
Sommeruke spirituell økologi

Metoder i åndsforskning
i nordisk natur

empatisk naturbetraktning

livskraft Spirituell økologi meditasjonsforskning

etergeografi

med bl.a.

Dr. Manfred Schleyer - leder for Institutt for strømningsvitenskap (Theodor Schwenk-
vannforskningsinstitutt)
Christine Sutter - konstellasjonsforsker ved Institutt for strømningsvitenskap,
kursholder, naturpedagog og virkningssensoriker
Dirk Kruse - bedriftsrådgiver, grunnlegger for metoden «sjelelig iakttakelse av
naturen» og utdanningen «Spirituell organisasjonsutvikling»
Dorian Schmidt - grunnlegger av Bildekräfteforschung /Empathic Food Testing, en
åndsvitenskapelig metode som er blitt sentral i bl.a. kvalitetssikring av biodynamisk
mat og nyavling («Bingenheimer Saatgut»)
Frank Burdich - Konsulent og kursleder i Europa, USA og Russland; anvendt
åndsforskning innen naturmedisin, jordbruk og sosiale organismer



Program: Oversikt
Sted: Solobservatoriet Harestua, ca. 40 min nord for Oslo sentrum; Oslo og omegn.

Tidsrom: 1.-5.8.2016 (med opptakt og etterklang 30.7.- 7.8.2016)

- Forspill 30.-31.Juli: Bienes klang i landskapet – spirituell økologi i praksis

- Opptakt i Oslo søndag 30. Juli: Debattforum Spirituell økologi i pedagogikk og samfunn

- Hovedprogram: Sommeruke mandag 1. til fredag 5. august: Retreat, meditasjonsforskning

- Valgfritt: Fordypningsseminar med Dorian Schmidt: Landskapsstudier

- eller: Etterklang 6. og 7.august: Ekskursjoner og frie initiativ i Oslo og omegn

- (Etter ønske som fortsettelse: Nachspiel: Vandreuke med landskapsfornemmelse 8.- ca. 13. august)

Språk: Tysk og norsk, i arbeidsgruppene også engelsk

Pris*: 3600 kr (studentrabatt og stipend på spørsmål); Mat: 1400 kr.

Samlet beløp overføres til Konto 12540563363 ved Cultura bank, stikkord «Summerweek».
IBAN: NO8112540563363, BIC: CULTNOK1

Overnatting: fra og med 100 kr / natt (telt); i 4er eller grupperom fra 200 kr / natt; ekstern i enkeltrom
og dobbeltrom i B&B eller privat utenom kurslokalene. Rom betales på stedet.

Info: summerweek.baldron.org Facebook: baldron.no

Koordinasjon: Raphael Kleimann, BALDRON baldron.org
*Prisene gjelder kujn sommeruka 1.-5.8. fordypningskurs med Dorian Schmidt (1800 kr) og ekskursjoner (varierende , ca 100- 300 kr)  kommer i tillegg.
Vandreuke er ikke inkludert. –

For reduksjon eller stipend eller som hjelper, ta kontakt. event-hjelp kan omfatte: matlagingen; hjelp med markedsføringen, skaffe flere deltakere.



Sommeruke spirituell økologi

Intensjonen med sommeruka
Naturvitenskapen befinner seg i dag i en dyp krise. Ødeleggelsen av «om-verdenen» og det
audiovisuelle overgrepet på individets indre verden, er uttrykk for en fundamental mangel på
forståelse av det levende. Uten forbindelsen med naturen – og også naturen i oss, altså vår egen kropp
– blir forskningen ufruktbar, trangsynt, manipulerende og manipulerbar med hensyn til økonomiske
interesser. Står naturvitenskapen i sin nåværende form ved veis ende, dogmatisk forkrampet og i
særlig grad intolerant overfor den uhildede naturfornemmelsen, den som en gang var utgangspunkt og
inspirasjonskilde for naturvitenskapens kulturdannende kraft? Er det nødvendig å lede den inn i et nytt
farvann hvor igjen undring, spørsmål og selvrefleksjon leder forskeren? Og er det mulig? Lønner det
seg kanskje å gå til kildene for den vestlige fascinasjonen for naturforskning, en søken etter «Mater
Materia»?
For druidene og de irsk-skotske munkene var det innvielsesveien: Å stå oppreist i vær og vind for å
erkjenne seg selv som medskaper av den ufullendte naturen. Utrustet med denne kraften, innrettet de
i viking-land de første solkors og kirker – lenge før pavens utsendinger fikk fotfeste. Irland-Skottland,
Vest-Europas nord, og Norge, Nord-Europas vest, er siden kulturelt forbundet, og de deler dessuten en
rå, nesten ubendig naturkraft. Hvorvidt den opplevende erkjennelsen av naturen står åpen som
skoleringsvei for en moderne bevissthet, om en «dåp ved elementene» er mulig under de nåværende
forholdene, kan vel ikke undersøkes bedre enn på øya Iona – og i Norge mellom fjell og fjord.
En følende erkjennelse av naturen har altså i Skandinavia en spesielt fruktbar jord - men foreløpig litt
"upløyd". Hva kan vi bygge på for å komme videre med denne sentrale oppgaven? Det har da også
allerede funnet sted vesentlige initiativ, som "School of Nature", og blant annet et første seminar om
forskning av formative krefter (Bildekräfteforschung) med Dorian Schmidt. Dessuten er det utgitt en
antologi om «Spirituell økologi» på Antropos Forlag, og Flux forlag kommer stadig med bøker og
arrangementer i tilknytning til Arne Næss og dybdeøkologien.
Siden 2015 har en rekke kurs for spirituell økologi og empatisk observasjon av naturen funnet sted;
Antje og Dorian Schmidt har gitt viktige impulser; en regelmessig øvelsesgruppe i empatisk
naturbetraktning er nå i gang. Sommeruka fører dette arbeidet videre - i dialogisk-avslappet
ferieatmosfære: Under en vid himmel, i åpen fornemmelse (også i det mellommenneskelige),
varmhjertet og tankesterk. - Fem kvalifiserte spesialister innen spirituell naturforskning vil bidra til
plenums- og arbeidsgrupper: Dirk Kruse, Dorian Schmidt, Frank Burdich, Christine Sutter, Manfred
Schleyer.
Sommeruka "Spirituell økologi" ønsker å invitere til å øve sammen å lese på en eksakt måte i "naturens
bok", i en ukes sommerretreat - med offentlig debattforum i Oslo i forkant og ekskursjoner og frie
initiativer i etterkant. Hvis du fremdeles vil ha mer, inviteres du til den påfølgende ukes vandring i
fjellet.
*Vi vil gjerne i denne forbindelsen vise til et beslektet initiativ: »Summer School Iona» 9.-15.Juli 2016: www.summerschool-iona.org



Forspill – Praktisk naturiakttakelse
Bienes klang i landskapet
Dialogisk omgang med det levende

BeeDynamic: Spirituell økologi i praksis

Sted: BeeDynamic, Syverudveien 138, 1407 Vinterbro (30 minutter sør for Oslo)

Tid: Lørdag 30. Juli 10-18 h, Søndag 31. Juli 10-13

Språk: Engelsk (evt. med oversettelse)

Med bl.a.

Ingelin Vestly Hva biene trenger i dag; den BeeDynamiske veien

Dirk Kruse Biene i årsløpet

Renatus Derbidge –Iakttakelser i det levende (ikke bekreftet)

Odd Lindbråten Bier – blomster - farger

Are Thoresen Åndelige betraktninger av biene

Dr. Willi Höfer Apiterapi

Arrangement i samarbeid med BeeDynamic, et  internationalt utdannings- og forskningssted for spirituell
birøkt

Pris: 900 kr

Mer Info: www.beedynamic.no



Opptakt - Debattforum
Naturvitenskap ved veis ende?

Radikale alternativer for en forskning i pakt med det levende

Empatisk naturiakttakelse, goetheanistiske og åndsvitenskapelige
erkjennelsesveier – på vei til en spirituell dybde- og høydeøkologi?

Sted: Berle, Prof. Dahls Gate 30, Oslo (Rudolf Steinerhøyskolen, Kundalini Yoga skole etc.)
Tid: Søndag 30. Juli 16-21h
Språk: Norsk, engelsk, tysk med oversettelse
Entré: 100 kr

Kortpresentasjoner med spørsmål fra publikum:

Dr. Manfred Schleyer – Life Forces in Nature – The Example of Water Flow
Dr. Hans Kolstad – Nature and Spirituality - Methodological Approaches
Dirk Kruse – Observing Nature with the Soul`s Eyes
Renatus Derbidge – The End of Science as We Know It? – The Future of the Goethean
Approach
Odd Lindbråten – Research Through Art?
Are Thoresen – Thinking, Feeling, Willing – and Spiritual Research
Marianne Kleimann Sevåg – How Children Experience Nature
Henrik Thaulow – Living Nature, Living Forms (Drawing Practice)
Dr. Willi Höfer – Visualizing Life Energy through Crystal Imaging

I pausene: forfriskninger; kunstneriske bidrag, utstillinger.

Til slutt: panelsamtale: Spirituell økologi: En vitenskap for fremtiden?

Info: summerweek.baldron.org Facebook: baldron.no/events



Hovedprogram: Sommeruke

Sted: Solobservatoriet Harestua, ca 40 minutter nord for Oslo

Tid: Mandag 1. august kl 10 – fredag 5. august kl 14

Språk: Tysk, norsk (også engelsk i arbeidsgruppene)

Dagsplan
9h Frokost

10 h -13 h Meditasjonsforskning - Impulser og øvelser

Arbeidsgrupper: Bildekräfteforschung
Strømningsforskning
Konstellasjonsforskning
Meditativ observasjon av naturen

13 h Middag

Sommergleder: Turer i skog og mark, bading og kanopadling, utflukter…- fritid!

16 h-19 h Møter med naturen: Å erfare, erkjenne og styrke det levende

Arbeidsgruppene fortsetter

19 h-20 h Kveldsmat

20 h Dialogisk og kunstnerisk aftens-plenum; etterklang, nattkafé

Arbeidsgrupper*:
Frank Burdich Anvendt åndsforskning; Naturvesen und teknikk

Dirk Kruse Meditativ observasjon av landskap og naturvesener

Manfred Schleyer Virkninger av krefter i naturen – vannet og det levende

Christine Sutter Å fornemme kreftene i kosmos

*Dorian Schmidt kommer først 5. august. Fra Fredagskveld 5. til søndag 7.august skal han holde et
fordypningsseminar „Form- og livskrefter i det norske landskapet». Her utdyper han «Bildekräfteforschung»-
metodikken, i tilknytning til det pågående arbeidet i øvingsgruppen i Oslo, men åpen også for andre deltakere
med forerfaring (minst deltakelse på arbeidsgruppen med Manfred Schleyer eller Christine Sutter) .



Etterklang: Ekskursjoner
Rom for møter og frie initiativ

Ekskursjoner: Byøkologi i Oslo, den biodynamiske kongsgården; Oslogjord

Sted: Oslo og omegn
Tid: Lørdag 6. og søndag 7. august
Språk: Norsk, tysk, engelsk
Pris: minimalt, ca 100-300 kr alt per Ekskursjon, betales kontant. OBS: ikke inkludert i prisen for
sommeruka.
Overnatting: Valgfritt: Kinsåsen, Årungen (30 km sør for Oslo), nær «BeeDynamic» – se „forspill»:
bieseminar) eller B&B eller privat i Oslo og omegn.

Fordypningsseminar med Dorian Schmidt:

Formkrefter i det norske landskapet (for deltaker med forerfaring)

Tid: Fredag 5. august kl 18 -21 , lørdag 6. august kl 10 – 21 , søndag 7. August kl 10 – 18
Sted: Kinsåsen, Årungen (30 km sør for Oslo), nær «BeeDynamic» – se „forspill»: bieseminar)
Pris: 1800 kr.



Nachspiel: Vandreuke

Fra fjord til fjord gjennom fjellheimen
Vandring og fornemmelse i norsk natur

Landskapets sjel

Fjord LandKraft Fjell

Etergeografi

Sjelelig betraktning av naturen, etergeografi og søken etter spor av samklang med
europeiske landskaps- og folkesjeler.

med Dirk Kruse, Manfred Schleyer, Christine Sutter, Raphael Kleimann, o.a..

Rute: Fra Oslo gjennom Leira i Valdres og Telemark til Hardangerfjorden Alvastien, Kart: Steinstø am
Hardangerfjord . (Ruta kan bearbeides i fellesskap; «Veien blir til mens vi går» - men den er i
utgangspunktet forberedt)

Tid: Mandag 8. til lørdag 13. august (avreise 13. eller 14.). Det er greit å reise litt før eller etter.

Overnatting: Seminargårder med tilhørige sæter hytter: det er i utgangspunktet planlagt 3 netter i
Leira i Valdres og 3 ved Permakultur-gården Alvastien, kart: Steinstø am Hardangerfjord
(facebook:alvastien).. Derfra dagsturer og mindre ekskursjoner til ulike steder i landskapet.

Transport: Vi deler biler.
Pris: Det det koster, deler vi (Transport, mat, hytter, utgifter til seminarlederne etc.); avhengig av
individuelle valg ved overnattingsalternativer. Ca 3000-7000 kr.



Bidragsytere

Kurslederne

Konsulent und Kursleder

Meditativ iakttakelse av landskap og naturens vesen(er)
www.spirituelleorganisationsentwicklung.com

Vannforsker; biolog, kjemiker, pedagog

Krefter og virkninger i naturen – vann og det eteriske
stroemungsinstitut.de

Forsker og kursleder; grunnlegger av virkningssensorikk,
Empathic Food Testing, „Bildekräfteforschung»

Form- og livskrefter i det norske landskapet
(Fordypningsseminar i metoden „Bildekräfteforschung»).
bildekraefte.de/literatur;

Forsker på vann, livskrefter og planetkonstellasjoner

Å iaktta kreftene i det kosmiske
stroemungsinstitut.de

Konsulent for praktisk åndsforskning

Anvendt åndsforskning: naturvesener, teknologi, jordbruk
og sosial organism

geistesforschung-gmbh.de

Dirk Kruse

Dr. Manfred Schleyer

Dorian Schmidt

Christine Sutter

Frank Burdich



Andre bidragsytere
Renatus Derbidge goetheanistisk naturforsker ved «Naturvitenskapelig seksjon, den
Frie Høyskole for Åndsvitenskap, Goetheanum» og Iscador AG, Arlesheim.
Initiativtaker til «Summer Week Iona 2016»
Dr. Hans Kolstad filosof, forfatter og oversetter; prisbelønnet samfunnsdebattant
rundt bl.a. naturfilosofi, økonomi, antroposofi; redaktør for Platons samlede verker.
Dirk Kruse bedriftsrådgiver, grunnlegger for metoden «sjelelig iakttakelse av
naturen» og utdanningen «Spirituell organisasjonsutvikling»
Odd Lindbråten kunstner og pedagog, lektor ved Rudof Steinerhøyskolen i Oslo
Dr. Manfred Schleyer leder for Institutt for strømningsvitenskap (Theodor Schwenk-
vannforskningsinstitutt)
Marianne Kleimann Sevåg pedagog og rådgiver, medgründer av Baldron Ideell
Forening, utgiver av boka «Amputert barndom»
Christine Sutter konstellasjonsforsker ved Institutt for strømningsvitenskap,
kursholder, naturpedagog og virkningssensoriker
Henrik Thaulow klasselærer og kunst- og håndsverkslærer, pedagogisk rådgiver for
grunnskolen i Steinerskoleforbundet, høyskolelektor ved Steinerhøyskolen i Oslo
Are Thoresen terapeut og veterinær, forfatter av fagbøker innen naturmedisin,
kreftbehandling og spiritualitet
Dr. Willi Höfer veterinær og heilpraktiker, kjent som forsker og utvikler av
billeddannende metoder innen helse og vannkvalitet («krystallbilder»)

Kursledernes biografi og arbeid

Dirk Kruse



Konsulent og kursleder: Differensierende, sjelelig betraktning av naturen; spirituell
organisasjonsutvikling; inspirasjonsvandringer og skoleringsvei til oversanselig
iakttakelse.

Bochum | født 1958; har helt siden ungdomstiden vært knyttet til grunnleggelse av ulike prosjekter og

institusjoner, som ungdomssenter, øko-institutt, landsbyfornyelse, Steinerpedagogiske, sosialterapi- og

ungdomsinstitusjoner. I de siste 18 årene har han vært omfattende virksom innen sosialterapi, og siden 1995

også internasjonalt aktiv som organisasjonsrådgiver og seminarleder. I den sammenhengen utviklet han

metoden „sjelelig iakttakelse“ ut fra „Spirituell organisasjonsutvikling“ og en rekke meditative og

naturtilknyttede metoder for organisasjons- og biodynamisk gårdsutvikling.

Dirk Kruse er blant annet kjent for:

- Sjelelig iakttakelse differensiert i flere trinn av imaginasjon, inspirasjon og intuisjon.

- Kurs i Spiritueller Organisationsentwicklung

- Differenzierendes seelisches Beobachten im Jahreslauf og i sosiale prosesser

- «Inspirationswanderung» som metode for en vandre-meditasjon

- Folkesjelsforskning for ulike land.

Utgivelser bl.a. på spirituelleorganisationsentwicklung.com



Manfred Schleyer
Leder av instituttet for strømningsvitenskap. Forskning over kraftvirkninger i natur og

teknikk, særlig over vannet som formidler av det eteriske; biolog og pedagog;

Født 1961 i Essen, Tyskland. Studier i biologi, med tyngdepunkt innen mikro- og molekularbiologi. Lærer i biologi,
kjemi og informatikk. Nå forskning ved institutt for strømningsvitenskap i Herrischried. Tyngdepunkt innen
vannkvalitet og virkninger på organismen, utviklingsprosesser og formdannelse. Arbeid med rasjonell
formkraftforskning etter Dorian Schmidt. Medlem i „Der Gesellschaft für Bildekräfteforschung“, en
sammenslutning av virksomme formkraftforskere.

Seminar om vannspørsmål, virkninger i det eteriske, meditasjon.

Aktuelt forskningsspørsmål er samklangen av åndelige virkninger i natur og menneske, knyttet an til R. Steiner, (GA

136), særlig i forhold med vannet som formidler.

stroemungsinstitut.de



Dorian Schmidt
Grunnlegger av livskraftforskningen (Bildekräfteforschung);

Forsker og forfatter: Virkningssensorikk / empatisk næringsmiddel-testing

Født i 1953 i Chemnitz, avgangseksamen i Kassel.

Hans opprinnelige intensjon om å studere kjemi, ble satt til side for en praktisk-levende omgang med naturen.

Utdannelse til gartner i en treskole, med påfølgende mangeårig yrkesaktivitet som gartner.

Fra 1993; arbeid med en metodisk tilgang til livskraft-området.

Siden 1999; Forskningsvirksomhet i ulike prosjekter til dette temaet, til slutt i universitetet i Gießen.

Medarbeider ved Institutt for biologisk-dynamisk forskning i Darmstadt.

bildekraefte.de/literatur

Bildekräftebrief



Christine Sutter
Vann-, formkraft- og konstellasjonsforsker; kursleder

Født 1965 i Frankrike.

Naturvitenskapelige studier i biologi, inginiør for miljøteknologi.

Medarbeider i Institutt for strømningsvitenskap: Forskning innen vannkvalitet, konstellasjonsforskning og
formkraftforskning.

Utbredt seminarvirksomhet i Frankrike og Tyskland rundt iakttakelse av livskrefter. Medlem i „Gesellschaft
für Bildekräfteforschung“

stroemungsinstitut.de
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Anvendt åndsforskning; legemiddel- og
teknisk risikovurdering, landbruk,

sosiale organismer.

Krefeld | født 1967; Studier: kjemi
og biologi; videregående trinns lærer
i kjemi, biologi og informatikk ved
steinerskolen i Krefeld. Seminarvirksomhet rundt skolering i oversanselig iakttakelse.
Forskningstyngdepunkt: metodikk og didaktikk innen oversanselig iakttakelse. For tiden
selvstendig åndsforsker og daglig lederav  „Der Gesellschaft für angewandte Geistesforschung
mbH.»

Det faktum at Frank Burdich arbeider freelance og som hovedbeskjeftigelse med
åndsforskning, taler for seg: hans strenge metodikk innenfor vurderingen av de skjulte
kreftene i natursubstanser og tekniske apparater, hans håndfaste opprydding  i forhold til
okkulte innvirkninger ved sosiale konflikter i institusjoner, har gjort ham til en etterspurt
konsulent og seminarleder, både i mellom-Europa og i Storbritannia, Amerika og Russland.

geistesforschung-gmbh.de

infameditation.de/anthroposophische-meditation/facetten/frank-burdich

Om sin metode skriver han selv:

Oversanselig fornemmelse som dialogisk prinsipp

Antroposifi kann forstås som en vei, en verdensanskuelse og en vitenskap. Den er en
verdensanskuelse som går ut fra at det finnes en eterisk, sjelelig og åndelig virkelighet som
konstituerer den fysiske verden omkring oss.Det er en spirituell vei som kan gjøre det mulig
at man selv kan få innsikt og erkjennelse om disse sfærene. Vitenskap betyr her at den
oversanselige erkjennelsen oppnås gjennom en klar beskivbar metodikk. Det er en
særegenhet for antroposofien – oversanselig fornemmelse er ikke uten forutsetninger: De
forandringene et menneske gjennogår på sin individuelle øvingsvei i sammenføyningen av sine
vesensledd, kan beskrives og har en funksjonell metodisk virkning på ulike delaspekter av den
oversanselige fornemmelsen. und funktionell auf verschiedene Teilaspekte der übersinnlichen
Wahrnehmung methodologisch beziehbar.

De enkelte forerpersonlighetenes metoder for oversanselig fornemmelse kan riktignok være
ulike, men de et alltid et dialogisk forhold mellom den fornemmede og den åndelige verden.
Arten av henvendelse tilsvarer den alltid individuelle ferdigheten til forskeren, slik han eller hun
har utviklet det på sin spirituelle vei.   Denne ferdigheten tilsvarer også den oversanselige
iakttakelsen som vi kan forstå som individuelt innrettet svar fra den åndelige verden.

Avgjørende for resultatet av en vitenskapelig aussagekräftigen undersøkelse, er
forutsetningen for at dette dialogiske prinsippet kan inntreffe.


