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I SVERIGE 2013
med

 Dr. YESHAYAHU BEN-AHARON

r
VÄXJÖ  23 och 24 februari

STOCKHOLM  5 och 7 mars 

JARNA  8, 9 och 10 mars

Yeshayahu Ben-Aharon, grundare av Kibbutz 
Harduf, Global Network for Threefolding, Is-
raeli Civil Society och The Global School är 
en andlig forskare och aktivist men också en 
internationellt erkänd filosof  med doktorgrad 
i filosofi från universitetet i Haifa?
Han undervisar och håller föredrag över hela 
världen om det mänskliga medvetandets ut-
veckling inom vetenskap, humanism och 
andlig skolning. Ben-Aharon ger seminarier i 
USA, UK, Europa och Norden. 
Han skriver, undervisar och föreläser om tän-
kandets förvandling och medvetandets ut-
veckling.

Yeshayahu Ben-Aharon har givit ut följande böcker: 

”1900-talets Andliga Händelse”

”The New Experience of  the Supersensible”

”America’s Global Responsibility” och

”The Event in Science, History, Philosophy & Art”

Information om Dr. Ben-Aharons arbete: 
www. event-studies.org

I den eteriska världen som ligger 
närmast intill vår egen värld visar 
sig nu en ny kraftfull impuls. Dess 
källa är en förnyad intensifiering av 
den kreativa kraft som inspirerar 
mänsklighetens andliga utveckling.

Genom denna impuls börjar nu 
nya och i allra högsta grad ska-
pande krafter att strömma in i vår 
värld. 

I varje århundrade och varje år-
tionde ges mänskligheten en ny 
chans och nya möjligheter att 
komma till en djupare förståelse 
och insikt i hur vi kan förhålla oss 
till dessa krafter och hur vi kan an-
vända dem.

Detta århundradets andliga impuls 
ger oss möjlighet att vakna upp in-
för denna aktivitet, gripa tag i den 
och använda den på bästa sätt.



TEMA FÖR FÖREDRAGEN

g	 Frihetens Filosofi som framtidsfrö för den andliga 
vetenskapen: R. Steiners moderna metod för den 
andliga vetenskapens verksamhet och forskning. 

 Mikaelisk yoga och dess praktiska kognitiva och so-
ciala tillämpning.

g	 De kommande 12 årens betydelse, fram till hundra-
årsdagen för Julmötet (1924-2024); Framtiden för 
Julmötet och “Skolan för andevetenskap” i vårt år-
hundrade.

g	 Den nya uppenbarelsen av “Den eteriska Kristus” 
och den andliga vetenskapens esoteriska och exote-
riska verksamhet: 

 Hur kan den nya andliga impulsen som har utveck-
lats speciellt för vårt århundrade bli en del av den 
fria och kreativa aktiviteten i “Skolan för andeve-
tenskap”?

r
TEMA FÖR WORKSHOPSARBETET

Rudolf  Steiner grundade “Skolan för andevetenskap” 
under julmötet 1924, som ett frö till ett framtida fritt och 
kreativt liv, både andligt och socialt. Dr Ben-Aharons ar-
bete i ”Den globala skolan för andlig vetenskap” efter-
strävar förverkligandet av detta mål.

1920 visade Steiner på en ny andlig övningsväg, ba-
serad på sin bok, “Frihetens Filosofi” och på Goethes 
kognitivt moraliska erfarenheter av sinnesvarseblivning. 
Han kallade denna nya väg ”ny yoga”, och sade att den 
vänder sig till människor som är aktiva inom samtidens 
kulturella och sociala liv, som vill föra in antroposofi i det 
moderna livet på ett adekvat icke-sekteristiskt språk.

Det finns två huvudsakliga tillämpningar av denna 
“nya yoga”: den sociala och den kognitiva som egentli-
gen är förbundna med varandra.

Social Yoga handlar om att lära sig hur man skiljer 
på sin egen själs reaktioner på den andra och den objektiva 
andliga varseblivningen av hennes sanna andliga väsen.

Kognitiv Yoga handlar om att lära sig skilja sitt in-
tellektuella tänkande från sina sinnesvarseblivningar och 
därigenom befria både tänkandet och varseblivandet från 
hjärnan. Genom att lära sig att ”andas ut” rent tänkande 
och att ”andas in” rena sinnesvarseblivningar kan vi grad-
vis utveckla högre tillstånd av andevetenskaplig kunskap, 
som en omedelbar och ihållande förvandling av vårt dag-
liga liv och vår kunskapsförmåga.

I grupparbeten kommer Yeshayahu Ben-Aharon att gå 
djupare in på dessa ämnen och introducera övningar 
som utvecklats i hans arbete under de senaste åren.

r
GLOBAL SCHOOL FOR SPIRITUAL SCIENCE
Utvecklande av förmågor till självkännedom och människomöten

Skolans mål är att använda skriven text och livserfarenhe-
ter, inte för intellektuellt kunskapande utan som bördig 
jordmån där uppövandet av praktiska själsliga och andliga 
färdigheter kan äga rum, i och genom möten med andra. 
Skolan grundas på övertygelsen att endast genom det san-
na mötet med sig själv genom andra och vice versa, kan 
de förmågor uppövas som behövs för att kunna utveckla 
ett sunt och skapande socialt sammanhang i vår tid.

Yeshayahu Ben-Aharons övningsmaterial är i ständig ut-
veckling och förvandling, i Sverige har arbetet med dessa 
övningar  pågått sedan 2006.
Som en grund för hela övningsarbetet ligger Rudolf  Stei-
ners böcker “Frihetens filosofi och “Grenzen der Na-
turerkenntnis“ där den kognitiva och sociala yogan be-
skrivs.

Kontaktperson i Sverige 
Alexandra Ivan: mail@alexandraivan.com

rYeshayahu Ben-Aharon håller äver föredrag och work-
shop i Oslo (1-3/3) och föredrag i Köbehavn (20/3).

VÄXJÖ 23-24 februari
St. Sigfrids Folkhögskola

Lördag  13.00 Ankomst, registrering och kaffe.
 14.00 Inledning / föredrag. 
 19.00 - 21.00 Föredrag/workshop
Söndag 09.00 Föredrag / workshop. 
 13.30 Föredrag / workshop
 15.30 -16.00 Återblick och avslutning.
Föredragen är på engelska - översättning vid behov.

Upplysningar och anmälan: 
Annica Johansson Mail: saj.harshult@hotmail.com eller
vaxjowaldorfforskola@telia.com eller Tel: 0709 947887.
Kostnad; 950kr Insättes på, pg. 644 89 47 - 9, Stiftelsen Nypon-
blomman, senast 14 februari. Måltider samt fika ingår. 
Övernattning: St. Sigfrids Folkhögskola, tel. 0470-724080.

rSTOCKHOLM 5 och 7 mars
Antroposofiska Sallskapet i Stockholm, Hagagatan 14

Tisdag  5/3, 19.00 Föredrag - 150kr
Torsdag  7/3, 19.00 Workshop - 100kr
Upplysningar: 08-348741
stockholmskretsen@antroposofi.nu eller
eva.b.malm@gmail.com
Föredraget är på engelska.

rJARNA 8-10 mars
Kulturhuset i Ytterjarna

Fredag  8/3,  19.00 - 21.00 Introduktion - föredrag 1 och 
       samtal
Lördag  9/3,  10.00 - 12.30 workshop, 14.30 - 17.00 workshop  
  19.00 - 21.00 föredrag 2 och samtal
Söndag  10/3, 10.00 - 12.30 föredrag 3 och samtal 
  14.30 - 17.00 workshop, sammanfattning och   
       avslutning
Kostnad: hela: 1000kr, enstaka föredrag 150kr 
Rabatter: 50% studenter, 25% pensionärer
Anmälningar: kontakt@antroposofi.nu 08-55430220
Upplysningar angående programmet: bjarne.edberg@live.se
Föredragen är på engelska med översättning.

rMed reservation för ändringar i programmet.
Arrangör: Antroposofiska Sällskapet


