Jagets spår i världen:
Biodynamisk odling i öknen
(Sekem) och i norra Indien (Darjeeling Organic
Tea Estates), samt Goetheanum Association.
Detta är den sjätte och sista av våra kortkonferenser om jagets utveckling och
uppgifter. Vi började med de två språken vi måste lära oss, naturvetenskapens
och Mikaels språk. Vi har sedan sett hur jaget utvecklas vid mötet med
naturrikena, från fysikens kvantvärld över till det levande. Vi har frågat oss hur
det är i den värld jaget självt kommer från? Vi vill nu denna sista gång se på
hur vi människor inte bara förstör jorden, men också med jagets krafter bygger
upp något fräscht och mänskligt just från denna jagvärld.
Det nya kommer när vi inte bara reagerar på krafter i det förgångna, men
genom utvecklad iakttagelse får syn på sammanhang som vi fritt väljer att
intressera oss för. För att citera Rudolf Steiner:
”Jeg ber er att noga skilja på de upplevelser man har ut ur fakta, och de man
har ut ur relationer mellan fakta. Livet kan verkligen delas in i två delar, som
utan gräns löper in i varandra; nämligen i upplevelser, som är strängt
betingade genom tidigare orsaker, genom karma, och upplevelser som inte är
betingade av karma, som som dyker upp i vårt synfält som något nytt.”
(Evolution, involution og skabelse ud af intet, Forlaget Jupiter, Odense 1986,
side 11)
Kan vi se på ett initiativ om det växer fram ur blott och bart ett profittänkande,
eller om det har framtidskrafter, något vitalt och nytt i sig? Vi tittar särskilt på
tre spännande initiativ, där järnabon Rembert Biemond är starkt involverad.
Samtidigt ser vi närmare på hur antroposofiskt inpirererade verksamheter
finner en samarbetsform som spänner utöver alla existerande
branchorganisationer. Avslutningsvis ser vi på frågan om finansiering av
antroposofisk kulturell aktivitet inom och utom antroposofiska sällskapet.
Fredagen 26 oktober
19.00 – 21.00 Jagets spår i världen (Daniel Håkanson), Sekem och
Darjeeling Tea Estates (Rembert Biemond)
Lördagen 27 oktober
10.00 Goetheanum Association – vad är tankarna bakom detta?
(Rembert Biemond)
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Kulturhuset
i Ytterjärna

Praktiska upplysningar:
Mötet är fritt för
medlemmar.
Övriga 200 kr.
Lunchmöjlighet finns i
Kulturhuset och i
Matbygget.
Övernattning kan
ordnas genom
Kulturhuset.
Hjärtligt välkomna!
För styrelsen
Daniel Håkanson

12.00 Paus
13.30 Eurytmi (Kerstin Nilsson)
14.00 Hur utvecklar vi en hållbar ekonomi för antroposofisk utveckling?
(Erland Kornfeld)
15.00 Kaffepaus
15.30 Avslutande samtal.

Antroposofiska
Sällskapet

