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Sommeruker Spirituell Økologi

Soleggen Fjellstue (Jotunheimen) 31. Juli - 13. August 2017
Dirk Kruse: Å møte naturens vesen(er)  – gjennom imaginasjon, inspirasjon og intuisjon
Dr. Gunter Gebhard: Å se med Goethes øynene – planter, stein og stjernehimmel
Dr. Manfred Schleyer: Kraftvirkninger i naturen – mennesket og det levende
Martin Hollerbach: Trær, kulturlandskap og biodynamiske preparater

Sommeruka “Spirituell økologi” ønsker å invitere til å øve sammen i praksis å “lese i naturens 

Metoder i åndsforskning 
i nordisk natur

Fire kvalifiserte spesialister innen spirituell naturforskning vil 
bidra til plenums- og arbeidsgrupper: Dirk Kruse, Dr. Gunter 
Gebhard, Dr. Manfred Schleyer, Martin Hollerbach. I tillegg 
gjestforelesere.

Form- og livskrefter i landskapet
Empatisk naturobservasjon

Meditasjonsforskning
Etergeografi

facebook: baldron.no/events

http://summerweek.baldron.org


 Norge, Nord-Europas vest, har en rå, nesten 
overveldende naturkraft. I den elementære kraften fra grun-
nfjell og vann i en overflod av lys - overalt kan du føle deg 
invitert til å oppleve naturen åndelig, vesensaktig. Fantasi 
og inspirasjon ligger så å si utbredt i landskapet, her og der 
fremhevet av stavkirker. 
 Ansporet av pionerprosjekt i 2016 ønsker vi å 
fortsette å bygge og utvide dette: Med et sommer-retreat i 
Jotunheimen, i en avslappet, dialogisk atmosfære - under en 
vid himmel, i åpen fornemmelse (også i det mellommenne-
skelige), sjenerøs og tankesterk.
 I den første uka handler det om å gi et verktøy for 
en dypere betraktning og forbindelse med naturen, meto-
disk og gjennom øvelser. I den andre uka inviterer vi til 
dagsutflukter til de omliggende høyder og daler, fjorder og 
stavkirker. 
 Og hva kan vel ikke skje når mennesker, folkes-
jeler og landskapsvesener – de små og de majestetisk store 
-  setter hverandre stevne? 
 Vi inviterer på det hjerteligste til denne dialogen 
med det levende!

 Naturvitenskapen er nå i en dyp 
krise. Ødeleggelsen av «om-verdenen» og 
det audiovisuelle overgrepet på individets 
indre verden, er uttrykk for en fundamen-
tal mangel på forståelse av det levende. 
Uten forbindelsen med naturen – og også 
naturen i oss, altså vår egen kropp – blir 
forskningen ufruktbar, trangsynt, manip-
ulerende og manipulerbar med hensyn til 
økonomiske interesser. 
 Står naturvitenskapen i sin 
nåværende form ved veis ende, dogma-
tisk forkrampet og i særlig grad intolerant 
overfor den uhildede naturfornemmelsen, 
den som en gang var utgangspunkt og in-
spirasjonskilde for naturvitenskapens kul-
turdannende kraft?  
 Kan vi få naturvitenskapen inn i 
et nytt farvann hvor undring, spørsmål og 
selvrefleksjon igjen leder forskerne?

Hva det handler om
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