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perspektivet

Jagkultur
Erland Kornfeld & Daniel Håkanson

Vi lever i en tid, där det är svårt att tala
om det som står närmast. Vi talar hellre
om allt annat. Det allra närmaste, vårt
eget jag, får vi lära oss är en illusion, det
finns egentligen inte, utan är en summa
av elektriska impulser i vår hjärna. På något märkligt sätt kan denna illusion uppstå, när dessa elektriska impulser skapar
ett system av förbindelser mellan hjärnans olika delar. Därigenom ”blir” detta
system ”intelligent”, om det är tillräckligt
omfattande och komplicerat, spekulerar
man vidare. Och så får vi hux flux ett subjekt som bonus!
I vår nuvarande kulturs blindhet menar
man att det är just denna jag-illusion som
är mäktig att i oss skapa en känsla av att
vara ett unikt outbytbart subjekt, som kan
säga ”jag” till sig själv – och tro på det! Vi
tror på – eller vet vi rentav? – att vi är ett
subjekt, som som sådant är oföränderligt,
en iakttagare, en upplevare. Och så intalar oss denna vår märkliga kultur att just
detta skulle vara en illusion!

Man kan ju undra – om nu detta skulle
vara en illusion – hur står det egentligen
till med allt annat i världen? Vi behöver
vända perspektivet 18o grader. Vi kan inte
nöjas med att få oss itutade att det gröna
gräset vi ser inte finns, bara ljusets olika
våglängder, för att nu ta en bild, som är
mer än en liknelse. Redan när vi ser på det
levande, ser vi att det kännetecknas av idel
avsikter. Liv är avsikt – även om just avsikt
är ett fy-ord i dagens biologivetenskap,
som inkonsekvent nog bara godkänner
en avsikt – den som hävdar den ”själviska”
genens kamp för reproduktion och överlevnad.
Vi behöver tydliggöra det motsatta, peka
på hur mycket i vår omgivning som är ett
uttryck för jaget, ett uttryck för jagets spår
i världen, en jag-kultur, spåren av en värld
som i grunden är helt motsatt den fysiska
– och ändå lever i världen! Redan varje
bibliotek visar jagets bildningssträvan, en
strävan efter omdöme ut ur en helhetsupplevelse, att gå från passivt objekt till aktivt

medskapande subjekt. Varje kultur får den
kunskap den förtjänar – utifrån de frågor
den väljer att ställa, och – inte minst – utifrån de frågor man väljer att finansiera.
Antroposofin och Antroposofiska Sällskapet är djupast sett en rörelse som vill
uppmärksamma det unika och storslagna,
som varje jag bidrar med i evolutionen. En
av våra viktigaste uppgifter är därför att
stödja kulturöar, där forskningens resultat kan dryftas ur detta jagperspektiv, och
där frågor kan ställas som ännu inte anses
relevanta eller ens önskvärda för de verksamheter i näringslivet som finansierar i
stort sett all forskning idag. Vi kan märka
att de många fantastiska forskningsresultaten naturligtvis kommer ännu bättre till
sin rätt om alla frågor är tillåtna. Detta
kan bara stimulera vår nyfikenhet om
vilka vi är, och förhoppningsvis på sikt
bredda forskning, kultur och etik till stöd
för en djupare människosyn.
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Eurytmi online

Waldorfpodden

Kalifornien
Eurythmy Online
På webbsidan "Eurythmy Online" finns
5o eurytmilektioner tillgängliga på engelska i en videoversion för att undersöka
utvecklingen under självstudier.

Waldorfskolefederationen har släppt sina
första två poddavsnitt. I det första intervjuas en waldorfförälder och i det andra
två elever i klass 8.
Waldorfpodden "ska innehålla samtal
och intervjuer med personer som på ett
eller annat sätt har kommit i kontakt med
Waldorfpedagogik och antroposofi.
Den som intervjuas behöver inte vara
positivt inställd till Waldorfpedagogik eller antroposofi. Den behöver inte heller
fullt ut känna till vad det är för något. Podden ska nämligen lyfta både positiva och
negativa saker med waldorfpedagogik och
antroposofi och ta upp ämnen som lyssnarna sedan kan diskutera vidare kring."

"Hur kan jag hjälpa människor som har
fått undervisning i eurytmi att de kan fortsätta öva hemma?" Frågan ställde sig Cynthia Hoven, eurytmilärare och läkeeurytmist med mångårig erfarenhet vid Rudolf
Steiner College i Fair Oaks (Kalifornien
USA). För hennes studenter säger att övningarna som man lärt sig under lektionerna glöms bort. Hon vägrade länge att
spela in eurytmi på video eftersom detta
medium bara kan förmedla en bild och
inte verkligheten i eurytmin. Men kollegor övertygade henne att försöka i alla fall
och på så sätt öppna möjligheten att tillägna sig eurytmi för många. För Cynthia är
det viktigt: "livskrafterna som har dött
i mediet uppstår i den inre imaginationen i de som praktiserar". Förra året har
samarbete med fyra andra eurytmister
en studievägledning arbetats fram. De 5o
videoinspelningarna kompletteras med
en skriftlig dokumentation. Även telefonoch Skype -samtal erbjuds. Hela årskursen med 5o video kostar 13oo US dollar.
www.eurythmyonline.com
Litteratur: Cynthia Hoven: Eurythmy Movments and Meditations: A Yourney to the Heart
of Language (2o14)
Källa: Das Goetheanum nr 38, 2o18. Översättning: Red. FN.

Källa: waldorfpodden.wordpress.com. Red. JH.

Filmtips
Missa inte filmen Barndom som nu visas
på SVT play fram till 19 februari 2o19. Filmen följer en grupp barn under ett år på
den norska waldorffförskolan Aurora.
Se den på: svtplay.se/video/18947926/barndom

Integrativ behandling
Ett tyskt institut, motsvarande Ipsos i Sverige har gjort en undersökning som getts
i uppdrag av firman Deutsche Homeopathie-Union och som offentliggjordes
i slutet av juli 2o18. Det visar sig att 75 %
av alla tyskar bejakar integrativ medicin,
d.v.s. en kombination av skolmedicin och
kompletterande terapier. Ytterligare resul-

notiser

tat visar att det är viktigt för tyskarna att
kunna välja fritt. 8o % vill medbestämma
i valet av terapi och läkemedel. Flertalet av
tyskarna, 6o %, vill inte att homeopatiska
läkemedel bara till ringa del ersätts av försäkringskassan.
Källa: Das Goetheanum nr 38, 2o18. Översättning: Red. FN.

Slutet på en världsturné
Den 12 augusti, samma dag då 18 människor från alla världens hörn ankom i Järna, hördes i Kulturhusets sal ”den sjunkna
katedralen”, "La catédrale angloutie" av
Claude Debussy. Och tre veckor senare på
vår gemensamma sista dag med vår grupp
hördes den igen. Hans Martiyn, som efter
många år hade återvänt till Järna, var det
som spelade i salen på vår första dag. Han
fick en hjärnblödning under spelandet,
några dagar senare gick han över tröskeln.
Han var närvarande från andra sidan på
vår sista dag då vi på scenen fick framföra
”den sjunkna katedralen” för människorna. 1o månader under tre veckor, en hel
världsresa på en unik plats.
Det visade sig i slutet av juli att det stora
symfoniprojektet ”Storms of Silence” inte
kunde äga rum. 24 eurytmister och deras
konstnärliga ledning (Carina Schmid, Benedict Zweifel, Barbara Mraz och Mikko
Jairi) stod plötsligen inför det tomma intet. De hade planerat ett gemensamt år
för världsturnén. Projektet hade gått upp
i rök, men genom en underbar present
från Vidarstiftelsen och ytterligare fyra
sponsorer öppnades nya möjligheter: vårt
öde kunde liksom uppfyllas, vi kunde mötas och arbeta gemensamt. Nästan alla
ur gruppen reste för tre veckor till Järna

där vi fick tillbringa en otrolig uppfylld
och intensiv tid med varandra, en djup
förbindelse uppstod mellan oss alla. Vi
övade och arbetade dagligen med olika tema. Med Benedikt Zweifel övade
vi kring eurytmisk människokunskap
i toneurytmin. Vi arbetade också med
formspråket i Rudolf Steiners toneurytmiformer och tillägnade oss Debussy´s
"La cathédrale engloutie". Med Carina
Schmid tillsammans arbetade vi med
färgerna i eurytmin och utformandet av
ljuden i djurkretsen. Med två stycken av
Jean Sibelius ledde oss Mikko Jairi fram
till varseblivning av eterkrafterna och
deras gestalt. Arbetet med Barbara Mraz
öppnade för en djupare förståelse av den
eurytmiska Mikael-imaginationen. Den
här tiden blev en läkeprocess efter den
stora chocken och gav oss näring och
kraft. Vi är oändligt tacksamma för den
konstnärliga ledningen och deras fantastiska insats och för ansvaret som den tog
för hela gruppen i den svåra situationen.
Den speciella gåvan från människorna
i Järna till vår gemenskap som var i en
nödsituation, bildade säker mark. Smärtorna och såret kunde förvandlas till någonting nytt, positivt och framtidsartat.
Vårt framförande ur ”verkstan”, lördagen
den 1 september på Kulturhuset inför en
förvånansvärd stor och tacksam publik
var också ett tack till Järna och till Vidarstiftelsen.
Våra hjärtan var helt uppfyllda, när vi i
slutet tog varandra i hand och vår världsturné gick mot sitt slut efter tre veckor i
Järna.
Katarina Okamura, Ioana Fracasanu, Sepideh
Saedi, Tchelet Paz, Mona Lenzen
Översättning: Red. FN
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Samtal om meditation
Inessa Guseva samtalar med Simon Reakes, inför
konferensen: "Levande förbindelser
- antroposofisk meditation, Goetheanum 7–9 juli 2o17”

Att komma ut ur återvändsgränden
Dessa samtal om meditation anknyter till
sommarkonferensen ”Living Connections” när för första gången meditation,
ur många olika perspektiv, offentligt behandlades vid Goetheanum. Simon Reakes
har den stora förmånen att vara den som
lade grundstenen till konferenstiteln.
Förberedelsegruppen prövade under
ett antal dagar många tröttsamma och
ofruktbara idéer för att hitta en träffande
titel till projektet. Det såg ut som att det
inte var möjligt att hitta något riktigt passande. Vi hittade inget förslag som gav
konsensus och tvivlet tilltog: ett namn, lätt,
modernt, som bar en djupare mening och
som passade till konferensen. Vi upplevde
att vi hamnat i en återvändsgränd.Och då, i
denna situation, formulerade Simon Reakes
: ”Live in Connection”. För de flesta av oss
var detta den efterlängtade tändande gnistan. Äntligen blev samtalet produktivt och
vi enades om att vår titel skulle vara ”Living
Connections – Worldwide Perspectives on Anthroposophical Meditation”. Det var meningsskapande och passade perfekt.
Titeln pekar å ena sidan på relationen
som var och en av oss upprätthåller till
sig själv, en inre dialog, som förbinder
oss med något högre bortom våra fysiska
gränser. Å andra sidan pekar den på relationen med allt vi träffar på utanför oss
själva: människor, natur och andra väsen
i världen.
Simon Reakes´ bakgrund är homeopati,
kontemplativ praktik och meditation.
Med utgångspunkt från ”Field Centre”
(Ruskin Mill Trust Education Center)
undervisade han blivande läkepedagoger, jordbrukare och lärare i kurser som
behandlade Rudolf Steiners biografi och
grunderna i antroposofi och gav inledande kurser till goetheanistisk vetenenskap.
Simon Reakes arbetar som konstnärlig ledare vid Rudolf Steiner House i London.
Nyligen gjorde han sin masterexamen i

Practcal Skills Terapeutic Education vid
UWE Bristol med ett forskningsarbete
rörande fenomenologin i levd erfarenhet
i relation till begreppet ”Spirit of Place”.
För närvarande studerar han vid Wales´
Universitet där han siktar på en master i
”Religiös erfarenhet”. Studien koncentrerar sig på den antroposofiska meditationen från 19o3 – 1925 och på hur Steiners
meditations-,
koncentrationsövningar
och kontemplativa praktiker kan förstås
i ljuset av dagens forskning.
Hur började du meditera?
När jag var i artonårsåldern var jag intresserad av två livsområden: främst
intresserade mig existentialismens ansatser och jag läste med största intresse
Jean-Paul Sartres ”Varat och intet”, där
han talar om de mänskliga villkoren; vad
det betyder att vara människa i vår tid.
Dessutom intresserade mig litteratur om
tibetansk, buddistisk tradition. Jag var
fascinerad över deras praktiska övningar
och idéer om världen och livet. Jag läste
om schamanpraktiker; om resor till andra världar. Hos Sartre intresserade mig:
vad upplever och erfar den moderna
människan verkligen och egentligen?
Kanske ensamhet, isolering och existensens rena fakta. – Bägge riktningarna relaterade till min fråga om hur man idag
kan tänka om och förhålla sig till den spirituella världen. Dessutom ville jag veta
vad människan i sitt hjärta möter i det
reala vardagslivet. Var inte också detta en
spirituell erfarenhet?
Senare studerade jag en bredare spirituell och esoterisk litteratur och när jag
var ca 25 år mötte jag Rudolf Steiners
verk. Jag minns när jag för första gången
hörde hans namn under ett samtal och
genast tänkte: jag måste ta reda på vem
denna man är och vad det är han håller på med. Strax efter att jag läst hand

”Teosofi” köpte jag ett exemplar av ”Anvisningar till en esoterisk skolning”. I
den skriften framställs Steiners tidiga
meditationsanvisningar. Jag tänkte att
jag gärna ville börja med grundövningarna för morgon och kväll. Så jag gjorde
ett övningsschema som markerade tid,
efter att ha vaknat tidigt, för meditation,
innan andra tankar skulle dyka upp i
mitt medvetande. Och jag höll mig till
detta. Visserligen upptäckte jag något jag
inte räknat med: jag insåg att jag hade en
mycket svag koncentrationsförmåga. Jag
var fången i en snabbt snurrande tankekarusell med alla sedvanliga avlänkningar: tankar om världen, ängsliga tankar, bekymmer. Jag märkte: det är inte
lätt att meditera. I min bekantskapskrets
fanns inte någon jag hade kunnat vända
mig till och tala om dessa uppenbara
hinder, eller fråga om hur man överhuvudtaget utvecklar en meditativ praktik
dag för dag. –
På den tiden var samtal om meditation
snarast tabu. Man mediterade som en
helt och hållen privat angelägenhet. Så
när jag nu ser tillbaka på den tiden överraskar det mig inte att denna meditativa
praktik efter ett tag mynnade ut i besvikelse. Jag tänkte: jag kan inte det här.
Och ändå ville jag meditera. Jag hade
beslutat mig för den antroposofiska vägen, men jag saknade en klar understödjande process. Jag visste givetvis ”vad”
jag skulle göra, men det var obegripligt
”hur” jag skulle utföra det.
Hur hittade du hjälp?
När jag var ungefär trettio sökte jag
mig till ett buddistiskt kloster under
en månad. Under den tiden fick jag ytterst noggranna anvisningar av erfarna
meditationslärare. Jag upptäckte att det
jag behövde var den direkta mänskliga
kontakten. På denna lugnets plats övade
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vi Vipassana1; att lugna ner anden och
helt enkelt vara med det som är eller med
det som blir till. Varje morgon, middag
och kväll var det en sittning. Vid slutet
av månaden visste jag att jag klarade det.
Jag kunde faktiskt meditera. Paradoxalt
nog blev jag samtidigt klar över att buddistisk meditation inte är något för mig.
Buddismens filosofiska sanningar att allt
inte är varaktigt och egentligen tomt och
att människan är ett icke-själv kunde jag
motsvarande min förståelse och erfarenhet av antroposofin inte säga ja till. –
Men från detta möte tog jag med mig
mycket och är till dags dato ytterst tacksam för denna erfarenhet. Det gav mig
något som jag saknat i den antroposofiska gemenskapen. En stor del av detta
var helt enkelt det att man kunde utbyta
tankar och erfarenheter om meditation
och följdfrågor till detta: Hur gör jag det?
Vilken position ska jag ha? Om jag inte
koncentrerar mig på andningen, vad ska
jag då fokusera<>? Hur gör jag med avlänkningarna? Med tröttheten? Det var
ovärderligt att kunna dela dessa frågor
öppet och ärligt med andra. –
Efter dessa positiva erfarenheter återvände jag till Steiners verk och valde ut
en bestämd meditation som jag själv arbetade med. Vid några få tillfällen arbetade jag med andra verser av Steiner, men
känslan av att jag inte helt hade uttömt
denna enda meditation följde mig alltid
och jag vände tillbaka till den.
Varför mediterar du?
Ett svar som igen tar upp tråden mellan
de två livsområdena lyder: Meditation
leder det existentiella livsområdet till
samklang med det spirituella vardandet.
Genom kontinuerlig meditation märker
jag hur jag i det dagliga livet blir vaknare,
klarare och öppnare. Meditation för in
lugn i det emotionella livet, klarhet i tan-

kevärlden och även element av kreativa
avgöranden i livet självt. I princip tror
jag att meditation är en resa till det sanna
självet, eller annorlunda uttryckt, en resa
som leder till realiserandet av självet. Vi
har aspekter i oss som kommer och går:
emotioner, tankar, stämningar, aspekter
av vår personlighet. Men till grund för
dessa förändringar finns ett beständigt,
hållbart själv. Vi kan närma oss detta genom hängiven meditation så att vi månad
efter månad, år efter år närmar oss erfarenheten av att vara ett äkta ”jag”. Meditationen beledsagar oss i vårt vardande.
Vilken är den grundläggande
meditationsövningen?
Det är egentligen mycket enkelt. Det betyder att gå till en lugnets ort, en ort där
man låter innehållet i själen, det mentala
och emotionella livet, komma till ro. Man
kan likna det vid att man låter själens
scen bli tyst, klar och lugn. Nu kan man
utveckla en stabil uppmärksamhet. Denna stabila uppmärksamhet måste sedan
bli en ihållande och hållbar uppmärksamhet. Det är ett djupt tillstånd som inte
har särskilt många avbrott i medvetandet.
Själen har vänt sig bort från den fysiska
världen, minnena av den fysiska världen
och det mentala innehållet bleknar. Nästa
steg är att arbeta med ett meditationsobjekt. I mitt fall är det en Steinervers. Det
valda innehållet plasticeras på själens
scen. Jag försöker leva i denna vers så
hängivet som möjligt så att det uteslutande är meditationsobjektet som innehåll,
som fyller mitt själsrum. När detta har
skett kan själen släppa objektet och låta
tomhet uppstå.
Detta nya skapade tomma rum är samtidigt ett aktivt rum. Det är en ort av
koncentration; men inte ansträngd koncentration, utan en fördjupad ihållande
uppmärksamhet. Sedan följer en fas då

man länkar sin uppmärksamhet på detta
aktiva och mottagande rum för att kunskapa om vad som må komma.
Efter en viss tid uppstår en mild upplösning av denna ihållande uppmärksamhet. Man löser sig från detta tillstånd
och meditationen får ett naturligt slut. En
känsla av tacksamhet, en tyst bekräftelse,
innan slutligen sittningen är avslutad.
Kan du dela ett oförglömligt
intryck från konferensen ”Living
Connections” med oss?
Jag väljer den improviserade musiken.
Jag njöt av atmosfären som denna musik skapade. Genom att den var improviserad var den unik och icke-upprepbar.
Jag tänker att konferensen hade varit
en annan utan den specifika stämning
som musiken skapade. Jag är mycket
tacksam över det. Den beredde mark
för något mycket skirt som accompangerade vårt möte. Musiken skapade en ny
sida där något kunde uppenbaras. Efter
improvisationen följde ett mycket vackert mellanmänskligt växelspel, ett sant
mänskligt möte – och detta på det mest
omfattande och bredaste sätt. Dörren till
detta möte öppnades genom den improviserade musiken.
1. Vipassana ”insikt”, är en huvudkategori av meditationsövningar som sägs härstamma från Buddha och
lär ha utövats i 2 5oo år. Vipassanaövningarna syftar till
att skapa insikt om den sanna naturen hos verklighetens beståndsdelar. Den som utövar någon av vipassanateknikerna eftersträvar att frigöra sig från dragningskraften hos världslig betingning. Wikipedia.
Källa: Das Goetheanum nr 7, 2o18. dasgoetheanum.
com. Översättning: Red. GN
www.living-connections.info.
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Att bygga ett
FORUM - viljans
antroposofi
Gerald Häfner
Att föra ihop antroposofi och dess forskningsfält, Fria Högskolan, med vår tids
viljefrågor var motivet, när vid pingsten
i år runt 7o företagare och initiativbärare
slöt sig samman i World Goetheanum Association. Med World Goetheanum Forum
vänder sig detta initiativ för första gången till offentligheten och inbjuder intresserade till Goetheanum mellan 28 till 3o
september. Syftet är att gemensamt söka
förståelse för vad det betyder att idag
”framleva ekonomiskt, socialt och spirituellt ansvar”.
Nu förvandlas Mikaelikonferensen vid
Goetheanum till Goetheanum World Forum, vad betyder det?
Gerald Häfner: Den som håller en kurs
eller ett föredrag vid detta forum är inte
en gäst utan vår partner i det nybildade
World Goetheanum Association. Vi vill med
detta Forum grunda ett nytt sätt att mötas i Goetheanum. Alltid på hösten där
människor träffas och har utbyte om
sina impulser och om hur de befruktade
av antroposofin handlar och gestaltar i
världen. Detta Forum gestaltas och genomförs av World Goetheanum Association
ur ambitionen att på olika orter och på
olika sätt och med ett ömsesidigt varseblivande gestalta människornas och jordens öde ur spirituella impulser. I detta
sammanhang beskriver ”Goetheanum” en
andlig ort som alla partner är relaterade
till. Samtidigt är det ett sammanhang, ett
närverk av impulser.
Ska nu framåt i tiden ett Forum gestaltas
varje år?
Häfner: En ny förståelse av Högskolan
är förbundet med detta. I en andevetenskaplig kontext kan man inte skilja mellan forskning och praktik. Och just i det
sociala fältet, rätt förstått, är det så att
forskning alltid är praktik och praktik
samtidigt är forskning. Där kan jag inte
genomföra ”experiment” eftersom det
alltid handlar om människor och varje
försök skapar en egen verklighet. Vi vill
som Fri Högskola i framtiden förbinda

oss starkare med de människor som idag
försöker leva i en praktiserad antroposofi
i ekonomiska, sociala, pedagogiska, lantbruksmässiga eller medicinska verksamheter och som där ställer sig spirituella
forskningsfrågor och tillsammans bildar
en forskande och verksam gemenskap.
Vid Mikaeli vill vi bilda ett sådant samtals- och arbetssammanhang där vi kan
processa dessa frågor och där var och en
är inställd på att lära och lära ut samtidigt. Alla lär sig då av varandra.

Häfner: Det kommer så många unga
människor med starka impulser till jorden. Det är avgörande viktigt att de kan
möta människor och förhållanden där de
känner igen och kan ta upp dessa impulser. Deras fråga är inte längre: ”Vad ska
jag göra?” utan mycket mer ”Vad vill jag
göra?” Där denna fråga är riktigt ställd
och levd blir ska och vilja till ett. I denna
mening handlar det för varje människa
idag om befrämjande möten och om att
utveckla det företagsamma i sig.

Detta gäller väl en publik som fram till
nu känt sig stå lite främmande för Goetheanum, eller hur?

Vilka är konferensens mål?

Häfner: Ja, jag är säker på att vi med
detta tilltalar nya och andra människor
än tidigare. Framför allt en bestämd typ
av dagens unga människor som möter
något i världen som de vill förändra. De
har hittills haft svårt att få tillgång till
antroposofiska Sällskap och till traditionella former av antroposofiskt liv. Ju mer
relevant och livsnära vårt antroposofiska
arbete är deras egen strävan, desto lättare kan vi vinna dem för ett deltagande
och medarbete i Forum. Samtidigt menar jag att vi också ska tilltala de människor som är förtrogna med antroposofin
på ett annorlunda sätt än hittills. Vi vill
förstå, beledsaga och befrämja inre spirituell verksamhet och yttre samhälleligt engagemang som en enhet. Som ung
människa, som växte upp i en katolsk
omvärld, väckte det ilska i mig att uppleva hur många fromma kristna, som på
söndagarna församlades i kyrkan i Kristi
namn, bad och sjöng, och på måndagen
förhöll sig lika kallsinnigt och hänsynslöst till sina medmänniskor som tidigare.
Det är ju ett väsentligt kännetecken för
antroposofin – och det utgör en skillnad
i förhållande till andra spirituella strömningar, erbjudanden och vägar – att den
inte är ett självändamål, inte en flykt från
världen och livet, inte en skenbar tröst
för förtvivlade själar, inte en spiritualitet som vill sökas och praktiseras i ett
för den noggrant avgränsat område skilt
från livet och världen. Den är istället, rätt
förstådd, i varje ögonblick handling respektive blir det och målinriktas på förvandlingen av människan och jorden, på
den ansvarsfulla gestaltningen av vårt individuella liksom mänsklighetsmässiga
öde. Därför söker vi efter erbjudanden
och möten, där vi i detta arbete på jorden
verkligen kan träffa och ömsesidigt stödja människor med frågor och uppgifter
som ligger i tiden.
Det är alltså en konferens för företagande
människor som är spirituellt sökande?

Häfner: När jag övertog ledningen för
den Socialvetenskapliga sektionen har
jag försökt föra olika samtal, även med företagare, med människor som nu är medarbetare i Forum. Jag har då upprepat
frågat mig: ”Vad väntar ni er? Vad hoppas
ni av sektionen, av Goetheanum?” Vi har
gjort detsamma i associationen, vi har
frågat: ”Vilka frågor har ni och vilken
känsla har ni, kan vi, kan Goetheanum,
kan Högskolan ge ett bidrag som hjälper
till?” Och det har då visat sig att det finns
frågor som man inte kan tala om någon
annanstans. Exempelvis: Hur ser sambandet mellan ledning och ledning av sig
själv ut? Hur kan det som tidigare genom
stora personligheter inspirerande flöt in i
den sociala sfären idag aktiveras i gemenskaper, ur kollegier, ur nya samarbetsformer? Eller att känslan som breder ut
sig att de väsentliga grunderna som vårt
politiska och ekonomiska samliv baserar
sig på blir alltmer ifrågasatta. Hela konceptet av kapital, arbete, inkomst, pengar
blir utmanat eftersom dessa begrepps
gällande bestämmelser dateras tillbaka
till 17, 18 eller 19ootalet. De är definitivt
inte längre dagsaktuella. Vi betraktar en
chokladkaka lika mycket som vara som
ett stycke mark, tillgången till dricksvatten eller mänsklig arbetskraft. Frågor reser sig som man inte längre kan lösa i enskilda institutioner. De är övergripande
och dessa vill vi gemensamt ta itu med.
Detta var efterfrågat hos oss. Och det
var förbundet med önskan att gestalta de
vunna nya impulserna, åsikterna och idéerna ur det egna arbetsfältet på ett annat
sätt än tidigare.
Vår förhoppning är att människor ska
träffas som märker: ”Vi har partner i andra länder eller branscher, som bär på
samma fråga. Låt oss samarbeta med
dem även efter Forumträffarna vid mikaelitid vid Goetheanum. Och det tredje
är att när jag talar vid universitet eller i
gymnasieklasser märker jag att det lever
ett starkt sökande hos yngre människor i
vår tid, nämligen: ”Var hittar jag orten i
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världen, var jag kan bli verksam ur mina
ideal?” – som kan hitta ett möjligt svar.
Vår förhoppning är att en bestämd generation här kan hitta möten, som man annars bara kan få till genom månadslånga
resor till olika inrättningar i världen. Att
de hittar en plats på jorden där man kan
träffa just de människor som redan anträtt den väg man söker. Vi vill således
målmedvetet också tilltala unga människor som vill förändra saker och ting
och för vilka det kan vara en livsbestämmande händelse, eftersom det kan bildas
ödessammanhang.
Vad betyder det att detta initiativ bildas
just nu?
Häfner: Stora, framstående personligheter, liksom fyrtorn, har till stora delar
bestämt utvecklingen av antroposofin.
Nu finns det inga sådana längre. Men då
uppstår något fullkomligt nytt, nämligen
förmågan att samverka, som tragiskt nog
inte blev till i tidigare generationer. Och
ytterligare något: det är intressant att Rudolf Steiner, som ju var långt före sin tid,
fortfarande vid tiden efter Julmötet sökte
efter en form som skulle förbinda det som
nu uppstått som Antroposofiskt Sällskap
med det som i den antroposofiska rörelsen hade börjat uppstå av verksamheter.
Det lyckades inte tillräckligt den gången.
Under de senaste årtiondena har de enskilda sektionsfälten nybildats, respektive fått en mer kraftfull organisation. Där
har det skett mycket. Nu strävar vi efter
en ny form av samverkan i själva Högskolan, men framför allt också i de praktiska
fälten, verksamheterna. Om det lyckas
kan även en ny broderlig bärkraft i förhållande till Goetheanum uppstå. Efter
1oo år kan en impuls helt enkelt inte fortskrida i de gamla formerna utan behöver
förnyelseelement om inte dess kraft med
tiden ska tyna bort. För oss i våra samtal
med verksamheter och företagare och
verksamhetsledare var deras reaktioner
särskilt intressanta: ”Äntligen kommer
ni!” Vi tänkte att vi nog måste prestera
långa förklaringar om vad vi hade i sinnet. Men det var ofta raka motsatsen, de
sa: ”Det är fint att ni frågar oss, vi vill vi
medverka!” De söker och vill denna förbindelse. För mig ter det sig som det nya,
nu möjliga greppet. Tidsläget kräver ett
nytt sätt både vad gäller samverkan som
att fokusera på de stora mänsklighetsmässiga uppgifterna: Hur kan man på ett
nytt sätt umgås med pengar, så att vi inte
tjänar pengarna utan att de tjänar oss och
våra mål? Hur kan man på ett annat sätt
umgås med varandra, så att inte en människa är underkastad den andres vilja,
utan att människor möts på ögonhöjd

och kan förbinda sig och gestalta tillsammans? Allt detta är vår tids stora frågor,
frågor som vi vill bearbeta.
Förmodligen hör väl också det kulturella
området dit?
Häfner: Företagare i denna mening
kan man vara på alla områden, även på
de andliga, kulturella, rättsliga liksom
på det ekonomiska eller sociala. Dessa
människor intresserar oss och var och
hur de är verksamma. Företagande
människor. De är idag inte begränsade
till det som man i klassisk mening förstår
under ekonomi.
Även eurytmisten är idag företagare.
Till association hör för övrigt också frågan: ”Broder, vad fattas dig? Hur kan vi
stödja och bära varandra?” Det är inte
bara ett kunskapsområde och ett mötesområde, utan skulle också kunna bli ett
viljeområde där det kan bli möjligt att
vara medbärande i det som den enskilde
inte förmår ensam, till exempel för att
den aktuella handlingen är värdefull för
de mänskliga sammanhangen, men som
under den kapitalistiska marknadsekonomins villkor inte kan uppnå den nödvändiga vinningen. Så kunde en bärande
vilja utvecklas ur omkretsen för ett nödvändigt initiativ eller en hållbar start för
en innovativ eurytmist.
Vilken roll har här tregreningstanken?
Häfner: Alla tre områden berörs de facto. Det uttrycker själva logon för World
Goetheanum Association, där bilden av
hjärtats kretssystem varit inspirationen.
Den handlar om spirituella impulser, om
forskning å ena sidan, om ekonomiskt,
företagsamt handlande i världen å andra
sidan. Dessa är förbundna i mötessfären,
jämlikheten i mitten. Men vid tregreningen tänker man för det mesta bara
på själva grenarna. Det som ofta beaktas
för lite är begreppet ”organism”, det vill
säga att vi i den sociala organismen har
att göra med levande väsen! Det är fallet
för varje skola, varje universitet, varje
firma, varje inrättning, som alla står under det levandes lagbundenheter. Och vid
tregreningen av den sociala organismen
är självförvaltningen av densamma helt
central. Rudolf Steiner introducerade
denna impuls i världen vid en tid då det
urgamla kejsarrikets härskarprincip var
rådande! Och han ställde som en ny princip självförvaltningen gentemot denna .
Det kastar man visserligen snabbt ur sig,
men, som det snart visade sig, förutsatte
en inre utvecklingsväg, som man inte alltid kan räkna med som given. Det betyder
att den tidens människor inte alltid kun-

de mobilisera den nödvändiga suveräniteten och även idag misslyckas man ofta
av den anledningen. Dock är det detta det
i första hand handlar om. Och förvisso i
största allmänhet inom kultur, rätt och
ekonomi. Där gestaltar vi och samverkar för att skapa sociala livsväsen som är
meningsfulla, vackra och goda och som
erbjuder utvecklingsrum för jorden och
människorna. I en vidare mening beskriver det tregreningsidéns sammanhang
med det nyskapade Forum.
Anmärkning: den ursprungliga artikeln är
byggd på ett samtal med två partner: Georg
Soldner och Gerald Häfner. Av utrymmesskäl
har vi bara tagit med Häfners reflektioner. Gerald Häfner är ledare av den Socialvetenskapliga Sektionen vid Goetheanum.
→ Das Goetheanum, nr 33-34, 2o18. Översättn.: GN
Källa:
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transhumanism

Slutet för
människan?
Wolfgang Held
Transhumanismen drömmer om en
människa som uppnår odödlighet, moralitet och evigt nöje men som därigenom
hotas av att förlora det sant mänskliga.
Sektionen för humaniora vid Goetheanum har sysselsatt sig med utmaningarna som transhumanismens framtidsperspektiv för med sig. Wolfgang Held
gjorde intervjun med Ariane Eichenberg
och Christiane Haid.
W(olfgang) H(Held) Vad betyder transhumanism?
A(riane) E(ichenberg):Det ligger redan
i ordet. Det är frågan om att överskrida
människans gränser på alla plan. Gränsöverskridandet sker genom tekniken. Genetik, nanoteknologi och robotik ska optimera och vidga människan så att gränser
som finns pga. biologisk konstitution, ålder, sjukdomar och död övervinns och i ett
sista skede helt avskaffas. Variationerna i
dessa idéer sträcker sig från mer moderata former till helt radikala. Stefan Lorenz
Sorgner, filosofiprofessor i Rom, menar
att människan med större förmågor även
blir lyckligare. Därför ska man utrusta
henne med all teknisk hjälp för att på så
vis bevara hennes värdighet. Ray Kurzweil
däremot, chefsingenjör på Google, arbetar
med att på tekniskt sett uppnå människans odödlighet. Människan och maskinen kommer inom snar framtid att sammansmälta och att tekniken till syvende
och sist uppnår ett slags medvetande,
universum kommer att vakna och förfoga
över fantastisk intelligens.
W H: betyder detta att vi först med hjälp
av maskinen blir helgjutna människor?
E: I viss mån ja. Organ kan ersättas, nanobots producerar erforderliga stoffer och
hormoner, en konstgjord hud omger allt
och hjärnan laddas upp på ett stort moderkort – en dröm som äntligen kommer
att korrigera den felaktiga evolutionen,
menar Kurzweil.
WH: Ni intresserade er för detta scenario
eftersom teknik upphöjs till religion?
C(hristiane)H(aid): Sedan tre år tillbaka
håller vi på med forskningsprojektet

”människans humanisering genom litteraturen”. Vi arbetar också med idéhistoria angående humanismens utveckling sedan renässansen. Detta ledde
oss fram till transhumanismen vilken
anknyter till renässansfilosofin men
liksom förvränger den. Längtan efter
odödlighet och människans förmåga att
bli en bättre människa existerar sedan
människor finns. Omsättandet av dessa
ideal kommer med transhumanism till
en vändpunkt. Frågan ställer sig idag helt
på nytt och dramatiskt vad det är som gör
människan till en människa på bakgrund
av den tekniska utvecklingen. Med AI, nanoteknik och genteknik verkar det som att
mångt och mycket snart kan förverkligas
som för bara några år sedan var en utopi.
Det som tidigare bara fanns som tankemöjlighet kan numera göras, därför blir
frågorna som här uppstår inte teoretiska
utan existentiella och svaren som vi finner
i vårt samhälle kommer att prägla våra liv.
WH: Alltid har rädsla uppstått inför nya
tekniska möjligheter. Rudolf Steiner
skämtar över det som skedde i när järnvägarna byggdes. Varför ställs just nu på
nytt frågan efter människans vara?
CH: fram tills nu har tekniken understött människans organism. Den fick
den att röra sig snabbare, och lät den se
längre och mer detaljrik med hjälp av
teleskop och mikroskop. Nu vill man
utveckla teknik som ersätter den mänskliga organismen. Längtan efter odödlighet står i centrum. Den här längtan
är lika gammal som människans medvetande och varje religion har gett sitt
svar på frågan. Det handlar alltid om en
inre utveckling som leder ur en kroppslig tillvaro in i en andlig dimension.
Anden i människan är det som ger lyft
åt människan. Det nya är, som delvis redan skett, att det skapas verktyg genom
tekniken som kan ersätta människan. Vi
avsäger oss därmed allt ansvar. Ytterligare uppstår frågan vad det kan betyda
när funktioner som finns inbäddade i
människans organism ersätts av teknik
som är något främmande för den. De är
lösgjorda från sitt andliga sammanhang
och skall nu finna vägen in igen till synes bättre och mänskligare värld. Men
det blir en värld som är rent jordisk, en
teknisk tankekonstruktion, som formar
en ny värld. Rudolf Steiner beskriver den
på flera ställen som en sorts ny Saturnus
eller ett rent ahrimanskt rike som löser
sig ur evolutionen.
WH: Detta avskaffar människan så som
vi känner till henne. Det har gett titeln för
mötet ni har nu.

E: Det är riktigt men transhumanisterna
talar inte om avskaffandet av människan,
tvärtom, de är övertygade om att människan först kan bli hel människa genom
detta tekniska brobygge, Cyborg.
WH: Som den andra skapelsen, creatio
secunda?
E: Transhumanisterna menar sig står in
i en tradition som sträcker sig via renässansen ända in i den antika världen. Man
kommer faktiskt i gungning när man läser dessa tekniska utopier, när man ser
att de faktiskt åberopar texter som de av
Pico della Mirandola "Om människans
värdighet". I den låter han gud förkunna
en hymn på den fria människan som står
i utveckling: "Du skall själv bestämma
din art utan någon som helst inskränkning eller begränsning, efter valmöjligheterna jag anförtrott dig". Vidare heter
det: "Vi har skapat dig varken himmelskt
eller jordiskt, varken dödlig eller odödlig,
för att du, som din egen, med ära och fritt
beslutande, blir skulptören som skapar
dig själv till den gestalt du själv föredrar".
Detta självskapande får av transhumanisterna en teknisk interpretation. Att
människan gestaltar sig enligt hennes
egna önskemål är målet, på både det fysiska, det själsliga och det andliga planet.
Genom teknikens hjälp ska vi människor
alltså nå fram till ett nytt moraliskt plan
och i andlig bemärkelse växa utöver oss
själva.
WH: Hur kan man föreställa sig detta?
E: Genom att jag exempelvis är så uppkopplat att varje tanke jag har genast blir
verklighet. Eller att jag är så optimerad
genom farmakologiska ingrepp att jag
inte längre gör några moraliskt förkastliga handlingar och så vidare. Jag tillmäts
detta utan egen ansträngning och utan
egen vilja och utan egen inre utveckling.
WH: Vare sig det är glasögon eller bilen,
tekniken optimerar förmågorna. Men
något blir liggande. Vi betalar för optimeringen. Hur högt får priset vara?
CH: Det som beskrivs som Selv-Enhancement relaterar alltid till individen. Det
är den enskildes behov som skall uppfyllas på bättre sätt. Den andra människan,
alltså den sociala dimensionen, sätts ur
spel och i ännu högre grad varje relation
till helheten, till kosmos. Det gäller för
övrigt också alla kulturella prestationer
som konst och religion. Ur transhuma
nister
nas perspektiv är de överflödiga
och illusioner. Jag tror här drar transhumanism definitivt masken från ansiktet:
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religion och konst ställer in oss i ett sammanhang med en gudomlig andlig värld.
Den som nekar konst och religion nekar
den högre sfären.
WH: Transhumanismen skryter med
gränslösheten men nu sätter den gränser?
CH: Ja, det gränslösa självförverkligandet är själva programmet och varje
överordnad kontext går självfallet emot
det. Konsten präglas av nattens sfär med
osynligt väsensartat som bestämmer och
verkar inspirerande. Religionen öppnar
ett rum för människan där i centrum står
offrandet av egna önskemål och en vördnadsfull hängivelse till ett högre gudomligt vara. Maktlös hänger sig människan
åt en instans som hon inte förfogar över
och som hon frivilligt rättar sig efter. i
Kristendomen sker människovardandet
genom en innerlig förbindelse med Kristus, hans lidandes väg står som ett högsta
ideal inför människans vardande. Genom
att människan övervinner egna begränsningar blir ödesvägarna och döden händelser i livet genom vilka hon mognar.
Det står i rak motsats till transhumanis
men. Här förstås döden inte som något
man går igenom utan som något som är
ett fel som det gäller att avskaffa liksom
oförutsedda händelser. Endast den värld
som kan planläggas in i minsta detalj utgör självförverkligandets gränslösa rike.
WH: Detta är Ahrimans dröm, en värld
som ett maskineri utan något oförutsett.
E: Det är en fantasi om att få allmakt
över hela mänsklighetens väl och lycka
som förvaltas av några stora servrar. Boken: ”The Singularity is near” av Ray
Kurzweil kulminerar i meningen att det
är frågan om "att hålla hela universum
i sin hand". Här visar sig hybris, men
framförallt också en av motsägelserna
i detta tänkande. Att hålla någon i sina
händer är förvisso en djup mänsklig gest.
WH: Detta är en misstolkning av "Uppfyll
jorden och lägg den under er" (1Mos. Kap 1)
CH: Transhumanism utmanar oss att på
nytt ställa frågan vad som gör livet värt
att leva, vad det är för mening med människan överhuvudtaget. I Japan utvecklades det gosedjur som reagerar på ägarens
gester och mimik och på så vis till synes
interagerar för att lindra ensamheten.
Det går att få till rent tekniskt men kuslig
blir det när vi reagerar själsligt på tekniska impulser. Vår själ förlorar sig i tomma
intet utan resonans i ett du. När Martin
Buber skriver: "människan blir i mötet
med ett du till ett jag" blir min männis-

kotillvaro beroende av en motpart. Mötet
mellan två människor som ett ögonblick
i vilket jag lever i en annans själ eller han
eller hon i min själ, är ögonblick av andligt skapande, skapande ögonblick som
aldrig någonsin en maskin kan åstadkomma. Att agera måste alltid vara konkrete i nuet och fyllt av andlig närvaro.
Det betyder att erfarenheter och aktuell
inspiration fogar sig samman. Millioner
människors gångna erfarenheter kan lagras på maskinens hårddiskar. Hur detta
vetande kan förbinda sig med ett anande
som kommer ur framtiden och på det
viset kan skapa nytt, detta är och förblir
en mänsklig uppgift. Det kan löna sig att
ta upp Rudolf Steiners tanke om att den
mänskliga kulturen utvecklar sig språngartad, att det finns oförutsett, nytt, som
inte är resultat av det gamla. Här närmar
vi oss både frågan efter människobilden
och motivet för vårt möte i september. Att
artificiell intelligens erövrar vardagen,
som bilen gjorde för 1oo år sedan är det
ingen som ifrågasätter. Utmaningen består i att göra etiska och sociala utvecklingssteg så att vi kan behärska tekniken
och inte tvärtom.
E: Den digitala tekniken och nanotekniken utvecklar sig med en sådan hastighet
att etisk utveckling har svårt att hänga
med. Vare sig det är prenatal diagnostik
eller organtransplanta
tion, datoriserad
inlärning eller artificiell äggvitenäring:
det tekniskt möjliga leder ovillkorligen
till gränser och till frågor som vi knappt
kan lösa. Vi märker snart avsaknaden
av en etisk och spirituell grogrund som
skulle behövas för att hantera frågeställningarna. Det kan inte röra sig om att
strunta i allt eller att simma mot strömmen eller försöka komma ikapp, det är
snarare frågan om att utveckla nya kvalitéer. Ett enkelt exempel: när jag läser
gör jag någonting exceptionellt i flera avseenden. Det uppstår eller värld som jag
skapar själv, i vilken jag kombinerar, imaginerar eller skapar nytt. Ingen maskin
kan ersätta detta. Genom dessa händelser
frigörs andliga krafter som sedan hjälper
mig att förbli självständig i förhållande
till maskinens värld.
CH: All teknik tar arbete ifrån oss och
frigör oss från någon möda, någon bindning. Då vinner vi fria rum. Använder
vi nu det fria utrymmet vi fått för högre
andliga aktiviteter, för det sociala och för
det kulturella eller blir vi lata och passiva? Kan vi kompensera avlastningen
vi fått genom teknikens möjligheter?
Transhumanisterna talar inte om sådan
kompensation lika lite som de talar om
människans eviga väsenskärna. Den ma-

nifesterar sig därigenom att jaget med
hjälp av sinnena förbinder sig med världen. Transhumanisterna nekar människans kännande och varseblivande sida.
Ett jag existerar inte för dem. När förbindelsen med världen ersätts i sin helhet av
tekniken förlorar jaget området där det
kan verka eftersom de bara kan uppleva
sig i världen med hjälp av sinnena. Det
hemska är att det som transhuma
n is
terna förutsätter går i uppfyllelse: jaget
försvinner i det skapande. Detta scenario, detta hot öppnar samtidigt möjligheten att bli medveten om hur jag-kärnan arbetar. Att vi blir klara över att det
är vi som frambringar dessa ting. Den
tekniska utvecklingen ramlar inte ner
från himlen, vi är skaparna.
WH: Hans Ammann, direktör för teatern
i Solothurn sade, att dagligen varenda
människa hotas med att jaget avskaffar
sig självt. Var är det vi arbetar mot oss
själva?
CH: Det börjar så att vi knappt lägger
märke till det: vi säger: "jag står där på
andra sidan gatan" och menar i själva
verket den egna bilen. Eller alla dessa tekniska metaforer som sakligt sätt är meningslösa: "det har jag inte på min skärm,
ska lägga det på hårddisken". Gränserna
blir diffusa och vi kommer in i ett sömngångaraktigt beteende. Vi börjar vakna
upp när vi lämnar reflexartat beteende
därhän – typ att ständigt kolla på mobilen – och istället börjar kommunicera. I
dessa små vardagliga ögonblick kan vi bli
suveräna i förhållande till tekniken.
WH: Längtan efter allmakt leder rakt in
i teknikens armar, Vilken betydelse har
maktlösheten?
CH: Maktlöshet betyder att man säger
ja till omständigheterna och fogar sig i
dem. En grundläggande insikt av Rudolf
Steiner är att man på andra sidan tröskeln till den inre och den högre världen
möter tillstånd och lagbundenheter som
man måste bejaka. Man måste gå in på
dem för att överhuvudtaget kunna varsebli dem. Här är ödmjukhet ett ja till maktlösheten. För den som bara känner till
längtan efter allmakt förblir denna värld
stängd. Då har vi kommit till den centrala
frågan. Ödet, sjukdom, det oförutsedda,
slumpartade och till sist döden är erfarenheter vid en gräns. Dessa erfarenheter
ställer oåterkalleligt frågan efter mitt sätt
att förhålla sig till gränsen. Antagligen
upplever var och en i en sådan situation
att ett förhållningssätt som motsvarar en
sådan situation inte kan komma ur ett
gammalt medvetande, ur det enkla varat,

sa mta l
utan det måste hämtas från ett nytt rum.
Den som enbart accepterar tekniskt materiella tillstånd kommer inte att erfara den
här gränsen. Den bygger i stället upp en
ny gräns med hjälp av det mänskligt tekniska som klipper av förbindelsen mellan
jord och kosmos.
WH: Och hur är det nu med själva mötet?
E: Våra frågeställningar berör nästan
alla livets områden därför behandlar
vi temat interdisciplinärt. Vi försöker
visa etiska, kulturella och spirituella
perspektiv i föredrag, samtal och läsningar. Vi har inbjudit en läkare, René
Madeleyn, som forskar med graviditet
och förlossningar och med svårigheterna som kan uppstå i detta sammanhang
pga. den tekniska utvecklingen. Christian Kreiss arbetade med investment och
är vetenskapsman inom ekonomi och engagerar sig för en mänskligare ekonomi.
Roland Benedikter som arbetar internationellt som politolog och sociolog har
länge sysslat med transhumanism.
CH: Michael Huakellers två senaste
böcker hete "Mythologies of Transhumanism" och "Better Humans". Han undervisar i Liverpool och är väl förtrogen
med tysk och engelsk filosofi som typiskt nog befinner sig i närheten av livet i
hemmet. Vi hoppas att han gör förståelig
för oss vilka mytologier och människobilder som ligger till grund för dessa
idéer. Yaroslava Black-Terletzka ska berätta för oss hur vi bättre kan förstå den
pseudorel igiösa lidelsen som transhumanismen uppträder med. Det tveeggade ligger däri att den lovar förlösning
men samtidigt nekar offret, det som
grundläggande hör till varje religion.
WH: På mötet deltar Patrik Roth, Sibylle
Lewitscharoff och Galsan Tschinang,
prisade författarinnor och författare, hur
uppstod samarbetet med dem?
CH: Vår avsikt med mötet är att öppna
ett rum för att kunna förstå hur den här
frågan lever i dagens kultur och hur vi
kan uttömma frågeställningarna både
på djupet och i bredden. På vår förfrågan
har författarna genast svarat eftersom det
handlar om tema som de själva är djupt
engagerade i. Gaslang Tschiang kommer
fyra veckor i förväg från Mongoliet för att
kunna delta i mötet. Han säger att detta
är något han brinner för, som han kämpar för. Han har sina rötter i mongolisk
shamanisk tradition och är samtidigt väl
förtrogen med århundradets utmaningar.
Det som berör mig i hans böcker är att

han beskriver hur man bara med hjälp av
visioner kan komma till framtiden. Hans
folk hade blivit deporterat genom Stalin.
Med hjälp av pengar från olika priser
lyckades han återföra folket. Det är en
nästan mytisk bild, hur han med 15o kameler i en karavan drar genom öken Gobi
för att leda folket tillbaka till dess ursprung. Det är en väg tillbaka i tiden men
ändå in i framtiden.
E: Även för Patrik Roth kunde man formulera att han har ett slags vision, att
hans texter vilka alla har bibliska teman, på nytt sätt kan hjälpa att leda människan till sig själv. Sibylle Lewitscharoff,
som i sitt skrivande snarare har en mer
ironisk-tvivlande ton, slår i hennes senaste roman "Pingstundret" en bro till
Dantes gudomliga komedi. Alla tre har
en särskild relation till språket och bärs
av övertygelsen att språk och litteratur
kan sätta människan i rörelse.
WH: På Goetheanum funderas det mycket över hur och i vilken riktning orten
skall kunna utveckla sig. Är det här mötet
ett svar på frågan?
CH: Många av våra aktuella konferenser
och möten är del av svaret. Jag är glad
iallafall att vi nu i september kan öppna
ett rum för samtal kring såpass allvarliga frågor. De inbjudna föredragshållarnas reaktion på vår inbjudan och deras
glädje till ett utbyte just vid Goetheanum, visar för mig att Goetheanum kan
bli en plats där vi delar tidsfrågor med
varandra.
Ariane Eichberg, född 1968. Studerade slavisk och germanistik, promoverade kring
temat judiska livsskisser enigt Shoah. Undervisar vid universitetet i Hamburg och
Stuttgart, är redaktör för tidskriften "Erziehungskunst", undervisar tyska på Waldorfskolan i Stuttgart. Medarbetare vid sektionen
för humaniora ”Schöne Wissenschaften”.
Christaine Haid, född 1965. Studerade germanistik, historia, pedagogik och konst. Promoverade med ett arbete till temat myt, dröm
och imagination. Vetenskaplig medarbetare vid
Hardenberg-Institut (Heidelberg) och i AlbertSteffen-Stiftung (Dornach). Leder "Verlag am
Goetheanum" och sektionen för humaniora sedan 2o12.
Källa: Das Goetheanum, nr. 31-32, 2o18.
Översättning: FN.

2oo år

Karl Marx
5 maj 1818 – 14 mars 1883
Wolfgang Held
Den som vill älska människor
"Den som vill älska människor måste
hata de som förtrycker dem." Orden
skrev Jean-Paul Sartre, en eloge till Karl
Marx som med sitt filosofiska tänkande
skrev mot mänskligt förtryck. Tillsammans med Charles Darwin blev han den
mest inflytelserika tänkaren under 19oo
talet. I början av industrialiseringen
var förtrycket särskilt drastiskt med
barnarbete och godtycklighet i arbetslivet och hade ett katastrofalt inflytande
både på människans lycka och på hennes tänkande. Marx filosofi om stoffet
finns komprimerad i formeln "tillvaron
bestämmer över medvetandet" (Das
Sein bestimmt das Bewusstsein). Naturligtvis vill man säga emot när stoffet lyfts upp på tronen. Det kan löna sig
att tillfoga Rudolf Steiners rop i boken
"Vetenskapen om det fördolda", enligt
vilken varje människa "skadar hela världen och alla väsen om hon inte använder
sina krafter och utvecklar dem på rätt
sätt.” För närvarande är det 8oo miljoner
människor som på grund av hunger inte
kan använda och utveckla sina innersta
krafter. 8oo miljoner – så stor var hela
mänskligheten under Marx livstid.
Om man vill älska människorna bör man
vilja ställa anden över materian. Den tanken blir först legitim när ingen svälter
längre. Så länge mänskligheten inte tar
ansvar för detta har vi ingen rätt att motsäga Karl Marx.
Källa: Das Goetheanum, nr. 19, 2o18. Översättning: FN.
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”Kärlek är
överordnat
åsikter”

Stefan Zweigs
möte med
Rudolf Steiner

I dessa valtider – ett Steinercitat:

Göran Nilo

”Kärlek är överordnat
åsikter. Om människor
älskar varandra kan
de mest olika åsikter
förenas – därför är
en av mänsklighetens
viktigaste uppgifter
idag och i framtiden
att vi lär oss leva
tillsammans och
förstå varandra. Om
vi inte uppnår denna
mänskliga gemenskap
är allt tal om utveckling
bara tomma ord.”

Rudolf Steiner bosatte sig i Berlin 1897
efter sina 7 år i Weimar. Ett markant kulturellt miljöbyte för Steiner. I ”Mitt liv”
karakteriserar han denna nya livsfas som
”mitt tredje större skede i mitt liv” efter
Wien- och Weimar-tiden. Han var nu 36
år gammal. Den yttre anledningen var att
han erbjöds utgivningsrätten till ”Magasin für Literatur”, en veckopublikation
grundad 1832. Den stod då nära ”den moderna litteraturens strävanden”.
Genom detta inträde i det Berlin som då
var en kulturell världsmetropol kom Steiner rakt in i de mest olika kulturella kretsar och inte minst i radikala sådana. Han
hade dagligt umgänge med riktigt radikala personer, författare, poeter, filosofer,
konstnärer – den tidens avantgarde.
Man hittar ett utifrånperspektiv på honom i Stefan Zweigs bok som är ett värdefullt tidsdokument. Zweig, som var född
1881, var under Berlinvistelsen 19-2o år
gammal, således 19oo till ca 19o1.
Så här skriver Zweig:

Rudolf Steiner: ur ett föredrag från den 1 september
19o6. Källa: azquotes.com. Översättning: GN.
.

De kommande
”Just vid den tidpunkt då Berlin höll
på att övergå från endast huvudstad till
världsstad kom jag dit ...
Den egentliga meningen med min eskapad var ju att komma undan den trygga och borgerliga (österrikiska, wienska)
atmosfären och i stället leva helt obunden och hänvisad till mig själv. Jag ville
uteslutande lära känna de som jag kommit i kontakt med genom egna litterära
ansträngningar – och gärna så intressanta människor som möjligt.
Jag behövde inte leta länge efter en
sådan brokigt sammansatt krets. Redan
i Wien hade jag skrivit för de berlinska
modernisternas ledande tidning, som
nästan ironiskt kallade sig ”Die Gesellschaft” och leddes av Ludwig Jacobowski. Denne ... hade ... grundat en förening
med det för ungdomen lockande namnet
”De kommande”, som sammanträdde en
gång i veckan en trappa upp i ett kafé vid
Nollendorfplatz. I den stora rotundan
trängdes de mest heterogena element:
författare och arkitekter, snobbar och
journalister, unga flickor som ägnade sig

åt konsthantverk och skulptur, ryska studenter och vitblonda skandinaver, som
vill fullända sina tyska kunskaper ... Alla
dessa kastade sig fullständigt ohämmat
in i de vildaste diskussioner. Då och då
läste man upp dikter eller dramer, men
det viktigaste för alla var att lära känna
varandra.
Peter Hille
Mitt bland alla dessa unga människor,
som medvetet uppförde sig så bohemaktigt som möjligt, satt, rörande som en
jultomte, en gammal gråskäggig man,
respekterad och älskad av alla, eftersom
han var en verklig poet och en verklig
bohem: Peter Hille. Denne sjuttioåring
med blå hundögon blickade godmodigt
och oskuldsfullt på denna sällsamma
barnskara. Han var alltid insvept i en grå
regnkappa som dolde en fransad kostym
och en mycket solkig skjorta. Om vi insisterade lät han sig gärna lockas att ur
sin rockficka hämta upp ett eller annat
tillskrynklat manuskript och läsa sina
senaste dikter ... Han skev dem med en
blyertspenna i spårvagnen eller på kaféet, glömde dem sedan och hade rätt
svårt att vid uppläsningen tyda orden
på de suddiga och smutsiga papperslapparna. Pengar hade han aldrig, men han
bekymrade sig inte om pengar, övernattade än hos den ene, än hos den andre
och hans världsförgätenhet, hans absoluta brist på ärelystnad var gripande i sin
äkthet. Ingen förstod riktigt när och hur
denne godmodige skogsman hade kommit till den stora staden Berlin och vad
han sökte här. Han sökte väl ingenting
alls, han ville varken bli berömd eller firad, och tack vare sin drömska diktarsjäl
var han sorglösare och friare än någon
annan människa jag sett. Kring honom
skrek och disputerade de ärelystna unga.
Han hörde milt på, motsade ingen, skålade ibland vänligt med någon, men tog
nästan aldrig del i samtalet. Även mitt
under det vildaste tumult hade man en
känsla av att verser och ord sökte varandra i hans toviga och en smula trötta huvud utan att någonsin riktigt finna och
beröra varandra.”
Rudolf Steiner beskriver också Peter
Hille i ”Mitt liv” och hans bild av honom
är likartad. Steiner såg den store poeten
och skildrar också hur Hille inte sällan
övernattade på parkbänkar med mera.
Zweig om Rudolf Steiner:
”Det sanna och barnsliga, som utgick
från denne naive poet – nu nästan glömd
även i Tyskland (194o) – avledde kanske
instinktivt min uppmärksamhet från
personen som stod i spetsen för ”De
kommande”, och ändå skulle dennes

k rön i k a
idéer och ord sedermera få avgörande
betydelse för hur oräkneliga människor
gestaltade sina liv. Efter Theodor Herzl
(redaktören för kultursidorna på Neue
Freie Presse i Wien, som Zweig i de senare tonåren fick lära känna och som såg
Zweigs potential – en sann mentor översättarens anmärkning) mötte jag här för
första gången åter en man som ödet tilldelat uppgiften att bli vägvisare för miljoner människor: Rudolf Steiner, antroposofins grundare, som senare fick de
praktfullaste skolor och akademier uppförda av sina anhängare för att sprida
hans lära. Som person tycktes han inte
ha samma ledaregenskaper som Herzl,
men var mer förförisk. Hans mörka ögon
ägde en hypnotisk kraft, och jag lyssnade bättre och mer kritiskt till honom när
jag inte såg på honom, då hans asketiskt
magra ansikte, präglat av intellektuell
lidelse, var väl ägnat att verka övertygande, inte bara på kvinnor. Rudolf Steiner
hade på den tiden ännu inte utformat sin
egen lära, utan var själv en sökande och
lärande människa. Då och då kommenterade han Goethes färglära för oss, och
skaldens bild blev i hans framställning
mer faustisk och paracelsisk. Det var stimulerande att lyssna på honom, för hans
bildning var häpnadsväckande, och i
jämförelse med vår, som inskränkte sig
till litteraturen, var den storslaget mångsidig. Från hans föredrag och även från
månget givande privat samtal återvände
jag alltid hem på samma gång hänförd
och en smula betryckt. Ändå – om jag
idag frågar mig själv om jag på den tiden
tilltrodde denne unge man en sådan filosofisk och etisk massverkan, måste
jag till min blygsel erkänna att jag inte
gjorde det. Jag väntade mig stora ting
inom vetenskapen av hans sökande intellekt, och om jag hade hört talas om en
betydande biologisk upptäckt som frambringats av hans intuitiva snille skulle
det inte ha förvånat mig. Men då jag flera
år senare i Dornach såg det storartade
Goetheanum, denna ”Vishetens skola”,
som hans lärjungar byggt åt honom som
antroposofins platoniska akademi, kände jag snarast besvikelse över att hans
inflytande fått ett så brett realistisk och
delvis rent banalt genomslag. Jag kan
inte fälla något omdöme om antroposofin då jag fortfarande inte är helt å det
klara med vad den vill och innebär. Jag
tror till och med att dess förföriska kraft
i hög grad inte beror på själva idén utan
kan härledas till Rudolf Steiners fascinerande personlighet. Hur som helst var
det av oskattbart värde för mig att sammanträffa med en man av sådan magnetisk kraft just på detta tidiga stadium, då
han ännu vänskapligt odogmatiskt reso-

nerade och diskuterade med oss yngre.
Av hans fantastiska och på samma gång
djupa vetande lärde jag mig att den
sanna universaliteten, som vi med ungdomlig förmätenhet redan trodde oss
ha kommit i besittning av, inte uppnås
genom flyktig läsning och diskussion,
utan bara kan erövras under långa år av
arbete och möda.”
Källa: Texten är ur Världen av igår, Erszatz, Stockholm
2o11, sidorna 13o – 135.
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Marina
Louise Ejefors
Att bli skild från sin trygga, invanda
miljö kan framkalla rädsla och inge en
känsla av att vara isolerad. Barnet är
tryggt i sin invanda miljö och känner
ännu inte till det nya som det möter då
det kommer till förskolan. Inskolningen
är därför en viktig pedagogisk uppgift
som för det mesta brukar ske smärtfritt
och utan större problem. Men ibland
finns det knutar som måste lösas upp
innan vistelsen i den nya miljön är till
glädje för alla inblandade parter.
Ibland tar det lång tid för fröken att förstå sammanhangen. Alldeles för lång tid.
Marina
När Marina kom till lekskolan var hon
fyra år. Hon kommer från en stor familj
med många barn, hon har både äldre
och yngre syskon och i familjen finns
även flera fosterbarn och den fungerade
även som jourhem för föräldrar som behövde tillfällig avlastning.
Under Marinas första dagar på lekskolan är hennes mamma med i gruppen
och allt är frid och fröjd. Hon leker intensivt och kommer lätt och naturligt i
kontakt med andra barn.
Efter den tredje dagen tyckte jag att nu
kunde jag be mamman lämna Marina
och komma tillbaks för att hämta henne
efter två timmar.
Då mamman tog farväl och hade lämnat rummet började Marina gråta hjärtskärande.
Marina storgrät i två timmar. Jag försökte få kontakt med mamman, men
lyckades inte. All lek stannade upp.
Några av barnen satte sig ned och höll
för öronen. Jag fick anklagande blickar
som signalerade tydligt att jag borde klara situationen. Försökte jag närma mig

Marina skrek hon ännu mer. Kanske var
inskolningen för kort tänkte jag.
Mamman var med en vecka till. Marina var glad och lekte som förut.
Nästa vecka får hennes pappa lämna
henne beslöt mamma. Då går det säkert
bättre menade hon.
Pappan kom med Marina och stannade en liten stund för han skulle ju gå
till sitt arbete.
Pappan gick och Marina satte återigen igång med sin hjärtskärande gråt.
Jag ringde pappan som inte svarade och
även mamman som inte heller svarade.
Marina satt i ett hörn med ryggen åt mig
och gallskrek. Pappan stannade kvar
med henne resten av veckan.
Hon kanske behöver vara hemma ett
år till föreslog jag. Det tyckte varken
mamman eller pappan var nödvändigt.
- Nästa vecka får mormor komma med
henne, vi har faktiskt arbeten att sköta –
sa pappan. Jag funderade mycket över situationen, återblicken gav inget och hennes ängel verkade inte vilja ge mig någon
vägledning. Min stigande irritation satte
nog stopp för högre makters vilja att visa
en framkomlig väg.
Nu var det Mormors tur att ställa upp
för Marina. Nu lekte hon inte som hon
gjorde när mamma och pappa var med.
Hon grät inte men hon satt håglös på
golvet och iakttog de andra barnen. En
av flickorna kom med en docka som hon
lade bredvid henne men Marina sparkade iväg den. Jag tog upp dockan och
kramade den.
- Ska du och jag sköta om dockbarnen
och trösta dem, de kanske är ledsna för
att ingen har skött dem idag.
Hon följde faktiskt med mig till dockvrån och vi började pyssla med dockorna.
Efter en stund sa hon – Jennys mamma har lämnat Jenny och hon kommer
aldrig att hämta henne fast Jenny är ledsen och gråter hela tiden. Först förstod
jag inte vem Jenny var men jag anade
att det var ett av de barn vars föräldrar
behövde hjälp av en jourfamilj i en krisande situation.
-Jennys mamma kan inte hämta henne
just nu men hon kommer så snart hon
kan men din mamma kommer alltid
att hämta dig, det är jag helt säker på. –
Kommer hon varje dag? – ja så klart - i
morgon också? - varenda eviga dag.
Efter kvällens samtal med mamman
började Marinas ängslan ge vika och
hennes lekskolevistelse blev en lyckosam tillvaro.
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Jämvikt mellan
det yttre och
inre rummet
Christhild Ritter
Dygden för oktober månad
Vad är en dygd?
De tolv månadsdygderna har ett nära
samband med de tolv djurkretstecknen
som hör till varje månad. Precis som
djurkretstecknen har de sin början i
slutet på varje månad kring den 2o – 21.
De har sitt ursprung i den teosofiska rörelsen. Rudolf Steiner tog upp dem och
förde dem ett steg vidare. Från att bara ha
varit en dygd utvecklades de till att även
bli till något nytt. Så är dygden för oktober månad, vågens tid, förnöjsamhet som
blir till inre ro.
Vi människor styrs för det mesta av våra
elementära själsliga egenskaper som begär, oövertänkta handlingar, upplevelser
av lust och bekvämlighet. De är yttringar
av den ännu oförvandlade astralkroppen.
En dygd uppstår alltid genom en förvandling inom astralkroppens region. När
människan handlar ur ett begär eller ur
en spontan oöverlagd reaktion följer hon
astralkroppens drifter. Men i dygderna
handlar människan alltid helt ur sig själv,
ur sitt väsens centrum, ur sitt jag. Därför
är dygderna så djupt mänskliga, eftersom
det är vårt jag som verkar i omvandlingen
av astralkroppens elementära egenskaper. Så kan man säga att varje dygd är en,
genom jaget förvandlad, astralisk egenskap. Därmed blir det tydligt vad dessa
tolv månadsdygder handlar om. (E. M.
Kranich)
Oktober månad – Vågens tid
I oktober sker en utjämning och balansering mellan två poler: livets expanderande utåtriktade krafter och dödens
inåtgående sammandragande krafter,
mellan det yttre och det inre rummet. Efter sommarens sjudande liv och växande
färgprakt kommer vintern med kyla, mörker och död. Under oktober månad balanserar de varandra. Sen tynar sommarens
ljus, liv och färgglädje bort medan vintern
med sin kyla och sitt mörker alltmer vinner terräng. Som en sista uppflammande
hälsning av sommarens liv, kraft och färg
klär sig träden i sin grannaste skrud och
lyser i gult, rött och orange innan sedan

löven faller till marken, dör och förmultnar. Den yttre naturen dör - men frökapslarna öppnar sig och släpper sina frön.
Där ligger de och vilar i jordens sköte tills
de nästa vår uppstår med nytt liv.
Det är som att under oktober månad
livets och dödens krafter ligger i var sin
vågskål och balanserar varandra innan
sedan livskrafterna lämnar över och
dödskrafterna tar vid. Stjärntecken Vågen stiger upp över horisonten vid höstdagjämningen den 21 september då dag
och natt är lika långa. Ljuset och mörkret
balanserar varandra innan ljuset ger efter
och natten och mörkret tar över.
Oktober är en vacker månad där träden
står i sina gula, röda och orangea färger,
himlen är blå och säsongens sista blåklockor vajar försynt i vinden. Ett löfte
om att en gång kommer livet och skönheten tillbaka.
Vågens energi hos människan
Vågen är det minsta av alla djurkretstecken och det enda stjärntecknet som inte
har namn efter ett djur eller en människa
utan en sak – en våg.
Vågens stjärntecken går från den 23 september till 22 oktober och är ett manligt
kardinalt lufttecken med skönhetens och
harmonins planet Venus som härskare.
Människor som är föda i Vågen eller
har mycket vågkvalitet är ofta utåtriktade,
sangviniska, vänliga, trevliga och tillmötesgående. De har charm och är diplomatiska och taktfulla, bra på att utjämna och
förmedla. Relationer till partner, vänner
eller omvärlden är oerhört viktiga. Hjälpsamma, finkänsliga och förbindliga är de
måna om att inte såra eller trampa andra
på tårna. De har en stor social förmåga,
är öppenhjärtiga, sällskapliga och har ett
stort behov av umgänge, där de står för en
god och harmonisk stämning. Balans och
harmoni, konst, estetik och skönhet är utmärkande för dem och de är ofta proportionerligt byggda, har harmoniska drag
och ser bra ut.
Smidiga och rörliga till kropp och
själ och andligt intresserade är de fulla
av ideér och engagerar sig gärna i olika
projekt eller människor. De är bra på att
få andra att arbeta åt sig eller omärkligt
vinna dem för sina mål. Motståndare
och fiender avväpnar de galant med sin
charm och sitt tillmötesgående sätt. De är
konstnärligt begåvade och har en utpräglad balanserande utjämnande och diplomatisk förmåga och begåvning. Sanning
och rättvisa är viktigt och de söker gärna
den objektiva sanningen och rättvisan.
Detta beroende av vänner, bekräftelse,
och behov av samförstånd kan å sin tur
leda till vissa svårigheter: obeslutsamhet, svårighet att fatta beslut, säga nej och

labilitet. Det stora behovet av bekräftelse
och beroendet av sympati kan göra att
de lätt blir lurade. Behovet av vänlighet
och kärleksfullt bemötande kan göra att
de har svårt att hävda sig och sina behov
och låter sig istället domineras, styras eller behärskas av andra. De blir lätt sårade
och beter sig undvikande och undviker
gärna allt vad konflikt, stridigheter och
bråk heter. Överdrivet kompromissvilliga bemöter de spänningar och motsättningar med kompromisser, smicker eller
vita lögner. Så lovar de ofta mer än de kan
hålla. De låter hellre saker komma till sig
än ta tag i dem och väntar gärna tills konflikter löst sig av sig själva. Av rädsla för
sympatiförlust och att inte vara omtyckta
står de inte upp för sina åsikter eller behov utan anpassar sig och fogar sig. De
kan verka ytliga och pratiga eller fastna i
esteticism och skönhet
Njurar och höfter räknas till vågen. När
det gäller yrket har de ofta konstnärliga
förskönande yrken som att arbeta med
smycken, mode, kosmetik, blommor,
trädgård dekoratör eller inom diplomatin
eller rättsväsendet.
Oktober månadsdygd – förnöjsamhet
blir till inre ro
Om man skall vara riktigt ärlig så styrs
våra tankar, känslor och handlingar oftast av yttre eller inre illusionära behov,
drifter och begär. Vi är sällan tillfreds
eller nöjda med det vi har. Det kan alltid
bli bättre, mera, finare, nyare, större. Förmågan att acceptera, släppa taget om sina
förställningar att saker och ting skall vara
på ett annat sätt än de är och sina illusionära behov undermineras av denna eviga
jakt som stimuleras av marknadskrafterna. Den får oss att aldrig känna oss nöjda
med det vi har eller det som är, och får oss
att hela tiden att vilja, söka, kräva mer. Att
vara tillfreds eller nöjd har sin grund i
förmågan till distans och att acceptera det
som är och det är en bristvara idag.
Förnöjsamhet, att vara tillfreds och
nöjd, kräver något av oss. För att kunna
vara nöjda behöver vi komma i kontakt
med det inre i oss, vårt inre rum och vara
i kontakt med vår högre verklighet som
vårt jag och vår ängel, det andliga i oss.
Vi behöver aktivera jaget som står över de
illusionära behoven, drifterna och begären, de sk astrala krafterna. Och vi måste
bejaka, bekräfta och acceptera det som
är, det jag har, det jag kan just nu. Idag har
jag bara en potatis till middag. Förmågan
att distansera sig och acceptera och bejaka det faktum att så här är det just nu är
första steget. Att kunna aktivera en inre
kraft och lyfta sig en aning och så känna sig nöjd och tillfreds i situationen är
nästa steg. Det är en insikt som blir till en

Simon Reakes. Läs samtal om
meditation på sidorna 6–7.

Agathe Ritter * 1919 o4 18 † 2o18 o6 o2,
Järna. Läs levnadsteckning på sidan 22.

Jean Willinger * 1948 o2 o8 † 2o18 o7 o6,
Järna. Läs levnadsteckning på sidan 22.

Det visade sig i slutet av juni att det stora symfoniprojektet
”Storms of Silence” inte kan äga rum. 24 eurytmister och deras
konstnärliga ledning stod plötsligen inför det tomma intet.
Läs notisen på sidan 4. Foton: Katharina Okamura

Thomas Röhr * 1939 o9 28 † 2o18 o3 19,
Bromma.

k rön i k a
känsla, en känsla av förnöjsamhet. Denna
känsla bygger på en inre balans som i sin
tur leder till inre ro, lycka och glädje.
En hund kan inte vara nöjd. Även om den
är mätt och du kommer och viftar med en
korv så hoppar den upp och vill ha den. Behovet, begäret väcks vid åsynen av korven.
Är jag nöjd och mätt så behöver jag inte
korven. Den får gärna dingla där framför
näsan på mig. Tanken, insikten och jaget
som styrmekanism hinner före begäret.
Det handlar om det högre i mig, mitt högre
jag som blir medveten om och kan styra
drifterna, begären och de illusionära behoven. Jaget, själen är i en inre balans som
gör att jag kan känna mig nöjd och tillfreds
med det som är. Denna förmåga till inre
balans behöver inte betyda att det yttre livet är i balans. Det yttre livet kan vara kaotiskt, bristfälligt, fattigt. Men det gör inget
så länge det inre livet är i balans.
Motsatsen till att vara nöjd är missnöjdhet. Det är då mungiporna åker ner,
alla rynkor och anletsdrag pekar neråt,
ner mot tyngden, jorden, materien. Även
själen, hjärtat blir tungt och stämningen
och atmosfären kring en sådan människa
kan bli outhärdlig.
Att vara nöjd innebär att kunna aktivera
sitt inre, lyfta sig upp över materiens, kroppens och det yttre livets krav, begränsning
och tyngd, men även det personliga jagets
begränsningar och tillkortakommanden.
Ju äldre man blir desto tydligare blir denna tyngd och kroppsliga begränsning och
desto svårare blir det att mentalt lyfta sig
över denna tyngd och känna sig nöjd trots
alla skavanker och brister.
Är man däremot nöjd pekar mungiporna en aning uppåt och rynkorna pekar
inte neråt eller sitter som djupa fåror mellan ögonbrynen utan på utsidan av ögonen som en mängd små skrattrynkor. Det
visar att jag är i kontakt med det högre i
mig, mitt jag och de stora sammanhangen, det andliga. Och är man tillfreds och
nöjd då kan man uppleva inre ro. Jag måste inte, jag behöver inte – allt är bra som
det är just nu. Jag är nöjd och tillfreds.
En ”vågmänniska” är beroende av yttre
balans. Vill hel tiden ställa till rätta, skapa balans, balansera, väga, utjämna, förmedla. Då kan man aldrig bli nöjd för det
finns hela tiden något att ställa till rätta,
balansera, utjämna eller förmedla. Förmågan att vara nöjd uppstår när jag med
min tanke insett och låtit insikten sjunka
ner och bli till känsla att det yttre livet
aldrig är perfekt. Det kan jag aldrig styra.
Men mitt inre har jag makt att styra, där
kan jag balansera mina drifter och begär och öva mig i att känna mig nöjd och
komma till inre ro.
Höstdagjämningen då stjärntecknet
Vågen stiger upp över horisonten är den

dag då dag och natt är lika långa. De står
i balans med varandra. Oktober månad,
Vågens månad, är den månad då livet och
döden balanserar varandra. De ligger i
var sin vågskål och vågen är i balans, vippar varken åt det ena eller andra hållet.
Allt stannar upp och blir stilla innan balansen åter bryts och ena vågskålen tippar. Att vara nöjd är att komma till denna
inre stillhet och balans. Det leder till inre
ro. Utifrån denna stillhet och detta lugn
kan en ny mera sansad rörelse komma
igång och vågen börjar röra sig igen.
Att öva förnöjsamhet
Det finns många olika sätt att öva förnöjsamhet på. Här två förslag. Pröva att börja dagen med intentionen att idag vill jag
öva mig i att vara nöjd, både med mig själv
och med tillvaron. T.ex. försöka acceptera
saker och ting omkring dig och försöka
se livet i ett större sammanhang. Försöka få ett högre perspektiv på tillvaron.
Kanske jämföra ditt liv med en flyktings
för att se hur bra du har det. Sen kanske
försöka bli medveten om vilka illusionära
behov, drifter och begär du har och fråga
dig: behöver jag verkligen allt detta, vill
jag egentligen ha allt detta jag drömmer
om, längtar efter, önskar mig? Rannsaka
dig själv och försöka känna efter vad som
verkligen är viktigt och vad som bara är
pådyvlat av omvärlden, marknaden, olika
trender. Pröva också att le lite oftare under dagen. Man behöver inte le åt något
särskilt – man kan bara le. För när man
ler så åker mungiporna upp en aning som
om man lyfter sig själv över vardagens
trivialiteter och besvärligheter. Och med
det lyfts även humöret och du kan känna
dig mera nöjd. Om du sedan lyckats med
din föresats har du tagit ett stort kliv. Sen
kanske på kvällen innan du går och lägger
dig eller släcker ljuset kan du tänka tillbaka på dagen och se hur du lyckades hålla fast vid din intention. Och om du inte
lyckades, varför? Vad kom i vägen? Denna
övning leder till större självinsikt och gör
dig mera medveten om dig själv och hur
du reagerar. Den hjälper dig att stärka
din förmåga till att vara tillfreds och nöjd
med livet. Viktigt är att inte bedöma eller
kritisera dig själv. Utan bara konstatera
att så här gick det idag, spännande att se
hur det går imorgon! Och viktigt glöm
inte att vara tacksam över och klappa dig
på axeln för att du försökte.
De övriga dygderna kan man läsa om i
Falkbladet där alla dygderna publiceras
vartefter.
Litteratur: Förnöjsamhet blir till inre ro. Wolf-Ulrich
Klünker. Kan köpas genom Christhild tel. o7o4 924878
eller christhild@vidavinge.se Pris 3o:- (inkl. porto)
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Mysteriedramer,
sommaren 2o18
Forum har följt Mysteriedramaveckan
i ett sommarvarmt Järna, 24 till 29 juni
2o18. Första och andra dramat uppförs
i sin helhet. Som ett nytt inslag – möjligen för första gången i världen – binds
grundtemat i Richard Wagners Parsifal,
förvandlingskrafter, samman med förvandlingskrafterna i Mysteriedramerna. Vi leds in i tematiken genom Michael
Debus sex föredrag. Det är en rik vecka.
Sju års arbete ligger till grunds. Det
märks. Mycket har mognat, blivit säkrare, helare. Det är en nästan överskådlig
mängd av enskilda åtaganden som samverkar i syfte att få det så bra och så fint
som möjligt. Och bakom varje åtagande
är det människor som med själ och hjärta tar ansvar för just en bestämd del i det
hela. Somliga saker sker helt i bakgrunden, men katastrof om den skulle falla
bort! "Hen tog sig en fika och glömde ridån...." Alla dessa initiativ är som blommor i en stor, doftande sommarbukett.
Några av blomstren närmar vi oss lite
mer, läs gärna om dem i texterna här
nedan. Men, kära läsare, glöm inte, det
är som alltid med sommarbuketter, helheten är mer, mycket mer än delarna.
FN
Några tankar efter
mysteriedramadagarna i Järna
Nu satt vi där igen, i den vackra salen.
Det var dags för det avslutande föredraget och blicken vandrade upp mot taket.
Det var ju i midsommartid och där uppe
såg jag de storslagna bilderna av årstidsimmaginationerna och jag såg Uriels
vaksamma ögon, som uppmanar oss att
”lära känna våra fel”. Jag tänkte tillbaka
på de naturstudier som vi, tillsammans
med Thomas Lüthi och Helena Wätte ett
år tidigare hade varit med om på förmiddagarna, då vi hade försökt fördjupa oss i
att se, att iaktta. Ur minnet hade vi tecknat två blad, för min del ett asplöv och ett
lindlöv. Så hade vi gått ut och letat upp
”våra” träd för att betrakta dess blad. Ja,
de såg ju inte riktigt ut som jag hade föreställt mig. Processen gick vidare och vi
lärde dag för dag känna våra träd mer och
mer, var och hur de växer, hur grenarna
sitter, känslan av bladens yta, stammens
uttryck, hela siluetten … och vårt träd i
diktens, i visans värld.
Morgonstudierna fortsatte i år. Thomas
Lüthi tog oss nu med ut i landskapet. Vi

k rön i k a
mötte den så gott som kala jorden som
vi hade under fötterna i den lilla dungen
där granarna växte så tätt att solljuset
knappt når ner. Så vandrade vi ut på det
härligt gröna fältet. Här är det mularna
som ”bearbetar” jorden, komockorna avslöjade vilka det är som utför det arbetet.
Vi gick vidare och beundrade, gladde oss
åt åsynen av handelsträdgårdens långa,
raka välskötta rader av morötter, purjolök, sallad ….. ett landskap som formas,
kultiveras av människors händer.
”Se gärna ut en maskros, som du kan
plocka i morgon”, föreslog Thomas. Och
nästa dag var det dags att fördjupa oss i
hur en maskros berättar om hur den plats
som den växer på är beskaffad, vilka betingelser den ger de växter som söker sig
dit. En fin samling maskrosor gav oss
möjligheten att jämföra och fundera.
Följande dag väntade en riktig utmaning: en plastsäck fylld av grenar och
kvistar, utan blad, som det gällde att med
hjälp av tape och tandpetare, som kirurger, igen foga samman på det sätt som naturen ”hade gjort”. Man måste vara vaken
och noggrann, känna på kvistarnas och
grenarnas ytor, granska hur långt knopparna kommit, hur grenen vrider sig,
detaljer i färgen …. (”hör verkligen alla
de här till samma växt?”). Ett energiskt
grupparbete uppstod och vi lärde snabbt
känna och förstå varandras förmågor, arbetssätt och humör – en enastående möjlighet och upplevelse. Och så småningom
låg de olika gruppernas alster till allmän
beskådning och begrundan och förundran över den ordning och den kraft som
ligger nedlagd i varje växt. Så mycket
möda vi hade lagt ner på detta, och resultatet var … nåja!
Alla dessa iakttagelser, övningar och
samtal hjälpte oss att vakna upp ytterligare litet grann inför sinnevärlden, sinnevärlden där den gudomliga visheten
visar upp sig i en så oändlig mångfald.
Och framför allt gick det upp för mig hur
mycket jag har kvar att upptäcka, och att
korrigera.
Dessa morgonövningar kompletterade
på ett sällsamt välgörande sätt det som vi
sedan var med om under dagen. Samma
stora tema kommer ju igen i själva dramerna. Gång på gång blir vi påminda
om de stora sammanhangen som ligger
bakom det som sker mellan människor
och att någonting mer än det vi ser eller
upplever döljer sig bakom den människa
vi har framför oss. Som vår glänsande föredragshållare, Michael Debus, beskrev
det – lätt skämtsamt - med ett näraliggande exempel: ”Jürgen Vater är mycket
mer än det vi ser!”; Jürgen Vater, som stod
där på scenen och som ihärdigt och friskt
översatte alla föredragen till svenska.

Under mysteriedramadagarna bjöds vi på
bild efter bild, scen efter scen, som vi fick
ta emot. – Ibland har jag funderat över
att man säger att man ”ger” en föreställning. Här upplevde jag att det var en gåva
till oss alla i salen och att det också var
viktigt att vi verkligen tog emot gåvorna.
Gåvor förbinder oss människor med varandra, förenar oss i våra uppgifter och är
en av de främsta förutsättningarna för att
något framtidsinriktat skall komma till.
– Den stora kraft och det engagemang
som alla medverkande har lagt ner för att
realisera det vi fick vara med om kan vi
bara ana. Vi ser dem, vi hör dem på scenen och vi kan tänka på alla dem som står
bakom dräkter, scenbilder, musik, belysning och allt annat som jag nog inte känner till.
Det som tilldrog sig under dessa dagar,
i den stora vackra salen och de inbjudande och inspirerade omgivningarna hör
till denna byggnads, Antroposofins Hus’
uppgifter.
Astrid Dunkars
Kosmisk eurytmi under
Mysteriedramaveckan
För deltagarna i drama gruppen slutade
tisdagskvällen med bilder ur Invigningen
port, det första mysteriedramat. Där blev
det helt krasst och realistiskt uppenbarat
för andens öppna öga, hur onda andar
vill få makt över människosjälarna, när
de strävande på allvar beger sig in på högre kunskapens vägar. Hur, säg hur kommer det att gå? Ingen vaggvisa precis.
Och nu blir det en onsdagsmorgon
som väcker oss med underbar eurytmi
och musik. Vilken överraskning! Nio av
Zodiacgruppens eurytmister under ledning av Anne Grethe Kumlander visar ett
program, inspirerat av djurkretsen. Till
att börja med verkar djurkretsen rätt så
avlägsen för nutidens vardagsmänniska,
kan den överhuvud taget ha något med
mitt liv att göra? Och den "visdom" som
populär astrologi menar sig finna i stjärnornas gång bekräftar snarare våra tvivel. Samtidigt har vi människor en känsla
för en inre rytm som råder i tiden förlopp,
timme efter timme är vi invävda i en högre ordning som har med solen och djurkretsen att göra: två gånger 12 timmar,
dygn efter dygn lever vi omedvetet med
i djurkretsens ordning. Tolv är fullkomlighetens tal, när talet tre (anden) och fyra
(jorden), kommer i det största möjliga utbytet med varandra (3x4=12) uppstår talet
tolv, som alltid representerat helheten,
det kosmiska. De tolv tecken, himmelska
orter, är enligt Rudolf Steiner andliga
(inte fysiska!) kraftcentra. De samverkar
bland annat i bildandet av den mänskliga

gestalten långt innan människan förbereder sig för att inkarnera på nytt. Dessa
kraftcentra kan eurytmin synliggöra.
Varje tecken har, beroende av dess inre
dynamik, en säregen gest, en rytm, ett
ljud (en konsonant), en klang eller tonart
och en tillhörande färgstämning.
Gruppen har tagit sig an saken med ett
intressant och elegant konstnärligt grepp.
När hela programmet framförs – det sker
nu den 16 september på Kulturhuset i Järna – bygger föreställningen på tolv preludier av kompositörerna Johann Sebastian
Bach, Frédéric Chopin, Alexandr Scrjabin och Dimitri Sjostakovitj, som alla har
skrivit 12 respektive 24 förspel/preludier.
Vi fick uppleva sommarens (lejonet), höstens (vågen), vinterns (stenbocken), vårens (oxen) och midsommarens (kräftans)
stämningar. Lejonet till exempel framställs genom en gest där armar sträcks
uppåt som gripande efter stjärnorna.
Ljuden T och D är konsonanterna, kortkort-lång-lång är lejonets rytm. Gruppen
rörde sig i en böljande form till klanger
av ett E-dur preludium av Sjostakovitj.
Allt var inhöljt i en blå stämning. Och
så fortsatte det fyra stämningar till!
I en tid då nybyggen i städerna blir allt
gråare och i formspråk trista blir man
oerhört glad att få uppleva levande konst
som är full av rörelse, dynamik, kontraster och framför allt skönhet. Sylvia Karpes finstämda pianospel var ämnat till att
lyfta oss in i midsommarstämning. Anne
Grethe Kumlander berättar att gruppen
arbetat i mer än ett halvt år med projektet. Zodiacgruppens framförande blev en
färggrann bukett av stämning i dramaveckans mitt! Tack!
FN
Sägnen om Parsifal
På onsdagskvällen drogs vi in i Gralsmysteriet. Allt det märkliga som Gralen
har med sig – de högsta andliga höjderna
den leder till och avgrunderna som öppnar sig, när själarna missar sitt kall – allt
detta kunde vi följa genom det eurytmiska sagospelet "Sägnen om Parsifal". En
helt ny episk dikt hade skapats, författad
av Jürgen Vater med utgångspunkt i Richard Wagners prosaskiss tillägnad kung
Ludvig den andre av Bayern. Med Liselotte Nehls Vater som konstnärlig ledare
framfördes spelet av åtta eurytmister.
Hans Lindmark reciterade och Sylvia
Karpe spelade mellanmusik av Prokofjev
och Skrjabin. Det hade övats i ett halvt år,
ibland flera gånger i veckan. ”Ja, det var i
sista sekunden vi fick till det”, säger Liselotte som ändå var nöjd med uruppförandet den här kvällen. Och det var vi åskådare med! Långfredagsuppenbarelsen som
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inspirerade Richard Wagner att förvandla
och förenkla Parsifalsberättelsen till det
för vår tid väsentliga, lyste kristallklart
fram under en enastående kväll. Tack!
Men Liselotte hade ett annat viktigt
uppdrag i Mysteriedramerna. Den kraft
som sakteligen men bestämt drog slöjan
från sinnevärlden och gav människan
egenvilja och som än i dag fortsätter följa
vår utveckling steg för steg, Lucifer, gestaltade hon från allra första början i den
svenska uppsättningen. För att få fram
spänningen som lever i detta väsen måste
man innerligt vara totalt avslappnad, berättar Liselotte. Det är sugande rörelser
och många S-former som ger uttryck åt
dess karaktär. Med tiden har hon arbetat
sig in i allt det som Lucifer säger i dramerna. Han har en lysande intelligens,
som på ett annat sätt även Ariman förfogar över. ”Det var fantastiskt att samarbeta med Eila Väisänen”, säger Liselotte.
Den finska talgestaltaren gav röst – och
vilken röst – åt denna ande.
FN
Astrid lindgrens värld och Rudolf
Steiners mysteriedramer
I slutet av juni, strax efter mysteriedramaveckan på Kulturhuset i Ytterjärna, hade jag möjligheten att besöka
”Astrid Lindgrens Värld” tillsammans
med några av mina barn och barnbarn.
Mysteriedramaveckan i Järna levde ännu
helt färskt i min själ.
Det stora området i Vimmerby vimlade
av glada och upplevelsesugna barn och
vuxna som ringlade från station till station i Astrid Lindgrens outtömliga berättelse- och sagovärld. Allt det fantastiska
hon trollar fram i sina berättelser är här
synliggjort på det småländska, lite sparsamma och helt osentimentala sättet.
Borgen, där Ronja Rövardotter bor,
huset där Emil är hemma, boden där de
snidade gubbarna står i hyllor, Pippis
hus och Pippis häst, Karlsson på taket…
med livfulla bilder ur olika berättelser
flyttas allt in i den verkliga världen, in i
sin rätta miljö.
Karlsson på taket flyger, Ronja Rövardotter samtalar med naturväsen på klipporna en bit ifrån rövarborgen och Nils
Karlsson Pyssling öppnar allas ögon för
annorlunda perspektiv på tillvaron .
Med glimten i ögat genomsyras Astrid
Lindgrens berättelser med det tidlösa
budskapet om en värld bortom den synliga. Barnasinnet i varje människa, oavsett
ålder, får genom Astrids berättarkonst
och hennes humor en omedelbar tillgång
till vår komplexa, sammanvävda verklighet. Den trollas fram i Astrids värld genom händelser där osynliga hjälpare och

varelser får sin självklara plats i vår vanliga tillvaro.
Hela området i Astrids värld är vårdat.
Skådespelarna som uppträder på de olika
scenerna spelar trovärdigt älskar det de
gör. Inget känns kitschigt eller tillgjort.
Mobiltelefonerna får sin välbehövliga vila
i fickorna precis så länge som ”DET VÄSENTLIGA” på de olika scenerna pågår.
Mitt i Astrids sagovärld går det plötsligen upp för mig – och jag blir lite förvånad – att vi, som lever i Sverige med den
svenska kulturen, tack vare flera av våra
stora berättare, har fått en verklighets
förankring, som på ett självklart sätt omfattar den synliga världens händelser sammanvävd med det osynligt verksamma.
Här inser jag mysteriedramernas djupt
folkliga karaktär. I Rudolf Steiners konstverk lever den utvidgade verklighetsbilden som i sagobilder förmedlas i Astrid
Lindgrens värld i Vimmerby!
Kort tid efter den utflykten var det dags
att resa till Dornach (Schweiz)
Sex personer ur Järnas dramagrupp
skulle medverka i mötet: ”Mysteriedramen weltweit” på Goetheanums scen i
Dornach. Människor från tretton olika
länder spelade för varandra och för en offentlig publik scener ur Rudolf Steiners
mysteriedramer.
Sektionen för de talande och musicerande konsterna i den Fria Högskolan för
Antroposofi hade genom Stefan Hasler tagit initiativet, tillsammans med sektionen
für Schöne Wissenschaften (Christiane
Haid) att leta fram alla grupper i världen
som under kortare eller längre tid arbetat
med Rudolf Steiners mysteriedramer.
Där var spelgrupper från:
Bern(Schweiz), St. Petersburg/Ryssland, dramagruppen från Järna, Sverige, Initiativ Japan, Mystery drama
group, Spring Valley, Mysteriendramenkreis Wien, Drammimistero di Roma,
Drempeltheater Holland,Stroud Mystery
Drama group, Hamila Theater Harduf,
Israel, Mysteriendramenensemble Basel
(Schweiz) och Goetheanum – Bühne Mysteriendramen, Projektensemble.
Som åskådare var det en upplevelse att
se hur varje land präglade och framförde
dramascener på helt olika sätt. Folkanden blev realitet.
Vi i Järna gruppen hade valt ut tre scener ur dramerna ett, två och tre, där sierskan Theodoras roll blir tydlig.
Den första bilden skildrar Theodoras
inre syn och hennes förkunnelse av Kristi återkomst i det eteriska.
Den andra bilden visar Theodora/Cecilia i en medeltida inkarnation tillsammans med brodern Thomas. Cecilia bor
som fosterdotter hos Kühnes som tjänar
tempelriddarna. Där lever deras efter-

längtade far som har lämnat familjen när
Thomas och Cecilia var små. Han anslöt
sig då till tempelriddarna. Syskonens
mor dog av sorg. Thomas som arbetar för
riddarna är i sin tro djupt förbunden med
kyrkan och munken vilken lever i fiendskap med riddarna. Förutom denna avgrund som finns mellan Cecilia och Thomas går det upp för dem, kort innan det
stundande bröllopet, att de är syskon och
inte ett älskande par.
Den tredje bilden skildrar den sjunde
bröllopsdagen i Theodora och naturvetaren Dr. Straders liv.
Dramatiken i den bilden utgörs av målaren Johannes (medeltidens Thomas)
som brinner av oövervunnen åtrå för den
person som han i medeltiden ville gifta
sig med men som visade sig vara hans
syster. Det är han med sin brinnande passion som tar plats i Theodoras syner.
Även det svenska framförandet var
präglat av vår folkande!
Våra enkla bilder och vårt okonstlade
sätt att framföra dem vittnade om respekt
inför ödets väldighet och allvar.
Och på grund av vårt folks reala kontakt med naturväsen och högre väsen
som Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf och
många andra svenska författare självklart
flätar in i sina berättelser, samt att vi är
djupt förbundna med den väsensfyllda
naturen är vi svenskar trovärdiga när vi
spelar Rudolf Steiners mysteriedramer.
Att den översinnliga verkligheten väver
in i den synliga världen har vi hört sedan
barnsben, vi liksom vet.
Därför berörs människorna av vårt
spel. En kvinna uttryckte det efter hela
dramaveckan i Järna med orden: ”Detta
här är livsviktigt”.
Sommarens erfarenheter ger lust att
fortsätta med mysteriedramerna på Kulturhuset.
Dramernas egen realitet som hemvist
för levande antroposofi blir allt tydligare.
Ulrike von Schoultz
Och som avslutning, följer en tanketråd ur Michael Debus föredrag som kan
vara vägvisare/ledsagare på väg in i höstens arbete. Den andliga världen är ofullkomlig. För att komma vidare måste den gå
genom sinnevärlden. "Verktyget" för vägen
är människan. Men Gud kan inte skapa en
hel människa, hon är bara en ”människokandidat”, en varelse alltså som är i ständig utveckling och som motståndarna får
tillgång till. Håller hon strävandet vid liv
kan hon också få hjälp. Hon får hjälp av guden själv, den som av fri vilja gått vanmaktens väg ur kärlek till människan: "Jag är
vägen, sanningen och livet."
FN

läsa r br ev

Mysteriedrama
2o19
Kära vänner till Rudolf Steiners mysteriedramer!
Rudolf Steiners mysteriedramer som
vi genom åren har kunnat framföra på
Kulturhuset i Ytterjärna har fått en plats
i mångas hjärtan.
Det faktum inspirerar Järnas dramagrupp att fortsätta ytterligare ett år med
”Dramaprojektet”.
Mellan den 25 juni och 3o juni 2o19 kommer vi att spela ”VÄKTAREN VID TRÖSKELN” och ”SJÄLARNA VAKNAR ”.
Föredragens tema kommer att vara:
VÅR TID – ETT APOKALYPTISKT
MYSTERIEDRAMA
Michael Debus har fått frågan att bidra
med föredragen.
EKONOMIN
Jag vill här passa på att TACKA för de
ekonomiska bidragen som har möjliggjort årets dramasommar!
För att kunna påbörja arbetet för nästa
års projekt är Järnas Dramagrupp helt
beroende av era ekonomiska bidrag.
Produktionskostnaden är, trots allas
ideella insatser, betydande!
Vi är tacksamma för varje bidrag till
det fortsatta arbetet med Rudolf Steiners
Mysteriedramer inför sommaren 2o19
För sju år sen togs initiativet till arbetet
med Rudolf Steiners Mysteriedramer utifrån Stiftelsen Guldfällen i Järna.
Där ligger ett separat konto med namnet
”MYSTERIEDRAMA”
Här finns bankgirot: 57o-3814
eller bankkonto 6661 332o93328
Tack för era bidrag!
Ulrike von Schoultz

läsar br ev

Parsifal, Wagner
& Steiner
Lilian Goldberg
Några reflektioner kring Parsifal, Wagner och Steiners synpunkter på ämnet
Wagners sociala status (vem han var)
och konstnärliga betydelse (vad han
gjort) blir ofta föremål för intresse i de
sammanhang, där en ev motsatsställning
mellan mänsklig mognad och arbetsförmåga/genomslagskraft diskuteras.
I en bokanmälan i Forum 2/2o18 skriver
Felix Nieriker om Parsifal. En del av texten består av Steiners utsaga om Wagners
musikaliska tillgång till en viss etervärld.
Utan att det säjs explicit framstår tillgången som meriterande och som en anledning till acceptans av verket. Ämnet
har vid betydelse, eftersom det berör en
brännpunkt i förhållandet mellan högre
förmågor/upplevelser i den inre världen
och dagligt beteende i den yttre världen.
Ett av centralmotiven i skissen till en
modern andlig skolning är påbudet att "ta
tre steg moraliskt för varje andligt steg"
och den frekventa betoningen av, hur
viktiga biövningarna är för den som vill
försöka sej på en andlig skolning i antroposofisk anda. Orsaken är naturligtvis,
att det är så frestande att slå mynt av det
högre stoffet på ett bedrägligt sätt - bedrägligt i förhållande till samtiden. Wagner visar med hela sin världsliga apparat
kring sitt eget verk (Bayreuth) på andliga
gåvors baksida.
Bland teosoferna i början av 19oo-talet
fanns en liknande förmåga, hos t ex Blavatsky, men i exemplet med Krishamurti
som en ny Kristus-gestalt tyckte t o m
Steiner, att det gick för långt i otidsenlighet och i sammanblandning mellan världarna. Jag menar inte, att det gått så långt
med uppskattningen av Wagners verk,
men faran ligger i den riktningen.
Vi verkar gå in i en tid, då känslan för
den personliga kvalitén i förhållande till
de personliga anspråken blir mer och
mer deformerad. Det blir allt svårare att
urskilja mellan att säja och att göra. Att
uppskatta Wagner för mycket och tillmäta hans verk otrolig betydelse förstärker
dimmigheten i den atmosfär, där vi kvalificerar insatser i kultur- och samhällsliv.
Trots att Sverige inte tillhör spetsnationerna inom kulturlivet, har vi just i
dagarna ett exempel i liten skala på den
psykologi som lyft Wagner till sådana
höjder. Det är den s k kulturprofilen med

sitt Forum i Stockholm. Han har uppenbarligen förmåga att bedöma och hantera
kulturprodukter. 11 år med Prousts "På
spaning efter den tid som flytt" i form
av högläsning varje söndag med landets
bästa artister och bästa musiker. Program med de bäst meriterade kritikerna,
tänkarna, litteraturvetarna. Ingift i de
högsta kretsarna och tack vare det en
egen liten scen, där han kunde göra vad
han ville. En mini-variant i svenskt format av den stortyske allkonstnären, men
liksom hos Wagner är bilden perforerad
av asocial ekonomi och tvivelaktiga personkontakter, som det verkar.
Att Wagner, enligt Steiner, kan ha haft
tillgång till en åtråvärd högre värld och
uttryckt det i sina allkonstverk berättigar
inte det osunda inflytande, som han fått.
Med tanke på hans livsstil, metoder och
personlighet borde en motvikt av skepsis
och ifrågasättande ge en nyktrare uppfattning om hans betydelse för dagens
människa och vad som borde kännas
angeläget för henne: balans mellan vem
man är och vad man gör.

ti ll m i n n e
f r å n sek r eta r i atet

lev na dst eck n i nG

Till minne

Jean Willinger

Medlemmar som rapporterats avlidna
sedan förra numret av Forum Antroposofi.
Ingrid Liebendörfer
* 193o 1o o7 † 2o18 o3 o3, Järna
Thomas Röhr
* 1939 o9 28 † 2o18 o3 19, Bromma
Lennart Sand-Larsson
* 1926 11 24 † 2o18 o5 14, Kristianstad
Marianne Öhman
* 1934 o1 o7 † 2o18 o5 19, Järna
Jean Willinger
* 1948 o2 o8 † 2o18 o7 o6, Järna
Rita Wessius
* 1938 o4 19 † 2o18 o7 o9, Stockholm
Alexandra Kornfeld
* 193o o1 o5 † 2o18 o7 15, Järna
Vi tar gärna emot nekrologer över avlidna
medlemmar, och även icke medlemmar
som varit aktiva i antroposofiska sammanhang. Skickas till medlemssekretariatet. E-post: kontakt@antroposofi.nu

* 1948 o2 o8 † 2o18 o7 o6

Jean föddes i Baltimore, på östkusten i
USA. Om sin mamma och sin uppväxt
hade hon bara gott att säga, där fanns
mycket kärlek och beskydd. Hon har aldrig talat om sin pappa. Redan i slutet av
196o-talet kom hon till Sverige. Det var
som turist, med en väninna, och hon kände med en gång att det här landet stämde.
Hon hittade till Årstahemmat där hon
trivdes mycket bra. Medarbetare där
minns hennes skicklighet i att sy, och att
hon var trevlig att umgås med. Jean kom
till Rudolf Steinerseminariets pedagogiska linje i början av 7o-talet.
År 1977 började Jean utbildning i Bad
Boll till rytmisk massör. Hon var mycket
omtyckt och uppskattad där, och får även
hjälpa till i undervisningen.
Jean kom till Vidarkliniken där hon
bodde och arbetade, hon blev uppskattad
för sin lätta eteriska massage. Hon tyckte
mycket om att åka iväg på medicinska
kurser till Bad Boll och till Dornach. Alltid sökte hon en antroposofisk medicinsk
lösning på sjukdomar. Hon älskade eurytmi. Eurytmister var alltid något speciellt för henne. Hon tog antroposofi på
djupaste allvar, och var djupt förbunden
med antroposofiska övningar.
Hennes resande förde henne till Portugal, portugisiska hade hon redan studerat
och hon kom fort in i språket (svenska och
andra språk hade hon också lätt för). Hon
var med om att starta ett antroposofiskt
hem i Portugal. Något år senare flyttade
hon till Brasilien. Där blev hon i tio år vid
ett antroposofiskt centrum där hon gav
massage. Jean älskade Brasilien och det
brasilianska folket. Hon hade gärna stannat där, för hon upplevde att antroposofin
hade sådan pionjäranda och begeistringskraft. Men hon skulle tyvärr där inte få något ekonomiskt stöd när hon blev gammal.
Hon återvände till Järna och började
på nytt arbeta på Vidarkliniken med
massage. Men hennes gamla bostad på
Vidarkliniken var nu upptagen, och det
blev en svår situation kring boendet. hon ville så gärna bo vid Vidarkliniken
och vara nära antroposofer.
Det svenska vintervädret var kämpigt
för henne, men hon stod ut en gång en hel
vinter. Sedan tog hon ledigt tre månader
varje vinter och åkte tillbaka till sina vänner i Brasilien.
En dag ser hon en lapp på Vidarklini-

ken om en bostad för henne hos eurytmister, hon fick den bostaden och blev
lycklig. Där bodde hon sin sista tid.
Inför hennes 7o-årsdag hade vi en liten
festlighet för henne i Järna, som hon uppskattade. Sedan fyllde hon 7o i all tysthet
i Brasilien. När hon kom tillbaka till Sverige mådde hon inte alls bra, Jean höll det
för sig själv men hon visste att hon hade
allvarlig cancer. För sent sökte hon hjälp,
det hade spridit sig mycket snabbt. Hon
kom från Brasilien den 12 april och gick
över till andra sidan i sin säng hemma, i
sömnen, den 6 juli.
Vi tänker på Jean, hennes innerlighet
och starka förbundenhet med antroposofi. Många människor har hon hjälpt och
gett vad de behövde. Många är hennes
vänner både i Brasilien och i Järna, även i
Tyskland och i Dornach som saknar Jean
och hennes genuina innerlighet.
Carin Fajerson

lev na dst eck n i nG

Agathe Ritter
* 1919 o4 19 † 2o18 o6 o2

Agathe föddes i Wien som andra barnet av fyra. Fadern var vetenskapsman
och ekonomiskt oberoende. Modern
var centralpunkten i familjen, utövande
konstnär och ett rikt umgängesliv utspelade sig i familjens hem. Föräldrarna
var fritänkare.
Agathe gick åtta år i folkskola, där ämnet gymnastik var favoritämnet. Hon deltog också med största iver i en barndansgrupp och övade upp en stor vighet.
193o-talet i Österrike präglades i stigande grad av politisk och ekonomisk
oro. Fadern förlorade i samband med en
börskrasch 1934 sin förmögenhet, vilket
ändrade familjens situation radikalt. Det
innebar att Agathe fick sluta skolan och
istället fick göra en treårig praktisk utbildning till kosmetolog. Under denna
ansträngande tid gjorde en stillsam och
tillbakadragen nära vän till föräldrarna
ett stort intryck på henne. Han var en
slags andlig mentor till familjen och förmedlade upplevelsen av att det finns en
andlig realitet.
Den politiska oron kulminerade i Hitlertysklands annekterande av Österrike
våren 1938. Då fadern var av judisk börd
försökte syskonen komma ut ur landet
snarast möjligt. Agathe fick genom Svenska Missionen i Wien kontakt med Sverige
och fick som 19-åring en plats som hem-

a n nonser
biträde i Stockholm. 1941 fick hon genom
sin bror Hans kontakt med Mikaelgården
i Järna och började arbeta där som vårdarinna. Nu mötte hon sina vidare motiv i
livet: antroposofin, eurytmin och sin blivande man, Gustav Ritter.
1944 flyttade de två från Mikaelgården
till Vagnhärad under ett års tid innan de
grundade Solbergahemmet 1945 och nu
hade också familjens första barn fötts.
1951 påbörjade Agathe sin eurytmiutbildning, som efterhand fick växa fram
under 1o års resande till Dornach, där
hon sedan – 41 år gammal – fick sitt diplom. I rask takt utvecklades hon sedan
till en lysande konstnär med största grace
och musikalitet.
Som medarbetare på Solbergahemmet
upplevde vi Agathe som något av platsens
själ som gav verksamheten en trygg förankring. Där hon var verksam uppstod
skönhet, om det handlade om att gestalta
en enkel måltid eller ett solostycke eurytmi på scenen. När medarbetare eller barn
blev sjuka fanns hon många gånger också
på plats med olika välgörande behandlingar. Redan att ha blivit uppmärksammad av henne hade en terapeutisk verkan.
Som en röd tråd genom alla åren löpte
Agathes helhjärtade engagemang i scenensemblen som eurytmisterna på de
olika läkepedagogiska och socialterapeutiska sammanhangen i Järna bildade
som ett övnings- och utvecklingsprojekt.
Alla dessa eurytmister var färgstarka
personligheter och arbetet förlöpte inte
utan dramatik, heller inte utan humor
och alltid med kärleken till konsten som
drivande kraft. Personligheter som Daffi
Niederhäuser och Marie Sawitch, senare Roswitha Schumm, från Dornach
besökte gruppen regelbundet för ett fördjupande konstnärligt arbete med eurytmin. Otaliga föreställningar med större
och mindre verk blev till stor glädje för
många människor i trakten.
Ett genomgående karakteristiskt drag i
Agathe Ritters liv var att ständigt lära sig
nya saker. Vid en ålder när andra börjar
se tillbaka på hur livet blivit tog hon exempelvis tvärflöjtslektioner och erövrade
en vacker ton. Ända in i de sista levnadsåren fortsatte hon att översätta företrädesvis antroposofiska texter till svenska
och behärskade konsten att själv skriva
ner dem på dator, en konst som hennes
flesta jämnåriga inte behärskade.
Så har Agathe samlat rika skatter och
erfarenheter under sitt till synes ganska
lugna och regelbundna liv. Under ytan
fanns en stark och sjudande skapar- och
upptäckarglädje som hon tar med sig på
sin vidare resa!
Regula och Göran Nilo
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Studera
antroposofisk
kunskapsteori
över nätet

Vårt dagliga
bröd
Biodynamiska fortbildningsdagar,
mässa/fest och kult
14-17 februari 2o19

Nu blir det möjligt att studera antroposofisk kunskapsteori på nätet. Trialog Tankesmedja lanserar i samarbete med bl. a.
Antroposofiska Sällskapet kursen ”Waldorfpedagogikens och läkepedagogikens
kunskapsteoretiska grunder.” Det är en
nätbaserad fördjupningskurs som genomförs inom Rudolf Steinerhögskolan och
i första hand vänder sig till waldorf- och
läkepedagoger, men som kan vara av intresse för många andra också.
Under tre terminer, hösten 2o16 – hösten
2o17 genomförde Trialog Tankesmedja i
samarbete med Antroposofiska Sällskapet en serie seminarier på temat Kunskap
Utan Gränser. Föredragen vid dessa seminarier filmades och lades upp på Trialogs
hemsida och på facebookgruppen Trialog
Diskussion.
Det här materialet bildar nu tillsammans med grundboken Kunskap Utan
Gränser (Granstedt m. fl., Kosmos förlag)
och annan litteratur, underlag för kursen. Uppläggningen är att studenten läser
ett avsnitt ur boken, tar del av relevanta
föredrag och skriver en liten uppsats för
varje avsnitt. Uppsatserna kommenteras
och bedöms av handledare, och i slutändan får man ett studieintyg som talar om
vad man har gjort. Vidtalade handledare
med pedagogisk inriktning är Agnes Nobel, docent i pedagogik, som har bedrivit
forskning om waldorfpedagogiken, samt
Maria Eloranta, erfaren waldorfpedagog
och lärarutbildare. Ingrid Liljeroth, bitr.
professor, docent i pedagogik och psykolog, som forskat om läkepedagogik samt
Dick Tibbling, beteendevetare, erfaren
läkepedagog och utbildare, ställer upp på
det läkepedagogiska området.
Kursens omfattning kan, beroende på
individuell studieuppläggning, beräknas
motsvara l ½ - 1 termin sammanlagt.
Självklart kan man också använda materialet för självstudier. Då är det bara att
logga in sig på Trialogs hemsida och börja
läsa och titta.

Sektionen för näring och lantbruk vid den
Fria högskolan för andevetenskap och
Antroposofiska sällskapet bjuder in till
inspirationsdagar på temat vårt dagliga
bröd i ett samarbete med Skillebyholm,
Kulturhuset Ytterjärna och Kristofferuskyrkan, Järna.
Med utgångspunkt i det biodynamiska
skapar vi möjlighet att möta varandra,
lantbrukare, mathantverkare och konsumenter. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan vi lära känna, fördjupa och
få syn på de större sammanhang vi verkar
inom och därigenom belysa de själsliga
och andliga motiven inom det biodynamiska arbetet.
Är du verksam inom det biodynamiska
på en gård, i en trädgård eller i ett skolkök,
restaurang? Jobbar du inom hälsokost,
medicin eller helt enkelt konsumerar biodynamiska produkter?
Med ett antroposofiskt synsätt vill vi belysa hur himmelens, människans och jordens gemensamma öde hänger samman
med den individuella andliga utvecklingen, framväxten av social rättvisa i samhället och jordens tillfrisknande.

Läs mer på www.trialogtankesmedja.se

För mer information och anmälningsformulär se Antroposofiska sällskapets hemsida inom kort: www.antroposofi.nu

14-15 Februari - Fortbildning på Skillebyholm: sektionen föreläser, vi samtalar och
bildar arbetsgrupper för områdena lantbruk, mathantverk och konsument
16 Februari - Mässa/Fest i Kulturhuset
Ytterjärna: gårdar, kök och grossister/butiker verksamma inom det biodynamiska
visar upp sina verksamheter i en utställning. Antroposofiska sällskapet håller
öppet hus med utställning, föreläsningar
och möjlighet till samtal
17 Februari - Kult i Kristofferuskyrkan:
församlingen håller Gudstjänst. Föreläsning på temat vårt dagliga bröd, ur ett
kristologiskt perspektiv. Konstnärligt
skapande med lera/snö. Orgelkonsert och
kultisk avslutning

k a llelse

Kallelse till Höstmöte
i Antroposofiska Sällskapet
–

Härmed kallas alla medlemmar till Höstmöte
den 2o oktober 2o18
Kl 13.oo–16.oo, i Kulturhuset i Ytterjärna,
Konferensrummet.
Kl 13.oo–14.oo gemensam bearbetning av
verksamhetsplanen för 2o19.
Kl 14.oo–16.oo Hösmötesförhandlingar.

Välkommen till årets Höstmöte i
Antroposofiska Sällskapet
Vi hoppas att så många som möjligt kan ta
sig tid att delta vid Höstmötet, så vi får en
rikare bild av medlemmarnas önskemål.
Kan du inte komma så är du välkommen
att kontakta oss innan mötet!
Väl mött!
önskar styrelsen

Verksamhetsplan
I år utarbetas verksamhetsplanen gemensamt med medlemmarna i anslutning till
Hösmötet 2o oktober.
Styrelsens förhoppning och abition har
varit att förenkla kommunikationen mellan medlemmarna och styrelsen samt en
ökad insyn i verksamheten. I samband
med Höstmötet bjuder vi in till ett gemensamt arbete med verksamhetsplanen
för 2o19 (kl 13–14).
Förslag till medlemsavgift för 2o19
Ordinarie 12ookr/år
Studerande 3ookr/år

Förslag till dagordning
Vi föreslår följande dagordning till
höstmötet:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två
justerare, tillika rösträknare
3. Mötets stadgeenliga utlysningar
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Verksamhetsplan för 2o19
7. Budget för 2o19
8. Medlemsavgift för 2o19
9. Namnfrågan
1o. Inkomna motioner
11. Fastställande av tidpunkt för
kommande möte samt sista motionsdag
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

ti ll m edlem ma r na

Budgetförslag för 2o18 i tkr

Utfall

Utfall

Budget

Utfal

Budget

Utfall

Budgetförslag

IN TÄ KTER
Medlemsbidrag
Forsknings o utv bidrag
Konferenser och kurser
Forum Antroposofi

2o15
949
394
11o
1oo
1 553

2o16
9o9
285
145
86
1 425

2o17
1ooo
7oo
5o
1o
1 76o

2o17
99o
56o
2o
75
1 645

2o18
99o
55o
o
o
1 54o

2o18
95o
7oo
o
5o
17oo

2o19
9oo
75o
o
o
165o

51o
3oo

6oo
15o

6oo
35o

6oo
25o

28o
18o
2o5
4o
13o
1 645

35o
15o
22o
6o
1o
1 54o

3oo
12o
24o
4o
5o
17oo

35o
2oo
2oo
5o
o
165o

KOSTNA DER		
Allm.Antropos.Sällskapet
3oo
353
6oo
Verksamhetskostnader
89
183
175
NiG
174			
Löner och sociala avgifter
6o2
331
65o
Resekostnader o högskola
115
221
1oo
Medlemskommunikation
181
14o
185
Konferenskostnader
88
188
5o
Resultat
4
9
4
1 533
1 425
1 76o

G OETHEANUM

GOETHEANUM
BER ER
HJÄLPA TILL
För Goetheanumledningen:
Justus Wittich, skattmästare
Kära medlemmar i Antroposofiska
Sällskapet
Vårt mål som styrelse är att fram till
2o24/25, för det andra århundradet efter Julmötet, låta antroposofins resultat
och perspektiv bli starkare verksamma
som ett ”läkande” (Rudolf Steiner) bidrag till nutidens nöd och utmaningar.
Som den stora, världsomspännande initiativgemenskap av människor som vi är,
kommer det bara att lyckas om ni på er
ort, i er institution och i er livssituation
medarbetar till en intensifiering av antroposofin. Genom en förtätning bortom
professioner och gränser kan våra krafter koncentreras så att det kan uppstå ett
stort Goetheanum som ett andligt-socialt rum över hela jorden.
Tre stora utmaningar
Som ett av Rudolf Steiner historiskt skapat och under 2ooo-talet närvarande

Goetheanum i Dornach (CH) vill de ca
22o verksamma medarbetarna här vara
en levande medelpunkt till det stora
Goetheanum och arbeta för ett förverkligande av den Fria Högskolan för Antroposofi. Det betyder att ständigt på
nytt individuellt försöka skapa förutsättningar för att väsendet Antroposofi ska
kunna vara närvarande på ett upplevbart sätt och därmed stå inne i de aktuella tidsskeendena. Detta kan lyckas vid
Goetheanum om:
• den Fria Högskolan vidareutvecklas
och blir duglig i det praktiska livet vad
gäller antroposofin och dess tillämpning
i den Allmänna sektionen och de tio olika
facksektionerna, om den vårdas inom exempelvis lantbruk, medicin och pedagogik i ett ständigt utbyte med yrkesområdena och deras aktuella frågor.
• vårdandet och främjandet av konst
vid Goetheanum blir upplevbar, särskilt
om eurytmi som scenkonst och talgestaltning och skådespelarkonst, liksom
de bildande konsterna kan intensifieras.
Redan beslutet att fortsätta och nu bilda
en ny fast eurytmiensemble vid Goetheanum från och med hösten 2o18 kostar
årligen en miljon CHF.
• om vi lyckas vårda och ordna den offentliga tillgängligheten till Rudolf Steiners kulturella skapande – exempelvis
hans teckningar, modeller, skulpturer
och den andra Goetheanumbyggnaden
med dess gestaltade omgivande mark och
dess byggnader – liksom mer än 12 ooo

objekt i konstsamlingen. Det krävs årligen 3 miljoner CHF bara för att upprätthålla dessa skatter.
Dessa är Antroposofiska Sällskapets
tre stora utmaningar 2o18 och under
kommande år. Vi skulle klara av denna
finansiering ur den löpande ekonomin
om var och en av de över 4o ooo medlemmarna från hela världen verkligen skulle
kunna bidra med motvärdet till 125 CHF
(istället för det idag faktiska medelvärdet 85 CHF). Det är tyvärr inte möjligt
i många länder på grund av ländernas
ekonomiska förhållanden liksom de individuella sociala situationerna. Är det för
oss som gemenskap möjligt att tillsammans och med er hjälp skapa en solidarisk utjämning?
Vi ber om ert finansiella understöd, era
lån och ert konkreta medarbetarskap interregionalt och på lokala platser så att vi
gemensamt som Antroposofiskt Sällskap
kan hantera våra stora uppgifter. Styrelsen vid Goetheanum: Justus Wittich
(skattmästare), Joan Sleigh, Constanza
Kaliks, Mtthias Girke, tillsammans med
Goetheanumledningen
Gåvor från andra länder i Euro: Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Postfach, CH–4143 Dornach,
GLS Gemeinschaftsbank, DE–447o8
Bochum, BIC GENODEM1GLS, IBAN
DE53 43o6 o967 oooo 9881 oo, Märk:
”Sommerspende”

ti ll m edlem ma r na
Hur ser den finansiella situationen ut vid
Goetheanum? En översikt:
Goetheanum som Fri Högskola för Antroposofi bärs av Allmänna Antroposofiska
Sällskapet. Genom medlemmarnas bidrag
ställs årligen ca 4 miljoner CHF till förfogande för att möjliggöra detta:
3,8 miljoner CHF: medlemsbidrag från
mer än 4o ooo medlemmar
+ o,7 miljoner CHF: förmögenhetsavkastning från bostadsfastigheter
- o,5 miljoner CHF: kostnad för medlems-,
styrelse- och föreningsadministration
= 4 miljoner CHF: årlig kostnad för Goetheanum som högskola.
Goetheanum som Fri Högskola för Antroposofi är en institution inom det fria
andelivet och behöver, inom nuvarande
sparsamma budget, årligen ungefär:
6 miljoner CHF för Högskolan med sina
elva sektioner
+ 1 miljon CHF: för eurytmiensamblen
och dess merkostnader
+ 1 miljon CHF: för spelberedd scen vid föreställningar och konferenser
+ 3 miljoner CHF: för underhåll av byggnad och teknisk infrastruktur
+ 2 miljoner CHF: för receptionen, konferensplanering, förvaltning och dokumentation
+ 1 miljon CHF: för veckotidskriften Das
Goetheanum, för Anthroposophie weltweit och för andra publikationer
= 14 miljoner CHF: summeringen av Goetheanums kostnader
Dessa årliga kostnader finansieras för
närvarande genom
4 miljoner CHF: Antroposofiska Sällskapet finansierar dessa kostnader (bidrag)
+ 3 miljoner CHF: inkomster från föreställningar och konferenser
+ 1 miljon CHF: inkomster från veckotidningen Das Goetheanum och andra publikationer
+ 1 miljon CHF: utförda tjänster till tredje
part och andra inkomster
= 9 miljoner CHF: summering av regelbundna inkomster
Varje år fattas således ca 5 miljoner CHF
som inte är garanterade genom reguljära
inkomster. De måste vid varje tillfälle på
nytt arbetas in, exempelvis
2 miljoner CHF: genom öronmärkta gåvor till forskning, konst och projekt
+ 2 miljoner CHF: genom donationer från
institutioner och firmor (bl a Weleda AG)
+ 1 miljon CHF: genom fria gåvor, exempelvis genom detta gåvoupprop
= 5 miljoner CHF: den årliga summan av
nödvändiga gåvo- och projektmedel
Goetheanum är årligen till en tredjedel
av kostnaderna existentiellt beroende av
om människor ser dess verksamhet som
berättigad och relevant. Detta upprop har
exempelvis som mål att under 2o18 för-

hoppningsvis erhålla 1 miljon CHF i gåvor genom er medverkan.
Är Goetheanum fattigt eller rikt?
Goetheanum är i vilket fall rikt på idéer,
initiativ och kompetenta medarbetare!
Men varje år står den inför utmaningen:
ska – som vi framställt ovan – ett tillräckligt antal vänner, människor och institutioner rikta gåvopengar i tillräcklig utsträckning. Denna osäkerhet kan under
en viss tid balanseras och tryggas genom
befintliga reserver,
• eftersom Goetheanumbyggnaden med
tillhörande mark är skuldfri,
• Antroposofiska Sällskapet förfogar
över reserver i form av 4o fastigheter och
24 lägenheter, men som tjänar som medarbetarbostäder och som genererar årliga
inkomster,
• Antroposofiska Sällskapet äger röstberättigade aktier och ytterligare inte
röstberättigat kapital i Weleda AG. De
senare – andelsbevisen – har ett högt försäljningsvärde, men betraktas inte som
en kapitalplacering, utan säkrar långsiktigt framställningen av antroposofiska läkemedel och därmed den antroposofiska
medicinska impulsen.
Vad vill Goetheanum som Högskola för
Antroposofi?
Goetheanum vill prestera ett bidrag till
kunskap om och befrämjande och stärkande av det mänskliga, d v s det mänskliga i vår tid och i framtiden. Som grund
för detta finns antroposofins kunskapsväg, liksom Rudolf Steiners erbjudanden
inom den Allmänna sektionen för att ställa detta till offentlighetens förfogande.
Goetheanum öppnar en grund att stå på
och koordinerar aktionsforskning för
utökad hälsovård, en fostran för frihet
(waldorfpedagogik) och befrämjar ett solidariskt samhälle som möjliggör ett hölje
för individen och dess andliga utveckling.
Den riktar den goetheanistiskt utvidgade
naturvetenskapen och en väsensartad
kosmologi mot samtidsfrågor och utvecklar vidare det biodynamiska sättet att
bruka jorden på, för en hållbar utveckling
och vård av jorden som organism och för
en människofullvärdig näring.
Goetheanum vill bidra till det konstnärligt-skapande i varje människa genom
möten med de olika konstarterna och stimulera konstutövande och till förnyelse
av treklangen kunskap, konst och social
gestaltning.
Vilka projekt står på tur från 2o18 – 2o2o?
Inom områdena medicin, pedagogik och
eurytmi har intensiva forskningsprojekt
startat med syftet att vetenskapligt publicera Rudolf Steiners föredrag och hän-

visningar inklusive den senaste uppdateringen av den praktiska erfarenheten.
Inför året 2o19, när 1oo år waldorfpedagogik och social tregrening uppmärksammas och firas, görs omfattande förberedelser för deltagande i olika stora
konferenser.
Maj 2o18 grundades Goetheanum
World Association av 8o partner från antroposofiskt inspirerade verksamheter,
förbund och institutioner och nu arrangerar de för första gången en offentlig World
Goetheanum Forum mellan 28 – 3o september 2o18 i Dornach. (www.worldgoetheanum.org).
Mellan 7 – 9 september 2o18 arrangerar
sektionen Schöne Wissenschaften konferensen Ende der Menschheit!? till temat
transhumanism där poeter och författare
deltar. (www.goetheanum.org/8857.html)
Den nya eurytmiensemblens konstnärliga arbete börjar i september 2o18 med
målet att bland annat uppföra Rudolf Steiners fyra mysteriedramer sommaren 2o19
liksom Faust 2o2o.
Och helt konkret, praktiskt – om tillräcklig finansiering finns:
• Tillfartsvägarna runt och till Goetheanum är i stort behov av lämplig förnyelse
(ca 8oo ooo CHF);
• Haus Schuurman (efter skiss av R Steiner) är i behov av en genomgripande sanering (ca 5oo ooo CHF);
• En ny ridå ska tillverkas till scenen efter motiv av R Steiner för eurytmin (ca 45
ooo CHF).
Stort tack för er hittills mångsidiga hjälp!
Ett varmt och hjärtligt tack för det stöd ni
hittills gett oss under många år, liksom
ert regelbundna medlemsbidrag! Utöver
detta vill vi med detta upprop fråga er om
ni har ekonomiska möjligheter att under
2o18 bidra till Goetheanums uppgifter
direkt med ytterligare en engångs- eller
regelbunden gåva?
Översättning: GN.

k a l en da r i u m

Kalendarium för
Antroposofiska Sällskapet i Sverige
Titta gärna in i kalendariet på vår
hemsida - där kan finnas annonser för
nya händelser och möten!
antroposofi.nu/kalender
Anmälningar till sällskapets aktiviteter
görs, om inget annat nämnts, till
sekretariatet på: o8-554 3o2 2o eller
kontakt@antroposofi.nu

6 oktober
Högtidligt månadsfirande
Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna
Hjärtligt välkommen!
Mer info på: antroposofi.nu/kalender
Kommande datum är: 1o/11, 8/12.

2o oktober
Höstmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kulturhuset i Ytterjärna
Kallelse i denna tidning (3, 2o18)

26–27 oktober
Jagets spår i världen:
Biodynamisk odling i öknen (Sekem) och
i norra Indien (Darjeeling Organic Tea
Estates), samt Goetheanum Association
Kortkonferens nr 6 (av 6), Kulturhuset i
Ytterjärna
Detta är den sjätte och sista av våra
kortkonferenser om jagets utveckling och
uppgifter. Vi började med de två språken
vi måste lära oss, naturvetenskapens och
Mikaels språk. Vi har sedan sett hur jaget
utvecklas vid mötet med naturrikena, från
fysikens kvantvärld över till det levande.
Vi har frågat oss hur det är i den värld jaget
självt kommer från? Vi vill nu denna sista
gång se på hur vi människor inte bara förstör jorden, men också med jagets krafter
bygger upp något fräscht och mänskligt
just från denna jagvärld.
Det nya kommer när vi inte bara reagerar
på krafter i det förgångna, men genom
utvecklad iakttagelse får syn på sammanhang som vi fritt väljer att intressera oss
för. För att citera Rudolf Steiner:
”Jeg ber er att noga skilja på de upplevelser man
har ut ur fakta, och de man har ut ur relationer mellan fakta. Livet kan verkligen delas in

i två delar, som utan gräns löper in i varandra;
nämligen i upplevelser, som är strängt betingade
genom tidigare orsaker, genom karma, och
upplevelser som inte är betingade av karma, som
som dyker upp i vårt synfält som något nytt.”
(Evolution, involution og skabelse ud af
intet, Forlaget Jupiter, Odense 1986, side 11)

Lindbråten från Norge. Seminariet vill ta
upp frågan om den goetheanistiska
konstimpulsens aktualitet i dag och belysa sammanhanget mellan andlighet och
konst. Plats: Kulturhuset och Vita Huset
i Ytterjärna. Kostnad för performance är
kr. 1oo och hela seminariet kr. 2oo.

Kan vi se på ett initiativ om det växer
fram ur blott och bart ett profittänkande,
eller om det har framtidskrafter, något
vitalt och nytt i sig? Vi tittar särskilt på tre
spännande initiativ, där järnabon Rembert
Biemond är starkt involverad.
Samtidigt ser vi närmare på hur antroposofiskt inpirererade verksamheter finner
en samarbetsform som spänner utöver alla
existerande branchorganisationer. Avslutningsvis ser vi på frågan om finansiering
av antroposofisk kulturell aktivitet inom
och utom antroposofiska sällskapet.

Fredag 9. november kl. 19.oo: Kjetil
Skøien: ”Det dolda”, en performance.
Plats: Konferensrummet i Kulturhuset.

Fredagen 26 oktober 19.oo21.oo
19.oo – 21.oo Jagets spår i världen (Daniel
Håkanson), Sekem och Darjeeling Tea
Estates (Rembert Biemond)
Lördagen 27 oktober
1o.oo Goetheanum Association – vad
är tankarna bakom detta? (Rembert
Biemond)
12.oo Paus
13.3o Eurytmi (Kerstin Nilsson)
14.oo Hur utvecklar vi en hållbar ekonomi för antroposofisk utveckling? (Erland
Kornfeld)
15.oo Kaffepaus
15.3o Avslutande samtal.
Praktiska upplysningar:
Mötet är fritt för medlemmar.
Övriga 2oo kr.
Lunchmöjlighet finns i Kulturhuset och i
Matbygget.
Övernattning kan ordnas genom
Kulturhuset.
Hjärtligt välkomna!
För styrelsen
Daniel Håkanson

9-1o november

Performance – Goetheanum

Bildsektionen bjuder in till konstseminarium 9. och 1o. november med performancekonstnären Kjetil Skøien och
konstnären och waldorfpedagogen Odd

Plats för lördagens arrangemang är Vita
huset, brasrummet:
Lördag 1o. november kl. 9.3o Odd Lindbråten: Konstimpulsen från Goetheanum.
Vad var den och hur ser den ut i dag?
Inledning med samtal.
Paus: 11.oo – 11.3o
Lördag kl. 11.3o: ”Att hänga på jorden.” - är
titeln på en diktsamling av Kjetil Skøien
som berättar om sin konstnärliga verksamhet inom flera konstuttryck; performance, dans, måleri, teckning, collage
och installation.
Lunch: 12.3o – 14.oo
Lördag kl. 14.oo Odd Lindbråten: Det
konstnärliga och det andliga. Är detta
samma sak? Inledning med samtal.
Paus: 15 – 15.3o
Lördag kl. 15.3o – 16.3o: Avslutande samtal.
Välkommen!
För Bildsektionen: Berit Frøseth,
Marius Wahl Gran, Filip Henley

1o november
Högtidligt månadsfirande
Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna
Hjärtligt välkommen!
Mer info på: antroposofi.nu/kalender
Kommande datum är: 8/12.

14-17 februari 2o19
Vårt dagliga bröd
Biodynamiska fortbildningsdagar,
mässa/fest och kult. Se annons på sid. 23.
På hemsidan inom kort!

k a l en da r i u m
NORRKÖPIN G

Norrköpingsgruppen
Antroposofiska Sällskapet Norrköpingsgruppen är en lokal sammanslutning av
medlemmar i det Allmänna Antroposofiska Sällskapet. Sällskapet har till syfte
att bära en fri högskola för antroposofisk
forskning. Denna högskola strävar efter
att finna och formulera andliga lagbundenheter på olika verksamhetsområden,
som de vanliga forskningsmetoderna eller tanke- och synsätten inte kommer åt.
Denna antroposofiska forskning är integrerad i många olika kulturområden där
verksamheten bygger på antroposofi,
t.ex. waldorfpedagogik, biodynamiskt
jordbruk, antroposofisk läkekonst, läkepedagogik, olika konstarter som arkitektur, eurytmi m.m.
Norrköpingsgruppen har en lokal för
sammankomster och där finns ett bibliotek med huvudsakligen böcker och
föredrag av Rudolf Steiner.
Biblioteket har öppet tisdagar 18.oo –
18.3o under tiden september till och med
maj. Hagebygatan 69, Norrköping.
Tel: o11-1835oo.
E-post: antroposofi.norrkp@telia.com.
Övrig tid: kontakta någon i styrelsen.
Birgitta Johansson, ordförande
tel. o768-19 13 11
Per Hallström, sekreterare		
tel. o736-849 366
Program med kursutbud på hemsidan!
www.antroposofi.nu/norrkoping
Vill du veta mer om antroposofi, eurytmi, musik, waldorfpedagogik och social
tregrening?
Vi ordnar kurser, workshops och studiedagar på teman i anslutning till antroposofi,
antingen i vår lokal i Norrköping eller lokalt hos er. Förfrågningar och intresseanmälan: Maivor Forster, tel. o739 – 792 338.
Tisdagsgruppen
Start tisdagen den 4 sept. kl. 18.3o - 19.45.
Vi börjar höstens arbete med studium av
bl a ”Grundstensmeditationen” av Rudolf
Steiner.
Vitaliserande eurytmi
Välkomna till stärkande och livgivande
eurytmi i grupp i Ensjöholms vackra
sal. Onsdagar 18.oo med start 12/9. 8
gånger.

Meditation
Sönd 23/9, 14/1o, 11/11 och 9/12 kl. 17.
-18.3o på Hagebygatan 69. Introduktion,
övningar och samtal. En väg till att praktisera antroposofisk meditation, inspirerad av Arthur Zajonc
”Te hos Sofie” på söndagar
Start söndagen 2 september kl. 18:3o – 2o:3o
Vi är en nyligen sammansatt grupp som
till hösten 2o18 ämnar fortsätta våra studier med boken Andlig Skolning. Nya
medlemmar är varmt välkomna! Vi ämnar varva bokstudierna med att läsa artiklar från tidskriften Forum för Antroposofi samt att då och då bjuda in mer
erfarna personer till samtal kring olika
relevanta ämnen

2o oktober
Tregreningsseminarium lörd 2o okt
Trialog Tankesmedja håller ett seminarium om social tregrening
Plats: Ensjöholms by. Tid: lörd 2o okt. kl.
1o- 16.

24 november
Workshop, eurytmi lörd 24 november
”Andeskådande i tankero” - som väg till
utveckling av fri vilja.
Eurytmiskt övande av motiv ur R. Steiners Grundstensmeditation och föredrag
till temat med fokus på imaginativ, inspirativ och intuitiv förmåga. Medverkande:
Göran och Charlotte Krantz. Kostn. 4oo:endast föredraget 1oo:-. Plats: Ensjöholms
by. Tid: lörd 24 nov. kl. 9.3o-15.oo.

1 december
Rudolf Steinerskolans Julbasar lörd 1 december kl. 11 – 15. Bokbord.
Arr: Rudolf Steinerskolan i Norrköping.
För info se www.rudolfsteinerskolan.se

5 december
Ensjöholms by arrangerar ljusfest och
julmarknad på Ensjöholm onsd 5 dec kl.
16 – 19. För info och vägbeskrivning se
www.ensjoholm.se

16 december
Eurytmi och Julföredrag söndag den 16
dec kl. 16.oo på Ensjöholm
Eurytmi med Moving Art Company och
medverkande barn och ungdomar. Julföredrag av Dick Tibbling. Medarrangör:
Ensjöholms By. Inträde 1oo kr.

STOCKHOLM

Stockholms-

kretsen

Föreningen Stockholmskretsen är en
ekonomiskt fristående förening inom
Antroposofiska sällskapet i Sverige.
Stockholmskretsens uppgift formuleras i
stadgarna: att ”initiera, bedriva, samordna och understödja ideell antropo-sofisk
verksamhet i Stockholm med omnejd”.
Detta sker bl a genom våra olika verksamheter i lokalen på Hagagatan 14. Där finns
ett bibliotek med antroposofisk litteratur
och viss försäljning och hålls föreläsningar, konstnärliga arrangemang kursverksamhet och studiegrupper.
Som medlem i Antroposofiska sällskapet
kan du också bli medlem i Stockholmskretsen genom att sätta in års-avgiften
3oo kr på vårt bankgirokonto: 474-3167
- ange ”medlemsbidrag”, ditt namn och
vilket år det gäller.
Är du inte medlem i Antroposofiska
sällskapet så kan du ändå stödja oss genom att sätta in valfritt belopp på samma
konto, ange ”gåva”. Vår verksamhet kan
endast till en del bäras av medlemsbidragen och förutsätter till stor del frivilliga
gåvor.
Bibliotek och antikvariat
Hagagatan 14, 113 48 Stockholm
Tel: o8-34 87 41
T-bana: Odenplan, nära Stadsbiblioteket
Antroposofisk litteratur på svenska,
tyska och engelska.
Öppettider: måndag - fredag kl 16-18
Ordförande: Annika Stigdotter tel o866o 93 13
Hemsida:
www.antroposofi.nu/stockholm
- se där under: Lokalavdelningar
Facebook:
Stockholmskretsen - Antroposofiska
sällskapet
Stockholmskretsens Bankgiro: 474-3167
(medlemsbidrag, gåvor)

Kursverksamheter
• Luncheurytmi
• Friskvårdseurytmi
• Måla med växtfärger eller olja
Se kursutbud på hemsidan!
www.antroposofi.nu/stockholm

k a l en da r i u m

Kalendarium
Lokal: Hagagatan 14
Evenemang/föredrag kostar 1oo kr;
pens/stud: 8o kr
Helafton/ Gästföredrag kostar 15o kr;
pens/stud: 1oo kr
Endast kontant betalning!

Tisdag 2 oktober kl 19
Medlemsafton: Stockholmskretsens
framtid

Tisdag 16 oktober kl 19
Om det framtida samvetet
Bjarne Edberg

Söndag 21 oktober
OBS tid och veckodagen!
kl 14-15.3o Antroposofiskt biståndsarbete
och FNs globala mål kl 16-17 Arbetsgrupp: att förverkliga FNs globala mål
inom läkepedagogiken
Fabia Fogelqvist från Föreningen SOFIA

Tisdag 3o oktober kl 19
Trialog, se särskilt infoblad

Tisdag 13 november kl 19
Paradisets trädgårdar i Alhambra hur antika, kristna, och muslimska impulser sammanflätas
Mats Wilzén

Tisdag 27 november kl 19
Studiet i människokunskap - en väg att
stärka intresset för den växande människan.
Bengt Aquilon

Tisdag 4 december kl 19
Inför julen - konstnärligt program

Fredag 21 december kl 19
OBS veckodagen!
Midvinterfirande

Studieforum
Fria forumet för RS studier
Måndagar kl 18.3o
Omkostnad: 2o kr per gång
Hur får man ordning på skolningsvägen
när den beskrivs så olika i Rudolf Steiners böcker och föredrag?
Självständigt och tillsammans kommer
vi att söka upp och lära känna denna process. Här krävs en vilja till självstudium!
Alla är välkomna!
Varje fredag 18.oo, om det inte är något
annat evenemang,
studerar vi Rudolf Steiners tidiga verk
genom den nya volymen GA 9oa ”Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis”.
Är det annat evenemang ses vi kl.17.
För info: ring Sergeij Almstedt
tel o8-34 87 41 måndagar & onsdagar
mellan kl 14-17.

Konstnärliga
evenemang
Lördag 6 oktober kl 18
Workshop i Werbecksång med Sinikka
Mikkola: Vi övar tonande och lyssnande
i vårt inre och omkring oss, in i djupare
och högre skikt i vår tillvaro, finnande
den i oss naturligt inneboende sångrösten. Inga förkunskaper behövs. Omkostnad: 15o kr/kväll eller 1oo kr/kväll för
pensionärer, medellösa och studerande.

Lördag 2o oktober kl 18
Workshop i Werbecksång med Sinikka
Mikkola: Vi övar tonande och lyssnande
i vårt inre och omkring oss, in i djupare
och högre skikt i vår tillvaro, finnande
den i oss naturligt inneboende sångrösten. Inga förkunskaper behövs.
Omkostnad: 15o kr/kväll eller 1oo kr/
kväll för pensionärer, medellösa och
studerande.

Söndag 11 november kl 18
Kreativ musikafton

Söndag 16 december kl 18
Julkonsert

A nnons
R etr eater 2o18

Antroposofisk
meditation
Det inre ljuset
Lördag 8 december
En dag under den mörka tiden där det ges
tid att i lugn och ro fördjupa livsfrågorna.
En dag som handlar om att söka mitt inre
centrum för att kunna se mitt liv klarare.
Alla retreater kl 1o oo – 18 oo
på Kulturhuset i Ytterjärna.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 115o:- Kostnad för lunch
och fika tillkommer
Anmälan och info:
anna@antroposofi.nu, o7o6861252
Arrangör: Kulturforum Järna

A nnons

Ett samtal
Ytterjärna Kulturhus, Ytterjärna
Datum: 18-1o-21
Workshop: kl 12–17
Samtal: kl 15–17
Ett gemensamt samtal om väderlek och
konst, substans och verkan - jordiska förhållanden och himmelska intryck med
konstnären Tobias Sjöberg. Samtalet utgår ifrån ett konstverk av Sjöberg - en serie själsliga betraktelser och färgstudier
hämtade från mineral och växtvärlden.
Klockan 14.3o ger vi en introduktion till
Tobias Sjöbergs och Uriel Orlow's verk
på Ytterjärna Kulturhus. Under hela dagen finns det också möjlighet att delta i en
grafikworkshop i växthuset intill Kulturhuset. Här får du chansen att trycka ditt
eget herbarium med dina favoritväxter.
Samtalet är en del av utställningen
Herbarium som görs av Art Lab Gnesta
och Grafikens Hus. Utställningen utgår
från Art Lab Gnesta och pågår mellan
22/9 - 28/1o. Verk av konstnärerna Tobias
Sjöberg och Uriel Orlow finns även med i
utställningen på Art Lab Gnesta.
För mer information besök gärna:
www.artlabgnesta.se/herbarium
www.grafikenshus.se/herbarium

a nnonser
a nnons

Medarbetareförbundet - MeF
Vi är fackförbundet för alla medarbetare i
de antroposofiska verksamheterna
Vårt uppdrag är att vara ett stöd för arbetet
med samverkan mellan jämlikar – i levande
organisationer!

- MeF är öppet för alla medarbetare
oavsett vad de arbetar med.
- MeF har en bred erfarenhet av de antroposofiska verksamheternas organisation och kultur och deras strävan efter
fördjupat ansvar och delaktighet för alla
medarbetare.
- MeFs uppdrag är att stödja medlemmarnas lokala arbete med att utveckla
olika former för detta.
- Utifrån en kombination av kunskap i
arbetsrätt och kännedom om antroposofiska verksamheters särart arbetar MeF
för att tillvarata medlemmarnas intressen
och stödja utvecklingen moderna former
för frihet, jämlikhet och solidaritet i arbetslivet.
Vår nya avtalspart: ArbetsgivaralliansenTRIA.Under 2o17 upphörde HF med sin verksamhet och istället bildades en ny bransch
inom Arbetsgivaralliansen: TRIA, som är en
förkortning av Tregrening i arbetslivet. De

centrala avtal vi har med TRIA är tills vidare i form av sk ”Hängavtal” på Arbetsgivaralliansens avtal: ”vård/omsorg” och ”skola/
utbildning”. Hängavatalen har TRIA tecknat med Medarbetareförbundet, Kommunal, Lärarnas Samverkansråd och Vision.

Lokal avtal
I anslutning till detta behöver de lokala avtalen ses över. MeF arbetar just nu mycket
med att hjälpa alla verksamheter att ta fram
nya lokala avtal.
Kansliet i Järna
Vårt kansli är bemannat de flesta dagar på
oregelbundna tider. Vi ofta är på resa till
medlemmar på arbetsplatser runt om i landet. Enklast når du oss via mail på info@
mef.se eller på våra telefoner:
Per Hallström o736-849 366
HelenaYli-Koski o7o4-14 94 34.
Bli medlem du också!
Styrelsen och medarbetarna genom
Per Hallström och Helena Yli-Koski

a nnons

TRIA – tregrening i arbetslivet
Dags för verksamhets- och kompetens-utveckling!
I och med att verksamheterna nu är med i
Arbetsgivaralliansen är ni också med i TRS
som står för Trygghetsstiftelsen. TRS hjälper uppsagda och tidsbegränsat anställda
till nya anställningar. TRS har också ett förebyggande uppdrag.

Anställda som blir uppsagda på grund av
arbetsbrist eller ohälsa kan få stöd på vägen
till ett nytt arbete. Även tidsbegränsat anställda kan få omställningsstöd när deras
anställning upphör. TRS förebyggande omställningsstöd beskrivs kortfattat nedan.

Förebyggande omställningsstöd Innan
ni kan starta ett projekt intervjuar TRS
rådgivare olika personer i organisationen. Intervjuerna är till för att ta reda på
era förutsättningar, hur ni ska lägga upp
projektet och vilket innehåll som är lämpligt för att möta organisationens behov.
Förstudien avslutas med att organisationen och TRS gemensamt fattar beslut om
att genomföra ett projekt.
Efter förstudien börjar arbetet med verksamhets- och kompetensplanering. Under ett antal arbetsmöten får ni beskriva
och analysera verksamheten. De frågor
som diskuteras är frågor varje verksamhet behöver fundera över för att komma
fram till vad organisationen ska ägna sig
åt och vilka kompetenser som behövs för
att lyckas.
Reflektera En förutsättning för en bra
verksamhetsplanering är att alla medarbetare är delaktiga. Till ert stöd finns
material för de olika arbetsmöten som beskrivs nedan, checklistor och lathundar.
Framtid Under det här mötet kommer
ni fram till hur verksamheten ska se ut
när den är som allra bäst och hur ni som
medarbetare ska bidra till det.
Historia Nu ska ni göra verksamhetens
historia synlig och dra lärdomar av den.
Vad tar ni med er in i framtiden och vad
lämnar ni bakom er?
Nutid Ni lägger fokus på här och nu.
Vilket är ert uppdrag? Varför finns ni till?
För vem finns ni? Vad erbjuder ni? Vilka
värden skapar ni?
Styrkor och svagheter Vad är ni bra på
och vad ni är mindre bra på? Under det
här mötet synliggör ni verksamhetens
styrkor och svagheter.
Ledstjärnor Ni arbetar med att ta fram
gemensamma ledstjärnor som kan representera er värdegrund. Ledstjärnorna är
de ord som beskriver det viktigaste i förhållningssättet gentemot varandra, till
uppdraget och organisationens ändamål.
Omvärldsanalys Det pågår ständigt saker i omvärlden som kommer att påverka
förutsättningarna för verksamheten. Under detta arbetsmöte identifierar och diskuterar ni trender och händelser som det
är viktigt att organisationen tar hänsyn
till i verksamhetsplaneringen.
Planera När ni har skapat gemensam
förståelse för framtid, historia, nuläge,
värdegrund och omvärld är det dags att
börja planeringen.
Viktiga utvecklingsområden Utifrån

de diskussioner ni fört - vilka är de viktigaste utvecklingsområdena för:

• Viktiga målgrupper/intressenter
• Ekonomi och resurser • Arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap
När ni har identifierat era utvecklingsområden formuleras långsiktiga mål för dessa,
för de närmaste åren.
Mål- och handlingsplan Vid nästa möte
fortsätter ni arbetet med att bryta ner långsiktiga mål i delmål, eller resultatmål. Ni
formulerar vad ni ska göra för att nå målen i
en handlingsplan för kommande år.
Kompetensplanering Vilka kompetenser
behöver ni för att medarbetarna ska kunna
utföra uppdraget och verksamheten uppnå
målen?
Resultatet: verksamhetsplan och kompetensplan Det ni kommer fram till vid
arbetsmötena dokumenteras och sammanfattas. När projektet är genomfört har
organisationen en väl genomarbetad och
förankrad verksamhets- och kompetensplan samt verktyg för att kunna uppdatera
planerna varje år.

I alla steg kan du få stöd av Trygghetsrådet TRS. Vårt mål är att ni ska få så bra
redskap att ni kan fortsätta arbetet på
egen hand efter ett genomfört projekt.
Ekonomiskt stöd I senare delen av projektet kan ni ansöka om ekonomiskt stöd
för kompetensutveckling. Stödet beräknas utifrån antal anställda gånger maximalt 8 ooo kronor. Den övre gränsen är
5oo ooo kronor per organisation. TRS ger
ekonomiskt stöd för maximalt 7o procent
av kostnaderna. 3o procent står organisationen själv för. Ekonomiskt stöd kan ges
en gång till varje organisation.
Gå in på trs.se och läs, det är en väldigt bra
förmån vi har!

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET

Medlemsgrupper
Björkagruppen, Katrineholm
Yvonne Boukari,
yvonne.boukari@gmail.com
Brommagruppen, Stockholm
Nils Olof Dunkars, o8-25 87 o6
Delsbogruppen, Delsbo
Matti Remes, matti@staffansgarden.com
Filosofigruppen, Järna
J.C. Lassen, j.chr.lassen(at)hotmail.com,
o7o-799 22 2o
Grundstensgruppen, Järna
Katarina Hausmann, tel.o8 55171595,
katarina.hausmann@telia.com, eller
Marie Haglund tel. o156-14o95
Jeanne d´Arcgruppen, Örebro
Rebekka Bergman, o19-23 34 46,
rebekkabergman@outlook.com

Medlemsin for mation
Johannes Bureusgruppen, Uppsala
Annika Asmussen, o7o-11 44 o73
annika.asmussen(at)tele2.se,
Adja Asmussen, o76-631 4o 41
adja(at)tele2.se
Järnagruppen, Järna
Artur Granstedt,
o158-33 o75, artur.granstedt@jdb.se
Kalmargruppen, Kalmar
Hans Johannesson, o48o-36o 1o
Mariagruppen, Västerås
Kristina Mezéi, o21-8o4649
Mikaelgården, Järna
Dick Tibbling, o8-551 5oo 67
Norrköpingsgruppen
Maivor Forster, o11-39 28 87
Novalisgruppen, Järna
Kristian Holmberg, o8-551 719 3o
Pestalozzigruppen, Järna
Elisabeth Chyle, o8-551 5o3 29
Rudolf Steinergruppen, Stockholm
Annika Stigdotter, o8-66o 93 13
Selma Lagerlöfgruppen, Stockholm
H. Osika, o8-551 5o5 1o el o8-551 5o5 93
Tavestagruppen, Järna
Walter Druml, o8-551 742 61
Umeågruppen
Roland Karlsson, o9o-3oo 61 o7o-546 oo
61, rolandkarlssono1@tele2.se
Urielgruppen, Växjö
Daniel Ekman,
o47o-636 96, o7o-633 93 23
Österlengruppen, Baskemölla
Eva Breitholtz, o73649o3oo
evabreitholtz@gmail.com

Medlemssekretariat
i Kulturhuset i Ytterjärna
Mån 9-14, tis-fre 13-15
o8-554 3o2 2o
kontakt@antroposofi.nu
Medlemsavgiften
ordinarie 12oo kr, studerande 3oo kr,
till Ekobanken 97oo 132 745-1,
pg 5 88 71-5, Swish 123 499 13 86
Autogiro, kontakta sekretariatet
Kalendarium på hemsidan
antroposofi.nu/kalender
Mejlutskick
Meddela oss din mejladress till:
kontakt@antroposofi.nu
så skickar vi dig löpande information
Bli medlem!
antroposofi.nu/blimedlem
Betala enkelt med Swish
Läs in denna qr-kod med Swish-appen i
din mobil!

r eda k t ionsk r ets
Tobias Ossmark
Felix Nieriker
Göran Nilo
Bo Werner Eriksson
Joel Hallklint
Karen Swartz Larsson
r eda k t ionsr å d
Karen Swartz Larsson,
kontaktperson i styrelsen.
gr afisk for m
Ritator
t ryck
EKTAB (Eskilstunakurirens
tryckeri) Ett ISO 14oo1-certifierat
tryckeri som enbart använder
vindproducerad el.
pr en u mer ation
Kontakta sektretariatet eller
registrera på hemsida, 24o kr/år.
Till pg 5 88 71-5, Swish 123 499 13 86
Autogiro, kontakta sekretariatet
h em si da
antroposofi.nu/forum
Antroposofisk a Sällsk apets
sek r eta r i at
e–post kontakt@antroposofi.nu
tel o8–554 3o2 2o

Läs mer om grupperna på hemsidan:
antroposofi.nu/ studie_arbetsgrupper

Artiklar på hemsidan
antroposofi.nu/forum

Följande texter finns publicerade på
hemsidan för medlemstidningen:
•
Om utgivningen av Rudolf Steiners
samlade verk (GA, "Gesamtausgabe"), av Cato Schiötz, tidigare publicerad i Antroposofi i Norge 2o17.
•
Att fylla 72 år – berättelser i anslutning till C Ritters artikel
•
Om tregrening. Hans Möller.
•
Frågor som gäller livet - Materialism, andlighet och social tregrening av Frans Carlgren.
•
Om Kaj Skagens bok, ”Morgen ved
midnatt” av Ole Harald Dahl.
•
Waldorf made in China, av Nana
Goebel,
ur Das Goetheanum nr 25-2o15.
•
Antroposofi som religion, av Johannes Kiersch,
ur Das Goetheanum nr 6-2o15.
•
Flowforms - Unik hantverkskultur
med betong och konststen i Järna.

Forum Antroposofi utges av
Antroposofiska Sällskapet i Sverige.
Varje skribent ansvarar själv för
sitt material.

f r å n sek r eta r i atet

Medlemskap
Goetheanum meddelade att man under
perioden 19 juni till 13 augusti välkomnat
176 nya medlemmar. Och att 57 ej längre
är medlemmar (utträden, tappade medlemmar och uppdaterade medlemslistor i
landssällskapen) i Allmänna Antroposofiska Sällskapet.
Källa: Anthroposophie weltweit, nr 9, 2o18.

K o n t a k t m e d FORUM
projektledare Joel Hallklint
e–post: kontakt@antroposofi.nu
tel o8–554 3o2 2o
postadress: Forum Antroposofi,
pl 18oo, 153 91 Järna
ISSN 14o4-4277
U tgi vn i ngspla n för 2o18
Deadline för 4-2o18 ca 25 november.
För längre uppslag, vänligen anmäl i
god tid innan deadline.
A nnonser ing
Helsida färg 4ooo kr och del av sida till
proportionerligt pris. För privatpersoner:
radannonser 8o kr. Tidskriftens format:
höjd 315 mm, bredd 235 mm.

Arkivögonblick, nr 24
Tavelteckningen

En schematisk kritteckning på svart papper. En
röd pil och en vit pil. Den första är satt på pränt
utan tvekan med tre streck: En båge från höger
till vänster, och så pilspetsen med två separata
streck, det övre lite längre en det undre. Den vita
pilen är längre. Även den börjar säkert och går
först i samma riktning som den röda, men svänger sedan skarpt uppåt. Den sista vertikala delen
av pilen gör en lätt båge åt höger men svänger
mot slutet av och balanserar upp linjen något.
Överlag är den vita pilen ostadigare, lätt tafatt
men samtidigt känsligare utförd. Den röda kritan är betydligt ”vassare” än den vita vars streck
på sina ställen är dubbelt, sträckvis tredubbelt så
bred. Den röda pilens skärpa är påtaglig i förhållande till den vita som kan upplevas som sökande med sitt trevande och lätt trubbiga uttryck. I
kontrast upplevs den röda pilen som snabb, säker
och målinriktad. Den har en början och ett slut.
Den vita övertygar inte på samma sätt men den
känns ärlig och viktig i sammanhanget. Det är ju
uppenbart att den vill säga något, visa hän på något, även om det inte på något sätt är uppenbart
vad det är frågan om.
Mellan pilarna bildas ett rum som är öppet
uppåt till vänster. I detta mellanrum eller inre
rum är två bågar likt runda bergstoppar svagt
antydda eller kanske utsuddade? Den vänstra är
längre och bildar en andra liten kulle på högersida, en dubbeltopp.
Handlar det om en tavelteckning av Rudolf
Steiner? Kanske. Formatet stämmer. Och teckningen påminner om de 11oo teckningar som
arkiverats och som har ställts ut på konstmuseer världen över. De var två av Joseph Beuys
elever som ska ha upptäckt dem i Dornach,
Walter Dahn och Johannes Stüttgen. Teckningarnas modernitet hade skakat om de två konstnärerna som blixtartat tänkte: Steiner bör inte
bara läsas utan även ställas ut! Så blev det. 1992

visades de för första gången i Galerie Monika
Sprüth, Köln, i utställningen Wenn die Erde
Mond wird. Wandtafelzeichnungen von Rudolf
Steiner 1919-1924. Konstvärlden var överraskad
att se denna oväntade sida av Steiner. Vem hade
kunnat ana att det skulle bli inom konstvärlden
som Steiner kom att nå ett brett erkännande?
Var det inte så att förhoppningarna låg – och
väl fortfarande idag ligger – på ett genombrott
inom akademin, att antroposofin skulle nå ett
erkännande som vetenskap? Man satsade på
gedigna studier som skulle grundlägga och
‹bevisa› riktigheten i Steiners verk. Steiners
konst däremot blev inte hanterad med samma
varsamhet som det skrivna och talade ordet.
Men vem är det nu som utfört teckningen?
Vi vet det ännu inte, men troligen inte Steiner
själv. Det vi vet är att vi har en samling tavelteckningar i Goetheanum konstsamling som
inte är från Steiner. En del av dem är kopior
av Steiners teckningar, andra fria teckningar.
Några av dem är daterade och signerade Albert
Steffen och Günther Wachsmuth. Redan under
Steiners livstid, men framför allt efter 1925, arrangerades läsningar av Steiners föredrag. Jag
föreställer mig att de som hade hört föredragen
och sett Steiner använda den svarta tavlan som
didaktiskt instrument, såg dem som en integral del. Uppenbarligen var denna praxis inte
långlivad. I vilket fall slutade man att spänna
upp svart papper och konservera teckningarna
efter föredraget. De kanske insåg att det var litet väl högmodigt att se sina egna verk på höjd
med Steiners och värda att sparas för eftervärlden. Eller så var det helt enkelt ordet som vann
över bilden. Steiners egna tavelteckningar föll
ju även de i glömska.
Bild: Tavelteckning, vit och röd krita på svart papper, upphovsman okänd, ca.
1925-3o, 83 × 131 cm, Goetheanum konstsamling, inv. nr. M.8662. Text: Johannes Nilo

