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Kära Forumläsare,
Skulpturen av vinterns ärkeängel på omslaget tycks med sin gest vända sig med ett nytt
”ja” till dagens andligt svältande mänsklighet
– milt stärkande, livnärande. Trots detta svälttillstånd är det häpnadsväckande vilken mångfald av initiativ, uppslag, idéer, nyupptäckter,
nya verksamheter och tankar lämnat spår efter
sig bara i detta nummer av Forum. Upphovet till
nästan allt ligger i antroposofin, ett källsprång
som människan R. Steiner synliggjorde för ca
1oo år sedan. Vem t.ex. kunde ana att en G. Bertrand med sina 3oo medarbetare och en omsättning på 1oo miljoner € ställer om vingårdarna
till biodynamiskt? Eller vad sägs det om V. Engelsman med EOSTA, huvudaktör i storhandeln
med ekologisk frukt, som synliggör vilka sociala
katastrofer vinstmaximering leder till. Janne S.
menar att antroposofin omedvetet inspirerar på
alla livsområden utan att ”vi” får ett kvitto, men
den lever sig in i världen! Flera aktuella bidrag,
t.ex. om smärtan, får vi från den stora medicinska konferensen i Dornach, ”Människan – en
bro” och det berättas hur broar byggs till den offentliga vården. Hur den antroposofiska medicinska impulsen sammanvävs med en ”nordisk”
biografi lyser fram i en längre intervju.
Georgine Larasse om A S generalförsamling
i Dornach i oktober: i 4 salar med 3o personer
inför jätteskärmar– viktiga beslut fattades, därom i flera bidrag om det antroposofiska arbetet,
bl.a. om det storartade med ”Gesamtausgabe”utgivningen. Det förtäljes också att Steiner fick
medalj. Fortsättningen av C. Haids bidrag till
AS´ årstema, samt andra delen av artikeln om
Maria-Sophia finns med.
Ulrike säger att strävan i dramagruppen
går oförtrutet vidare, nu med ”Själens prövning”. Försumma inte bildsidan med bl.a.
Anna Grans och Hélène Blomqvists konstverk
(och dikter)! Intressant forskning kring 5G kan
man läsa om. Forum har fått svar av två vänner
på sju frågor och innehåller som alltid ett omfattande kalendarium.
God julläsning önskar vi er alla!
För redaktionen Felix Nieriker

perspektivet

Kan man förstå samtiden?
Janne Silvasti

Kan man förstå samtiden? För min egen
del känner jag mig alltmer som min farfar.
Han tyckte på sin ålders höst att världen
går rätt åt h....te.
När värdegrunden, eller det som man
är van vid att stå stadigt på, förändras, är
osäkerheten framme, utmanar en och jag
påminns om min farfars upplevelser.
Som sagt, det är svårt att i nusituationen
uppfatta helheten i världen. Även om vi så
gärna vill det. Det händer mycket inom
olika livsområden och i olika länder. Låt
oss ta några exempel.
Först en händelse jag upplevde i USA:
jag fick se att de barn som inte hade vaccinerat sig, inte fick gå i samma skola (lokaler) som de vaccinerade barnen.
På andra sidan jorden har man inte råd
att vaccinera barn. I Sverige kommer det
säkerligen att bli diskussion om vaccinationen mot Corona viruset, biverkningar
contra nyttan för samhället? Ett annat
exempel från USA: Jag pratade med en
trevlig amerikan (antroposof) om läget i
landet. Han var mycket besvärad av den
sittande presidenten, men vi kunde konstatera att begreppet demokrati och dess
innehåll hade fått en renässans. En president som spegel för det amerikanska
samhället. Man får det man röstar på, och
man röstar på den som ger mest utdelning
för en själv, eller ska man sträva efter ett
större perspektiv?
Tydligt är dock att med tiden får man
djupare perspektiv och större möjlighet
att förstå världens händelser. Men om
man inte kan luta sig mot historien! Vad
gör man då? Detta leder mig till den fråga
som har aktualiserats hos många under de
senare åren. Vart leder oss vår moderna
livsstil? Klimatet, vården, skolan, flyktingar, invandring, ekonomiska klyftor, övertro på vetenskapen, människans girighet
och så vidare?
Det intressanta är att det som antroposofin har stått för under nära 1oo år, idag
är mycket aktuellt. Dock nämns inte antroposofin eller Rudolf Steiner i den offentliga debatten. Den praktiseras inom

många livsområden, hållbara pedagogiska, hälsosamma metoder som fungerar
fantastiskt bra. I våra egna kretsar har vi
trott på antroposofiska idéer. De har inspirerat omgivningen och samhället, men
det är sällan vi får ett kvitto på det. Det
kanske inte är så nödvändigt heller? Styrkan kanske ligger just i det att vi gör det
vi gör för världen, för alla och för allting
i världen.
Jag vill ge ytterligare exempel genom ett
par klipp från artiklar som jag har läst den
sista tiden: DN 29/1o 2o2o: recension om
Jonna Bornemarks bok ”Horisonten finns
alltid”, av Alexandra Borg:
…Framställningens styrka ligger i Bornemarks
förmåga att, för att stanna kvar inom filosofin,
väva samman logos och patos: alltså övertyga
både genom resonemang och känslor. Detta görs
med en å ena sidan tydlig dialog med praktikers
berättelser, med tidigare studier och dokument,
å andra sidan egna, privata erfarenheter och
känslor. ”Saklig” är vanligtvis ett tråkigt och
torrt ord; så är inte fallet hos Bornemark. Här är
sakligt stringent. Tack vare hennes gedigna empiri, de skarpa analysverktygen, kommer fler att
kunna fortsätta verka i hennes spår, praktiskt
som teoretiskt.
DN 7/11 2o2o Lena Andersson: Antagonismen i USA började med att förnuftet blev
omodernt:
…Undertiteln på Alan Blooms bok lyder: ”Hur
den högre utbildningen har svikit demokratin
och utarmat själslivet hos dagens studenter”.
Han är inte hoppfull men sätter sitt hopp till
bildningen och till att universiteten återtar sin
roll som förnuftets försvarare. Det är, menar
han, i det livslånga umgänget med den stora
litteraturen och filosofin, med det främsta som
frambringats, som vi lär oss att reflektera över
väsentligheterna.
Grundlagsfäderna försökte göra den fria människans myndighet klippfast genom konstitutionen och institutionerna. Men de rastlösa
amerikanska själarna ville vidare, mot löslighet,
utlevelse och ett lockande dunkel.

DN 16.11 2o2o Ulf Dahlsten. Så har egoism
och penninghunger skapat den svenska
coronakatastrofen:
…Generationsundersökningar visar på en helt
ny attityd hos de yngsta. Många tar avstånd från
sina föräldrars ”tänk på dig själv” och har mer
gemensamt med oss som var med när välfärdsSverige byggdes. När Greta Thunbergs Generation Z söker jobb så skiljer de sig från tidigare
generationer genom att de i högre grad söker
efter arbetsgivare som har samma värderingar
som de själva. De vill kunna känna att det jobb
de utför gör en skillnad för världen, enligt en
intervjuundersökning gjord av Kantar Sifo. Hos
många av dem finns den empati med de äldre
som drabbas, som många av oss efterlyser och en
annan människosyn. Det ger hopp för Sverige.
Hopp för oss alla.
Jag märker att det dyker upp röster som
höjer sig från det allt hårdnande samhällsklimatet. Människor som låter hjärta tala
med. De känner ett ansvar och har ett inre
behov av att ta ställning för människan,
djuren, naturen och vår gemensamma
värld. Inom antroposofin har man alltid
betonat helheten. För framtiden har antroposofin fortfarande många uppgifter att
ta tag i. Framförallt behöver man öppna
vägar till det sociala mellanmänskliga fältet och förhållandet till naturen och inte
minst till den andliga gemenskapen.
Med dessa ord vill jag önska alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År;
som ska ge hopp och framtidstro!!

notiser

Detta har förändrat
mitt liv
Med sina 16 vingårdar, 3oo medarbetare,
en omsättning på mer än 1oo miljoner €
och en distribution till 175 länder producerar Gérard Bertrand vin som är känt
och uppskattat över hela världen. 2o19
fick han priset för det världsomspännande bästa rödvinet av ”International Wine
Challenge (IWC).
Gérard Bertrand intervjuas i en podd
– Winemakers Show – 12 oktober 2o2o,
där han berättar om sin förbundenhet
med det biodynamiska tillvägagångssättet. Han hittade fram till biodynamiken
genom direktkontakt med vinrankorna,
då han kände att något inte stämde. ”När
jag innan skörden smakade på druvorna
tyckte jag inte om smaken, druvorna var
fulla av kemi och jag fick munsår av dem”,
minns han. ”Jag sa till mig själv: jag ska
använda detsamma på vinstockarna som
jag använder på mig själv, nämligen homeopatin. Jag har läst Rudolf Steiners
Lantbrukskurs och det var som en uppenbarelse för mig och jag läste igenom den
tre gånger efter varandra. Först sa jag till
mig själv. ’Den där typen, han har ju högtflygande tankar.’ Därför behövde jag ju
läsa boken en gång till och ännu en gång
och sedan har vi börjat.”
Efter två år hade de kommit så långt och
alla Gérard Bertrands vingårdar skulle bli
biodynamiskt certifierade.
Det är framför allt den sensibla utvecklingen av vinmakarens relation till naturen, till kosmos som berör honom djupt
i den biodynamiska metoden, men även
omsorgen och stödet till klimatet. ”Det är
en öppning till livets värld, till planeternas makt och inflytande på jorden. Det

är en slags revolution, men det är också
spännande. Jag kan tänka mig att det biodynamiska tillvägagångssättet är något
liknande homeopatin, det har förändrat
mitt liv, det har förändrat min syn på världen och det tillåter mig att säga och tro att
naturen är starkare och mer intelligent än
vad vi själva är. Vi måste faktiskt respektera naturen, för det är naturen som befaller
oss, inte vi som härskar över den.”
Mer (på franska): www.vin-survin.fr/2o2o/1o/12/episode-28-gerard-bertrand/
DG nr 44 2o2o / över. Red. GN

Hur kommer det godas
verkan in i dagens
medicin?
Med anledning av hundra års antroposofisk medicin samtalar professorn i medicinsk etik från universitetet i Freiburg, Giovanni Maio med läkaren Matthias Girke
från den medicinska sektionen vid Goetheanum kring temat. Det går att följa samtalet på Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=NTNL8WWUTnI
Dagens medicin är enorm kompetent och
effektiv men många människor har en
känsla av att det saknas något. Det kan
lätt bli så att man vill kurera patienten så
fort som möjligt att den kan återgå till det
”normala”. Men en sjukdom innebär förändring, förvandling. Vad vill sjukdomen
med mig? Vilka perspektiv öppnas? Är en
ny mening med livet i annalkande? Hur
kommer man bort från kroppsfixeringen
vid betraktelsen sjukdomar och fram till
att inkludera även själsliga, biografiska
och andliga dimensioner och att se det
unika i hur just den här patienten ”drab-
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bas” av sin sjukdom. Behövs det mer av ett
lyssnande till patienten?
Giovanni Maios och Matthias Girikes
djupa respekt för människan ger samtalet, vilket förs på en hög nivå, en varm
underton.
Red. FN

Att bli vuxen
De flesta människor låtsas bara att de är
vuxna. Det säger författarinnan Sarah
Kuttner. Förmodligen har hon rätt. Men
klimat- och Coronakrisen signalerar att
vi behöver bli vuxna. I en TV-intervju den
16 oktober (”Tagesthemen”, Tyskland) demonstrerar Greta Thunberg hur man ska
göra för att bli vuxen. Till den inledande
frågan om hon tror att EU’s klimatmål, att
till 2o3o ha reducerat CO2-utsläppet med
55 %, räcker, svarar hon: ”Min uppfattning om detta är helt irrelevant. Det som
räknas är om det är i överensstämmelse
med vetenskapen och ger oss de bästa
chanserna att uppfylla Parisöverenskommelsen.” Sedan förklarar hon att det inte
räcker och betonar än en gång att detta
inte är hennes utsaga, utan vetenskapens.
Tiden att ta små steg i rätt riktning är förbi. Vi löser klimatkrisen när vi inser att
små steg är otillräckliga. Sedan betonar
hon att Fridays for Future inte är ”hennes” rörelse, utan allas. Helt lugnt och avslappnat beskriver hon att man inte uppnått någonting med vänliga ord och att nu
måste nya vägar till. Samtidigt är det inte
rimligt att förvänta av en rörelse att den
ska förändra världen. Den är bara en liten
del av en förändring som ska komma.
I varje sats klingar ansvar och ödmjukhet. Ännu en sådan vuxen sats: ”Det är

närmast komiskt att så många framställer
det som om klimatrörelsen skulle ha förlorat något genom Coronasituationen. Vid
en sådan kris måste alla lägga allt åt sidan
och bekymra sig om tragedin. Därför har
vi ställt in demonstrationerna.” Hon tillfrågas om det är frustrerande för henne
att så mycket verkar vara möjligt vid Coronasituationen och så lite vid klimatkrisen:
”Nej, naturligtvis inte. Det visar bara hur
det är när man förstår en kris som en kris.
Då har regeringarna skäl till att göra något.
Klimatkrisen existerar inte i den offentliga
diskussionen och därför finns inte någon
anledning för dem att ta itu med åtgärder.
Det finns inget offentligt tryck, således har
regeringarna ingen handlingsberedskap.”
Och hur handskas hon med beundran
och aggressioner som riktas mot henne?
”För mig är det faktiskt inte viktigt vad
man tänker om mig, jag vill bara göra
det rätta.”
Wolfgang Held
Källa: Das Goetheanum nr 45, 2o2o . Översättning: Red. GN

Lindbloms Frö
öppnar igen
I Forum Antroposofi Nr. 3, 2o2o skrev
vi om branden som totalförstörde Lindbloms Frö en natt i november 2o19.
Nu läser vi på landetsfria.nu att fröfirman,
som specialiserat sig på ekologiska fröer,
öppnat igen!
De har invigt sin e-handel (lindbloms.
se)med nordens största sortiment av ekologiska fröer i nya lokaler i Simrishamn.
Källa: landetsfria.nu . Red. JH

j u lbetr a ktelse

Trefaldig jul
Felix Nieriker

Bereden väg för Herran
berg sjunken, djup stån opp.
Han kommer, han som fjärran
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste
Av Davids hus den störste.
Välsignad vare han,
som kom i Herrens namn.
Svensk psalm

Denna och många andra av våra omtyckta visor i advent och juletid berättar
i blomstrande mångfald om Jesusbarnets ursprung, hur det föds in i tidens
ström, noggrant förutsagt av profetior.
Nu, äntli
gen går de i uppfyllelse ”Se,
jungfrun skall bli havande och föda en
son, och man skall ge honom namnet
Emmanuel”. (Jesaja 7:14) Det visdomsfyllda som råder i detta barns tillblivelsehistoria sänder underförstått också en
bekräftelse av den egna biografins viktiga rotsystem i det förflutna, rent av i det
gudomliga, vilket även präglar seder och
bruk kring julen.

tet krucifix på väggen. Konstnären hade
försatt motivet in i sin samtida omgivning, in i en stuga med korssymbolen på
väggen vilket brukligt var på den tiden.
Men genom ”detaljen” på väggen uppstod en oerhörd spänning i bilden, här
stämningen med den heliga familjen,
inhöljd i nattens frid, där stämningen i
askgrått med den lidande, döende Kristus på korset. Hur hängde det ihop, här
ett knyte som låg så fridfullt i vaggan
och där den som led i korsdödens vånda?
Låg det möjligen en djupare sanning i
det att konstnären tog med sig krucifixet
in i julstugan?

Ligger då upphovet till julfirandet enbart i det förgångna, att vi i vördnad och
tillbedjan står inför den stora gudomligkosmiska visheten, som har skett med
Jesus Kristi födelse och som till och med
gett upphov till ny tideräkning? ”……oss
detta under skedde, som oss profeten sagt.”
(svensk psalm)

Vi vänder oss till krucifixet.

En händelse i min barndom satte djupa
spår. I scouterna organiserade vår optimale och fantasifulle ledare en tipspromenad. På en av posterna man passerade fanns en tavla, en kopia av en
vacker, senmedeltida målning, föreställande Kristi födelse i en enkel stuga. Det
sades, en orimlighet skulle finnas på bilden, vilken? Det upptäcktes snart ett li-

Helt uppenbart är Kristi död unik. Död
har annars alltid något oåterkalleligt
med sig, kyrkogårdars stämning vittnar
om det alltid definitiva. Inte så med Jesus Kristi död, den var mystisk: en tom
grav på påskens morgon. Samtidigt en
kännbar nyfödd, hoppfull livsluft kommande från den återuppståndnes aura
vilken småningom skulle fylla hela världen. Trots den djupa sorgen lyser hopp
i vittnenas berättelser, lärjungarnas och
Maria Magdalenas. I krucifixets närhet
är de existentiellt berörda av den uppståndnes närvaro, det kändes i dem att
en på-ny-födelse för hela mänskligheten
väckts till liv.

j u lbetr a ktelse

Låg den senmedeltida konstnären möjligen rätt i tiden genom att infoga krucifixet i födelsescenen? Låg det i tiden att
nu genom en inre väg närma sig Kristusmysteriet, ja, att Kristus kan födas i
människan? Vilka nya rikedomar håller
på att upptäckas på det själsligt-andliga
planet samtidigt som upptäcktsfärderna
pågår!
En sen mystiker från 16oo-talet, Angelus
Silesius, präglar sina erfarenheter i de
underbara orden:
”Ack, skulle Kristus tusenfalt
i Betlehem än födas
men ej i dig: ditt hela liv
då skulle grymt förödas!”
Det som i mystiken anas som födelsen
av en ”inre” människa får senare genom
Rudolf Steiner klara begrepp. Den lilla
skriften ”Människan och mänsklighetens andliga ledning” (Antroposofiska
Bokförlaget, Stockholm 2oo1) börjar
så här: ”Om en människa betraktar
sig själv med djupare eftertanke, kommer hon snart till insikt att hon, utom
det själv, som hon upplever med sina
tankar, känslor och fullt medvetna viljeimpulser även bär inom sig ett andra,
kraftfullare själv. Hon blir varse att hon
underordnar sig detta andra själv såsom
en högre makt.”Senare i boken beskriver
Rudolf Steiner hur detta ”andra, kraft-

fullare själv” är i direkt förbindelse med
Kristus. Människans födelse sker under
arvströmmens regi, det är ”julstämn ing”
i helig skönhet. Men genast blir det
”andra kraftfullare själv” verksam under Kristi ledning och – som julgåvor –
skänker det människan förmågan att gå
in i världen, kommunicera med den och
begripa den. Allt det som senare lyfter
människan in i det sociala och kulturella
och leder in henne på ödets vägar kommer inte ur arvet, ur den första födelsen
utan är impulser från det högre självet,
vilket under tidig barndom influerats
av Kristus. Från första stunden samverkar det som kommer ur arvströmmen
med det ”andra, kraftfullare själv” som
egentligen kommer från det som ännu
inte är, ur framtiden.
Senare, i vuxna livet nästan försvinner detta andra själv – tron att det inte
finns alls är därför helt förståelig. Det är
snarare i motgångar, i stora inre omvälvningar än i lycka som det åter skymtar
fram. Vi kommer då i krucifixets närhet
men även i förnyelsens livsluft. En obeskrivlig känsla kan infinna sig: Jag kan
trots förödelse finna en ny födelse! Som
hos Mr. Scrooge i Dickens julsaga. Och
omvändelsen han upplever får inte stanna kvar i honom, den ska in i viljan, ut i
världen, först då blir det jul!

Vi har nu talat om två aspekter som har
med julen att göra, mest om den inre födelsen. Men låt oss sluta med en tredje.
Om den första aspekten mer har med det
gudomligt-faderliga att göra står i den
andra helt tydligt sonen i fokus. Och i
den tredje lyser den helige andens inspirerande och födande kraft:
För hur vi än gör och är, oberoende av
allt yttre och möjliga inskränkningar
som blir oss pålagda – det blir jul!
Julen är ett väsen som år för år med obeskrivlig och helig glädje sänker sig ner
med frid över jorden:

”Jul, kom, sänk dina vita vingar!”

sa mta l

”Om lyssnandet stegras till lyhördhet..”

Anne Ingeborg Haugholt
ett samtal om antroposofisk sjukvård
Berit Frøseth & Anna Leuchars

Anne Ingeborg Haugholt är en av eldsjälarna inom antroposofisk sjukvård. En målinriktad sjuksköterska med stor kunskap
inom sitt fackområde; orädd, kreativ och snabb. ”Jag har varit
lyckligt lottad i livet”, säger hon, i alla händelser har jag kunnat
spåra en klar röd tråd”. Men valet att bli sjuksköterska var ändå
inget självklart. Det var människorna på vägen och livet självt
som fick avgöra.
Anne Ingeborg är född på en gård i Telemark i Norge 1957. Den
gången var gården självförsörjande med många djur och skog
därtill. På gården levde de som i en storfamilj och fick ofta besök av släktingar från när och fjärran. Det var en bondmiljö med
starka traditioner. Hennes mamma var utbildad sömmerska och
husmor. I familjen fanns ett starkt inslag av pedagoger. Pappan
var utbildad i jord- och skogsbruk och vårdade intresset för kultur och litteratur. Telemark är ett område i Norge med berg och
fjäll. Här dansar man folkdans, ”gångar” och ”springar” och här
talar man en ren och vacker nynorsk dialekt. I Telemark har man
samlat och skrivit ner de norska folksagorna och även Draumkvedet. Som barn älskade Anne Ingeborg att ligga på en äng med
doftande ängsblommor, då kände hon sig upplyft och hemma.
BF & AL: När tog du beslutet att bli sjuksköterska?
AIH: Det var inget målinriktat beslut. I gymnasiet gick jag på
naturvetenskaplig linje. Ingen i släkten hade arbetat inom hälso- och sjukvård, de var huvudsakligen bönder, hantverkare och
lärare. Men en upplevelse i barndomen bidrog kanske på ett djupare sätt: Min farmor låg på sin dödsbädd och jag brukade gå
upp till henne med en portion gröt. Jag var sex år och troligen
hade jag redan då en intuitiv kunskap om reinkarnation. Hon
var ledsen, så jag sa; antingen möts vi i himlen eller också återigen på jorden. När min farmor hade gått bort kom en sjuksköterska för att göra henne i ordning. Hon hade nystrukna vita kläder,
kolsvart hår och röd mun, jag tyckte hon var så vacker. Omkring
kroppen i kistan lade hon en krans med röda rosor. Denna underbara gest i samband med döden verkade kanske som en inspirerande kraft i det omedvetna?
Efter gymnasiet sökte jag till en folkhögskola på Fosenhalvön
utanför Trondheim, en mycket vacker trakt med klippor och
stränder och med vågorna från Nordsjön alldeles intill. Jag förstod att jag måste finna en väg som var min egen och stämde med
den jag är. Samtidigt sökte jag efter en idé som kunde bli synlig i
världen och förverkligas till något på jorden. En verksamhet som

kunde väcka idén till liv inom oss. Därför gick jag det som kal�lades en självförsörjningslinje. Till undervisningen hörde också
idéhistoria och vi hade flera intressanta föreläsare: Filosofen
Arne Næss och hans nära vän och elev, Sigmund Kvaløy, undervisade t.ex. i ekofilosofi.
BF & AL: Hur kom du i kontakt med antroposofin?
Under året på Fosen folkhögskola läste jag en bok av en professor i teologi, Inge Lønning, Etiska och moraliska frågor i vår tid.
Jag hade länge brottats med frågan; vad är moral? I min uppväxtmiljö på landsbygden fanns det fasta föreställningar om vad
som är ”rätt och fel”. Längst in opponerade jag mig mot detta,
även om jag höll tyst om det. Jag hade en stark känsla av att människan själv vet. När jag låg i blomsterängen som barn, kände jag
att Kristus finns i alla människor. Detta berättade jag för en av
husmödrarna på skolan som upptäckte att jag läste Lønnings
bok. Hon frågade: ”Har du hört om Rudolf Steiner och antroposofi?” Då visste jag intuitivt att det var det jag letade efter och att
mina frågor hade banat vägen till detta möte.
Det blev också klart för mig att jag ville arbeta med människor
och gick därför systematiskt genom alla yrken där jag kunde
verka i en social kontext. Jag hade just tackat ja till en läraranställning på Lopphavet i Nordnorge, då jag kom in på sjuksköterskeskolan i Skien i Telemark. Intresset för antroposofi hade
redan väckts. Jag började läsa Steiners Teosofi, och tyckte att jag
förstod allt medan jag läste, men efteråt mindes jag ingenting.
Steiners tankar är ju oerhört framtidsinriktade, men här finns
också en substans som ger näring och livskraft.
I tionde kapitlet av Frihetens filosofi kände jag igen något. Idén
om frihet och etisk individualism bekräftade min strävan att
komma bort från fasta normer, upplevelsen att människan djupast sett själv vet vad som är etiskt rätt. Jag utvecklade också en
hållning som innebär att man i livet måste möta människan där
hon är och lärde mycket av en gammal sjuksköterska. I samband
med behandlingen av en alkoholist bjöd hon honom på en cigarett och en pilsner. Det var den enda möjligheten att få till stånd
en läkarundersökning.
BF & AL: Sjuksköterskeyrket uppfattas ibland som ett kall. Är
det något du känner igen?
Nej, jag tror vi behöver en förnyelse av begreppet kall. För mig
handlar det inte heller om gudstro, utan om idealism, en yrkesetik som innefattar sann altruism, d.v.s. att man medvetet ställer
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sig själv tillbaka. ”Medveten osjälviskhet” och att ”tylga sig” är i
dag begrepp inom vårdvetenskapen. Forskning och undervisning kan vara mycket självisk när det behövs. Vi arbetar hårt
för att tillägna oss kunskap, bland annat för att få poäng, det är
egenviljan som styr.
BF & AL: Hur gick vägen vidare?
IAH: Efter utbildningen började jag arbeta på St. Josephs hospital i Porsgrunn med patienter som hade yrkesskador från kvicksilver och asbest. Vi skulle få kunskap om yrkesmedicin och
gjorde ett besök på Norsk Hydro, en stor fabrik som framställer
konstgödsel. På fabriken upptäckte jag att utsläppen av kvicksilver gick rakt ut i luften genom en dammsugare. Jag blev alldeles
häpen; här arbetade man för att skapa en arbetsmiljö utan gifter,
och sedan drabbades folket omkring! Jag var den första som tog
upp det med ansvarig sjuksköterska och läkare.
St. Josephs hospital var ett sjukhus som gick med ekonomiskt
överskott. Detta berodde nog på personalens, d.v.s. nunnornas
inställning. Det var kvalitet på vården, man hade också en grönsaksträdgård. Senare valde jag att arbeta på Radiumhospitalet,
ett landsomfattande sjukhus för patienter med olika cancersjukdomar och med hög kvalté på vården. Här fick jag arbeta
med en professor i onkologi, Vermund Vermundsjøn, som hade
substans i sina behandlingar och en riktig ”läkarvilja”. Han kom
t.ex. ofta för att titta efter patienterna på helgerna.
På sjukhuset fick jag också erfarenhet med strålbehandling
och cytostatika. Efter en behandling med cellgift fick nästan
alla patienter frossa. Jag tog därför bort all plast och polyester
och lade i stället yllefiltar i påslakanet, då blev resultatet bättre.
Tillgång till kultur är också mycket viktigt för läkningsprocessen. Flera läkare spelade ett instrument, jag tog därför initiativet
till en husorkester som spelade varje fredag eftermiddag.
Vid den tiden sökte jag kontakt med olika antroposofiska sammanhang. Genom Mette Bjerke gick jag en införingskurs i antroposofi och jag gjorde eurytmi med Eva Lindholm och Vera
Gyllenhammar. Både vikarierade för Eva Lunde. Det var ju ett
nytt sätt att komma in i rörelse för den som hade åkt skidor med
hundspann. Jag tog också kontakt med Oslogruppen inom Antroposofiska Sällskapet, men här upplevde jag ingen öppenhet.
I Vidargruppen var det enligt ryktet bara gamla damer, så medlemskap i sällskapet lockade inte. I Kristensamfundet var det
en annan atmosfär, här var det plats för alla. Jag gick med i en

antroposofisk studiegrupp för sjuksköterskor genom Rosemarie Ditlefsen och träffade en antroposofisk läkare, Ulf Børresen.
Genom honom fick jag impulsen att åka till Ita Wegmankliniken för att gå vidareutbildningen för sjuksköterskor vid Kliniskt
Terapeutiskt Institut i Arlesheim. Under den tiden upplevde jag
märkligt nog en och samma dröm tre gånger i rad: I drömmen
stod Rudolf Steiner ute på en grön äng och väntade.
År 1982 åkte jag till Arlesheim. På Ita Wegmankliniken kände jag mig välkommen och på rätt plats från första dagen. Alla
kontinenter var representerade, här fanns ett kosmopolitiskt
tänkande bortom alla dogmer. Jag kände mig befriad från det
traditionsbundna och trånga i Norge. Sedan började jag arbeta
på kliniken och stannade i fem år. Här var vi som en stor familj
med trevliga sammankomster och festmiddagar. Alla var väldigt generösa, det fanns ett stort utrymme. När det var jul kom
många gäster och anhöriga, från alla länder i Europa. Då var det
studium varje kväll och ett enkelt julfirande.
Det var mycket lärorika år. Inom läkekonsten är det en grundhållning att man aldrig skall neka en patient vård som verkligen
behöver det, och detta blev till en djup övertygelse för mig. De
hade också byggt upp en patientfond för de som inte kunde betala. Behandlingarna var anpassade till individen, patienterna fick
bland annat röka på rummet under tillsyn. Jag lärde mig också
att den antroposofiska medicinen är verksam för alla. Jag kom in
i ett skikt av sjukvården som inkluderar hela mänskligheten. Om
man använder den antroposofiska människokunskapen i medicinen kan man utveckla ett medvetande om terapiernas sprider
som ringar på vattnet över hela jorden.
Genom arbetet lärde jag mig att leva mycket rytmiskt, och jag
studerade flitigt Rudolf Steiners föredrag. Innehållet i de medicinska föredragen är svårfångat, det handlar ju om den praktiska tillämpningen av antroposofin. Jag kommer ihåg att jag
under läsningen av Frihetens filosofi plötsligt kände att mina
knän blev glödande varma och började lysa. Värmen var mycket
starkare än den jag upplevde när jag t.ex. var ute och sprang. Då
förstod jag att anden finns, att det är en sanning bakom Steiners
ord. Jag läste också om händelserna under Julmötet 1923/24 och
jag blev medlem i Antroposofiska Sällskapet 1983. Senare gick
jag också in i Högskolan.
Under de första månaderna i Arlesheim drabbades jag av en
fysisk kris. Det blev klart att jag inte klarade av övergången från
granitgrunden i Norge till kalkgrunden i Schweiz. En läkare gav
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mig rådet att åka hem till Norge och hämta jord från hemtrakten.
Av jorden tillverkade han en medicin potentierad till D4. När jag
tagit denna några veckor blev jag ”hemma” i Arlesheim. Min fysionomi ändrade sig också och jag kände mig som en ny människa, befriad från det gabrieliska (släktbundna) och mer influerad
av det mikaeliska.
Jag fick också ett möte med Jørgen Smit. Han var ju medlem
av styrelsen vid Goetheanum och ledare för Pedagogiska sektionen och Ungdomssektionen på den tiden. Jag frågade vad jag
kunde göra för min egen utveckling och han rekommenderade
mig att göra återblicken och biövningarna, ”därför att det är en
brand i den andliga världen”. Han syftade på kampen mellan Mikael och Ariman. Jag berättade också att alla verkade ha så bråttom. Det var ingen som hade tid! Då sa Jørgen Smit: ” Du har ju
ögonblicket och bakom detta finns evigheten. Du skall bläddra i
ögonblicket, det ena går bakåt in i det förgångna och det andra
går framåt in i framtiden. Det finns inget som är bråttom, man
har tid”.
I mitt arbete på Ita Wegmankliniken träffade jag många människor och kunde erfara hur mycket man skördar genom människomöten i livet. Jag vill nämna läkarna dr. Madelaine van
Deventer, Marianne Fichter och sjuksköterskan Anny Pfirter.
Pfirter hade varit generalsekreterare i Röda Korset och medverkade för att organisera befrielsen av koncentrationslägret i Bergen-Belsen. Hon gjorde alltid så att hon såg den enskilde människan in i ögonen, de fick säga sitt namn och därefter delade
hon upp dem i familjegrupper.
Peter Selg har berättat om henne i boken De överlevande från
Bergen-Belsen, Anny Pfirter och Röda Korset. Det var också i
Schweiz som jag träffade Märta Arman, Majlis Lindroos och
Anette Beisswenger. De var ju pionjärer i samband med utvecklingen av Vidarkliniken och så småningom kom jag därför att undervisa 1 vecka på sjuveckorskursen för sjuksköterskor i Järna.
Kursen innefattade alltifrån antroposofisk vård, medicin, ekonomi, ledarskap och hur man bygger upp en vårdorganisation.
1987 flyttade jag tillbaks till Norge och började arbeta på ett
antroposofiskt terapeutikum i Oscarsgate i Oslo. Det var en givande arbetsplats, där vi hade gemensamma studier och bjöd
in gästföreläsare. Vi var flera terapeuter som hade individuell
mottagning, men jag kände mig i alla fall lite ensam i arbetet
och sökte jobb vid sidan om på en geriatrisk avdelning på Diakonhemmet i Oslo. Efter fem år på Ita Wegman kliniken hade
jag fått en grundlig skolning i kliniskt arbete. Jag hade också
utbildat mig i rytmisk massage enligt Wegman/Hauschka och
medicinska bad i Bad Boll.

På Diakonhemmet visade jag hur man gör insmörjningar och jag
brukade alltid lägga rosor omkring hjärtområdet och huvudet på
någon som hade dött. Efter några insmörjningar hände det en
gång att en patient som hade förlorat närminnet och inte talade
plötsligt sa: ”Detta måste vara något nytt inom medicinen. Se till
att få in det på sjukhuset!” Sjuksköterskorna blev mycket förvånade. Då kände jag att det fanns något rafaeliskt bakom. Jag har
alltid varit mån om att samarbeta med skolmedicinen och att förklara det antroposofiska tänkesättet på sjukvårdens språk. Steiner hävdade ju att antroposofi måste bli till civilisationsprincip.
I Norge träffade jag min man, Hans Christian, och vi fick tre
barn ganska snabbt; Peder, Johannes och Margit. 1994 fick jag ett
erbjudande om att bli vårdföreståndare på ett läkepedagogiskt
hem, Granly på Toten, ca 1o mil nordväst om Oslo. Hemmet ligger i en gammal kulturbygd med utsikt över Norges största insjö,
Mjøsa, och de vida jordbruksbygderna på Hedemarken.
Efter två år, 1996, blev jag tillfrågad om att bli vårdföreståndare på Vidarkliniken i Järna. Jag kände omedelbart i hjärtat att
detta ville jag. Det var precis vid min andra månknut. Det var
en stor glädje att komma till Järna. Jag tyckte också mycket om
naturen och trivs i det öppna landskapet. Här finns en andning
och man blir varse ”den andre”. Intentionen med Vidarkliniken
låg på en väldig hög nivå. På kliniken hade man tagit upp alla
grundpelare inom läkekonsten och förverkligat dem i det jordiska. Så småningom började jag undervisa vårdmedarbetare
på Vidarkliniken och sjuksköterskor inom SAL (Sjuksköterskeföreningen för Antroposofisk Läkekonst). Märta Arman var en
pelare som ägde en stor idealism och kunskap. I det praktiska
sociala livet representerade hon en hållning som var mycket betydelsefull ur en sann handlingskraftig esoterik.
Jag kommer ihåg en situation då vi skulle ha en kulturkväll
i Vidarsalen. Tanken var att en dietist skulle berätta, men hon
blev sjuk. Då frågade en patient; ”vad kan du?” Jag tänkte omedelbart att jag kan ju ingenting. Men så kom jag på; jag kan ju
hjula! Det hade jag gjort sedan jag var barn. Jag reste mig spontant upp och hjulade några varv omkring i Vidarsalen. Ja, hjula
kan jag fortfarande.
Efteråt berättade jag om Ita Wegman, och detta gjorde stort
intryck på patienterna. I fortsättningen ville de höra mer om
denna kvinna som försökte utvidga läkekonsten med antroposofi som kunskapsmetod. Lära om sammanhanget mellan kropp,
själ och ande, hälsa och sjukdom. De önskade att få insikt i terapierna, samt tillverkning av läkemedel. Därför fortsatte jag att
berätta Ita Wegmans biografi för patienterna och om läkekonst
som kulturimpuls. Genom detta fick de också inspiration och
vilja att komma närmare sin egen hälsa.
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På Vidarkliniken hade jag ansvar för vården och anställning av
personal med rätt kompetens. Jag hade lärt grunderna för ledarskap i Arlesheim och min inställning var att en ledare skall arbeta så att man gör sig överflödig. Det är också viktigt att gruppuppgifterna går på rundgång. Jag var dessutom med i styrelsen,
men styrelseformen var egentligen främmande för mig. I andra
länder finns det ju ingen styrelse, utan bara en daglig ledning.
Tidigare hade jag tagit allt administrativt ansvar själv, inklusive
ansvar för ekonomin. I samband med stiftelseformen är styrelsen dock nödvändig för att man skall få behörighet. Det fanns
naturligtvis inre konflikter, men detta är nödvändigt för all utveckling. Ibland var jag med om beslut som jag inte var överens
om och med tiden kände jag att mina krafter måste gå till annat.
Och även om det stormade; patienterna var nöjda!
2oo4 slutade jag som vårdföreståndare, och började istället med undervisning och utvecklingsarbete. Jag berättade
bland annat om antroposofisk vård på andra sjukhus, som Ersta i Stockholm eller Visby lasarett på Gotland. När jag kom
till dessa platser kände jag mig alltid hemma och upplevde att
jag stod inne i ett flöde. Det var befriande att uppleva hur den
antroposofiska medicinen kan strömma ut till mänskligheten
och göra ett avtryck.
I utbildningssyfte bjöd vi in Rolf Heine, som är sjuksköterska
på Filderkliniken i Stuttgart för att undervisa medarbetarna i de
tolv vårdgesterna, så som dessa beskrivs i boken Anthroposofic
Nursing Practice (Antroposofisk vård i praktiken). Boken lyfter
fram nödvändigheten av en medveten vård som tilltalar människans hälsa, både kroppsligt, psykosocialt och existentiellt.
Enligt denna vård skall människan känna sig bättre omedelbart i mötet med den som skall hjälpa. Vårdgesterna innefattar
inre och yttre attityder och har även ett samband med djupare
kosmiska lagbundenheter i relation till zodiaken. Som ett exempel kan man säga att den första av dessa attityder är att lyfta av
patientens inre börda. Patienten kommer för att hon är fysiskt
eller psykiskt utmattad och tyngd. Uppgiften blir då att avlasta
patienten, låta henne känna trygghet och lättnad över att bli omhändertagen, samt bekräftelse på den hon är.
BF: Du har en mycket omfattande kunskap inom antroposofisk
medicin, och denna utgår från helhetssyn. Är det någon särskild
situation som har berört dig i vården? Goda minnen? Svåra
minnen?
AIH: En levande fråga för mig har alltid varit, vad är hälsa och
vem äger den? När någon är sjuk så måste man ha ett utvidgat
perspektiv på livet och se bredare på vad som betraktas som läkande. Improvisation är viktigt i vården. Man måste vårda kärleken till människan och allt levande. Kunskap om patientens

kultur är också nödvändig, man bör veta var hon kommer ifrån
och vad hon har gjort i livet, och känna till minnena som hon bär
med sig. Det är läkande när patienten känner sig hemma i samband med allt detta.
En gång kom det in en kvinna för palliativ vård. Hon hade
med sig en egen porslinskopp som hon brukade dricka kaffe ur
klockan fem på morgonen. Hon hade levt sitt liv i naturen med
hund och två katter. Hunden och en katt fick nya ägare, den andra katten föreslog en av medarbetarna att vi tog in på kliniken.
Och så blev det. Efteråt kunde vi sätta ut smärtmedicinen. Den
effektiva framtidsvården handlar om att känna människans livsväg. Livsvärden måste tas i betraktelse och i rätt ögonblick. Man
måste lära sig att tankens kraft är en realitet, men att det goda
bara är verksamt genom handling. Det är också viktigt att kunna
se människan som vacker. Jag har ofta upplevt att patienten blir
vackrare efter terapierna. I slutändan handlar det dock alltid om
att stärka de självläkande krafterna. Glädjande är det när patienten åker hem med verktyg att behandla sig själv.
Till svåra upplevelser jag har haft, hör när någon som sökte
vård inte blev intagen på kliniken. Alla som behöver det har rätt
till vård. Man måste hjälpa. Inom medicinen måste det alltid finnas ett ja! Sedan måste man naturligtvis se till att det finns rätt
kompetens.
BF & AL: Har du någon gång känt dig utbränd eller tvivlat på
ditt yrke?
AIH: Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har naturligtvis känt mig
mycket trött ibland, men när jag får en fråga vaknar jag liksom
till i lårmuskulaturen. Jag får ett överskott, hoppar upp och rör
mig dit. Så har det alltid varit i mitt yrke.
BF: Antroposofiska läkemedel verkar ofta på en mycket subtil
nivå. Kan du ge ett exempel på där en terapeutisk åtgärd eller
medicin har haft en omedelbar verkan?
AIH: Vid blodtrycksfall har jag sett att omslag med Arnika essens på hjärtat och pulsområden, d.v.s. handled och fotvrist,
har bidragit till att patienten hämtade sig inom 3o sekunder.
Vid oro och sorg kan man göra insmörjning eller lägga en kompress med salvan Aurum Lavendel på hjärtområdet. Då har jag
också upplevt omedelbar förändring. I samband med de antroposofiska läkemedlen, läkeeurytmin och terapeutisk talgestaltning har jag flera gånger sett en omedelbar verkan under
alla år i klinisk praxis.
BF: När det inte går att köpa antroposofisk medicin i Sverige,
plockar man kanske fram någon medicin med utgånget datum
och undrar hur det är med hållbarheten?
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AIH: Läkaren Marianne Fichter sa i början av år 2ooo; ”jag använder allra helst mediciner som är tillverkade innan andra
världskriget.” Enligt Fichter verkade dessa bättre än de som var
tillverkade år 2ooo med ett bestämt hållbarhetsdatum. Frågan
är, hur utvecklas hållbara läkemedel? Detta är en mycket omfattande, komplicerad fråga, som fodrar stor kunskap om naturrikena och om kosmiska rytmer. Kanske kan man tolka Fichters
uttalande så, att naturen och hela världsetern drabbades och försvagades under denna mörka tiden i historien?
BF: Vi vet att Vidarkliniken inte längre fick stöd av Landstingen och inte kunde bäras ekonomiskt. Samtidigt upplevde man
motståndet mot den antroposofiska medicinen. Orsaken till
stängningen av Vidar vårdcentral berodde också på ett stort underskott i ekonomin. Här drabbades man av den tidsbegränsade
effektiviseringen av vården som en del av det ”mätbara” samhället. En princip baserad på korta konsultationer och få läkare.
Hur ser du på detta från en andlig synvinkel?
IAH: Kampen mellan ”Mikael och draken ” ser man i första
hand inom medicinen. Här blir det tydligast hur människans
väsen som andlig gudomlig varelse attackeras av olika krafter,
så att hon blir mindre och inte större .Det är ett mysterium att
vi har en börsnoterad läkemedelsindustri och vårdindustri, läkekonsten tillhör ju egentligt kulturlivet. I spänningarna mellan
öst och väst är Europa kampplatsen. Det är därför viktigt att folken samarbetar med varandra, men Europa är fortfarande inte
en samlad kontinent.
Jag kan uppleva att den svenska folksjälen står under en attack och att de antroposofiska läkemedlen blev förbjudna p.g.a.
en förlamning. I det svenska lever ju förnimmelsesjälens känslighet, men om denna inte stärks inifrån jaget eller samarbetar
med andliga kvaliteter i andra länder, då är den mycket sårbar.
Förnimmelsesjälen är lätt att ”skära sig in i” och att ”paralysera”.
Om detta händer utvecklas det som visar sig som livlösa regelverk och kollektiv rättning i ledet. När den svenska förnimmelsesjälen är genomarbetad av jaget och förandligas, då uppstår å
andra sidan något som är oerhört inkännande och vackert, ett
varmt ljus, där man trivs och där människan gärna vill vara
och skapa. Det är gåvan från den svenska folksjälen. Vi måste få
in Europa! Sverige är ju med i EU. Vi borde också utveckla ett
starkare samarbete med länderna i Skandinavien och även med
Tyskland, som ju har många rehabiliteringskliniker och stor
kompetens på området integrativ vård.
BF & AL: Du arbetar idag på det stora vårdföretaget Aleris. Hur
känns detta?
IAH: Aleris AB är ett ledande vårdföretag i Norden i dag. Jag arbetar med avancerad sjukvård i hemmet, detta innebär en möjlighet för patienterna att vara hemma trots sina allvarliga sjukdomar och ersätter många sjukhusvistelser. Också här kan jag
använda några av mina erfarenheter inom antroposofisk sjukvård och jag trivs mycket bra med kollegorna.
I anställningsintervjun kom vi in på vaccinfrågan och tillverkningen av vaccin inom börsnoterade läkemedelsföretag. Jag
ställde även frågan; har ni reflekterat över att vi alla är börsnoterade i samband med vår hälsa och sjukdom utan att vara tillfrågade? Det hade de inte tänkt på!
Numera finns det många utvecklade tekniker som gör vården
smidigare och säkrare på det fysiska planet. Det finns också
mycket kunskap om god vård och hur den verkar inom vårdvetenskapen, men hur kommer detta fram till patienten? En av
utmaningarna är; hur klarar jag att vara lyhörd för det som människan behöver utan att hon måste uttala det? Florence Nightingale förväntade sig av sjuksköterskan att hon både ser och

lyssnar. Hon förstod vad den lilla ändringen i ansiktets mimik
berodde på och kunde vårda utifrån detta utan att fråga efter patientens behov. Detta var 12o år sedan – hur ser det ut i dag?
BF: Du har själv drabbats av Corona. Hur upplevde du sjukdomen? I förhållandet till Corona ser man alla ytterligheter. Några
hävdar att sjukdomen egentligen inte finns, att människor dör
av något annat. Andra fruktar sjukdomen mycket starkt och ser
den som ett hot mot demokratin och vår civilisation.
AIH: Mina lungor drabbades inte, men huvudet kändes som cement. Även sinnena, lukt, smak och syn drabbades. Infektionen
varade i tre veckor, plus en vecka tills jag blev återställd. Läkaren
var sträng med detta: Jag fick inte börja arbeta innan all trötthet hade varit borta i tre dagar. Man skall inte ha ångest, men
Covid19 måste man ta på allvar. Det är viktigt att följa råden från
Folkhälsomyndigheten. Corona är en annorlunda virussjukdom, som vi framförallt behöver mer kunskap om. Det kan verka
som om viruset har en egenvilja och gör sig egenrådig i kroppen om man inte gör något för att hejda intrånget. Jag blev själv
hjälpt av fotbad, omslag på lever och njurar. Svagt örtte gjort på
malört, rölleka, ingefära och gurkmeja verkade också läkande.
Dessutom läste jag lite antroposofi och sagor. Så snart febern var
borta gick jag ut i skogen varje dag.
BF & AL: Du arbetar också på Phöenix mottagningen i Järna.
Hur ser du på möjligheten att utveckla den antroposofiska vården i Sverige framtiden?
AIH: Phoenixmottagningen är ett initiativ från läkaren Susanne Wärnhjelm. Vi är egenföretagare som arbetar individuellt och
har dessutom studiekvällar tillsammans. Jag undervisar också
yngre sjuksköterskor, det är fortfarande ett stort intresse för
antroposofisk sjukvård. Hur framtiden ser ut beror på den enskilde individen, om det finns en vilja att mötas och göra något
tillsammans ur en gemensam idé . I Järna har vi ju sett att detta
är möjligt. 1921 öppnade Ita Wegmankliniken för antroposofisk
medicin och vård som en stark framtidsimpuls. Inom metafysisk forskning har man kommit fram till att människans handlingar och idéer strömmar ut i periferin som en egen substans i
form av ”minnesvågor”. Detta visar att kunskapen ”bär sig själv”
och skapar en resonans. Denna kan man hämta ner igen om man
öppnar sig för den. Om lyssnandet stegras till lyhördhet, då växer kunskapens sanning fram i djupet av hjärtat. Kanske bär den i
sig en ny impuls till handling?
Litteratur :
Anthroposophic Nursing Practice, Edited by Rolf Heine .
Rudolf Steiner , Sannhet, skjønnhet, godhet, 19. Januari 1923.
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Pragma istället
för Dogma
Wolfgang Held samtalar med
Volkert Engelsman
Volker Engelsman grundade tillsammans med en studiekamrat 199o Eosta,
marknadsledaren inom import av biologisk/ekologisk frukt (ty. Bio-Obst),och
räknas till pionjärerna inom den nya/
nyskapande ekonomin. Ett samtal med
entreprenören och visionären i samband med konferensen ”Was zählt?”
(”Vad är det som räknas?”) som ”World
Goetheanum Association” arrangerade
2–3 oktober 2o2o.
Att visa ansiktet bakom produkten,
så betecknar ni er strävan efter
transparens.
Hur ska det tolkas?
Detta känner vi alla till, men glömmer
det hela tiden: när vi i vår tid handlar på
stormarknaden, är livsmedlen så billiga
på grund av att de dolda kostnaderna som
utsläpp av föroreningar, avlopp, användning av bekämpningsmedel, dumpade
löner eller de åtföljande kostnaderna för
vårt hälsosystem med att bekämpa näringsrelaterade sjukdomar, inte är inräknade. FN´s lantbruksorganisation uppskattar dessa externa kostnader till 4,8
miljarder dollar årligen. Detta uppstår
när varorna framställs och distribueras,
men till synes inte betalas. Men miljöförstörningen, den sociala oron som uppstår
till följd av dessa ej redovisade kostnader,
slår tillbaka. Vi betalar exempelvis detta
genom högre sjukförsäkringsavgifter,
eftersom mer än hälften av alla sjukdomar emanerar från livsmedel av dålig
kvalité. Men hur ser det ut idag: ju mindre ansvar för människan och miljön
ett lantbruk övertar, ju mer tanklöst det
handskas med resurserna, desto större
skenbar ”vinst” ger det som avkastning.
Det handlar alltså om att visa upp det
äkta, korrekta priset. Då ser vi att ekologiskt framställda produkter, ekonomiskt
sett, är långt mer vettiga.
Vad har överraskat er med de här
aktiviteterna?
Den enorma responsen i samhället.
Samtidigt som vi började synliggöra de
ekologiska sociala fotavtrycken, de verkliga kostnaderna hos ananas och mango,
ökade också intresset för detta i samhäl-

let, i finansvärlden, i FN´s arbetskretsar för hållbara utvecklingsmål och hos
konsumenterna. Det stärkte givetvis oss
att tillsammans med dessa partners allt
noggrannare fånga in näringsmedlens
biografier och våra producenters hållbarhetsprestationer och omsätta dessa i nya
ekonomiska strategier.
När måste du som importör skydda din
partner för alltför mycket transparens?
Det är självklart att hållbar utveckling
frågar efter ett visst mått av sekretess. Att
vara öppen med utveckling betyder också
att visa dig från dina sårbara sidor. Man
måste handskas ansvarsfullt med detta.
Ge ”Dream – Dance – Deliver”, på svenska: ”utveckla – dansa – agera”. För att
lämna ett meningsfullt fotspår på jorden
efter sig (eng. deliver) är ett transparent
agerande nödvändigt. Förutsättningen
för detta är en intimare nivå: ”dans”området. Det handlar här om att man blir
uppmärksam på mötets magi, för samarbetets samkreativa potential. Förutsättningen för detta är en kanske ännu mer
intim nivå, som vi kallar ”dröm” eller differentiering, där det handlar om den enskildes individuella utvecklingsväg. Det
handlar om frågan efter meningen, de
inre motiven. På denna tredje nivå finns
den subtila skillnaden mellan information om någon och om ödeskännedom.
När det gäller transparens handlar det
givetvis om det senare. Känner jag min
motparts individuella utmaningar och
har jag respekt för dennes utvecklingsprocess och behov? Dessa frågor kommer
osökt upp här. Här samlas utvecklingsmotiv, transparens och broderlighet.
Du talar om vinsttänkandets DNA. Hur
ska vi övervinna detta?
Det handlar inte om att övervinna
vinsttänkandet, utan om att adla det. Vi
talar alltid om de tre nyckelbegreppen
”Planet – People – Profit”. I detta gömmer
sig en liknande trestegsprocess: vi vill
lämna ett meningsfullt och försvarbart
fotavtryck efter oss (Planet). Vi lyckas
med det om vi umgås med varandra på
ett ansvarsfullt, öppet och empatiskt sätt
(People). Och detta blir möjligt när vi kan
tänka vinstbegreppet (Profit) på ett nytt
sätt, således inklusive ”Profit for People
and Planet”. Hur vinst definieras är en
fråga om meningsfullhet. Dagens vinstdefinition står under hårt tryck av våra
ekologiska och sociala kriser. Ej hållbart
företagande är en investeringsrisk för
finansvärlden. Så länge människan och
jorden förlorar kan det inte vara tal om
vinst i sann mening. Den nya normaliteten är att du bara kan räkna med vinst
om People och Planet också får en vinst,

om de åtminstone inte får lida under den.
Broderlighetsprincipen inkluderar: jag
kan först vara lycklig när min omvärld
också är lycklig. Profit 2.o är det, när
även min broder och också jorden och
inte bara nästa generation, utan också
nästa inkarnation får del av vinsten och
står på solsidan. Därför kan den nya ekonomin inte förstås utan karmabegreppet. Det du gör andra människor, gör du
också mot dig själv. Denna grundprincip
måste inkluderas i den nya ekonomin
och levererar en komplett ny definition
av kostnader och därmed av vinsten. Hur
denna frågeställning har utformats tankemässigt är inte längre bara en filosofisk
fråga, utan det sker nu. Att genomföra klimatstresstesterna i ”Natural and Social
Capital Coalition”, i storbankerna, att ta
med hållbarheten i riskbedömningarna
hos S & P Global och hos många entreprenörer och ekonomibedömare. Tempelherreordens motto ”Non nobis domine”
med sina tre dygder lydnad, kyskhet, fattigdom dyker idag förstärkt upp överallt,
i en ny form: lydnad gäller idag vårt förhållande gentemot det egna högre självet.
Kan vi höra vår egen inre stämma och
följa den? Kan vi varsebli och följa det vi
i det förfödsliga har föresatt oss? Vad betyder sedan kyskhet i vår tid? Där handlar det om social hygien, om det kreativa
samarbetet som vi behöver för att få till
något som är större än delarnas summa?
Slutligen fattigdomen: fattigdom idag betyder att jag först kan ägna mig åt något,
om mina medmänniskor är försörjda.
Vi har erfarenhet av detta från gemensamma vandringar: strupen är torr och
trots detta smakar vattnet bäst när man
låtit flaskan gå runt och som siste man
ta en slurk. Diskussionen om en ”livingwage” (en lön man kan leva på) som nu
överallt aktualiseras av entreprenörer, är
ett bra exempel på detta. Vi kan tala länge
och mycket om ”People and Planet”, om
medmänsklighet och hållbarhet. Men så
länge vi inte formulerar profitfrågan blir
det bara tomt prat.
Om jag alltså börjar intressera mig för
processen att skapa värden och hur det
då går för producenterna, hur förändrar
sig sedan det egna livet?
Ett träffande talesätt är: ”hållbarheten
börjar mellan öronen.” Min förståelse av
detta: det börjar i dig, i ditt inre, där förändrar sig världen, där sitter hävarmen.
När frågan aktualiseras i dig och du börjar knacka på hos ditt högre själv, ändrar
sig ditt förhållande till People-nivån, alltså till dina medmänniskor och då ändrar
sig dina handlingar och deras följder för
hela jorden. Denna process är inte direkt
utan indirekt. Den återvänder på över-

sa mta l
raskande sätt. När du mediterar över ett
tema eller en människa, ändras din möteskapacitet under de närmaste dagarna
eller veckorna, du får andra intuitioner
andra idéer, det är annat som ter sig viktigt för dig. Innebörden ändras. Vi träffar
andra människor och blir sensibla för
mötena och genom detta öppnas en dörr
så att något nytt, något substantiellt kan
ske. Om du lever en längre tid med frågan
efter exempelvis en ny vinstdefinition,
kommer du garanterat att möta människor och instanser, tillsammans med vilka
du mobiliserar nya krafter. Det är en spirituell teknik som borde ha en självklar
plats på handelshögskolornas kursplan.
Lyckligtvis hör man allt oftare: ”Hållbarhet är väl bra, men vad gör vi i skolorna,
i de akademiska utbildningarna?” Vad
gör vi för självuppfostran, så att den inre
ledaren aktiveras i personligheten och
fokuserar på morgondagens problem och
inte bara reflekterar över gårdagens problem? Mer kortfattat: hur blir vi framtidskompetenta?
I det sammanhanget tycker jag att Otto
Scharmers trestegsmodell är en stor
hjälp, att det finns en ekologisk, en social
och en spirituell klyfta mellan oss och
naturen, till andra människor och slutligen till oss själva. Föresten, om du tittar
med halvslutna ögon, ser du vår trestjärna Dream Dance Deliver. Naturligtvis
måste vi en aning självkritiskt medge att
Al Gore redan 1992 publicerade boken:
”Earth in Balance”, alltså kort efter murens fall. Tillsammans med Michael Gorbatschov grundade han Green Cross, ett
initiativ till en ny ekologi.195 länder gick
samman i IPCC (FN´s klimatpanel), som
sedan 199o skakade om med den första
och 1995 med den andra dramatiska rapporten. I Rio ägde redan 1992 FN’s Earth
Summit rum. Under dessa år skedde
mycket. Al Gore beskrev i sin bok att kommunismen visserligen nu var död, men
det betyder inte att kapitalismen lever. Så
länge vi har sådana ekologiska problem,
tittar vi egentligen ständigt in i en spegel
som konfronterar oss med vårt tänkande
och vårt människovaras begränsningar.
Något knackade då på vår dörr, som Al
Gore redan i sitt förord betecknade som
”den nya tidens spirituella utmaningar”.
Och nu, med coronaepidemin, bankar
man nog med träklubban?
Helt klart. Också här kan vi skilja mellan
tre fördjupningsskikt. Rent ytligt handlar det om ansiktsmasker, 1,5 meter, ICkapacitet och krishantering. I ett djupare
skikt lönar det sig att ställa frågan om vilken bild dessa andningssvårigheter hos
sjukdomen framkallar. Vi talar om social
distansering. Det vore nog bättre att an-

vända begreppet fysisk distansering. Corona uppmanar oss att bekymra oss om
våra medmänniskors ödessituationer. ”I
can’t breath”, detta utrop gick ju jorden
runt. Med Black-Lives-Matter-rörelsen,
med Frankrikes gula västar, upploppen
för närvarande i Belarus, motståndet mot
de tilltagande välfärdsklyftorna, sker väldigt mycket på People-nivån, på den sociala nivån. Vi har länge talat om att det
inte är ekonomiskt hållbart att exkludera
samhällskostnaderna, att lasta över dem
på nästa generation. Corona visar oss
att inte bara nästa, utan även nuvarande
generation, vi själva, är direkt drabbade.

Inte bara i den sociala sfären, utan också i
naturen, är mångfald en förutsättning för
vitalitet. När monokulturer sätter mångfalden under tryck med industrialiserat
lantbruk, massdjurhållning, är det inte
konstigt att vi med detta tar ifrån naturen dess förmåga att hålla sådana virus i
schack. Det tredje skiktet träffar pudelns
kärna: Problemet börjar naturligtvis hos
oss själva. Corona är en upplevelse som
väcker oss. Nu är det vår tur. Existensens välbekanta stöd bär inte längre. Vi
kastas tillbaka på oss själva, vi måste reflektera över vårt liv, vår ekonomi på ett
komplett nytt sätt. Som tur är, är denna
pandemi inte så snabbt överstökad. Hela
världen blickade ju fram, efter den första
Lockdown, mot sommaren, hösten med
känslan: ”Sedan är allt ok igen!” Men så
blev det inte och kommer, preliminärt
sagt, inte att ske den närmaste tiden. Vi
bär nu på frågan om att göra något som
vi aldrig tidigare gjort, vi måste tänka oss
att bedriva vår konst, vår ekonomi på ett
komplett nytt sätt. Det betyder också att
vi måste tänka nytt om vårt skattesystem,
så att det uppstår jämlika spelregler på
marknaden, där miljöförstörarna betalar
för skadorna de åsamkat världen och inte
kommer undan med en konkurrensfördel, eftersom de har skjutit över kostnaderna på framtiden. Den nyligen publicerade BCG-studien om tyska lantbrukets
externaliserade kostnader innehåller väldigt lovande ledtrådar.

Wolfgang Schad har reflekterat över att
ungdomen tränger tillbaka sin livskraft
med sömnbrist och droganvändning,
deras astralkropp slår ner på deras
eterkropp och genom detta tillbakaträngande av livskrafterna blir de vakna
och medvetna. Detsamma skedde med
samhället under 19oo-talet. Kort sagt:
Blir vi vuxna?
En vacker bild – just så är det. Vårt ansvarslösa leverne har enorma följder för
vitaliteten, jordens livskraft, denna stora
organism, men det hjälper faktiskt att
vakna upp, att bli vuxen. Cynikerna har
alltid sagt att vi människor inte lär oss
genom vishet, utan genom smärta. Men
jag har fullt förtroende för att ansvaret
ska bli hanterbart, att nytt ledarskap uppstår för att förbereda en ny normalitet.
När man upptäcker hur många utmärkta
initiativ som dyker upp överallt, i hållbarhetsrörelsen, i finansvärlden, i den
europeiska Green-Deal-Politiken, hur
självklar hållbarhet finns i milleniegenerationens DNA, då kan man egentligen
bara dra slutsatsen att detta nya liv, denna
nya handlingsberedskap sedan länge förbereds, är förfödsligt förberett. Det ger
mig de största förhoppningar inför de
kommande åren och jag ser överallt mäktiga rörelser och möjligheter.
Kommande veckoslut, 2-3 oktober, börjar
här i Dornach World Goetheanum Association sin konferens, där du också ska
hålla ett föredrag. Vad förväntar du dig
av detta initiativ?
Det är ett underbart, mycket lovande
initiativ för att skapa en plattform, en mötesplats för samtal om sådana frågor. Det
var absolut nödvändigt, eftersom Antroposofiska Sällskapet, som jag räknar mig
själv till, är på väg att tappa sin närvaro i
vår samtid, i tidsandan och att trassla in
sig alltför mycket i teorier och idéer och
därmed ligger en dödsprocess på lur mitt
i all denna skönhet. Om man vill göra något, om man känner sig förbunden med
tidsanden/tidsandan, måste man stiga av
och få kalla fötter och smutsiga händer
– det finns ingen väg förbi detta. Då dör
antroposofin in i nutiden och kommer ut
ur den igen, föds på nytt, med nya idéer
och ett nytt språk. Det kräver mod. Antroposofin är då annorlunda än den vi vant
oss vid under 19oo-talet, och ändå skapar
den ur samma impuls, ja kommer kanske
ännu närmare impulsen. Det är ingen
lineär process, det är en omstjälpning,
och av den anledningen är konferensen
ett bra initiativ till att från en basnivå så
att säga ömsesidigt ställa frågor: vad sysselsätter du dig med just nu, vilka ansatser till lösningar ser du och framför allt:
vad gör du. Vi måste komma bort från

k rön i k a
”dogma och landa i pragma”. Dogma frågar: ”Vad är vi vana vid?” Pragma frågar:
”Vad handlar det om, vad är det som räknas, var börjar hjärtat klappa, var startar
det nu?” Om vi vill leva nära tidens puls,
måste vi ersätta dogma med pragma.
Volkert Engelsman studerade nationaloch företagsekonomi i Rotterdam och
Groningen. Vid företaget Cargill lärde
han känna handelns och terminaffärernas värld. 199o grundade han det ekologiska företaget EOSTA i Holland. Med
spårbarhetssytemet NATURE & MORE
blev han uppmärksammad över hela världen: I nuläget bedriver han kampangen
Livsmedlens sanna kostnader och 2o18
publicerade han boken ”Die Preise lügen:
Warum uns billige Lebensmittel teuer zu
stehen kommen” (”Priserna ljuger: Varför
billiga priser kommer att stå oss dyrt”).
Till citronbilden: EOSTA sparar in över
22 miljoner plastförpackningar genom
”naturlig namnmärkning” av frukt och
grönsaker. I den tekniken tar en högupplöst laser bort pigment av det yttersta
skalskiktet hos mango, pumpor o.s.v. och
kvar finns en hållbar, mycket läsbar markering,
Läs mer:
www.eosta.com/de/aktuell/natuerlicheslabeling-macht-ueber-22-millionen-plastikverpackungen-ueberfluessig
Artikeln publicerades i DG nr 39-4o 2o2o
Översättning: Red. GN
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Jag är ännu inte
en broder
Rolf Heine
Bidrag från 1oo-årsjubiléet av antroposofisk medicin ”Människan är en bro”,
12–2o september 2o2o vid Goetheanum
Med dessa ord öppnade Rolf Heine sitt bidrag
om kärlek och öppnade därmed ingången till
ett omfattande perspektiv: Vi är på väg, vi är
ännu inte där.
Låt oss börja med det nyfödda barnets
kärlek – den kommer ur ett beroendeskap. Den suger på jorden och suger ut
modern. Vore den inte egoistisk, skulle
vi behöva tillföra barnet lusten att leva,
lusten att skrika och att hålla fast vid vår
jord. Spädbarnet är en urbild för ett inkarnerande väsens kärlek. Med Sokrates
ord är Eros den oskyldiga nödvändighetens kärlek, kärleken som kan ha tillit till
att ett behov tillfredställs, kärleken som
drar oss till varandra och som finns därför att vi behöver varandra.
Det andra slaget av kärlek, som för oss
ut ur Eros, är hängivenhetens kärlek. Den
hittar vi också hos spädbarnet, när det efter amningen löst sig från moderns bröst,
öppnar ögonen och söker moderns väsen
bortom hennes ögon. Denna kärlek – Agape – är den givande, den hängivna och offrande kärleken. Eros och Agape är ensidiga. Den senare, som kanske vill vara ”en
ängels kärlek”, gör oss tomma, eftersom
vi förr eller senare inte har något mer att
skänka bort. Detta känner man till i omvårdnadsyrkena. För det är väl förmodligen bara i den andliga världen, som det är
möjligt att totalt ge sig hän och att helt gå
upp i ett annat väsen.
Rudolf Steiner upplyser oss om att kunskap bara är möjlig, när jag är i den andre.
Jag möter mig själv i de andra. Den andre
uttalar vem jag är. Men om vi vill vara alltför heliga, gör det oss sjuka eller tokiga.
När vi talar om mänsklig kärlek behöver
vi hitta ett mellanläge. Aristoteles sammanfattar det på följande sätt: vi älskar
inte bara det vi behöver. Den kärleken har
ett slut när behovet är tillfredsställt. Vi kan
bara älska det som vi känner oss besläktade med, det som är likt vårt eget väsen.
Philia kallar Aristoteles denna kärlek.
Eros, Agape, Philia: dessa är kärlekens
gamla former och som fortfarande är
verksamma och som ännu inte har frihet som förutsättning. Kärlek utur frihet
är alltså något som först kommer att finnas i framtiden. Den kommer att existera
först när hela vår organisation – i huvu-

det, i mitt-människan, i lemmarna – är
förvandlad. Rudolf Steiner menar att den
först kommer att vara etablerad inemot tidernas slut, när jorden i sin utveckling har
kommit till Venus- eller kärlekstillståndet.
Vad kan vi nu göra i kärlekens tillblivelseström, så att jordens kärlekstillstånd
skulle kunna uppnås? Jag betonar ”skulle
kunna”! För att kunna utveckla denna nya
kärlek måste först frihetsluft råda. Det är
den frihet som är bekant med misslyckanden, ja till och med den friheten att
mänskligheten inte kommer att bli en kärlekens stjärna.
Livets fyra eteriska nivåer
Eterkroppen är inte bara vår tids-, minnes-, tanke- eller medvetenhetskropp. Den
är också vår kärlekskropp. I den hittar vi
livets tillblivelsenivåer. En av vår eterorganisations nivåer är värmen. Överallt dit
vi riktar vårt medvetande, finns värme. I
universum finns ingen ort som inte skulle
värmas upp av vår närvaro och vår omtanke. Att öva närvaro är att skapande låta
värme uppstå.
För det andra: ljus är skapande kunskap, eller som Rudolf Steiner uttrycker
det: ”Vi lär oss inte att kunskapa andligt för
att tillfredsställa oss själva, utan för att vi ska få
milda välsignande händer, den milda blick som
ögonen utstrålar, att vi sprider det som ögonen
är källsprånget till, källan till allt som vi kal�lar andligt skådande.” (GA 13o, Locarno, 19
september 1911).
För det tredje: Den kemiska etern,
klang- och taletern upplever vi i näringsprocesserna, i substansförvandlingen genom substansernas offer, genom rytmen,
genom proportionerna, genom det rätta
mänskliga måttet, genom den rätta uppdelningen och omdömesförmågan.
För det fjärde: Vi har livsetern att tacka
för att vi kan känna oss som en del av helheten, som en del av mänskligheten. Det
kan man öva genom återblicken. Den lär
oss: varje jordisk handling är att avstå från
en annan handling. Genom varje handling avskiljer vi oss, går genom skuld och
misstag. Denna skuld utjämnas av karma,
när vi tar ansvar även för det ogjorda.
Rolf Heine är sjukvårdare, grundare av
akademin för omvårdnadsyrkena vid Filderkliniken (Stuttgart) och president för
International Council of Anthroposophic Nursing Associations. Han är utgivare av handboken: ”Anthroposophische Pflegepraxis
– Grundlagen und Anregungen für alltägliches Handeln”.
Källa: Das Goetheanum Nr. 46, 2o2o.
Översättning: Red. GN.
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Smärtan –
en bro
David McGavin
I september i år hölls en världskonferens i
Dornach med temat ”Crossing Bridges – Being Human!”
Läkarna David McGavin och Matthias
Girke gör ett skriftligt referat av sina mycket
uppskattade bidrag under konferensen till ett
mycket aktuellt, världsomfattande fenomen:
SMÄRTAN
Vi går dagligen åtminstone två gånger
över bron mellan vår mänskliga konstitution och den andliga världen. Vi är förtrogna med bron men har ingen vetskap
om vad som sker vid deras ändor. Är jag
begeistrad för ideal, har jag idéer för det
goda och blir verksam, värms hela min
kroppslighet genom begeistringen. Värmen verkar vidare in i luften, luften in i
det flytande och det flytande inverkar på
det fasta. Alltsammans framskapar livets
nya frön. Det är resultat av det som skapas
i kroppen genom moraliska tankar. I vardagen är det annorlunda, när vi handlar
eller jobbar vid datorn kyls organismen
ner. Ljuskällorna paralyseras. Toners ytor
i det astrala dör bort och livet försvinner.
Självmedvetandet, egot, är onekligen beroende av döden, behöver en mineralisk
sfär i kroppen. Våra aktiviteter under dagen hjälper till att förstöra substans. Men
under natten tillkommer det eteriskas orkester och bygger upp substans igen, fast
helt beroende av mina moraliska aktiviteter under dagen. Mina organ kan således
användas på ett finare sätt. De skapar en
skatt i mig och när jag dör blir den del i
evolutionens förvandling. Vi har en roll
i den kosmiska utvecklingsprocessen.
Det är en process i bägge riktningar: från
kroppen, det substansartade in i kosmos
och från kosmos in i substansen.
Korsgångare
I föredragsserien om Matteusevangeliet
beskriver Rudolf Steiner att Kristus fullt
medvetet har skridit på ”bron” i bägge
riktningar. Frestelserna i öknen, som
skedde när han drog in i kroppen, kunde
han motstå tack vare styrkan i sitt ego.
Under korsfästelsen gjorde han resan ut
ur kroppen in i kosmos. Han gjorde det
för vår räddnings skull och sedan dess
är varje mänsklig medlem välsignad och
har tillgång till Kristuskraften. Genom
att uthärda dessa resor och bära erfa-

renheterna in i kroppen fick han kraften
att förkunna det nya konungadömet. Det
andra tacket till Kristus riktar sig till lidandet. Det finns ett ställe i Bibeln som
Rudolf Steiner förstod på följande sätt:
”Välsignade är de som lider och finner
sin väg till Kristus. De kan uppfyllas med
ny sanning och tröst genom hela lidandet. Vi måste göra en rörelse hän mot
Kristus för att finna vår egen väg”.
På bron som förbinder kosmos och den
fysisk-eteriska kroppen kan patienterna
fastna på mitten. De står mellan smärtan
på den ena sidan och sömnlösheten på
den andra. Konsekvensen blir att de är
halvt sovande på dagen och halvvakna
om natten. När de kommer till vår klinik
är de i ett tröstlöst och krampaktigt tillstånd. Många har sedan länge haft smärtor, har tagit medicin och har inte mycket
hopp kvar. Många har förlorat jobbet och
har dålig ekonomi på grund av det. Deras
sociala isolering är stor, dels för att vi i
London har människor från hela världen
som ibland knappt kan tala engelska. 9o
% av dessa tror på Gud och härstammar
från religiösa kulturer. Det gör mitt arbete mycket lättare. Somliga känner sig
värdelösa, de har ingen möjlighet att se
sig själva. De känner sig skyldiga, de har
väldigt lite självförtroende.
Jag Lyssnar och berättar historien
För läkarna och terapeuterna är eterkroppen – vilken sedan korsfästelsen bär
Kristuskrafterna i sig – målet till vilket
de sänder sina bemödanden. Mitt arbete
består i att lyssna på patienterna. Jag lyssnar och sedan berättar jag för dem deras
egna berättelser en gång till, vilket är en
princip i andevetenskapligt orienterad
terapi. Jag försöker göra klart för dem
att deras själ inte vill stiga in kroppen på
morgonen om den är så sjuk, om det på
kvällen har tagits smärtlindrande mediciner, när tremorskakningar hindrar en
bra förbindelse med eterkroppen. Vi försöker bygga upp ett fundament genom
betraktelser och samtal så att de åter kan
stiga in i livsprocesserna. De är mottagliga för detta och uppmärksammar snart
dessa nya varseblivningar i det kroppsliga. Det astrala, skuldkänslor, skam,
vrede, vanmakt, besvikelser som omgav
dem, leds med våra terapier tillbaka till
kroppen. De blir öppna, mjuka och mottagliga. Man känner ljus kring dem. Jag
frågar mig om ljuset strålar just p.g.a. det
långa lidandet. De möter alltså en terapi
som tar tag i deras behov i det fysiska, det
eteriska och i den astrala kroppen. Deras
personligheter återfår styrka. Lidandet
och sjukdomen träder tillbaka. Det ser
man på deras sätt att umgås med sina
släktingar. De har blivit entusiastiska för

det de själva gör och för meningen med
livet som de återfunnit. Vad vi här gör är
andevetenskap, antroposofi, fast de själva
har aldrig hört ordet. Dessa människor
som börjar livet med en ofta redan i barndomen skadad eterkropp, har nyckeln till
en ny sorts initiation från kroppen och
uppåt. Patienterna blir till våra lärare.
Janus
Matthias Girke
Smärtan har en Janus-formad gestalt.
Den ser såväl in i dåtiden som i framtiden. Den känner varifrån den kommer
och frågar efter vart den är på väg. Jag
talar nu framför allt om kronisk värk.
För att förstå smärtan och dess tillblivelse behöver vi en orientering i väsensleden, anden, själen och kroppen. Till
Rudolf Steiners viktigaste upptäckter
hör att kroniska smärtsymtom har något
att göra med ett lidande i barndomen.
Det finns idag ett flertal studier som visar hur människor, som har genomlidit
traumatiska erfarenheter i det förgångna,
tenderar huvudsakligast till muskel- och
skelett-relaterade smärtor. Barns bekymmer, alltså själslig smärta, bli till kroppslig smärta. Så uppstår frågan: Hur kan
i nutid någonting utvecklas ur sådan
kroppslig smärta, som i det själsliga får
förmågan att förvandla sig. Det leder till
att smärtan förvandlas till någonting som
leder ut ur mörkret och isoleringen in i
ett ljus. Däri består smärtans brokaraktär. Enligt Rudolf Steiner är smärta alltid
källa till högre kunskap. Det finns ingen
stor kunskap som inte är född ur smärta.
Den är en del av vår utvecklingsväg.
Olika arter av smärta
Vi känner till smärtor som är helt förbundna med människans andliga väsen.
De upplevs själsligen när vi inte hittar
någon mening med livet, inte ser några
perspektiv, när mörkret upplevs biografiskt. Då kämpar vi för en ny mening, nya
målsättningar. När man hittar meningen
på nytt utvecklar sig någonting som förlöser från smärtan.
Sedan känner vi till själslig smärta som
för det mesta hänger samman med det
sociala. I moder
na smärtterapier som
till exempel i ”Total Pain Concept” tas
detta självklart med i beaktandet. Själslig
smärta är platsen som ofta står i relation
till ett trauma där människor står i relation till varandra och någonting inträder
som är typiskt för smärtans väsen: den
isolerar och leder in i ensamhet och förlamar andningen. Det är oändligt viktigt
att vi åter utvecklar förmågan att andas.
Så har vi sedan den kroppsliga smärtan. Rudolf Steiners viktiga yttrande för
smärtterapin är: smärtan har ju kraft,
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energi. I vår värld kan energi inte bara gå
förlorad. Vad sker när vi lamslår smärta? Enligt Rudolf Steiner uppstår då ur
kroppslig smärta själslig smärta. Om vi
tar bort kroppslig smärta transformerar
den sig oftast från det kroppsliga till ett
själsligt område. Om man tänker på olika
patienter med långa perioder av smärtor,
med mycket opiater och sedan det själsliga lidandet som leder till intag av antidepressiva ser man tydligt den nämnda förvandlingen från kroppsligt till själsligt
lidande. Vi kan alltså alltid ställa frågan
efter det förflutna när det är tal om smärtor i och synnerhet kroniska. Varifrån
kommer smärtan? Smärtan själv föder
fram ett ögonblick som öppnar ögonen i
riktning mot framtiden. Den vill förlösning och via det själsliga åter komma till
det som utgör andliga kvalitéer.
Verksamhet under natten
Varje smärta innebär att det astrala
griper in för djupt i vår organism. Det
uppstår medvetande i områden där det
annars inte existerar. Varje för starkt
ingripande resulterar i nedbrytnings
processer i det eteriska. Därför sysselsätter vi oss med det eteriska hos smärtpatienter. Hur förstärker vi uppbyggnaden
som sker under natten?
Det finns också en annan sorts smärta
vilken upplevs själsligt, som uppstår när
eterkroppen lösgör sig från den fysiska.
Redan 19o6 beskriver Rudolf Steiner det
som orsak till smärta, där det eteriska
i det inre inte längre är verksamt i det
uppbyggande utan lösgör sig och avskiljer sig. När det eteriska hindras att bygga
upp under natten upplever det astrala
det som smärta. Varje gång det eteriska
rycks loss från det fysiska upplevs detta
som smärta. Det sker också när människor tar sitt liv. Därför är det viktigt att
vi hos patienter med smärtproblem är
uppmärksamma på natten och sömnen.
För under natten lösgör sig de övre väsensleden, stiger in i och förenar sig med
nattens uppbyggande krafter. Omedvetet gestaltar vi varje natt vårt öde, och
återför urbilderna in i kroppen, infogar
vi karmakrafter in i våra liv.
Källa: Das Goetheanum nr 46, 2o2o .
Översättning: Red. FN
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Där himlen
blir jord

Pedagogiska
sektionen

Rapport från Allmänna Sektionen, Goetheanum
I slutet av oktober (2o2o) har Antroposofiska
Sällskapets generalförsamling/årsmöte bekräftat Ueli Hurter som ny styrelsemedlem. Inledningsvis karakteriserade Constanza Kaliks
hans arbete i Goetheanumledningen.

Pedagogiska sektionen förändrar sitt ledarskap
Pedagogiska Sektionen får en ny ledning
2o21/22 med Philipp Reubke och Constanza
Kaliks; de nuvarande ledarna kommer att axla
nya uppgifter.

Han har 2o12 engagerat sig i att en kollegial ledningsstil i Högskolan väcktes till
liv. Med Goetheanums Världskonferens
2o16 verkade han med eftertryck för att
Högskolan, Antroposofiska Rörelsen och
Antroposofiska Sällskapet skulle utveckla en fruktbar samverkan. Hurters hjärteangelägenhet är att andevetenskapen blir
tillgänglig för dagens frågor, att kunna
beskriva dess levande ”inneboende andlighet. Sedan talade Ueli Hurter själv och
skisserade en trefaldig himmel på jorden.
Den ena himlen hittar han på ”sitt” berg,
Piz Lunghin, på vars topp, där man i en
trefaldig vattendelare med tre källor kan
spåra Medelhavsrummets första droppar, den ”nordliga kraftvärlden” och
till Donau i ”Österns vidder”. Att ur den
trånga dalen, de egna gränserna, stiga
upp i världens vidder och på det sättet
lära sig att förena sig med en helhet. Det
som ur begreppet konkordans i Schweiz
har vuxit fram som dess samhällskultur.
Som jordbrukare upplever han en andra
himmel. Han blev bonde eftersom man
då skapar ur ursprunget, en ”punkt av
maximalt oberoende”. Där upplever han
naturens gång som går mot ett slut. Där
finns det döende som täcker över de spirande krafterna. I bilden av kon: hon står
med sin 8oo kilos vikt inför honom och
är i sin matsmältningskraft full av himmelsk bärighet. Samtidigt med den jordiska kon finns en ”superlätt” himmelsk
ko. Båda står på samma plats.
Han avslutade med en blick på Rudolf
Steiner. Han karakteriserade honom inte
som andlig lärare utan som en arbetare i
det andliga – som någon som bär in himlen på jorden.
Wolfgang Held, Das Goetheanum Nr. 47, 2o2o.
Övers. Red. GN.

Waldorfpedagogikens spektrum utvidgas med förskolerörelsen när Philipp
Reubke kommer att ingå i sektionsledningen. Han vill bidra med ” att hitta
kompletterande former för alla waldorfpedagogiska yrkesgrupper, som ska
möjliggöra ett yrkes- och erfarenhetsutbyte mellan de pedagogiska kollegerna.”
Philipp Reubke är sedan årtionden tillbaka verksam i Frankrike som förskollärare. Dessutom har han en specifik
inblick i Frankrikes förhållanden genom
sin verksamhet i styrelsen för Fédération
Pédagogie Steiner-Waldorf en France
och en internationell överblick som koordinator för International Association
for Steiner/Waldorf Early Childhood
Education. Han tillträder sin uppgift i
sektionen oktober 2o2o, först på deltid
och från och med 2o21 är han på heltid i
ledningsteamet.
Constanza Kaliks var under många
år verksam som lärare och utbildare i
Brasilien; som ledare för Ungdomssektionen vid Goetheanum är hon i förbindelse med ungdomar och unga vuxna.
Eftersom ”Rudolf Steiners pedagogiska
impuls utvecklar sig ur barnens och de
unga människornas, ur omvärldens och
tidens verklighet”, är det viktigt för henne, ”att vi ser och befrämjar den pedagogiska praktiken i respektive kulturer”.
Constanza Kaliks ska från och med 2o22
tillsammans med Philipp Reubke utgöra
ledningen för den Pedagogiska Sektionen och träda ur ledningen för ungdomssektionen; hon kommer fortsatt att vara
styrelsemedlem vid Goetheanum.
Med en flytande övergång kommer
Claus-Peter Röh frånträda sektionsledningen mitten av 2o21 och Florian Osswald början av 2o22.
Sebastian Jüngel koordinator för Goetheanum Kommunikation
Pedagogiska sektionen, Dornach:
www.paedagogik‐goetheanum.ch
Källa: Das Goetheanum Nr. 47, 2o2o.
Översättning: Red. GN.
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Att utveckla
en ansvarsgemenskap
Matthias Girke
Texterna till klasstimmarna i Fria Högskolan för Antroposofi har på nytt publicerats i en nyupplaga som GA 27o och ska
närmast för första gången publiceras i en
tysk-engelsk version. Genom detta finns
dessa tillgängliga för högskolemedlemmarnas arbete och är också tillgängliga
för andra intresserade människor.
Klassläsarna/klassförmedlarna stöter
i Rudolf Steiners böcker på en av honom
beskriven ”ockult lag”, enligt vilken de
här förmedlade meditationerna förlorar
sin kraft när de publiceras. Vilka synpunkter leder in i den, redan sedan 1992
förändrade, situationen i arbetet med den
första klassen i den Fria Högskolan för
Antroposofi vid Goetheanum?
En av Rudolf Steiners väsentliga synpunkter den 28 december 1923, refererades redan i förordet till första utgåvan av
klasstexterna 1992: ”Denna tidsande tolererar inte den yttre hemligheten, men
mycket väl den inre hemligheten.” (GA
26o, 1994f, sid 15o) Det viktiga är alltså vården av de inre hemligheterna, som just efter offentliggörandet av texterna, nu är av
särskild betydelse. Detta lever i viljan att
representera antroposofin hos högskolans
medlemmar och omfattar människans
inre utveckling, hennes självkunskap,
”som vill föra det andliga i människoväsendet till det andliga i världsalltet” (GA
26 1:a ledsatsen). På det sättet bildas en
ansvarsgemenskap, vars substans är viljan
att genomföra detta arbete.
Verksamhetens synpunkter
Lika lite som verksamheten: individuellt
meditativt arbete, är oberört av meditationernas offentliggörande – exempelvis
har Rudolf Steiner offentliggjort rosenkorsmeditationen utan att anta att det skulle inverka störande på denna verksamhet -,
så är en verksamhet med meditativt arbete
inom ett större människosammanhang
desto mer i farozonen. Det andliga väsen
som beledsagar den enskilda människan
står henne nära, men däremot, när det gäller det gemensamma arbetet, kan inte bara
ängeln, utan även ett andligt väsen ur ärkeänglarnas hierarki förbinda sig. I denna
mening tilltalades tidsanden och ärkeängeln Mikael som ledare för skolan.

Högskolans ursprungliga sammanhang påverkades massivt strax efter
Rudolf Steiners död, och kedjan av inskränkningar för verksamheten blev inte
mindre under de följande årtiondena.
I nuläget gäller det inte längre att vilja
upprätthålla en ren tradition, som inte
längre kan upprätthållas på detta sätt.
För ”världen tolererar inga yttre hemligheter”. Jörgen Smit har, gällande verksamhetsfrågan, hänvisat till att det för
högskolans medlemmar eller de som vill
bli det, detta världsomfattande sammanhang av ”systrar och bröder”, att de desto
mer i varje ögonblick ska nybilda och befrämja detta ”hölje”, och därmed leda in
det i verksamheten. Detta uppstår genom
den enskildes sökande efter det sanna i
kunskapsfrågor, genom det inre arbetets
meditativa stämning och med allvaret
att inte glömma att man är en arbetande
medlem i denna skola. För verksamheten
är detta avgörande.
Från mun till öra
När klasstimmarna genomförs ”från mun
till öra” kan man ana en förbindelse till
den andliga världen och till Mikaelväsendet – och därmed källan till verksamheten. Detta är märkbart: frågan är nog berättigad, om inte antroposofins livskraft,
som så intrycksfullt visat sig under de
förgångna 1oo åren och som förändrat det
kulturella och samhälleliga livet, sammanhänger med arbetet i Högskolan och
dess differentiering i sektionerna. Här
hjälper inte bara ”jordiska händer”, utan
också de dödas, som gått före oss. Mot
denna bakgrund blir det tydligt att Högskolans arbete inte bara har en personlig, utan framförallt en mänsklig verkan.
Högskolan är ett världsomspännande arbetssammanhang, som i denna mening
kan utveckla en kvalité och verksamhet
”som inte är möjlig att offentliggöra” och
som har tydliga intagningsvillkor.
Men den kommer bara att utvecklas när
denna Högskola bärs av Antroposofiska
Sällskapet och förstås som detta Sällskaps ”själ”. Helt säkert kan andra arbetssammanhang prestera mycket gott; men
den beskrivna verksamheten behöver en
förbindelse med en social, en samhällelig
kropp (Antroposofiska Sällskapet), med
dess själ (Fria Högskolan för Antroposofi) och dess andliga väsen, vilket dess
namn ”Mikaelskolan” antyder. Det är
först ett sunt sammanhang av kropp, själ
och ande, som låter en kraftfull och framgångsrik verksamhet utveckla sig, vilket
det just kommer an på för den antroposofiska kulturimpulsen nästa århundrade.
Matthias Girke, styrelsemedlem, Goetheanum.
Texten är hämtad ur AWW nr 6/2o.
Övers. Red. GN.
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Den Fria
Högskolan för
Antroposofi
Rudolf Steiner
2 uppsatser i meddelandedelen av Das
Goetheanum – 6. och 2o. april 1924
Hämtat från ”Steiners Individualisierte Esoterik Einst und Jetzt”, författare Johannes Kiersch, sid 237.
Denna institution kan inte bildas ur abstrakta överläggningar ”ovanifrån”. Den
måste uppstå ur vårt medlemskap ”nerifrån och upp”. Styrelsen för Antroposofiska Sällskapet har beslutat sig för att
bilda en Ungdomssektion, eftersom detta
motsvarar det som de unga människorna
i vårt Sällskap söker ur djupen av sina
väsen. Sektionen ska gestaltas så, att den
kan motsvara dessa behov i de former de
uppträder.
Så måste det också se ut i de andra sektionerna. Men då är det nödvändigt att
de behov som uppträder hos våra medlemmar, verkligen flyter genom hela
Sällskapet och till sist förenas i det som
man förväntar sig av styrelsen vid Goetheanum. Därför borde man bli alltmer
medveten om att Julmötets mening inte
var att endast bilda en ”förvaltningsstyrelse”. ”Förvaltningen” måste visserligen
finnas och man får inte glömma att den är
nödvändig och att den ska utveckla omvårdnad och noggrannhet. Men huvudsaken sak vara att styrelsen vid Goetheanum, genom medlemskapets sinnelag,
verkligen ska placeras i centrum för Sällskapets andliga intressen. I styrelsen ska
det som finns av sådana andliga intressen
flyta samman.
Denna styrelse vill inte på något som
helst sätt inskränka initiativen i Sällskapets enskilda delar. Men man ska alltmer som en nödvändighet betrakta allt,
som dyker upp inom Sällskapet, som förs
fram för styrelsens kännedom. Styrelsen
kan då samstämma det, som är en viljeriktning på en ort eller i en människogrupp, med det som på andra håll finns
av viljeimpulser. Denna styrelse vill inte
på ensidigt sätt verka som en myndighet
”från ovan”; den ställer sig uppgiften att
ha ett öppet hjärta och förståelsefullt sinnelag för allt som strävar efter att förverkligas ur medlemskapet. I denna mening
får den också bara räkna med förståelse
från det håll som möter den, aktivt möter
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den, där den ur sina initiativ ur den antroposofiska rörelsens mål vill genomföra något. I denna mening yttrade jag
vid Julmötet: denna styrelse ska vara en
initiativ-styrelse.
Om man alltmer på ett sådant sätt vill se
på denna styrelse, kommer den på rätt
sätt kunna vara rådgivare i Sällskapets
alla angelägenheter. Och den vill vara en
”rådgivare”, eftersom den är väl medveten om att det grundligt skulle motsäga
Antroposofiska Sällskapets ande, om den
skulle vilja vara en ”som hanterar avfall”
(ty. Verfüger). Vid sina rådslag kommer
den bara att appellera till medlemmarnas fria insikter; och den kommer bara
kunna vara en korrekt ”rådgivare”, om
det som ligger i medlemmarnas avsikter,
i dess strävan, i rätt sinnelag placeras på
sin rätta plats.
Styrelsen vid Goetheanum vill, att Sällskapet i första hand inte ska verka genom
paragrafer och programförklaringar, att
detta inte ska vara det karakteristiska
för Sällskapet; styrelsen vill att det rent
mänskliga, som även kan verka individuellt i varje enskildhet, helt ska genomsyra Sällskapet. Och den vill att allt detta
framförallt ska gälla det som görs för den
Fria Högskolan för Antroposofi.
*
I föredragen som nu ska hållas för den
allmänt-antroposofiska delen av Fria
Högskolan, ska ges en översikt över upplevelsen vid ”tröskeln” mellan den sinnliga och den översinnliga världen. För
den som verkligen söker kunskap om
människan, är det nödvändigt att hon
genomskådar hur allt, som ”naturen” uppenbarar av vackert, storslaget, upphöjt,
inte kan leda till människan. För det inre
hos människan som skapar i det yttre har
inte sin källa i den naturliga, utan i den
andliga världen. Men sinnena och det
vid hjärnan fjättrade förståndet kan inte
tränga in i denna. Dessa måste först upphöra att verka, om människan ska kunna
möta sitt ursprungs värld. Men där denna
verkan upphör, står människan först inför oförmågan att överhuvudtaget kunna
varsebli något. Hon skådar ut i omgivningen och som om den vore ett ”intet”,
är det, på grund av oförmågan att varsebli, ett mörker som är där. Denna oförmåga kan bara övervinnas genom klarseende förmågor, som gör att människan blir
varse högre krafter i sig, ”andens sinnen”,
som bildas såsom organismens fysiska
krafter bildar kroppens sinnen. Detta
förutsätter en fullständig förvandling
av den inre människan ur en existens-

form in i den andra. Människan får vid
denna förvandling inte förlora den ena
existensformen innan hon vinner den
andra. Den rätta förvandlingen är resultatet av de rätta upplevelserna vid ”tröskeln”. Människans kunskap om sitt sanna
väsen är bara möjligt från ett perspektiv
från andra sidan tröskeln. Den som med
sitt sunda människoförstånd vill ta upp
meddelanden från andra sidan tröskeln,
måste ha en föreställning om det som den
som kunskapar på tröskeln har upplevt.
För bara genom att hon känner till betingelserna för hur kunskapen om detta
översinnliga vinnes, kan hon bedöma det
översinnliga korrekt.
Man kan först ge orden, som beskriver de
skådade resultaten, ett innehåll, när man
förstår vad den skådande har genomgått,
innan han hade makten/förmågan att
prägla sådana ord. Förstår man inte detta, verkar det som om orden inte betyder
något översinnligt, men något sinnligt.
Men då inträder förvirring. Orden blir
vilseledande; illusion istället för kunskap
uppstår.
Med dessa antydningar skall till en början den Fria Högskolans esoteriska verkan karakteriseras. Utländska medlemmar kommer att få innehållet i en lämplig
form, så snart arbetet som Julmötet vid
Goetheanum genererat, har kommit så
långt att ett motsvarande steg blir möjligt. – Det som här har uttalats exoteriskt,
ska utvecklas esoteriskt i skolan.
Översättning: Red. GN.
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Heliga Sofias
biografi1
Harrie Salman
Herren skapade världen genom Vishet och Han
satte allting på sin rätta plats. Det är därför
som han gjorde Visheten till själens rådgivare.
Lyssna till din rådgivares röst under dagarna
för din vistelse på Jorden, så att du kan må väl
och lyssna till Vishetens ord. (Peter Deunov)2
I mytologier uppträder gudomliga väsen ofta i par – en gud med en gudinna
som sin gemål. Vi kan se sådana par i de
egyptiska gudarna Osiris och Isis, i de
sumeriska An (Himmelen) och Ki (Jorden), och i det grekiska paret Zeus och
Hera. Dessa ska inte förstås som man och
kvinna, då andliga väsen saknar kön. Vi
kan i stället föreställa oss sådana par som
en enhet med en manlig och en kvinnlig
aspekt – där den maskulina aspekten är
förknippad med skapelsens process och
den feminina med att föra denna skapelse
till verklighet. Eller en enhet omfattande
en aktiv princip och en passiv princip,
där den passiva principen speglar aktiviteten och därigenom gör den medveten.
Detta är jämförbart med vad som händer
när vi tittar i en spegel och blir medvetna
om oss själva, eller när en vän under ett
samtal omformulerar våra tankar med
följden att vi förstår oss själva bättre.
I antroposofin betraktas gudomarna
från världens mytologier som naturväsen
eller som änglar ur de nio hierarkier av
änglar som beskrivits av 4oo-talsteologen
Pseudo-Dionysius Aeropagita. I denna
artikel kommer vi att betrakta väsendet
Heliga Sofia (Gudomlig Vishet), hennes
ursprung, hennes utveckling och hennes
förbindelse med mänskligheten. Endast en
del av hennes historia kan berättas om här.
Vishetslitteratur
Vår kunskap om Heliga Sofia grundar sig
på de texter ur Gamla Testamentet vilka
är kända som Vishetsböckerna: Jobs bok,
Psaltaren (inte alla psalmer), Ordspråksboken, Predikaren, Höga Visan, Salomos
Vishet och Jesus Syraks Vishet. Dessa
böcker skrevs under det första årtusendet
före Kristus, de flesta av dem relativt sent.
Psalmerna tillskrivs vanligen Kung David, och några av de övriga vishetsböckerna till Kung Salomo, vilket det emellertid råder delade meningar om. Det är
uppenbart att dessa textsamlingar har
sitt ursprung i en muntlig tradition som
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är mycket äldre. Några av dem användes
i tempeltjänster, medan andra delar berättades inom familjerna som levde på
landsbygden.
Några av de judiska vishetsböckerna visar paralleller med vishetsböckerna från
de närliggande kulturerna i Egypten och
Mellanöstern. Detta är till exempel fallet
när det gäller ett avsnitt av Ordspråksboken vilket är ett eko av Amenemopes Lära
från slutet av det andra årtusendet före
Kristus. Denna bok är en kulmination av
den egyptiska vishetslitteraturen vilken
sträcker sig ända tillbaks till Ptahhoteps
Lära, ytterligare ett årtusende tidigare.
Från samma tidiga period har vi den sumeriska Shuruppaks Lära. Dessa tre populära läror tillhandahöll praktiska och
moraliska råd – till exempel: ”Du ska inte
roa dig med en gift ung kvinna: skvallret
kan bli förödande.”
Alla dessa vishetsböcker lär ut konsten
att leva ett gott och lyckligt liv, i harmoni
med samhället och gudarnas vilja. De
kontrasterar den ’vise mannen’ med ’dåren’, den ’rättfärdige’ med den ’syndige’,
och framställer sökandet av vishet som
det religiösa livets essens och mål. Som
Ordspråksboken 9:1o berättar för oss:
”Att frukta Herren [förstått som att underkasta sig Herrens vilja] är början till
vishet.” I Ordspåksboken och i Syrak talar Visheten själv till oss som ett väsen:
”Herren skapade mig såsom sitt förstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde något annat. Från evighet är jag insatt,
från begynnelsen[…]När han lade jordens
grund, då var jag verksam vid hans sida.
Jag var hans glädje dag efter dag, alltid
jublande inför honom. Jag jublade över
hans värld, jag gladdes över människorna.” (Ordspråksboken 8:22-31)
”Jag är den som utgick ur den Högstes
mun; som en dimma höljde jag jorden.
Jag är den som slog läger i höjden och
min tron står på en molnpelare. […] Av
evighet, från begynnelsen är jag skapad
av honom, och jag ska aldrig i evighet
förgås. I det heliga tabernaklet gjorde jag
tjänst inför honom, sedan blev jag bofast
på Sion. I den stad som han älskar lät han
mig också bo, i Jerusalem blev jag härskare.” (Jesus Syraks Vishet 24:3-4 och 9-11)
Vishet (på grekiska: Sofia) som världens medskapare är en högst ovanlig bild
i Bibeln. I den tidigare nämnda Salomos
Vishet, som skrevs i Egypten under de tidiga århundradena före Kristus, liksom
i Ordspråksboken, finner vi inflytanden
från grekisk filosofi – till exempel idén
att Förnuft (vishet) håller samman universum. Men detta är inte ursprunget till
den bibliska vishetstraditionen. När författaren till Salomos Vishet prisar hennes kvaliteter i kapitel 7 använder han ord

från kulten av den egyptiska gudinnan
Isis: ”Hon är en strålglans av evigt ljus
|…] Hon är intelligent, helig, unik […] Hon
är ett rent utflöde från den Allsmäktiges
härlighet.”3 Detta leder oss till frågan:
Vem är hon?
Himlens Drottning
I Egypten finner vi det första svaret på
denna fråga. Rudolf Steiner talade om
Isis- Sofia, Sol-världsmodern (SonnenWeltenmutter) och i sin bok om IsisHorusmyten ger Judith von Halle oss en
nyckel till att förstå den egyptiska mytologins bilder som relaterar till Isis.4 I Heliopolis mysteriecentrum (inte långt från
nutida Kairo) dyrkades Isis som Osiris
gemål. Deras son Horus, solbarnet, representerade Logos (det gudomliga Ordet,
Kristus). Enligt Judith von Halle kunde
de invigda, före 24oo f.Kr, varsebli hur
Logos kom från solen till jorden. Han förnamns då som solskivan mellan de båda
kohorn som sågs som gudinnan Hathors
huvudbonad – Hathor som var dotter och
gemål till solguden Ra. Barnet var ännu
på väg till jorden. I en senare utveckling
blev Hathor omdefinierad till Isis, den
nya gudinnan som var havande med solbarnet och födde fram honom som Horus. Dessa myter beskriver ett framtida
nedstigande av Kristus till jorden. I en
vidare betydelse är Horus människans
högre jag som vill födas.
En av Isis titlar var ’Himlens Drottning’. Alla de antika religionerna i Mellanöstern hade sådana himmelsgudinnor. Hon kallades Inanna i Sumer, Ishtar
i Mesopotamien, och Astarte eller Athirat
i Syrien och Fenicien. Athirat var gemålen till överguden El. En av deras sjuttio söner var Baal, bekant från Gamla
Testamentet. Himmelsgudinnan hade
många titlar och symboler. Hon var Havets drottning och gudarnas skaparinna.
Fruktbarhetsritualer kunde också vara
en del av dessa gudinnors kulter.
Profeten Jeremia talar om de judiska
kvinnorna i Israel som bakade små offerkakor till Himlens Drottning (Jeremia
7:18) och om de judiska kvinnor som hade
flytt till Egypten och berättat för honom
att de skulle fortsätta att bränna rökelse
till Himlens Drottning och hälla ut offerdryck till henne, så som de och deras
fäder och Israels kungar hade gjort i
Judéen och Jerusalem (Jeremia 44:15-18).
Namnet på denna Himladrottning var
Ashera, dyrkad av invånarna i Kanaans
land, inklusive israeliterna.
Gamla Testamentet nämner hennes
namn eller hennes symboler vid mer än
fyrtio tillfällen. Hennes helgedomar befann sig på förnäma platser och i privata
hem fanns altare med hennes bild. I några

bilder framträder hon med en huvudbonad av kohorn, i andra bär hon en peruk,
ofta sitter hon på en lejontron; allt precis
som den egyptiska gudinnan Hathor. Heliga träd var tillägnade henne, bland dem
Livets Träd från Paradiset. Här påminns
vi om vad Ordspråksboken säger om Sofia: ”Ett Livets Träd är Visheten för dem
som får tag i den.”(Ordspråksboken 3:18)
När vi förstår gudar och gudinnor som
andliga väsen kan vi i Himlens Drottningar se änglar ur en hög hierarki. De
kan vara besläktade eller till och med
utgöra samma väsen, som inte längre
kunde urskiljas till sin essens av dem som
skapade deras kulter och myter eftersom
det gamla klarseendet höll på att försvinna och kulterna gick mot dekadens. När
vi läser att en gud hade en dotter som sedan blev hans hustru, kan vi förstå detta
som en emanation; ett utflödande av gudens essens in i ett nytt väsen, genom vilket eller tillsammans med guden sedan
kunde arbeta.
Jahve och Ashera
En av de stora överraskningarna under
de senaste femtio årens bibelstudier är
att Gamla Testamentets gud Jahve inte
var ungkarlsguden bland grannländernas gudar med gemåler. Detta har varit
ett förbisett ämne. Men Jahve själv hade
en gemål och hon var Ashera. Den ungersk-judiske forskaren Raphael Patai har
räknat ut att en staty av Ashera fanns närvarande i Salomos Tempel i Jerusalem
under inte mindre än 236 år; två tredjedelar av den tid som templet existerade, från
omkring år 1ooo till år 586 f. Kr. Dyrkan
av Ashera var inte enbart en del av folkreligionen utan också av den officiella
religionen, godkänd och ledd av kungen,
hovet och prästerskapet.5 Hennes staty
blev flyttad flera gånger och nerbränd,
men hon återvände. Även arkeologisk
forskning har fört fram bevis angående
Asheras roll. Inskriptioner funna i helgedomar nämner ”Jahve och hans Ashera”,
eller ”Jahve och Ashrata”. Hundratals
små pelarfiguriner föreställande Ashera
har hittats i Israel, hälften av dem i Jerusalem.6 De stod på husaltare och kan ha
varit iklädda vita klädnader.
Dessa upptäcker har lett till grundläggande teologiska diskussioner. De har
också givit en ny impuls till vad som kal�las ’Tempelteologi’, studiet av den tillbedjan och de teologiska traditioner som är
förbundna med Salomos Tempel. Denna
forskningsansats har utvecklats av den
brittiska bibelforskaren Margaret Baker
(född 1944). För att kunna förstå Gamla
Testamentet måste vi tillsammans med
Baker läsa dess poetiska bilder med vår
fantasiförmågas ögon. Det Salomonska
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Templet representerar skapelsens helhet
och det Allra Heligaste representerar Paradiset. Menoran, den sjuarmade ljusstaken, är en symbol för Livets Träd.
Frun i Templet, vördad som Ashera, är
personifikationen av Gudomlig Vishet
och bäraren av den gudomliga Sonen,
sammanfattar Baker.7 Heliga kvinnor
vävde linneklädnader till Frun, som beskyddade Jerusalem och gav henne framgång. Vishet var änglarnas undervisning;
den strömmade likt vatten från Guds tron
i det Allra Heligaste, som en flod från Livets Träd vilken förde med sig förståelse
och kunskap. De som hade avvisat Visheten straffades med förlust av förståelse,
skriver Baker i ett citerande av Jesaja.8
Kring år 62o f. Kr. upphörde tillbedjandet av Frun genom kung Josias reformer.
De som höll traditionen levande fick fly
till öknen eller till Egypten. De såg i dessa
reformer orsaken till deportationen av judar till Babylon, vilken inleddes år 597 f.
Kr, och till förstörandet av Templet år 586
f. Kr. Margaret Baker har visat att spåren
av tillbedjandet av Frun togs bort från de
äldre bibeltexterna genom förändringar
av ord. Detta är en del i den omarbetning
av Gamla Testamentet, genomförd av de
så kallade Deuteronomisterna, vilken
ägde rum före slutet av den babyloniska
exilen (539 f. Kr). De äldre tempeltraditionerna förblev emellertid levande ända in
i de tidiga kristna århundradena och ger
en ny grund för förståelsen av Jesu liv och
av Nya Testamentets poetiska bilder.
Sofias exil
Förstörelsen av Asheras helgedomar, det
slutgiltiga bortförandet av hennes staty
från det Allra Heligaste i Salomos Tempel
samt profeternas attacker på fruktbarhetsriterna markerar början på en tid i
vilken det kvinnliga elementet utraderades från religionen. Den Gudomliga Vishetens väsen som hade varit närvarande
från skapelsens begynnelse, och som i
den judiska traditionen varit Jahves gemål, blev landsförvisad. Denna landsförvisning kan relateras till de medvetandeförändringar som redan fört till en allt
större dekadens i mysterietemplen där
klarseendet försvagades, och som sedan
8oo- talet f. Kr ledde fram till uppkomsten av det intellektuella tänkandet i vetenskaplig forskning.
I sina föredrag den 24 och 25 december
192o kring Die Suche nach den neuen Isis
förklarar Rudolf Steiner: ”Vi måste lära oss
att förstå hur Isis, den levande Gudomliga
Sofia, var tvungen att försvinna när tiden
var inne för den utveckling som drev astrologin in i matematiken, geometrin och
den mekaniska vetenskapen. Levande imagination måste återuppväcka henne från

matematikens, optikens och geometrins
döda fält. Detta betyder att vi åter måste
finna Isis, en ny Isis, som är den Gudomliga Sofia.”9 Den 24 december 192o gav Steiner denna Julaftonsmeditation:
Isis-Sofia, Guds Vishet,
har dödats av Lucifer
och på världsmakters vingar
burits bort i rummets vidder.
Kristusviljan
som verkar i människan
skall rycka från Lucifer
och på andekunskapens farkost
i människosjälar låta uppstå:
Isis- Sofia, Guds Vishet.
Lucifer hade ”dödat” Gudomliga Sofia,
och vi kan säga att han ”dödade” Ashera
också. I sin himmelska sfär hade Isis,
Himmelens Drottning, tidigare varit ”utbredd i hela universums skönhet”, ”i en
aura av många lysande färger”, som Steiner beskriver det. Men Lucifer ”förde ut
henne i kosmisk rymd”, där vi nu bara ser
ett universum som vi beskriver genom
matematiska och mekaniska begrepp.
Den levande anden har försvunnit från
naturen. När världsalltet blir andligt
igen, genom utvecklandet av vår imaginativa förmåga, kommer enligt Steiner
Kristus att bli aktiv inom oss. Med hjälp
av Isis återställda vishet skall vi känna
honom. I sitt första föredrag om Inre
utveckling i augusti 1928 refererade Valentin Tomberg till denna meditation av
Steiner, med anmärkningen att Lucifer
hade stulit Sofias imaginativa kraft, med
konsekvensen att kosmisk vishet blev till
personlig vishet och till slut till mänsklig
fantasi.10
Heliga Sofias återkomst
I den elfte studien av Gamla Testamentet
påpekar Valentin Tomberg att det tillsammans med uppenbarelserna om ankomsten av Messias, vilka gavs till profeterna,
hade funnits en ström av uppenbarelser
om Heliga Sofia vilka givits till Israels
mödrar och mor- och farmödrar. Detta
var en hjärtats uppenbarelse om hur Messias ankomst även fanns närvarande i
Lukasevangeliets Maria, Jesu moder.11 I
Jakobs protevangelium berättas om hur
den andra Maria, Matteusevangeliets
Maria, uppfostrades i Jerusalems tempel
från tre års ålder. Tack vare sin renhet
kunde också hon ta emot inspirationerna
från Heliga Sofia. Barnet Maria lekte och
dansade framför översteprästerna, liksom Ordspråksboken 8 säger om Heliga
Sofia, och i templet vävde hon förlåter till
templet, liksom de tidigare århundradenas heliga kvinnor hade vävt klädnader
till Ashera.

I sina föredrag om det Femte Evangeliet
beskriver Steiner hur vid slutet av ett
långt samtal just innan dopet, mellan
Jesus och hans styvmor (Matteusevangeliets Maria), hans avlidna moders (Lukasevangeliets Maria) själ och ande nedsteg
över styvmodern.12 Efter detta samtal
började Heliga Sofias inkarnation i Jesus
styvmor. Som Maria-Sofia var hon sedan
förenad med Jesus. Hon följde hans arbete, hon stod under korset och på Pingsten
kunde, tack vare hennes närvaro, den Helige Ande nedstiga över lärjungarna som
var samlade kring henne.
I visionen som framställs av författaren
till Uppenbarelseboken får vi ta emot en
skymt av historiens slut när Heliga Sofia åter kommer att framträda som den
Kosmiska Jungfrun, den apokalyptiska
Himmelsdrottningen, krönt med 12 stjärnor, med Solen vid sitt hjärta och Månen
under sina fötter. I kapitel 12 ska hon just
föda ett barn, den nya mänskligheten. I
kapitel 21 kommer hon ner från himlen
som den Heliga Staden, det Nya Jerusalem, som Lammets (Kristus) Brud. I
förenandet av Kristus och Sofia kommer
Templet att återställas. Frun kommer att
återvända till Templet.
1 Denna artikel utvecklar innehållet i ett föredrag
hållet 2o juli, 2o19 under ett Sofia Seminarium i Lappeenranta, Finland.
2 Beinsa Douno (Peter Deunov), Sacred Words of the
Master, Sofia 2oo4, sid. 271.
3 Caitlín Matthews, Sophia – Goddess of Wisdom,
London 1992, sid. 1o4-1o7.
4 Judith von Halle, Der Weinachtsgedanke der IsisHorus- Mysterien, Dornach 2oo9.
5 Raphael Patai, The Hebrew Goddess, New York 1968.
6 William G. Dever, Did God have a Wife?, Grand
Rapids 2oo5.
7 Margaret Baker, The Mother of the Lord, Vol.1 The
Lady in the Temple, London 2o12.
8 Margaret Baker, Temple Mysticism, London 2o11, sid.
3o-39.
9 Rudolf Steiner, föredrag från 25.12.192o, i The search
for the new Isis, Spring Valley 1983. Från Collected
Works Nr.2o2. Även publicerad i Christopher Bamford
(ed.), Isis- Mary-Sophia, Utvalda föredrag och skrifter
av Rudolf Steiner, Great Barrington 2oo3.
1o Valentin Tomberg, Inner Development, Hudson
1992.
11 Valentin Tomberg, Christ and Sophia, Hudson 2o11.
12 Rudolf Steiner, föredrag från 6.1o.1913 i ”The fifth
Gospel, Collected Works, Nr. 148.
13 Rudolf Steiner, ’Sophia and Pistis’, föredrag från
26.3.1922, i : Collected Works, Nr. 211. Även publicerad i
: Isis-Mary-Sophia.

På Forums hemsida publiceras en fortsättning av texten med rubrikerna, Sofia
i oss, att förstå Sofias uppdrag, Antroposofia och den nya mänsklighetens heliga
själ. antroposofi.nu
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Rudolf Steiner
får en medalj

Årsförsamling
2o2o

Lennart Nilo
19o9 höll den Europeiska federationen av
det Teosofiska samfundet en kongress i
Budapest i Ungern.
Även Rudolf Steiner deltog här, som ledare för den Tyska sektionen av det Teosofiska samfundet.
Öppningsceremonin var mycket festlig. På podiet satt presidenten för det
Teosofiska världssamfundet, Annie Besant i mitten, klädd i en vit sidenklänning och besmyckad med en gyllene
halskedja. Till höger och vänster om
henne satt företrädare för de olika landssällskapen i en halvcirkel. Efter Annie
Besants invigningstal, så välkomnade
hon var och en av dessa representanter
på deras eget språk. Bredvid Annie Besant satt Rudolf Steiner, och hon överlämnade till honom den gyllene ”Subba
Row medaljen”. Denna medalj utdelades
på grund av en alldeles särskild framstående prestation, i detta fall hänsyftande
på Rudolf Steiners bok:
”Hur uppnår man kunskap om de högre världarna”, (”Andlig skolning”), som
utkom 19o9.
Rudolf Steiner tackade för medaljen
med följande ord:
“De vilka känner mig, vet att jag sedan
länge har betraktat Subba Row som en
människa som hämtar sin kunskap genom ett direkt eget vetande. Det är mycket vackert att denna speciella medalj är
instiftad speciellt med tanke på honom.
Betrakta inte det som jag har sagt i hänseende på mig, utan på hela den tyska sektionen. Vad som tillhör mig, tillhör den
tyska sektionen.”
1/ Ovanstående fakta är hämtade ur boken: ”Lebenswege mit Rudolf Steiner. Erinnerungen” av Alexander
Strakosch. sid 47-48 och sid 52 Verlag am Goetheanum
2/ Subba Row (1856-189o) var en indisk jurist och
vishetslärare. Han kom i kontakt med grundarna till
det Teosofiska världssamfundet, H P Blavstsky och
H S Olcott. Subba Row var en viktig nyckelperson vid
grundandet av teosofernas centrum i Adyar i Indien.
Hans möte med H P Blavatsky blev en inspirationskälla för honom och väckte djupa skikt i honom till andlig
kunskap.

Georgine Larasse

Subba Row

Rudolf Steiner & Annie Besant 19o7

Den 31/1o var det Generalversamlung av
A.S. i Goetheanum, Dornach, Schweiz.
Den fiffiga Stefan Hassler (som är schweizare, ledare för konstnärliga sektionen)
hade pratat med myndigheterna om Goetheanums aktiviteter.
Kulturen är nu nerstängd i Schweiz
men Goetheanum som ju är en offentlig
scen, för kultur och en högskola för forskning av olika slag fick ändå tillåtelse att
fortsätta att idka "aktivitet"!
Man tilläts att ha 3o pers i en sal, stora
scen-salen rymmer 1ooo pers! Alla som
kom fick utanför byggnaden dra en lott
om var man skulle sitta, ty vi blev uppdelade i 4 grupper till 4 olika salar. Där fick
vi sitta med avstånd från varandra, munskydd och se och höra allt från en TVskärm, alla fyra skärmarna var synliga
samtidigt vid sidan av den stora.
Detta pågick från kl o9-18 med pauser.
Detta fungerade alldeles utmärkt.
Det hela var en mycket fin och trevlig
upplevelse, stämningen var humoristisk
och allt avhandlades relativ snabbt och
smidigt men när det kom till ekonomin
var det frågor som drog ut på tiden.
En del avtackades och andra välkomnades till styrelsen och till sektionerna (
Vi fick rösta). Tyvärr så är det nu bara EN
kvinna i styrelsen...!
Det får det väl bli ändring på! Jag hoppas att några kvinnor ute i världen hittar
dit ty styrelsen verkar vara mycket trevlig
i dess nuvarande sammansättning!
Det man går efter är hur pass engagerad man är i det antroposofiska arbetet.
Veckan efter skulle det ha varit en
Högskolevecka men den blev inställd,
kvar blev det bara två halva dagar, måndag och torsdag. De som ledde klasstimmarna (fria,1-2,4 och 17-18, 19) var mycket
kompetenta, duktiga och intressanta!
Kaffepauserna var lika givande!
Det internationella deltagandet var
ytterst reducerat, vi var bara två svenskar som deltog, som bilat dit! Vet ej hur
många som deltog från de övriga nordiska länderna. Jag kan bara säga att Goetheanum som högskola verkligen har utvecklats enormt på de 4o år som jag följt
utvecklingen och i dessa tider av rädsla,
misstänksamhet och konflikter så fanns
en underliggande stämning av förtroende, kärlek och mod bland deltagarn!
Varma hälsningar, Georgine Larasse
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Sagan om
ett hus
Filip Henley
För många år sedan fick Arne Klingborg
ett kuvert lika stort som en bordskiva som
födelsedagspresent. Detta kuvert innehöll
en ritning på ett hus. Ett hus som skulle
bli alla konstarternas hus. Där skulle alla
konstarterna finnas inom den fina arkitekturen; skulptur, måleri, scenkonst, talkonst och rörelse. Ritningen hade utförts
av arkitekten Erik ”Abbi” Asmussen och
var en gåva från hans arkitektkontor. Huset skulle heta Antroposofins Hus och blir
en mötesplats för människor från olika
delar av samhället med olika livsåskådningar – där för att lära av varandra.
Människor från hela Europa och även
andra länder skänkte pengar och även
guld och andra metaller som skulle användas till tillverkningen av det färgade
glaset till fönstren. Det var ett projekt
som väckte intresse och entusiasm i en
stor del av den antroposofiska världen.
Huset byggdes av entreprenörer, hantverkare och konstnärer och många av
dessa skänkte sin tid som gåva till projektet. En skulptör gjorde alla marmorsocklar till pelarna medan andra skulptörer lokalt och från Europa var med och
skulpterade träväggarna inom den stora
salen. En glaskonstnär från England tillsammans med lokala konstnärer graverade de tjocka färgade glasfönstren och
slutligen målade Arne Klingborg taket
till stora salen.
Det första mötet som ägde rum i huset
var ett högskolemöte arrangerat av ungdomssektionen ett år innan huset var färdigställt och en månad innan invigningen kom 25o arkitekter från hela världen
och deltog i en två veckors konferens.
Själva invigningen var en stor händelse
i bygden och för den svenska antroposofiska rörelsen. Den kröntes av att Arne
Klingborg fick Kungliga medaljen Illis
quorum i Åttonde storleken av dåvarande
kulturminister för sina insatser i kulturlivet. Huset döptes till Kulturhuset i Ytterjärna och år 1992 var det klart för sitt
planerade ändamål.
Olika initiativ ägde rum där Antroposofiska sällskapet ansvarade för evenemangen som möten, kursen och konferensen. Peter de Voto blev ansvarig för
scenverksamheten och skapade ett program av mycket hög kvalitet med konserter och föreställningar av alla det slag!

Men utöver detta behövdes ett organ
eller organisation som skulle ansvara för
driften av huset i det dagliga livet, bokningar, biljettförsäljning mm. Huset ägdes av Stiftelsen Antroposofins Hus som
bildades när hela projektet kom igång.
Sällskapets styrelse ansvarade för tillsättning av stiftelsens styrelse. Det som
skulle hända i huset behövde organiseras.
Inom sällskapets styrelse diskuterades
behovet av ett ”serviceorgan” som kunde
sköta de vardagliga angelägenheterna
och vara ett stöd för de antroposofiska
verksamheterna som ville använda huset.
Då bildades Kulturforum AB som ett dotterbolag till Sällskapet.
De som anställdes hade ansvar för att
ta emot beställningar av rum eller salen,
försäljning av biljetter till olika evenemang, arrangerande av konferenser och
dylikt. Underförstått var att sällskapet
hade vissa förmåner i huset eftersom
Sällskapet var huvudman i andlig mening
men också till del i juridisk mening, som
arbetsgivare med löneansvar för Kulturhusets anställda. Sällskapet sågs nu som
en bland flera ”hyresgäster” i huset som
rabatterat kunde utnyttja konferenssalen,
stora salen och mötesrum. Detta innebar
att olika aktiviteter i Sällskapets regi inte
betalade full hyra i vissa sammanhang.
Inkomsten från aktiviteterna i huset
räckte dock inte i längden för att täcka de
dagliga underhållskostnaderna och lönen till de anställda.
I början av 2ooo talet gjordes ett fysiskt
ingrepp i huset. Vidarstiftelsen hade köpt
studenthuset Ormen Långe för att göra
om det till hotell, för att kunna erbjuda
övernattning för längre konferenser.
Receptionen skulle vara i Kulturhusets
foajé, där biljettförsäljning ägde rum. Då
byggde man om den delen till hotellreceptionen där man hämtade rumsnyckel
och beställde mat mm.
Med tiden blev Kulturforum tvunget
att ta högre hyror för att hålla ekonomin
i balans. Vid slutet av 2oo8 blev det hela
inte ekonomiskt hållbart för Sällskapet,
som befriades från huvudmannaskap
för driften och därmed dess ekonomiska
konsekvenser.
I dagsläget ser situationen ut på följande sätt. Antroposofiska Sällskapet har
inte betalt hyra under de senaste åren
och erbjöds 2o19 att få en egen lokal, genom att flytta sin verksamhet till Robygges före detta matsal. Därmed kunde man
skapa en mötesplats för Sällskapets alla
aktiviteter som inte alltid är förknippat
med pengar. Denna lokal är mycket välanpassad till sällskapets behov och det visade sig redan från början i att lokalen är
välanvänd av olika grupper i Sällskapet.

7 frågor
Botvid Aquilon, waldorflärare och musiker, arbetar som klasslärare på Solberga by.
1) Hur - var mötte du antroposofin?
Hemma, jag är tredje generationens antroposof i min familj. I tonåren drog jag
för första gången ut en bok av Rudolf
Steiner ur hyllan och blev starkt berörd.
Det var Hur uppnår man kunskap..., ett
exemplar som min mormor låtit binda in
på 4o-talet och med hennes anteckningar
med vacker skrivstil. Från och med att jag
började läsa Steiner fick jag ett helt eget
förhållande till antroposofin. Det räcker
inte att vara uppväxt i ett antroposofiskt
sammanhang för att veta vad det ”går ut
på”, så funkar det inte, utan man måste
”plugga” själv.
2) Vad gör du just nu?
Bor på en ö, Oaxen. Arbetar på Solberga
bys waldorfsärskola. Både jag och min
fru har letat oss dit och trivs mycket bra.
Det är en verksamhet med mycket samlad
erfarenhet men med nyfikenhet och öppenhet att hela tiden vidareutveckla sig.
Jag är också f o m våren tillsammans med
Anna Hallström och Inger Hedelin ansvarig för klassarbetet i Järna.
3) Vad får dig att känna dig levande?
Musik och att röra på mig, skog och natur.
4) Vilket verk har gjort intryck på dig?
Hur uppnår man…, Frihetens filosofi och
de kristologiska föredragen. Inte minst
Frihetens filosofi tycker jag gör det så

k rön i k a
tydligt att ett intensivt bearbetande är en
process, en väg som är mycket viktigare
än det som står, vad man blir när man läser är viktigare än vad som står. Det får
man kalla en unik bok!
5) Är det något du saknar i den antroposofiska kulturen?
Jag saknar ibland mer intresse och nyfikenhet för omvärlden och samhället, för
det som präglar vardagen för den stora
majoriteten av människor. Eftersom antroposofin står för något alternativt är det
lätt att stirra sig blind på det egna projektet. Ett sådant intresse för människor och
samhället i stort kombinerat med hängivenhet till det som Steiner representerade
tror jag är det som leder längst.
6) Vad är du tacksam för?
Min son, min fru, vänner, olika människor som man mött och möter som är inspirerande. Jag är också tacksam över att bo
i Sverige med den priviligierade livssituation vi har här jämfört med många andra
länder.
7) Var ser du framtiden för antroposofin?
Jag tror framtiden för antroposofin ligger i att vi bearbetar den så intensivt att
den blir en ordlös kraft som verkar från
människa till människa. Att vi ser de antroposofiska idéerna och texterna mycket
mindre som ett ”perspektiv” och mer som
mat för själen och jaget. Steiner beskriver
detta så starkt i föredraget ”Kristi födelse i
människans själ”!

m yster iedr ama

Det började
2o18 i Dornach
Ulrike von Schoultz
En kort återblick på mysteriedramat ”Invigningens Port ” den 1o. Oktober 2o2o
med Corona anpassad högskolekonferens
9. 1o. och 11. Oktober
Sektionen för talande och musicerande
konster bjöd sommaren 2o18 grupper från
hela världen till Dornach för att utvalda
scener ur sina arbeten med Rudolf Steiners mysteriedramer skulle kunna framföras för varandra och en inbjuden publik.
Vi var några från Järna som visade medeltida scener ur andra dramat ”Själens
prövning” I samband med det besöket
föddes tanken att med ett mysteriedrama
i centrum bjuda till en sektionskonferens
för nordiska deltagare
Så blev det. September 2o19 fick styrelsen i det svenska landssällskapet information angående den planen som åtföljdes
senare av ett samarbete i budgetfrågor.
Efter dramabidrag till den nordiska
högskolekonferensen oktober 2o19 med
speciella motiv kring Dr. Strader, vetenskapsmannen i mysteriedramerna samt i
januari 2o2o bilder ur fjärde dramat började arbetet med det planerade projektet.
REGI PAUL KLARSKOV
Inför den planerade nordiska sektionskonferensen oktober 2o2o hade Paul
Klarskov tagit på sig uppdraget att regissera hela första dramat ”Invigningens
port”. Repetitionsarbetet började januari
2o2o. Processen fick ett avbrott i april
men följdes sedan av flera möjliga arbetsperioder.
Paul Klarskov, förtrogen med mysteriedramerna från sitt mångåriga scenengagemang i Dornach är sedan 2o18
”vår regissör”. Paul reser från Marjatta
i Danmark till Järna för att hjälpa oss vidare med vårt drama arbete. Intensiv rolig
mycket älskat och uppskattad får Paul liv
i oss och Rudolf Steiners utförliga dramatexter. Paul omfattar både belysning
och scenografi i sitt regiarbete. I en transportbil tar han med sig podier och lite ”
övrigt” från Marjatta för att underlätta arbetet på Kulturhusets scen.
INVIGNINGENS PORT den 1o. Oktober
2o2o
Överläggningar och beslut att inte lägga
ner arbetet på grund av Corona hade som
följd att vi spelade den 1o. Oktober för en

publik med 5o åskådare. Dagarna innan
öppnade vi generalrepetitioner vilket bidrog till att Invigningens Port kunde ses
av mera än hundra människor.
HÄR FANNS SKRATT OCH TÅRAR
Det var en stor upplevelse med mycket
tacksamhet hos oss i dramagruppen när
vi efter föreställningarna fick ta del av
publikens reaktioner.
Föreställningen talade i sin skönhet
och begriplighet till människornas hjärtan och väckte både skratt och tårar. Äntligen hade ”Invigningens port” fått sitt
tidsenliga språk!
KONFERENSPROGRAMMET
Det planerade konferensprogrammet i
sin helhet löstes upp i olika enstaka föredrag och möten med max 5o deltagare i
varje. Sektionsledaren Stefan Hasler som
under hela planeringstiden trots omständigheterna höll fast vid sitt besök i Järna
hade ett digert program under sin vistelse
hos oss. Men han var väldigt nöjd med att
få träffa så många olika människogrupper. Hans kommentar efter arbetsdagarna var:” dagarna var fulla med intensiva
möten, varseblivningar och utbyten. stort
intryck gjorde det arbetet på mig som ni
har gjort med mysteriedramat. Det väger
tungt, är fullödig rik och samtidigt lätt
Det ni gör är otroligt! Ni får min fulla beundran och mitt inre stöd.”
TACK!
Tack för alla ekonomiska bidrag som har
möjliggjort att genomföra högskolekonferensen med föreställningen ”Invigningens port” i centrum.
Nyligen har vi i Järnas dramagrupp
börjat tala försiktigt om en fortsättning
av arbetet med ”Själens prövning ”år 2o21
under regi av Paul Klarskov. Hindren att
kunna genomföra projektet är stora med
rådande Corona pandemi och ett för närvarande stängt Kulturhus samt delvis
ändrade förutsättningar bland skådespelarna.
Men visst: vi hörs vidare om arbetet
med mysteriedramerna!
Järna dramagrupp genom Ulrike von
Schoultz.

k rön i k a
5) Är det något du saknar i den antroposofiska kulturen?
Samarbete.
6) Vad är du tacksam för?
Waldorfskolan!
7) Var ser du framtiden för antroposofin?
I kulturlivet. I kulturlivet som inbegriper
pedagogiken, det mellanmänskliga och
inte minst hur vi förhåller oss ansvarsfullt till vår jord. -- Det räcker långt med
att lägga in omsorgsfullhet där man är.

vå r d

7 frågor
Anna Gran. Filtmakare och illustratör.
Jag har en deltidsanställning i en dagligverksamhet utanför Järna där vi hanterar ull från närbelägna gårdar som
vi förädlar hela vägen från stallgolv till
praktiskt användbara föremål.
Däremellan arbetar jag i min verkstad
med filtmakeri och illustration.
1) Hur - var mötte du antroposofin?
I mitt föräldrahem.
2) Vad gör du just nu?
Just nu arbetar jag på ett gestaltningsuppdrag för Tyresö Pilgrimscentrum.
En årstidshörna, en lekhörna för barn
med tovade djur och en vägg helt klädd i
nunofilt föreställande en björkskog…
Med titeln I en ström medverkar jag i den
aktuella Sörmlandssalongen på Sörmlandsmuseet i Nyköping med en tre meter
vit relief tovad i ett enda stycke.
3) Vad får dig att känna dig levande?
Att arbeta med mina händer och ha hjärtat vidöppet.
Att gå in i en skapande process med
en smula ödmjukhet där min nyfikenhet
driver mig att utmana materialet utöver
gränsen till min tekniska kunskap. Där
händer något jag inte helt kan rå över, där
byggs en bro mellan det som vill bli till
och mig som mottagare snarare än mig
som kreatör. Där lär jag mig alltid något
nytt!
4) Vilket verk har gjort intryck på dig?
Rudolf Steiners Årstidsimaginationerna

Om antroposofisk
medicin, omvårdnad och terapier i
Sverige
I en artikel i Forum Antroposofi nr 3,
2o2o, s 12-14 beskrivs Vidarklinikens och
Vidar vårdcentrals nerläggning förra
året. Där omnämns också att den nya
verksamheten
Phoenixmottagningen
startas i Järna.
För den som är intresserad av att få tillgång till antroposofisk behandling följer
här kompletterande uppgifter om läkare,
sjuksköterskor och terapeuter på flera orter som erbjuder det.
Via SAMTs hemsida: www.antroposofiskmedicin.nu/kan man få kontaktuppgifter till fler verksamma läkare, sjuksköterskor och terapeuter
Via hemsidan kan man också nå Hjälpsamts egenvårdsråd: www./
Hjälpsamt publicerar löpande varje
vecka tips om naturlig egenvård.
Förutom texter finns även videoklipp
som visar hur man kan göra olika utvärtes behandlingar och läkeeurytmi, som
nås på: www.facebook.com/
Föreningen FALK - Forum för antroposofisk läkekonst, har också hemsida: www.
husapoteket.org/
- FALK ger ut en medlemstidning, FALKbladet, har rådgivning av sjuksköterska/
barnmorska för medlemmar och lista på
verksamma personer som erbjuder antroposofiska behandlingar.

Förutom Phoenixmottagningen i Järna
www.facebook.com/ finns bl a:
Kvannemottagningen i Umeå www.
kvannemottagningen.se/, Gävle-Dala Terapeutikum i Stjärnsund, Linneahälsan i
Uppsala www.linneahalsan.se/, SOLUMnätverket i Stockholm, Sunnivamottagningen i Göteborg, ALIS - Antroposofisk
läkekonst i Skåne www.aliskane.se/
och enskilda verksamma personer som
erbjuder antroposofiska behandlingar i:
Alingsås, Borås, Bromma, Ekerö, Gnesta, Gävle, Göteborg, Hölö, Höör, Järna,
Kalmar, Katrineholm, Kungälv, Mariestad, Norrköping, Nyköping, Rosersberg,
Sigtuna, Stjärnsund, Stockholm, Uppsala
och södra Skåne.
Denna lista gör inte anspråk på att vara
komplett.
Läkemedel och hudvård kan man bl a
handla/beställa från Robygge, som även
har en webshop:
https://robygge.se/kategori/
Gerhard Böhme, Stockholm
leg sjuksköterska, Specialist i antroposofisk omvårdnad/IFAN
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Strålning,
robotbin
och 5G
Jeremy Naydler
Skapandet av ett nytt
elektroniskt ekosystem
Jeremy Naydler är religionshistoriker och
trädgårdsmästare bosatt i Oxford. Han mötte
Rudolf Steiners tänkande under sin studietid
och uttrycker att det hade en avgörande betydelse för hans vidare väg i livet. Jeremy föreläser, ger kurser och har skrivit ett flertal böcker
om människans medvetande och utveckling
genom tiderna. Han har länge varit upptagen
av hur elektronik och teknologi påverkar både
naturen och människan. Hans senaste två
böcker är ”In the Shadow of the Machine: The
Prehistory of the Computer and the Evolution
of Consciousness” (Temple Lodge, 2o18) och
”The Struggle for a Human Future, 5G, Augmented Reality and the Internet of Things”
(Temple Lodge 2o2o). Intresserade kan även se
en interview med honom av Jonathan Stedall
på Youtube i anledning av filmen ”The Challenge of Rudolf Steiner”.
Den här artikeln publicerades för första
gången i den engelska antroposofiska tidskriften New View, nr 85, 2o17. Min översättning
till svenska bär prägel av det rika engelska
språket, vissa ord finns inte på svenska och
andra är nya ord som uppstått som en följd av
att medvetandet och våra varseblivningar hela
tiden utvecklas. Språket är ett levande väsen,
man får vara kreativ.
Inger Lise Oelrich
2o17 tillkännagav regeringen i Storbrittannien (UK) sin strategi för införandet
av nästa generations trådlösa nätverk,
även kallad 5G eller femte generationen.
Regeringen förklarar att 5G skiljer sig
från tidigare generationer av mobila nätverk: 5G kommer inte bara att förstärka
redan existerande teknologiska system
med högre hastighet och större kapacitet att överföra data, utan det handlar nu
om att etablera ett ”systemens system”.
Detta för med sig en ny generation av
hundratusentals mini-mobilmaster eller antenner, som skall placeras ut över
hela Storbrittanien. Man förväntar att,
till ett område stort som City of London
(en dryg kvadrat kilometer), kommer det
att behövas 42.ooo nya antenner. Det utgör det ungefärliga antalet antenner som
just nu finns uppe i UK, och ger en bild
av de enorma investeringar som kom-

mer att behövas för att implementera 5G
i hela landet.
Införandet av 5G i UK är en del av en
koordinerad global ansats som nu börjar få upp farten och försök pågår redan
i flera länder, en del har kommit längre
än andra. Målet är att skapa en elektronisk infrastruktur som skall täcka hela
jorden, och som är så omfattande att det
som planeras nu är vida kännt som skapandet av ett globalt ”5G ekosystem”. Vi
är vana att tänka att ett ekosystem består
av en mångfald levande organismer som
interagerar med mull, klippor, floder,
växter och så vidare. Men det man här
föreställer sig är skapandet av ett alternativt, helt elektroniskt nätverk, bestående
av interaktiva teknologiska system som
kommer att fylla, omsluta och interpenetrera naturens primära verklighet, den
miljö vi människor levt i under tusentals
år. Detta alternativa elektroniska ekosystem kommer att vara som ett osynligt nät
som kastas ut över vår jord och fångar
in ett växande antal föremål – inte bara
människoskapta apparater, men också
levande väsen och naturprocesser – för
att inkorporera dom i ett globalt informationsnätverk som ständigt utvidgar sig.
Samtidigt som hela vår värld accelerar
mot det tveksamma målet att bli smart,
kommer internet mer och mer att förflytta sin plattform till vår yttre miljö och
bli ett ”tingens internet”, som vi kommer att ha tillgång till överallt omkring
oss, var vi än är. Detta är förstås redan på
gång men 5G kommer att göra det möjligt
på ett mycket effektivare sätt. Ett av 5Gs
kännetecken är att det skall ge 1oo% täckning: Det kommer inte att finnas någon
plats som inte täcks av det nya elektroniska ekosystemet. Var du än är, kommer du
att vara uppkopplad. Och uppkopplingen
kommer att vara sömlös. Sömlös uppkoppling (ett uttryck som används mycket när man beskriver fördelarna med 5G)
betyder att ett obegränsat antal datorprogram eller system kommer att vara
tillgängliga genom ett enskilt gränssnitt
- en smartphone, ipad eller laptop. Det
betyder också att var du än är, kommer du
att vara nedsänkt i det stora elektroniska
ekosystemet. Med andra ord kommer det
att föra med sig en växande sömlös koppling mellan den fysiska världen och den
elektroniska världen: dessa två världar
kommer alltmer att fusioneras och bli ett.
Vi kommer att leva sömlöst mellan dom.
Det oerhört populära spelet Pokémon
Go som spelas på smartphone ger en försmak av det som komma skall. I det här
spelet beger sig spelarna ut för att fånga
virtuella ”Pokémon” (animerade tecknade figurer) genom att använda GPS´en
(Global Positioning System) på deras

smartphone för att ange exakt var de befinner sig i världen. Man kan fånga olika
sorters Pokémon – några finns i gräset,
andra i byggnader, andra igen i floder eller i havet. Pokémon finns överallt men
man ser dom inte med blotta ögat. För
att fånga en måste man se världen i real
tid genom en smartphones kamera, där
man använder en Augmented Reality
App (ungefär: Förhöjd Verklighet App),
ty endast då kan du se den virtuella figuren framför dig. På detta sätt lär sig
spelarna att förhålla sig till världen som
en aspekt av en större fysisk-virtuell
verklighet. Det är den virtuella aspekten som lägger beslag på spelarnas uppmärksamhet: den fysiska verkligheten i
vilken Pokémon ”gömmer sig” är endast
en bakgrundsfond till spelet.

Pokémon Go förbereder sina spelare för
livets stora spel i det elektroniska ekosystemet, i vilket våra direkta sinnesupplevelser i den fysiska världen mer och mer
verkar behöva ”förhöjas” med virtuellt
innehåll i form av information eller bilder. Allteftersom vi lär oss att orientera
oss i världen med hjälp av digital information och dataströmmar, uppstår faran
att skärpan i våra egna naturliga sinnesvarseblivningar avtar, våra instinktiva responser förtvinar. Känslomässigt
kommer vi allt mer att distansera oss
från verkliga möten med levande varelser och landskap. Istället kommer vi att
förhålla oss till vår omgivande miljö genom ett filter, där mängder av data analyseras och används – data, vars syfte är
att förstärka vår förmåga att kontrollera
omgivelserna och tillfredsställa våra begär. Det finns en risk att det värde tingen
har i sig själva kommer att blekna: när de
saknar en elektronisk identitet kommer
man att uppleva att de saknar giltighet.
Vi står inför en framtid då den elektroniska världen mer och mer kommer att
inta gränsvaktens roll in till den värld
som är vårt fysiska hem, samtidigt som
den förser oss med information vi är i
behov av för att orientera oss i den verkliga världen. Och de som inte deltar i den
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virtuella världen via sin fjärrkontrollenhet (vare sig det är en smartphone eller
en bärbar eller biologiskt integrerad enhet) kommer att missgynnas på alla sätt.
Den verklighet vi blir tvungna att leva i
kommer att vara en tvåfaldig verklighet:
fysisk och virtuell. Redan nu håller vi på
att ”vänja” oss vid detta.
Åskådarmedvetandet och
Ursprunglig Delaktighet
Utvecklingen av det nya elektroniska
ekosystemet pågår för fullt. Målet är att
det skall vara på plats vid århundradets
mitt. Men för 1oo år sedan existerade
vetenskapen om elektronik knappt - termen elektronik började först användas på
194o-talet. De första experimenten med
elektromagnetiska vågor skedde först
sent på 188o-talet och genomfördes av
pionjären Heinrich Hertz. Experimenterande undersökningar av elektricitet
började man först göra systematiskt under 166o-talet, i eran då de första vetenskapliga akademierna grundades, såsom
Royal Society i London. Att vår relation
till elektricitet är så ny och att den i årtusenden varit en nästan helt okänd och
oanvänd kraft, pekar på det faktum att
den på något sätt hör samman med vårt
moderna medvetande. För det var först i
och med födelsen av det som Ernst Lehrs
kallade åskådarmedvetandet – det medvetande som står bakom ett objektifierande förhållningssätt till världen, som
är karakteristisk för modern vetenskap –
att elektriciteten upptäcktes. Vad det här
betyder är, att upptäckten av elektricitet
först blev möjlig i och med förlusten av
vårt delaktiga medvetande vad gäller naturen omkring oss, ett medvetande som
till stor del karakteriserade antiken och
medeltiden.
Under 16oo-17oo talen då europeiska
invandrare koloniserade Amerika, mötte
de ursprungsbefolkningar som fortfarande levde nedsänkta i ett delaktigt
medvetande. Detta äldre medvetande beskrevs med stor känsla av hövdingen för
Lakotastammen, Luther Standing Bear,
som bittert beklagade kollapsen av ”det
gamla livet”, vilket förorsakats av de vita
invaderande folken. Han skrev:
”Det gamla livet var stämt i naturens rytmer
och innerligt förbundet
genom gåtfulla band till solen, månen och
stjärnorna;
till de böljande gräsen, de strömmande vattnen
och de viskande vindarna.”
Lakotafolket visste ”att människans hjärta
förhårdnar, när hon lever borta från naturen; att respektlösheten för det som växer
och allt som lever snart leder till brist på

respekt för människor.” Lakota folket satt
aldrig uppklämda på stolar, som de vita,
utan ”älskade jorden, och när de satt eller låg på marken kände de att de var nära
en moderlig kraft … jorden var lugnande,
stärkande, renande och läkande.” Så djup
var Lakotafolkets samklang med jorden
och naturens rytmer att de upplevde Det
Stora Mysteriet, den andliga världens levande närvaro eller Wakan Tanka, som
genomstrålade den fysiska värld de levde
i. Lakota folket såg att den vita mannen
helt förlorat förbindelsen, inte bara till naturen, men också till andens inre närvaro
i naturen. Det enda som verkade betyda
något för den vita mannen var pengar och
ekonomisk vinst, och på detta altare offrades all mänsklig eller naturlig godhet.
Den digitala revolutionen har bara förstärkt en ökande tendens till ett distanserat medvetande, som objektiverar den levande naturen. Smartphone kulturen när
det distanserade, objektifierande medvetandet som en gång utrotade ursprungsindianerna och nu angriper de sista resterna av vår ursprungliga, instinktiva
förbindelse till jorden. Det gamla förbundet med naturen som är själva hjärtat i
vårt ömsesidigt delaktiga förhållande har
ersatts av en ny livsförstörande allians
mellan åskådarmedvetandet och elektricitetens undernaturliga krafter.
Har vi övergivit vår förbindelse med
jorden?
Om man går in på Electrical Engineering
World´s hemsida, kommer man att se en
bildserie som sammanfattar hur både
industrin och regeringen vill att vi skall
tänka om 5G. I första bilden ser vi en man
på huk, som om han skall börja en tävling.
Ovanför honom ser vi första generationens analoga mobiltelefon. I andra bilden
sätter han av (ovanför syns en andra generationens mobil telefon) och i den tredje bilden (där smartphonen introduceras)
springer han fort. I fjärde bilden hoppar
han över ett hinder och i den femte bilden
(med den förarlösa bilen) ser vi honom
lyfta från jorden på en raket. Detta skall

visa oss de otroliga framstegen som utvecklingen av G:na har medfört. Men det
visar oss samtidigt människans förändrade relation till jorden. I första bilden är
mannen trots allt fortfarande i kontakt
med jorden både med händer och fötter.
Men i andra och tredje bilden har han enbart kontakt genom fötterna. I den fjärde
bilden hoppar han över jorden och i den
femte bilden har han helt förlorat kontakten med jorden då han flyger upp till de v
höjder som 5G kommer att ta honom till.
I slutet av juni 2o17 hölls en konferens i
Nederländerna på temat smart lantbruk,
ett av 5G systemets stora framtidslöften. Smart lantbruk har kommit att förknippas med precisionslantbruk, vilket
baserar sig på insamlandet av enorma
mängder av data genom sensorer som
placeras ute på åkrarna eller på luftburna
obemannade drönare och landbaserade
robotar. I 2o15 hade 3o miljoner Internetuppkopplade apparater som skulle tjäna
precisions lantbruk installerats. Planen
är att detta skall ökas till 7o miljoner i
2o2o. Sensorerna i jorden kan mäta faktorer som surheten i jorden och temperatur
och har även tillgång till väderleks rapporter för att på så sätt förutsäga mönster
i vädret. De luftburna drönarna kartlägger grödor med hjälp av infraröda sensorer och vi får veta att de kan upptäcka
stress i växterna tio dagar före det blir
synligt för blotta ögat. Sålunda kan de
varna lantbrukaren när det blir vatteneller gödselbrist, eller när ett insektangrepp närmar sig. Vad gäller de landbaserade robotarna, förutspår man att om
1o-2o år kommer de mer eller mindre att
ha ersatt mänsklig arbetskraft i lantbruket i industriländer. Redan nu kan robotar redan utföra många varierade uppgifter i lantbruket och styrs med hjälp av en
kontrollpanel i handen. Snart kommer de
att vara helt självkörande. På de luftburna
drönarna finns sensorer som gör det möjligt att följa grödornas tillstånd och även
ge roboten order om att tillämpa olika
behandlingar, bl.a. bestrålning av ultraviolett ljus för att förstöra mögel som kan
skada växterna.
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Idag kan du vandra timtals på åkrarna i
UK och du kommer förmodligen inte att
se en endaste bonde eller människa som
arbetar på själva jorden. Det verkar som
att man inom lantbruksvärlden, med undantag av små ekologiska och biodynamiska gårdar, helt har förlorat relationen
till jorden som en ”moderlig kraft”. 5G
ekosystemet kommer att förstärka denna
tendens mot ett ännu extremare främlingskap, eftersom det inte är ett ekosystem för levande organismer: det är ett
ekosystem för intelligenta maskiner och
robottar. På smart lantbrukskonferensen
i Nederländerna diskuterades hur man
skulle reagera på den oroande minskningen av bin. Det var ingen som nämnde
att bin är oerhört elektro-sensitiva, ett
faktum man kännt till i mer än 4o år och
där många nyare studier bekräftar denna
överkänslighet. Sambandet mellan Colony Collapse Disorder (där hela bisamfund i kupor upptäcks döda) och deras
exponering för radiovågor och mikrovågs
strålning har upprepade gånger påpekats
av forskare, men på smart lantbrukskonferensen lades det fram en smart väg
som en perfekt lösning på problemet: en
ny pollineringsdrönare som heter APIS.
Bokstäverna står för: Autonomous Pollination and Imaging System Det är en
självstyrande ”mikro luftfarkost” som
designats för växthus – en av många som
just nu utvecklas på olika forsknings
institut runtom i världen. De tekniska
framstegen som har gjorts inom områdena inomhus navigering, miniatyrfält
och exakt bild-baserad kontroll visar att
designen fungerar. Om våra bin dör ut på
grund av det nya elektroniska ekosystemet, så gör det inget. Det nya ekosystemet
gör att de kan ersättas med robotbin.
I detta ena exempel visar sig det djupare målet med 5G ekosystemet. Det är att
möjliggöra för intelligenta maskiner eller maskin-organism hybrider att överta
platsen som innehas av levande organismer. Den teknologiska revolution vi just
nu genomlever går bortom att bemäktiga

sig kontroll över naturen: den siktar på
att ersätta naturen med en fullt teknologiserad planet. Om människorna idag
inte hade varit så besatta och betagna av
den växande floden av sofistikerade prylar och robotstyrda apparater som för
med sig ett löfte om att underhålla oss eller ge oss makt, skulle det ligga nära till
hands att ta till konspirationsteorier för
att förklara vad det är som pågår: en ljusskygg elit, en dold agenda. Men nej, det
ser ut som att både naturen och grundläggande mänskliga värden undermineras
genom ett allmännt medgivande och en
otyglad begeistring för att livets grundvillkor skall teknologiseras ad infinitum.
Det är som att någonting djävulskt har
fått tillgång till våra själar och kastat en
förtrollning över oss.
Den elektrosensitiva världen
Även om det elektroniska ekosystemet
ännu inte är helt utbyggt har det mycket
skadliga effekter på levande organismer.
Det är inte bara bin som är överkänsliga
för elektronik och som flyr från områden med hög spänning, blir desorienterade, aggressiva och självdestruktiva.
Forskning som gjorts nyligen på myror
visar att de också är oerhört känsliga för
trådlös strålning. De blir märkbart upprörda när de utsätts för den och överger
sina bon när de vistas i närheten av mobiltelefoner i standby läge. Skalbaggar,
fruktflugor och spindlar är också oerhört
känsliga för strålning. Allteftersom åren
går och flera studier görs, visar det sig
att fler och fler levande organismer blir
negativt påverkade av elektromagnetisk
strålning som har samma våglängd som
det nya elektroniska ekosystemet. Träd,
örter, spirande frön, grodyngel, grodor,
ödlor, fåglar, grisar, möss … listan är lång.
Av en händelse pågick det en annan
konferens i Lewes, England samma månad som den smarta lantbrukskonferensen i Nederländerna, denna gången
på temat: hälsoeffekter på människor av
trådlös strålning (WIFI). Många delta-

gare var elöverkänsliga, en beskrivning
som egentligen stämmer in på oss alla,
även om bara en del av oss är medvetna
om det. Känsligheten är som ett sjätte
sinne och åtföljs av påfrestande fysiska
symptom som utvecklas vid exponering
av radiofrekvenser och mikrovågsstrålning. I många år upplevs endast milda
effekter, influensaliknande symptom,
huvudvärk, klåda, sömnlöshet. Men vanligtvis kommer en brytpunkt – pga ett
smartphone samtal för mycket eller en
timme till i trådlös miljö – då en tröskel
överskrids och personen blir elöverkänslig. Från och med det ögonblicket är sannolikheten hög att överkänsligheten blir
mer påtaglig. Följden blir att närheten till
en mobilmast, en router, trådlös telefon
eller städernas trådlösa hotspots, eller
hus, bussar, tåg och hotellrum med deras konstanta uppkopplade WIFI blir till
fientliga, ofta oerhört smärtsamma, miljöer för vederbörande.
Under denna konferens reflekterade
en av talarna, dr. Erica Mallery-Blythe,
över den enorma ökningen av vår exponering för radiofrekvenser de senaste
decennierna och när hon tittade framåt
mot införandet av 5G, förutsåg hon en
medicinsk tsunami på väg mot mänskligheten. Allteftersom allmänheten
utsätts för en intensifierad strålning,
kommer fler och fler att bli överkänsliga.
Känner vi inte alla redan någon som lider av överkänslighet för el och strålning? Jag känner minst sju personer och
de värst utsatta tvingas leva som flyktingar, där de söker säkra tillflyktsorter
(s.k. vita zoner) där graden av strålning
är mindre och/eller så är de nödgade att
puppa in sig själva i speciella skyddskläder både dag och natt. Jag har läst om
desperata offer för det blivande elektroniska ekosystemet som söker tillflykt
långt inne i skogar eller i grottor. För sådana människor är det elektroniska ekosystemet inget ekosystem alls, utan den
gör planeten obeboelig.
Att möta utmaningen
Drivkraften bakom skapandet av 5G
ekosystemet är så kraftfullt att vi realistiskt sett inte kan förvänta oss att stoppa
det eller ens avleda det. Alltför många
människor vill ha den teknologiska framtid som utlovas. Vi måste därför konfrontera faktum, att den miljö i vilken mänskligheten och andra väsen tvingas leva i,
mer och mer kommer att genomsyras av
elektromagnetisk strålning. Osynlig, tyst
och oupptäckbar för alla utom de som har
blivit smärtsamt känsliga för det, kommer detta dödsbringande, falska ekosystem att förse oss med infrastrukturen till
en smart, m.a.o. elektroniskt uppkopplad
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planet. Målet, som formulerades för några
år sedan av ett företag vid namn HP Labs
med missionen att göra planeten smart, är
att ”revolutionera mänsklig kommunikation med jorden lika grundligt som internet har revolutionerat kommunikationen
inom privatlivet och business.” Detta uttalande ger oss en ledtråd om hur och var vi
kan ta ställning.
Det vi fortfarande har frihet att påverka
är sättet på vilket vi interagerar med jorden och naturen omkring oss, och här menar jag var och en av oss – det är i sanning
det som behövs idag. Men det är inte tal om
den revolution som ökar vår förmåga att
manipulera och kontrollera vår miljö och
där vi stegrar vår teknologiska skicklighet
utan att alls utveckla vår omtanke för naturen. Det som behövs nu, är att kultivera
vår kärleksfulla iaktagelseförmåga och att
från hjärtat börja bry oss om de sårbara
och utsatta levande varelser vi omges av,
så att vi återupprättar en vår egna relation
till naturens värld. Alltsedan Francis Bacon sjösatte den vetenskapliga revolutionen har vi haft 4oo år då vi utvecklat ett
förhållande till naturen baserad på dominans och exploitering. Att stå bredvid och
se på – åskådarmedvetandet – behöver
nu motverkas genom en engagerad, uppmärksam och kärleksfull uppskattning
av naturens rike. Goethe, som förstod det
här så väl, sade ”vår fulla uppmärksamhet
måste riktas mot uppgiften att lyssna till
Naturen för att få höra hemligheten med
hennes processer.”
Jorden kallar på oss idag med hela sig.
Hur kan vi öppna våra öron för det som
kallar och vakna upp ur villfarelsen att allt
kommer att gå bra, bara för att vi hittills
lyckats undvika total katastrof? Åskådarmedvetandet har nu nått en kritisk yttre
gräns; det måste vändas, grundas och förvandlas om vi åter skall finna en respektfull relation till jordens primära verklighet och de levande varelser som bebor vår
Jord.
Goethe sade att människan är det mest
kraftfulla och exakta vetenskapliga redskap som existerar, när vi blott använder
oss av våra friska sinnen. Han förstod att
endast när vi förhåller oss mänskligt till
naturens fenomen, utan teknologin som
som förmedlare, blir det möjligt att på riktigt ta del av hemligheten dold i naturens
process. I annat fall, förblir vi utomstående - vi plirar, tränger in, provocerar. I den
grad att vi väljer att bebo en värld betingad
av klyftiga teknologier och dominerad av
smart teknologiskt tänkande, kommer det
teknologiska tänket i sig att förhindra oss
i att öppna oss för tillvarons djupare mysterier.
Det här handlar inte om att återgå till
det gamla delaktiga medvetande som ur-

sprungsbefolkningar haft. Det är inte
möjligt, av den enkla orsaken att vi har
gått för långt i motsatt riktning. Det finns
ingen väg tillbaka: vi är alla utomstående
åskådare nu. Det som Goethe föreslog kan
bara komma till stånd genom våra egna
avsiktliga beslut, vår medvetna vilja och
upprepade ansträngningar. Hjärtat i beslutet är ett moraliskt steg som vi måste
ta för att övervinna vårt främlingskap och
vår självupptagenhet - det handlar om att
övervinna århundradens kollektiva vanor.
Det fordrar av oss att vi igen och igen uppväcker oss själva till ett i det inre alert och
osjälviskt seende, lyssnande, smakande,
luktande och berörande. Det kräver av oss
upprepat kontemplativt engagement som
är grundat i empati och en empatisk skapande fantasi. Det kommer också att behövas stort tålamod och uthållighet, som
båda är nödvändiga när vi vill stiga in i en
djupare kommunion med naturens värld.
För att ta oss an denna utmaning måste
vi avväpna oss våra apparater och manicker, en handling som gör det möjligt att
uppleva ett mera autentiskt vetande. Bara
då har vi en chans att varsebli tingenas
andliga identitet, upplysta inifrån av den
fokuserade och vördnadsfulla uppmärksamhet vi möter dom med, och med vilken vi bär dom i vårt medvetande. I dessa
förlösande varseblivningar ligger både
naturens och vårt eget framtidshopp. Ur
sådana handlingar kan initiativ och beslut
växa fram som skapar en annan riktning
för vår framfart än den som mainstream
kulturen är på väg mot. Men för att kunna
det, måste vi lägga undan våra smartphones, våra ipads, våra multipla apparater
– lämna dom inomhus, om än bara för
en kort stund varje dag – så att vi bättre
kan lägga märke till ”solen, månen och
stjärnorna, de böljande gräsen, de strömmande vattnen, de viskande vindarna.” På
så sätt kan vi aktivt börja motverka villfarelsen, att mänsklighetens framtid vilar
på uppbyggandet av ett teknologiskt paradis, och istället engagera oss i den verkliga
uppgiften att återställa både naturen och
oss själva till det ”Stora Mysteriet”, som är
vårt sanna ekosystem.
Översättning: Inger Lise Oelrich

Till minne
Medlemmar som rapporterats avlidna
sedan förra numret av Forum Antroposofi.
Strax innan tidningens tryck nådde oss
det sorgliga budet att Peter Andersson, antroposofisk läkare, oväntat hastigt avlidit.
Peter Andersson
* 1952 o4 17, † 2o2o 12 12, Järna
Niklas Hedlund
* 1954 o8 25, † 2o2o o9 o1, Fornebu
Christina Kornfeld
* 1932 o4 o4, † 2o19 1o 17, Järna
Vi tar gärna emot nekrologer över avlidna medlemmar,
och även icke medlemmar som varit aktiva i antroposofiska sammanhang.
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Antroposofiska Sällskapet
Årstema 2o2o-21

”Öva andeskådande”
del 2 (2)

Goetheanumledningen genom Christiane
Haid
Utifrån grundstensmeditationen sett sker
tänkandet inte omedvetet. Snarare blir vi
uppfordrade att genom övning lära oss att
”i sanning” tänka, vilket formuleras som
ett utvecklingsmål i tredje strofen. Att
tänka i sanning – ”ande-skådande” – betyder att möjliggöra en utveckling för det
gudomlig-andliga därigenom att det får
gå genom människan.
(bild?) se tyska texten sid 4 i 5/2o
I det vilande huvudet hittar själen en ort
utifrån vilken den kan betrakta världen
och tränga igenom den. Det är huvudet
som uppenbarar ”världstankarna” ur
”evighetens grunder”. I Frihetens filosofi
heter det: ”I tänkandet har vi det element
givet som förbinder vår särskilda individualitet med kosmos till en helhet. När
vi förnimmer och känner (även varseblir)
är vi enskilda varelser, när vi tänker är vi
universella väsen som genomtränger allt.
Detta är den djupare grunden till vår dubbelnatur: vi ser en helt enkel absolut kraft
komma till oss, en kraft som är universell,
men vi lär inte känna den vid dess utströmmande från världens centrum utan
i en punkt i periferin (Frihetens Filosofi,
kap. V, Kunskapen om världen, sid 84 f.)
Vår själ har liksom ett inre tempelrum i
huvudet i vilket världstankarna ur det eviga, respektive ur evighetsgrundarna, kan
uttala sig om vi öppnar oss för dem.
En vilja som blivit fri
För att följa uppmaningen ”Öva andeskådande” är ”tanke-ro” den inre förutsättningen. Vi får del i något som redan
anlagts i de två första stroferna i grundstensmeditationen.
Genom att erfara
världens Fadergrund, vilken lyser upp i
första strofen i ”ande-erinrandet och åter
träder fram i tredje strofen i ”gudarnas
eviga mål”, kommer nu världs-väsens-ljus
– Kristus – emot oss, genom ”ljusandars”
kör. Genom den föreningen blir det möjligt
för oss att kunna uppleva vårt ”eget jag”. Vi
tackar Kristus vårt jag-väsen vilket i skådandet av världstankarna kan ställa den

frigjorda viljan till skapelsens förfogande.
Med orden, ”Ty andens världstankar råder bönfallande om ljus i världsväsendet”
börjar den andra, makrokosmiska delen
i den tredje strofen. Här belyses människans vardande ur ett kosmiskt perspektiv.
Utvecklandet av ett ”tänka i sanning” är
människans svar, med viket hon kan förstå och även sätta värde på detta ”ty”, d.v.s.
makrokosmos förväntningar och även
dess förutsättningar. Detta kan vara ett
helt nytt och omskakande perspektiv.

Kan vi leva oss in i att det
finns hierarkiska väsen som
har skapat oss och som nu
ser på sin skapelse med
stor förväntan?
Kan vi leva oss in i att det finns hierarkiska väsen som har skapat oss och som nu
ser på sina skapelser med stor förväntan?
Som skapade väsen blev vi lämnade in i
friheten, för vår vilja är fri. Ingen gudomlig-andlig instans finns längre som leder
eller pekar ut riktningen. Det står människan fritt att använda sitt tänkande endast
för främjandet av egna behov och snärja in
sig mer och mer i egoismen eller att vakna
för världssammanhangen hon faktiskt
står inne i.
Genom människan
”Världstankarna” som har sin hemvist i
andesfären, är inte bara till för sig själva,
de erfar sin ljusverkan först när människans tänkande lyfter sig in i världtankarnas sfär. ”Världs-väsens-ljus” skänks i
”ande-skådandet” i frihet till människan,
som tänker i sanning. Så heter det i strofens första del. Världstankarna bönfaller
om detta ljus. Ljusets väsen uppenbarar
sig när det faller på något – på världstanken i människotanken. Det gudomliga ljuset måste alltså gå igenom människan om
det skall bli verksamt:

När det gudomlig-andliga
går igenom mänskligheten
kommer det att uppleva
ett väsen som tidigare inte
uppenbarats.
”När det gudomligt-andliga går igenom
mänskligheten kommer det att uppleva
ett väsen, som tidigare inte uppenbarats”.
(Antroposofiska ledsatser, 2 nov. 1924, GA
26). I grundstenens tredje strof, i vilken
människan för första gången lär förnimma sitt ”eget jag”, talas det samtidigt om de

högre hierarkiernas relation till människan och deras beroende av henne .
Det kosmiskas delaktighet
Det är intrycksfullt att människosjälen
som kallar på sig själv nu tillkallar själsandarna, den tredje hierarkins andar,
Angeloi, Arkangeloi och Arkai, så att de
ur djupen skall bönfalla inför det som
”höres i höjderna”! För människan lever inte enbart för sig själv utan hon är
av enastående betydelse för världens och
hierarkiernas utveckling: ”Människan är
på jorden för att gudarna behöver människan, att det som lever i kosmos blir tänkt,
känt och velat i människan. När människan på rätt sätt tänker, känner och vill det
som lever i kosmos, tar gudarna upp det
och planterar in det i världens gestaltbild
ning så att människan blir medbyggande i hela kosmos.” (GA 276, 8 juni 1923)
Om vi vaknar i ”Andens världstankar”,
presterar vi inte bara något för oss själva
utan hela kosmos tar del i denna process
och hör den tredje hierarkins kall. Detta
uppvaknade är av existentiell betydelse
för världens utveckling.
Ur Anthroposophie weltweit, nr 5/2o2o
Övers. Red., FN.
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Böckers
andning

Rudolf Steiner: Konst
och konstkunskap

Broar mellan liv och död

Wolfgang Held
Stapeln av tjugo nya band i Steiners samlade utgåva – GA – visar vad Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung presterat inom
det aktuella utgivningsprojektet 2o16 –
2o25. Till Rudolf Steiners 15o:e (2o11) födelsedag ställdes de då 35o banden ut i
en lång rad i verksamheten Mitte i Basel.
Dessa svävade under månader över huvudena på de många kafébesökarna i stadens centrum. Mer klassiskt som en bokvägg fanns de i utställningen om Rudolf
Steiner i Konsthallen i Wolfsburg (2o1o)
en bit från Berlin. Om bokstapel, bokrad
eller bokvägg, så är alla tre skuggbilder.
Hur skulle det bli om man för ett ögonblick lyfte upp dessa kanske 1oo ooo sidor
från det rumsliga in i tidsströmmen och
ställde de tusentals timmar föredrag från
Oslo till Prag, från Berlin till London inför sin själ och sedan än en gång gick vägen tillbaka till boken: från ord till stenogram och till första kopian, till den andra,
sedan till den tryckta versionen, sedan
till boken. Först fanns där hela världen,
dess kunskap, dess historia. Ur denna
formade Rudolf Steiner sina ord, sedan
var det igen så många som skapade bokstavsvärlden ur detta, så att det igen är en
enskild människa som nu kan uppleva en
ny värld, sin nya värld. Så pulserar andningen mellan världen och den enskilda
människan.
Wolfgang Held
Ur DG nr 44 2o2o
Övers. Red. GN.

Under hela sitt liv har Rudolf Steiner
brottats med frågan hur man ska tala om
konsten. Det blir särskilt tydligt när man
läser hans föredrag i ämnet som samlats i
bandet Konst och konstkunskap (GA 271).
De spänner från det berömda anförandet
”Goethe som skapare av en ny estetik” år
1888 till ”Konsternas psykologi” år 1921.
Eftersom han senare själv påpekat att föredraget från 1888 alltid behållit sin giltighet, påstås ibland att hans konstsyn inte
skulle genomgått någon utveckling. Jämför man första och andra Goetheanum har
man dock det synliga beviset på motsatsen. Dessutom kan det ju uppfattas som
grovt kränkande att förneka en människas utveckling under ett helt liv.
Vad som behåller sin giltighet och vad
som utvecklas går att studera och bilda
sig en egen uppfattning om, inte minst
genom de samlade föredragen i den här
volymen. Goethe förblir hela tiden närvarande, men det skildras också gripande
aspekter i samband med Novalis konstnärskap. Och mycket annat. Det är helt
enkelt i den här boken som Rudolf Steiners syn på konstnärliga frågor får sitt essentiella uttryck.
Boken kommer i början av 2o21 i svensk
översättning. Den kan förhandsbeställas
genom att mejla till info@bokhandelnvidar.se Då får du den till ett förmånligt
pris: 2oo kr + porto.

av Iris Paxino
Äntligen är den här, en b
k som många har vänta på.
Iris Paxino berättar här mycket personligt och ingående ur sitt arbete
med att hjälpa människor på båda sidor
av dödens tröskel.
Berättelser som kan hjälpa oss till en
bättre och djupare förståelse,
av tillvaron på båda sidor av ”tröskeln”.

Tröskeln till den
andliga världen
av Rudolf Steiner
Nyöversättning av en bok som Rudolf
Steiner skrev som komplement till de
andra ”grundböckerna”.
Här går han mer in på den enskildes upplevelser på vägen mot tröskeln och
upplevelser av tillvaron på ”andra sidan”.

De tolv heliga nätterna
av Sergej O. Prokofieff
Andra tryckningen av Prokofieffs mycket
uppskattade bok om vårt
förhållande till vår kosmiska omgivning
och hur vi kan finna
”En väg från Jesus till Kristus genom de
tolv heliga nätterna.
Böckerna kan bl.a. beställas från vår
internetbokhandel:
https://www.bokhandeln-vidar.se
Hälsningar Ottar och Tore på Wrå förlag
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Tillbaka och
framåtblick nov
2o2o
Tomas Olsson
Samtiden är väl den tid som vi tillsammans lever i och som genererar de bilder
och situationer som vi kallar vår verklighet. Då kan vi fråga oss om vi verkligen får
reala nutidsbeskrivningar levererade till
oss ur dagens mediavärld, jag är tveksam.
Det blir svårare och svårare att se vad som
verkligen sker i vår värld pga. av den korruption och snedvridning av det fria ordet
som vi idag utsätts för. Och anledningen
är naturligtvis mångsidig. Det onda och
det goda är inte längre så lätt fångat, politiska vänster och höger skalor gäller inte
längre. Internet har förändrat informationsflödet de gamla informationskanalerna har fått konkurrens. Omdömesbildningen har blivit mer komplicerad men
har också givit möjlighet till en fördjupad
förståelse av nutiden. Då och då ser vi
sprickor i fasaden som avslöjar auktoriteter och krafter som döljer sig bakom den
yttre makten. Vi börjar förstå att det nog
inte endast är statsministrar, presidenter och regeringsorgan som styr. Och vi
tvingas att börja tänka själv och inte bara
svälja den information som vi matas med.
Så i dessa tider då de s.k. samtidsbilderna
tenderar att få propaganda liknande ansikten som snarare vill programmera oss
än informera oss. Måste vi börja vakna ur
törnrosasömnen och se att det är omvälvande tider vi lever i där det vi kallat det
”normala” det öppna demokratiska samhället håller på att förändras eller stjälas
ifrån oss. Det talas om det hållbara samhället, den impuls som verkligen stod för
det hållbara samhället det var den Antroposofiska vilken verkligen skulle ha kunnat ge ett realt sådant bidrag. Men hur har
det blivit? Den Antroposofiska livsluften
har förträngts och förpassats ut i periferin
där impulsen för en bort tynade tillvaro.
Och ingen har höjt den minsta röst för
att påtala sorgen och skadan. Man borde
egentligen verkligen fördjupa sig i den frågeställningen för att kunna förstå vad som
gick fel. Varför Antroposoferna drevs ut
ur waldorfskolorna, varför Vidarkliniken
tvingades ner på knä, och det som såg så
lovande ut på 7o och 8o-talet, blev till ingenting blev till minnen. Vi får hoppas att
det blivit till frön åtminstone.
Jag lämnade en gång Järna efter tre år på
seminariet och pedagogiska linjen. En

oförglömlig tid i mitt liv och en tid som
gav mig min Antroposofiska livsluft och
mitt dito blodomlopp. Men också en impuls att gå vidare genom livet med en forskande hållning för att försöka förstå mer
av och omkring människans väsen och
mening. Vi lever i en tid där materialismen
(den som ignorerar det andliga) hela tiden
vinner mark och människoinflytande. Det
är idag en genuin kamp att upprätthålla en
andevetenskaplig kunskapssyn i en värld
som blivit mer eller mindre helt tekniskt
och atomistiskt genomsyrad. Och som i
viss mån behöver så vara.
Walter Liebendörfer betonade varje höst
betydelsen av det Mikaeliska modet, och
som nutids människan är i så stort behov
av för att kunna bära sitt liv genom dessa
tider.
Vi behöver informationskanaler som ger
stöd och information, men vad får vi? Vi
får ett SVT som varje kväll levererar ett
stort mått av skrämsel propaganda. Jag
pendlar varje dag mellan bostad och skola och ser varje dag fler och fler skrämda
unga människor som flåsar bakom sina
andningsmasker och som med spända
ögon iakttar om någon skulle komma för
nära. Vi behöver vara försiktiga och ta viruset och dess sjukdom på allvar, men behöver vi rädslan?
Jag jobbar i en kommunalskola med 6o%
invandrarbarn. Jag hör oftare arabiska talad på rasterna än svenska. Jag tycker mig
se ett samhälle som håller på att gå i sönder. Lund är då inte lika hårt prövat som
Malmö, många områden i Malmö är helt
dominerade av arabiskt talande människor. Möllevången som jag bodde på under
7o och 8o-talet är idag som att vandra genom gator i Damaskus eller Bagdad. Den
absoluta merparten av människorna som
du möter på trottoaren är inflyttade från
mellersta östern. Vart tog Sverige vägen?
De unga rebellerna som alltid funnits på
Möllevången, jag var själv en av dessa för
3o år sedan, hyser någon slags förakt mot
det svenska. Det tycks som om det i deras
ögon representera nationalism och något
förkastligt. Hur har det blivit så? Vem har
fört in den iden? Migration behöver inte
vara något stort problem men när elever
inte kan tala svenska och inte kan ta till sig
undervisningen, då blir det ett problem
som leder till underkända betyg och arbetslöshet. Integrationen upphör att fungera när volymerna blir för stora. Så enkelt
är det.
Med tanke på det som sker i Berlin i dagarna, så säger mig mina erfarenheter
från det Tyska samhället att de demokra-

tiska krafterna är starka där. Oavsett vad
Svenska fördomar säger. Berlin är ett tolerant och liberalt ställe närmast en aning
hippieartat men där går man ”man ur
huse” när de mänskliga rättigheterna är
hotade. Man står upp för den frihetsimpuls som är ryggraden i de västerländska
samhällena, det visar på mod och integritet. Den svenska folksjälen är nog en aning
allt för timid och foglig för den sortens reaktioner men det skulle inte skada om en
sådan ville vakna även här. Forumbladet
och svensk antroposofi skulle behöva en
uppryckning och en dos Mikaeliskt mod
för att kunna bli en hörbar röst igen och
för att hitta tillbaks till en förbindelse med
nutidsverkligheten. Min upplevelse och
min syn på Rudolf Steiners sätt att tänka
och formulera sig är att han alltid relaterade till en konkret verklighet vare sig denna är fysisk eller andlig. En konstitutions
beskrivning har alltid med en bestämd
individ att göra eller en eurytmistiskgest
har alltid med en väsens artad situation eller verklighet att göra. Det finns alltid en
konkret beröringspunkt med verkligheten. Kanske kan man föra tillbaka den in
i Forumbladet igen, så att man kan börja
se klart på den verklighet vi lever i idag.
En verklighet som börjar skifta karaktär
då vi närmar oss Arimans incorporation.
Vi ser, tycker jag tydliga tecken på detta i
vår vardag, men då måste vi börja öppna
ögonen och se klart på det som sker och
inte blunda eller fly ifrån det. Fegheten
måste bytas ut mot mod så att vi kan vilja
välja Kristus. Det är bara det att jag tror att
det kommer att ta ett stycke tid till innan
människor får kraft nog att verkligen vilja
välja Kristus. Troligtvis behöver man först
svälja en rejäl dos av tyranni och totalitärt
människoplågeri innan det blir ett medvetet val. De människor med erfarenhet från
det Sovjetiska experimentet vet redan hur
illa den dosen smakar. Och vet att välja
bättre men tydligen så går människans
väg genom lidandet.
Till nästa nummer av tidningen har vi bett
Tomas svara på "7 frågor".
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TRUST

Inbjudan till
”Resa i Rudolf Steiners
fotspår”
7:e resan 2o21

Internationell studentkonferens
6 – 1o april 2o21, Goetheanum
To all High School Students Worldwide you are invited!
Trust is an important and versatile
foundation in our lives that can be experienced on three levels:
In the personal sphere, trust can be
summed up as “self-confidence”. On the
interpersonal level, trusting each other,
as well as responsibility and belief in
loyalty, are related to each other. From a
social perspective, also reflected in politics, the personal meets the interpersonal
level. Only through a balance between
one's contribution to society and the individual benefit arising from such contribution, can a harmonious-functioning
community be created. It is important
that we question trust but not to doubt it,
in order to enter with confidence a path
towards the future.
At the “Trust” conference we will deal
with aspects of ourselves, each other, and
society. Through this theme, we invite
you to work with questions of the future,
which concern us all.
More information www.isc.international

Goetheanum

Living
Connections
Meditation inspirerad av antroposofi
22 – 25 april 2o21, Goetheanum
“Living Connections, kommer att vara
ett möte med mångfalden i antroposofisk
meditation. För alla människor som vill
närma sig existentiella livsfrågor, i vardagen och i det professionella livet, och
övande närma sig ett självständigt omdöme. Genom ett öppet utbyte av erfarenheter och metoder, visas på en individuell
ansvarstagande väg. Den levande förbindelsen mellan alla övande människor är
horisonten för den här händelsen.
Websida: www.living-connections.info

Resan fokuserar på Rudolf Steiners 4o
första levnadsår. Vi börjar i Wien, där
resan sedan går vidare till Weimar, och
slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf
Steiner och hans offentliggörande av det
teosofiska, sedermera det antroposofiska
kunskapsstoffet från början av 19oo-talet.
Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiners personlighet
och att skapa en större förståelse för
hans bevekelsegrunder och motiv till
sitt handlande under senare delen av
hans liv efter år 19oo.
Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf Steiners
biografi, med anknytning till den ort som
vi just befinner oss på.
Två klassiska konserter planeras in i programmet, i Wien och Berlin.
Resan äger rum från måndag 13 september till måndag den 2o september 2o21
Måndag 13/9 Flyg till Wien. Välkomstmiddag. Introduktion, studier.
Tisdag 14/9 Rudolf Steiner som barn och
ungdom 1861-1879. Tågutflykt till olika
orter söder om Wien.
Onsdag 15/9 Rudolf Steiner i Wien. 1879189o Stadsvandring-rundtur. Konsert
Torsdag 16/9 Tåg till Weimar
Fredag 17/9 Rudolf Steiner i Weimar.
189o-1897 Stadsvandring, Goethemuseum, Goethe-Schiller-arkiv m.m
Lördag 18/9 Weimar/ Tåg till Berlin
Söndag 19/9 Rudolf Steiner i Berlin 18971923. Besök på platser med anknytning
till Rudolf Steiners tid i Berlin
Avslutningsmiddag och Konsert
Måndag 2o/9 Berlin/ Hemresa med flyg
Allt detta ingår i kostnaderna för resan:
biografistudium, flyg (från Stockholm),
hotell ***(dubbelrum), frukost, tåg
Wien-Weimar-Berlin, (ingår ej för de som
åker Interrail) tunnelbana, konserter,
museer och guider, välkomstmiddag i
Wien och avslutningsmiddag i Berlin:
13.5oo kr.
Enkelrumstillägg: 1.8oo kr
Om man väljer bort flyg och åker tåg istället (Interrail) till Wien och från Berlin,
så ombesörjer man det själv mot
prisavdrag på 3ooo kr.
Kostnad för lunch och resterande middagar tillkommer.
Vid eventuellt återbud, p.g.a. sjukdom
etc., så sker ingen återbetalning, utan

ombesörjes av var och en genom
egen tecknad avbeställningsförsäkring.
Välkommen att höra av dig, om du vill
följa med oss på resan.
Lennart Nilo, Jürgen Vater,
Anne-Charlotte Nilo
Intresseanmälan senast 1 mars 2o21
till kontaktperson:
Lennart Nilo mobil: o7o6285576
mejl: lennartnilo(at)gmail.com
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Konstskolan
Under våren 2o21 öppnar en Konstskola
i Järna, ett initiativ av konstnären Tobias Sjöberg. Undervisningen sker genom fristående tematiska endagskurser,
vilka även involverar internationella
gästföreläsningar. Inga förkunskaper eller intagningsprover efterfrågas, men i
covid-tider har kurserna begränsat med
deltagarplatser.
Första kursen ”Horisonten - om rodnaden” äger rum 27 februari, 2o21
För anmälan och mer information:
www.konstskolan.nu

k a l en da r i u m

Kalendarium för Fria Högskolan för Antroposofi
Högskolearbetet med
klasstimmarna våren 2o21
Baskemölla
7 februari, 11 april och den 13 juni.
Tid: 1o:3o - 12/13.
Klassansvarig: Hester Renouf.
Dormsjö
7/2, 11/4 och 3o/5 2o21 klockan 1o-12. Arbete med klassmaterialet.
Klassansvariga: Martin Hausner och
Malte Nordling. Lokal: Brukskontoret i
Stora herrgården i Stjärnsund.
Göteborg
Klassarbete:
Lördag den 23 januari kl. 1o-12
Lördag den 27 februari kl. 1o-12
Lördag den 27 mars. kl. 1o-12
Lördag den 24 april. kl. 1o-12
Lördag den 29 maj. kl. 1o-12
Eurytmiskt fördjupningsarbete:
Lördag den 16 januari kl.1o-12
Lördag den 2o februari kl1o-12
Lördag den 2o mars. kl.1o-12
Lördag den 17 april. kl.1o-12
Lördag den 22 maj kl.1o-12
Lokal: Kristensamfundets lokal, Doktor
Forselius gata 12, 41326 Göteborg.
Klassansvariga Vendela Klose och Inger
Wennerblom.
Järna
Lördag 6/2 i Kulturhuset
9.3o-1o.3o Meditationsövning i samband med nittonde klasstimmen
11.oo-12.oo Nittonde klasstimmen
- OBS! Därefter vissa ändringar gällande
tider och lokaler Lördag 27/2 i Robygge (Antroposofiska
Sällskapets lokal)
1o.oo-11.3o Förberedelse inför första
klasstimmen. Inledning, meditationsövning och gemensamt samtal om klasstimmen.
Lördag 27/3 i Kulturhuset
1o.oo-11.oo Första klasstimmen.
Lördag 17/4 i Robygge (Antroposofiska
Sällskapets lokal)
1o.oo-11.3o Förberedelse inför andra
klasstimmen. Inledning, meditationsövning och gemensamt samtal om klasstimmen.
Lördag 8/5 i Kulturhuset
1o.oo-11.oo Andra klasstimmen.
Klassansvariga i Järna: Botvid Aquilon,
Anna Hallström och Inger Hedelin

Kalmar
Söndagen den 21 februari kl 9.oo - 11.45
(klasstimme 9)
Söndagen den 14 mars, kl 9.oo - 11.45
(klasstimme 1o)
Söndagen den11 april, kl 9.oo - 11.45
(klasstimme 1o)
Söndagen den 9 maj, kl 9.oo - 11.45 (klasstimme11)
Lokal: Kemisalen på Solmarka gård
Klassansvarig: Hans Johannesson
Norrköping
17 jan. Kl 1o.oo 3:e klasstimmen.
14 febr. Kl 1o.oo. Bearbetning av 3:e
Klasstimmen.
21 mars. Kl 1o.oo. 4:e klasstimmen.
11 april. Kl 1o.oo. Bearbetning av 4:e.
Klasstimmen.
9 maj. Kl 1o.oo. 5:e klasstimmen
Klassansvariga: Elisabeth Löve, Birgitta
Johansson
Stockholm
Lördagar kl 1o
13/3
I:11
27/3
Fördjup. Ledsatserna 127-13o
1o/4
I:12
24/4
Fördjup. Ledsatserna 131-133
8/5
I:13
22/5
Fördjup. Ledsatserna 134-136
5/6
I:14
Lokal: Hagagatan 14, Stockholm.
Klassansvariga i Stockholm: Thomas
Andersson, Per-Erik Jonsson, Göran Nilo
Umeå

1o/1: 16 kl t
14/2: 17 kl t
14/3: 18 kl t
18/4: 19 kl t
Klasstimmarna hålls kl o9.3o i Salen på
Mariagården, Kassjö.
Upptakt lördagar kl 16.3o inför klasstimman söndag.
Klassansvariga: Ursula Flatters och
Janecke Wyller
Växjö
lördag 3o:e januari kl 11.oo
torsdag 11:e februari kl 14.oo samtal
lördag 27:e februari kl 11.oo
torsdag 11:e mars kl 14.oo samtal
lördag 27:e mars kl 11.oo
torsdag 15:e april kl 14.oo samtal
lördag 24:e april kl 11.oo
torsdag 13:e maj kl 14.oo samtal
lördag 29:e maj kl 11.oo
torsdag 1o:e juni kl 14.oo samtal
lördag 19:e juni kl 11.oo
Lokal: Kungagatan 31 Växjö
Klassansvariga: Karin Andren
o7o 5298586 och Annica Johansson
o7o 9947887.

Kalendarium för
Antroposofiska
Sällskapet
Alla aktiviteter är inställda p.g.a.
rådande pandemi!
Titta gärna in i kalendariet på vår hemsida - där annonseras nya händelser och
möten så snart det blir möjligt!
antroposofi.nu/kalender

Din E-post?

Sänd oss gärna din e-postadress
till kontakt@antroposofi.nu
Det är fortfarande många medlemmar
som vi inte når med e-postutskicken

Kontakt med högskolan
Vill du ta kontakt med någon klassasvarig kan du få kontaktadressen via
Antroposofiska Sällskapets sekretariat,
Joel Hallklint e-post:
kontakt@antroposofi.nu
tel: o8-554 3o2 2o

NORRKÖPING

Norrköpingsgruppen
Antroposofiska Sällskapet Norrköpingsgruppen är en lokal sammanslutning av
medlemmar i det Allmänna Antroposofiska Sällskapet.
Antroposofiska Sällskapet är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som har till syfte att stödja en fri
högskola för antroposofisk forskning.
Högskolan arbetar med att utforska
sambandet mellan de andliga-ickemateriella sidorna av människan och den
materiella världen, och dess ursprung
och mening. Metoden är meditation och
praktiskt arbete.
Denna forskning har inspirerat arbetet
i många olika verksamheter, t.ex. waldorfpedagogik, biodynamiskt jordbruk,
antroposofisk läkekonst, läkepedagogik,
olika konstarter som arkitektur, eurytmi
m.m.

k a l en da r i u m

Antroposofiska Sällskapet är öppet för
alla som ser något berättigat i antroposofi. Den som har frågor eller vill bli medlem av Antroposofiska Sällskapet kan
vända sig till någon i styrelsen för Norrköpingsgruppen.
Norrköpingsgruppen har en lokal för
sammankomster och där finns ett bibliotek med huvudsakligen böcker och föredrag av Rudolf Steiner.
Adress:
Hagebygatan 69, 6o3 52 Norrköping.
E-post: antroposofi.norrkp@telia.com
Bankgiro: 5861-o254
Hemsida:
www.antroposofi.nu/norrkoping
Vid bokning av lokalen kontakta Kerstin Hallström tel. o733-38 58 53
Biblioteket har öppet tisdagar 18.oo –
18.3o under tiden september till och med
maj. Övrig tid: kontakta någon i styrelsen.
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 1 sept. kl. 18.3o - 19.45.
Vi börjar höstens arbete med studium
av bl a ”Grundstensmeditationen” av
S Prokofieff. Kontaktperson: Maivor
Forster. tel. o739 – 792 338. Nya deltagare
är välkomna!
Vitaliserande eurytmi
Välkomna till stärkande och livgivande
eurytmi i grupp i Ensjöholms vackra
sal. Åtta onsdagar 18.oo med start 16/9.
Anmälan till Elisabeth Löve o76o-29 49 58
Kostnad 5oo kr
Meditation
Sönd 13/9, 11/1o, 8/11 och 6/12 kl. 17.
-18.3o på Hagebygatan 69. Introduktion, övningar och samtal. En väg till
att praktisera antroposofisk meditation.
Vi börjar om med ”När vetskap blir till
kärlek - Meditation som kunskapsmetod”
av Arthur Zajonc. Nya deltagare är varmt
välkomna. Anmälan görs till Dori Inderbitzin. tel: o737- 23 oo 88 el. o121- 133 43.
”Te hos Sofie” på söndagar
Start onsdagen 26 aug kl. 18:3o – 2o:3o
Sedan gruppen startade 2o17 har vi

studerat boken Teosofi och studerar nu
Andlig Skolning. Nya medlemmar är
varmt välkomna! Vi varvar bokstudierna
med att då och då bjuda in mer erfarna
personer till samtal kring olika relevanta
ämnen. Mötena sker varje onsdag i lokalen på Hagebygatan 69. Kontaktperson:
Eskil Hallström. Tel. o7o6-98 18 88
eller eskil.hallstrom@gmail.com

Kalendarium
Onsd 6 jan
Trettondagsfirande med Trekonungatema
Plats: Hagebygatan 69. Tid: månd 6 jan
2o2o kl. 16.oo – 17.3o. Kaffe och kaka.

STOCKHOLM

Stockholmskretsen
Föreningen Stockholmskretsen är en
ekonomiskt fristående förening inom
Antroposofiska sällskapet i Sverige.
Stockholmskretsens uppgift formuleras i stadgarna: att ”initiera, bedriva,
samordna och understödja ideell antroposofisk 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 årsavgiften 3oo-5oo kr på vårt bankgirokonto:
474-3167 - OBS viktigt: 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
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)
Öppettider: tisdagar kl 16-18
Välkommen!

Kursverksamheter
• Luncheurytmi
• Måla med växtfärger eller olja
Se hemsidan för aktuell och all övrig
information
www.antroposofi.nu/stockholm
Under rådande corona-förhållanden har
styrelsen beslutat avvakta med arrangemang på Hagagatan under januari och
februari och hoppas att vi kan komma
igång i mars.
För alla arrangemang gäller föranmälan
så vi kan hålla antalet deltagare enligt
restriktionerna. Anmälan görs tidigast
en vecka före varje evenemang och senast
dagen före, till:
stockholmskretsen@antroposofi.nu eller
sms/ring till o7o-285 65 56
Så planerar vi och hoppas att vi kan
genomföra följande:
Tisdag 23 mars kl 19
Årsmöte för Stockholmskretsen
Tisdag 3o mars kl 19
Isenheimaltaret - ett terapeutiskt påskmotiv. Mats Wilzén
Onsdag 31 mars kl 19
Påskföredrag, ämnet meddelas mer specifikt senare. Mikael Gejel
Tisdag 6 april kl 19
Trialog
Tisdag 2o april kl 19
”Efter Ragnarök” presentation av senaste
boken. Rebecka Vik
Tisdag 4 maj kl 19
Mod till sårbarhet – om Venus födelse
Ylwa Breidenstein
Välkomna! Stockholmskretsen

a nnonser
a nnons

a nnons

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET

TRIA – tregrening i arbetslivet

Medarbetareförbundet - MeF

Medlemsgrupper

TRIA – social tregrening i arbetslivet – är
branschen som organiserar antroposofiskt orienterade huvudmän i Arbetsgivaralliansen. Vår rådgivare Jenny Stake
Fredriksson, som främst svarar på frågor
inom vård och omsorg, kan nås på telefon
o8-545 912 17, jenny.stake-fredriksson@
arbetsgivaralliansen.se. Hon flankeras av
vår tidigare branschansvarige Jonas Bergman, som har skolfrågor på sin palett och
kan nås på o8-545 912 o8, jonas.bergman@
arbetsalliansen.se.
Det nyvalda branschrådet har nu under
hösten i dessa Covid-19-tider, mötts digitalt ett antal gånger. Temat under mötena
har i huvudsak handlat om de prolongerade (uppskjutna) avtalsförhandlingarna
från i våras, där nu Arbetsgivaralliansen,
Aa träffat nya bransch- och löneavtal, som
sträcker sig fram till 3o april 2o23.
TRIA har ännu inte något eget centralt
avtal med sina avtalsparter (Medarbetareförbundet, Kommunal, Vision och Lärarnas Samverkansråd) utan är i huvudsak
hänvisad till avtalen inom branscherna
Vård och Omsorg samt Utbildning och
Folkbildning, där TRIA har ett hängavtal.
Vidare är två TRIA-ledamöter adjungerade i branschkommitté Vård och Omsorg
samt i branschkommitté Utbildning och
Folkbildning.
Remissvaret till den statliga utredningen gällande översyn av LSS-insatser, är nu
inskickad där TRIA-medlemmar har lämnat bidrag till svaret, som kan läsas på Aa:s
hemsida.
Vi vill åter uppmärksamma våra medlemmar om vården av lokalavtalen och
även möjligheten att upprätta nya avtal
vid behov.
På Aa:s hemsida www.arbetsgivaralliansen.se kan du ta del av aktualiteter av
olika slag och även ta del av Aa:s kursutbud, som för närvarande sker i form av
webinarier.
TRIA har som mål att utifrån idén om
den sociala tregreningen inspirera huvudmän att bl.a. utveckla socialt hållbart
ledarskap:
• Ett fritt kreativt och socialt liv, som ger
mening och möjlighet till personlig utveckling och initiativtagande under ansvar
• Ett rättsliv präglat av alla människors
lika värde med rättigheter och skyldigheter
• Ett solidariskt förhållningssätt i arbetsliv och ekonomi där olika prestationer styrs av behov.

Vi är fackförbundet för alla medarbetare i
de antroposofiska verksamheterna
Vårt uppdrag är att stödja samverkan mellan jämlikar – i levande organisationer!

Hälsar branschrådet TRIA
genom Rüdiger Neuschütz
som önskar skön Jul- och Nyårshelg

MeF är till för alla medarbetare oavsett vad
man arbetar med. MeF ger medlemmarna
stöd utifrån en unik kombination av kunskap i arbetsrätt och bred erfarenhet av antroposofisk självförvaltning.
Vi har god kännedom om antroposofiska
verksamheters olika särart, organisation
och kultur. De medarbetare som vill utveckla samverkan och medinflytande i verksamheterna kan därför få ett bra stöd av MeFs
kollektivavatal. De verksamheter som ser
det som ser ett stort värde i medarbetarnas
delaktighet och medansvar kan också de få
ett bra stöd av MeFs kollektivavatal.
Vår nya avtalspart:
Arbetsgivaralliansen-TRIA
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”. Hängavatlen 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

Ny studiegrupp:
arbete med skolningsvägen
Vi startar en ny studiegrupp med Erland
Kornfeld där vi samtalar om skolningsvägen och meditation. Etc.
Vi börjar onsdag den 18 nov, kl 19 på Hagagatan 14, Odenplan
Vi vill träffas en gång i månaden.
Alla som vill är välkomna att delta i detta
arbete.
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
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
Henrik Åström
astrom62@gmail.com
Kalmargruppen, Kalmar
Hans Johannesson, o73 5673226
Mariagruppen, Västerås
Kristina Mezéi, o21-8o4649
Mikaelgården, Järna
Dick Tibbling, o8-551 5oo 67
Norrköpingsgruppen
Birgitta Johansson
Novalisgruppen, Järna
Kristian Holmberg, o7o3- 688 544
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,

Medlemsin for mation
daniel.ekman@oask.se, o7o-633 93 23
Österlengruppen, Baskemölla
Eva Breitholtz, o73649o3oo
evabreitholtz@gmail.com
Läs mer om grupperna på hemsidan:
antroposofi.nu/ studie_arbetsgrupper

F r å n sek r eta r i atet

Medlemskap
Goetheanum meddelade att man under
september 2o2o välkomnat 1o4 nya medlemmar. Och under perioden 5 september
- 12 oktober 2o2o, är 42 ej längre medlemmar (utträden, tappade medlemmar och
uppdaterade medlemslistor i landssällskapen) i Allmänna Antroposofiska Sällskapet.
Källa: Anthroposophy Worldwide, Nr. 11, 2o2o.

Din E-post?

Sänd oss gärna din e-postadress
till kontakt@antroposofi.nu
Det är fortfarande många medlemmar
som vi inte når med e-postutskicken

Medlemssekretariat
i Robyggehuset, Ytterjärna
Mån-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

För styrelsen,
Erland Kornfeld, kassör.

gr afisk for m
Ritator
t ryck
Bold Printing Mittv

Mejlutskick
Meddela oss din mejladress till:
kontakt@antroposofi.nu
så skickar vi dig löpande information

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

Bli medlem!
antroposofi.nu/blimedlem
Betala enkelt med Swish
Läs in denna qr-kod med Swish-appen i
din mobil!

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
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,
Kulturcentrum Järna 15, 153 91 Järna
ISSN 14o4-4277

Inga ändringsförlsag har inkommit till
budgetförslaget i kallelsen till Höstmötet
2o2o.

Härmed fastslås medlemsbidraget enligt
förslaget.

r eda k t ionsk r ets
Berit Fröseth
Felix Nieriker
Göran Nilo
Joel Hallklint

Kalendarium på hemsidan
antroposofi.nu/kalender

Budget 2o21

Härmed fastslås budgeten enligt förslaget.
Enligt förslaget i förra tidningen så blir
medlemsbidraget 2o21 samma som för år
2o2o.

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

Utgivningspla n för 2o2o
Deadline för 1-2o21 ca 1a mars.
För längre uppslag, vänligen anmäl i
god tid innan deadline.

Styrelse
Antroposofiska Sällskapets styrelse:
Janne Silvasi, landsrepresentant
janne@antroposofi.nu o8-554 3o2 2o
Maria Norberg, sekreterare
maria@antroposofi.nu

Sussie Hansen
susie@antroposofi.nu

Annie Meijer

annie@antroposofi.nu

Ilve Steiber

ilve@antroposofi.nu

Erland Kornfeld, ordförande & kassör
erland@antroposofi.nu

A nnonser ing
Kontakta oss. För privatpersoner: radannonser 8o kr. Tidskriftens format: höjd
315 mm, bredd 235 mm.

Ärkeängeln Gabriel
Rik ten Cate arbetar med ärkeänglarnas gester under
årsloppet. I framställningen av Gabriel accentueras
den vertikala rörelsen och uttrycker en kraftfull dynamik. Vingarna är oproportionerligt långa och sträcker
ut sig i det oändliga. Detta är inte änglar som flyger in i
ljuset, utan varelser som sänker sig och förkroppsligar
en tyngd. De är påtagligt närvarande och önskar att ta
plats på mänsklighetens arena. Kanske är det en dold
glädje, livets nya frö, som Gabriel gömmer under sina
vingar? I en osäker och bräcklig tid bär han budet att
något vackert kommer att hända.
Skulptören Rik ten Cate är född i Amsterdam 1955.
Han har en rik allsidig produktion och arbetar med olika material; brons, trä, sten, mosaik och glas. Det konstnärliga uttrycket är både abstrakt och föreställande och
innehållet rör sig alltifrån det sublima till det lekfulla,
humoristiska. Rik ten Cate är verksam som bildlärare
inom waldorfpedagogiken. Han har också varit med
i styrelsen i Antroposofiska Sällskapet och ledare för
Bildsektionen i Holland. Idag är han med i gruppen
som ansvarar för ledningen av Bildsektionen i Dornach
tillsammans med Christiane Haid.
Bild framsida: Rik ten Cate: Ärkeängeln Gabriel, brons.
Text: Berit Fröseth.

