
WALDORFLÄRARMÖTE I VÄSTSVERIGE 
med Dr. Yeshayahu Ben-Aharon 

den 15 – 17 mars 2013 på Rudolf Steinerskolan i  Göteborg. 

Välkom na al la  waldorflärare  och waldorfförskol lärare i  Sver ige   
t i l l  ett lärarmöte m ed Dr. Ben-Aharon på Västkusten  

Den grundläggande idén i waldorfpedagogiken behöver efter 100 år förnyas och förvandlas, både 
inifrån och utifrån. Detta gör det allt mer angeläget att möta de andliga och sociala utmaningarna i 
vår tid och i den närmaste framtiden. 

Nya lagar och samhällsförordningar hotar att kväva vår fria skola genom att tvinga på oss 
betygssättning, nationella prov, orörliga organisationsformer med mera. Vi vill ju se eleverna som 
ständigt växande i sitt inre och inte som färdiga produkter som ska bedömas innan de hunnit mogna. 

Det är lätt att känna tvivel och resignation i samband med de nya krav som ställs på oss. 

Hur vill vi själva att waldorfskolan ska se ut i framtiden? 
Och hur kan vi finna vår kreativitet och entusiasm inför arbetet? 

!Gällande förskolornas situation vill vi lyfta fram följande: Skolorna omges ofta av flera 
waldorfförskolor som står mitt uppe i samma problematik som skolorna.  
• Hur kan vi få igång ett levande & kreativt samarbete mellan skola och förskola för att lösa 
gemensamma problem?  
• Vi bär också frågan om samarbetet inom den egna verksamheten: Hur kan vi skapa en harmonisk 
mänsklig omgivning för barnen att växa i?  
• Vår tredje fråga gäller barnets situation i vår tid; Hur kan vi som pedagoger arbeta framtidsinriktat? 

För att få möjlighet att belysa dessa frågor utifrån det som sker i 
mänsklighetens utveckling i dag och i framtiden har vi bjudit in Yeshayahu  
Ben -Aha ron -  internati onell t erkä nd  fi losof,  andlig fo rska re och 
aktiv ist.  Han är författare till böckerna The New Experience of the 
Supersensible, The Spriritual Event of the 20th century. Hans senaste bok 
heter The Event in Science, History, Philosophy & Art och utkom 2011. ( För 
mera information om hans arbete besök gärna hans hemsida: www.event-
studies.org.) 

Yeshayahu Ben-Aharon vill, i sina föredrag och workshops, visa på en ny väg för att finna krafterna 
till en framtida antroposofi och waldorfutbildning. Detta är en del av det han kallar 2000-talets 
Andliga Händelse som är en möjlighet för att ett nytt Kristusmedvetande kan växa fram i människor. 
Denna andliga händelse kommer att nå sin kulmen ungefär i mitten av århundradet men den är 
iakttagbar redan idag. Vi kan hämta livskrafter och inspiration in i vårt arbete som 
waldorfpedagoger genom att förbinda oss med denna andliga källa. 

Yeshayahu Ben-Aharon har utvecklat indikationer givna av R. Steiner 1919/1920 på en ny och kreativ 
andlig väg han kallade "Mikaelisk Yoga". Denna väg  gavs speciellt till de människor som arbetar i ett 
socialt och kulturellt fält. Genom denna form av kognitiv och social skolning och genom 
självutveckling kan vi utveckla möjlighet att uppleva och erfara den andliga världens intentioner rakt 
in i vårt dagliga liv och arbete. Detta är en ovärderlig nödvändighet för att kunna skapa en 
gemensam framtid och en fri pedagogik. 

Föredragen hålls på engelska men översätts om det finns behov av det. 



Välkomna ti l l  waldoflärarmöte i  Västsverige den 15, 16, 17 mars 2013 
på Rudolf Steinerskolan i  Göteborg 

Föredrag och workshops kommer att handla om Mänsklighetens utveckling idag, Det nya 
Kristusmedvetandet och Mikaelisk Yoga 
 
 
Fredag  16.30 – 17.30  Gemensam måltid 
  18.00 – 21.00  Föredrag 
 
Lördag 09.00 – 12.30  Mikaelisk Yoga, samtal (inkl. kafferast) 
  12.30 – 14.30  Lunch 
  14.30 – 16.30  Mikaelisk Yoga, samtal 
  16.30 – 17.30  Middag 
  18.00 – 21.00  Föredrag  
 
Söndag 09.00 – 12.30   Mikaelisk Yoga, samtal 
  12.30 – 13.30  Lunch 
  13.30 – 15.00  Avrundning och framåtblick 
 
 
Anmäl dig via mail senast den 8 februari till Ragnar Knape eller Lena Christina Olofsdotter. 
Ange namn, mailadress och telefonnummer i anmälan. 

Meddela i samtidigt om du önskar hjälp med att ordna övernattning i Göteborg och om du har 
särskilda behov gällande maten. 

Betala helst kontant vid ankomsten. 
Kostnad för mat 500 kr och för Workshop 700 kr inkl. moms.  
1200 kr för mat och kurs. 

 
lenaolofsdotter@gmail.com 
ragnarknape@webaid.se 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