TO SAISTĪBA AR CILVĒKA
DVĒSELISKIEM UN FIZISKIEM PROCESIEM

 	  (2012.gada augusts - 2013.gada janvāris)

MĀCĪBU SEMINĀRA MĒRĶIS: 
• gūt	   teorētisku	   izpratni	   par	   antroposofo	   mākslas	   terapiju	   un	   praktisku	  
pieredzi	   antroposofā/terapeitiskā	   gleznošanas	   un	   zīmēšanas	   metodē/
tehnikā	  

• gūt	   ieskatu	  par	   polaritātēm	  un	   to	   saistību	   ar	   dvēseliskiem	   un	   =iziskiem	  	  	  	  	  	  
procesiem	  cilvēkā	  un	  dabā	  	  	  	  	  	  	  

• gūt	   ieskatu	   gaismas	   –	   tumsas,	   krāsu,	   formu	   un	   cilvēka	   dvēselisko	   un	  
=izisko	  procesu	  saistībā	  un	  	  mijiedarbībā	  

MĒRĶAUDITORIJA: mākslas terapeiti, psihologi, sociālie darbinieki, 
psihoterapeiti, ģimenes terapeiti un atbilstošo profesiju studenti, kā arī visi interesenti 

Seminārā tiks izmantota antroposofās terapeitiskās 
gleznošanas un zīmēšanas tehnikas, lai izzinātu 
sekojošas polaritātes dabā un cilvēkā:

domāšana un griba, antipātijas un simpātijas, 
nomods un miegs, centrs un perifērija, aktivitāte 
un pasivitāte, diferencēšana un vienkāršošana. 

Teorētiskas lekcijas, praktiskais darbs, refleksija 
un diskusija grupā ļaus izdarīt objektīvus 
secinājumus par dvēseliskiem un fiziskiem 
procesiem cilvēkā.

MĀCĪBU SEMINĀRA APJOMS:  48 ak.stundas (3 ciklos)

SEMINĀRA DALĪBNIEKU SKAITS: līdz 25 dalībniekiem
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NORISES VIETA: Rīgas Valdorfskolas telpās, Baltā ielā 10 (Iļģuciemā)
MĀCĪBU SEMINĀRA LAIKS UN SATURS:  

Laiks Tēma/ Metodes
2012.gada 25.-26. augusts 
10.00 – 17.00 (16 ak.st.)
(1 st. pusdienas pārtraukums)

Domāšana un griba. Taisnas un lauztas līnijas, apļi, 
spirāles - zīmēšana; gaisma un tumsa - gleznošana.

2012. gada 27.-28. oktobris
10.00 – 17.00 (16 ak.st.)
(1 st. pusdienas pārtraukums)

Dabas ritmi caur gadalaikiem - gleznošana; iekšējais un 
ārējais, aktīvais un pasīvais, centrs un perifērija – gleznošana, 
zīmēšana. 

2013. gada 19.-20. janvāris
10.00 – 17.00 (16 ak.st.)
(1 st. pusdienas pārtraukums)

Simpātija un antipātija, miegs un nomods, diena un nakts, 
domāšana un griba - gleznošana. 

SEMINĀRU VADA: Baiba Bērtulsone-Aasheim (Anglija/Latvija)

Diplomēta vizuālās mākslas un darbmācības pedagoģe, R.Šteinera/
Valdorfpedagoģe, antroposofiskās mākslas un amatniecības terapijas 
speciāliste.  Studējusi Latvijā,  Norvēģijā, Anglijā. Strādājusi ar bērniem 
skolās Latvijā un Norvēģijā (Haugesundas  R.Šteinera skolā), ar 
pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām Anglijā (antroposofiskajos centros 
“Nutley Hall” un “  Pericles”).  Praktizējusi Antroposofisko mākslas 
terapiju Anglijā -  Blackthorne Medical Centre un Zviedrijā – Jarna 
Vidarkliniken. 

Pašlaik attīsta savu individuālo praksi, nodarbojas ar zinātnisko 
pētniecību un organizē seminārus dažādās pasaules valstīs. Strādā kā 
vieslektore Tobias Mākslas un mākslas terapijas skolā Anglijā un 
antroposofās medicīnas un ritmiskās masāžas kursos Latvijā.

PIETEIKŠANĀS: līdz 24. augustam  tālr. (Anda Lase 29431291) vai e-pasts 
info@arttherapy.lv  norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pastu, informāciju, 
vai esat mākslas terapijas profesionālās asociācijas biedrs vai mākslas terapijas 
students 

DALĪBAS MAKSA:. 

Maksa par visu semināra ciklu (6 dienām) 150Ls (50Ls par vienu semināra cikla daļu) 
Mākslu terapijas asociāciju biedriem un mākslas terapijas studentiem maksa par visu 
semināra ciklu (6 dienām) 120Ls (40Ls par vienu semināra cikla daļu). 

Cenā iekļauta maksa par mākslas materiāliem. Samaksa netiek atgriezta, ja dalībnieks 
neierodas uz semināru.

Priekšapmaksa 30Ls līdz 24.augustam (varēs maksāt  par katru semināra cikla daļu 
atsevišķi)

Samaksājot par visu semināra ciklu līdz 24.augustam, atlaide 10%

REKVIZĪTI:
SIA "Veselības institūts", Reģ.Nr.40003814264
Kr. Valdemāra ielā 106/108-99, Rīga, LV-1013

Konts LV54UNLA0050007772877   SEB banka UNLALV2X
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