
Sommeruker 

Metoder i åndsforskning 

i nordisk natur 

 

 

      Empatisk naturfornemmelse 

Formkrefter    Spirituell økologi       Meditasjonsforskning 

        Etergeografi 

 

Med: Dr. Manfred Schleyer, Dirk Kruse, Dr. Gunter Gebhardt, Martin Hollerbach 

Oversikt 29.7. – 13.8.2017 

Sted: Soleggen Fjellstue ved Lom. (med opptakt i Oslo) 

Tid: 31.07.-13.08.2017 (Med valgfri opptakt i Oslo 29.-30.7.2017)  

Forspill ved Oslofjorden 29.-30. juli: Bienes hellige rom og dronemysteriet. 

(beedynamic.no)  

Opptakt i Oslo, lørdag 30. Juli: Podiumsamtale «Forskning i det levende» 

Sommeruke I mandag 31.7. til lørdag 6. August: Metodeuke i meditativ naturfornemmelse  

Sommeruke II Mandag 7.- lørdag 12. august (avreise 13.8.): Ekskursjoner og vandringer i fjell og 

ved fjord  

Språk: Tysk og norsk, i arbeidsgruppene også engelsk  

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

Koordinasjon: Unni Sekkesæter og Raphael Kleimann, Foreningen BALDRON baldron.org  

http://beedynamic.no/
http://summerweek.baldron.org/
https://www.facebook.com/baldron.no/events
http://www.baldron.org/


Dr. Manfred Schleyer - leder for Institutt for strømningsvitenskap 

(Theodor Schwenk- vannforskningsinstitutt) 

Dirk Kruse - bedriftsrådgiver, grunnlegger for metoden «sjelelig 

iakttakelse av naturen» og utdanningen «Spirituell 

organisasjonsutvikling»  

Dr. Gunter Gebhard – pedagog, Goetheanistisk naturforsker, 

grunnlegger av «Skole uten klasserom» og «Det ambulerende 

lærerseminar» i Russland 

Martin Hollerbach – Biodynamiker, bonde på «Dottenfelder Hof», 

spesialist på «Bildekräfteforschung»  

 

Info: www.summerweek.baldron.org 
 

Sommeruke I: «Metodeuke» 

Sted: Soleggen Fjellstue, Jotunheimen (ved Lom)  

Tid: Mandag 31. juli – lørdag 6. august.  

Kostnader: Seminar inklusiv reise fra Oslo, kost og losji 7000,- NOK 

 

Arbeidsgrupper: Kl 10  -13 og 16-19: Meditasjonsforskning - arbeidsgrupper 

Gunter Gebhardt: Å se planter og stein med Goethes øyene 

Dirk Kruse: Meditativ observasjon av landskapet 

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

Martin Hollerbach: Trær, landskap, landbruk 

 

Ellers: Sommergleder: Vandring, bading i fjellvann, klatring… 

Dialogisk og kunstnerisk aftens-plenum med flere bidragsytere; etterklang, sommernattkafé 

 

Sommeruke II: «Vandreuke» 

Ekskursjoner til fjell og fjord, stavkirker og kulturminner 

Sted: Overnatting ved Soleggen Fjellstue, Jotunheimen (ved Lom) – dagsturer til Jotunheimens 
fjelltopper og stille daler; stavkirker; Sognefjord etc.  

Tid: Mandag 7. august – lørdag 12.. august. Avreise søndag 13.8. 

Kursholderne og deltakerne deler veien, metoden, observasjonene 

Kostnader: Seminar inklusiv reise fra Oslo, kost og losji 7500,- NOK 

 

  

http://www.summerweek.baldron.org/


Sommeruker med spirituell 

økologi  
 

 

Intensjonen med sommerukene 

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 undring, spørsmål og selvrefleksjon 

igjen 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»? 

 

Siden 2015 har det funnet sted en rekke kurs rundt empatisk naturbetraktning og 

spirituell økologi; Antje og Dorian Schmidt har gitt viktige impulser; et regelmessig 

øvingsarbeid i «Bildekräfteforschung», eller som vi forsøksvis sier på norsk, «Forskning 

i livskrefter», kan glede seg over voksende interesse. Sommerukene «Metoder til 

spirituell fornemmelse av naturen» i 2016 fikk oppløftende positiv tilbakemelding, 

både fra deltakere og dialogpartnere. På fundamentet til dette pionerprosjektet vil vi 

nå bygge videre og utvide med et to ukers program, et enda mer internasjonalt 

publikum, i et enda mer spektakulært høyfjellslandskap.  Men vi vil beholde den 

samme avslappede, dialogiske, sommer-retreat atmosfæren. 

 

Dirk Kruse, Dr. Manfred Schleyer, Dr. Gunter Gebhard og Martin Hollerbach er hoved-

bidragsytere, og i tillegg kommer en rekke lokale og internasjonale bidrag til temaer 

som «Eventyrene og den norske folkesjelen», «Sigge/Sigurd/Siegfried». I den første 

uka – en retreat i den norske Jotunheimen – handler det om å gi et verktøy for en 



dypere betraktning og forbindelse med naturen, metodisk og gjennom øvelser. I den 

andre uka inviterer vi til dagsutflukter til de omliggende høyder og daler, fjorder og 

stavkirker. (Det er mulig å melde seg til den første uka, men man kan ikke da hoppe 

på den andre uka etter fristen.) Forberedende arrangementer i Oslo i den forutgående 

helgen (28. -30 juli) danner en opptakt til temaet og tjener som lokkemat for «siste-

liten» lokale deltakere … 

Enkelte artikler, intervjuer og skriftlige tilbakemeldinger fra deltakere på siste års 

arrangement finnes på event-hjemmesiden (www.summerweek.baldron.org) De kan 

gi en forsmak på det som kan oppstå når mennesker, folkesjeler og landskapsvesener 

– de små og de majestetisk store -  setter hverandre stevne. Vi inviterer på det 

hjerteligste til denne dialogen med det levende! 

 
*Vi vil gjerne i denne forbindelsen vise til et beslektet initiativ: »Summer School Iona» 8.-15.Juli 2017: 

www.summerschool-iona.org  

http://www.summerweek.baldron.org/
http://sehenundschauen.ch/summercamp-iona-2016/
http://www.summerschool-iona.org/


Preludium – Praktisk 

naturiakttakelse 

Bienes hellige rom 

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 10-16 h, Søndag 31. Juli 10-13 

Språk: Engelsk (evt. med oversettelse)   

Med bl.a. 

Ingelin Vestly Bienes hellige rom – og dronemysteriet 

Dirk Kruse Bienes hellige rom 

Gunter Gebhard Substansielt lys og kjærlighet 

Martin Hollerbach Bisamfunnet og gårdsfellesskapet 

Arrangement i samarbeid med BeeDynamic, et internasjonalt møtested for utdanning og 

forskning i spirituell birøkt.                           Pris: 900 NOK                                                                             

Mer Info: www.beedynamic.no  

http://www.beedynamic.no/


Forum – En dialogisk opptakt  

Forskning i det levende – en levende 

forskning? 

Radikale alternativer for en forskning i pakt med det levende  

 

  
 

 

Sted: Berle, Prof. Dahls Gate 30, Oslo  
Tid: Lørdag 29. Juli 19-21:30h  
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. Gunter Gebhard – School without classroom 

Dirk Kruse – Observing Nature with the Soul`s Eyes 

Marianne Kleimann Sevåg – Children and the elements  

 

Til slutt: dialogisk forum med salen 

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

http://summerweek.baldron.org/
https://www.facebook.com/baldron.no/events


Hovedprogram: Sommeruke I 

 

 

Ort: Soleggen, ved Lom i Jotunheimen 

Zeit: 31.Juli  - 6. August 2017 

Språk: Norsk og tysk med oversettelse, også engelsk i arbeidsgruppene.  

Dagsplan 

9h Frokost 

10 -13 h meditasjonsforskning – Impulser og øvelser  

Arbeidsgrupper: 

Meditasjonsforskning: Kraftvirkninger i naturen – Mennesket og det levende 

Kjærlighet som forutsetning for det levende: Goetheanistisk betraktning av steiner, 

landskap og stjernehimmel 

Sjelelig betraktning av naturen i tre steg; fra imaginasjon, inspirasjon og intuisjon.  

Formkraftforskning på bio-dynamiske preparater, trær og landskap. 

13 h Middag 

Sommergleder: Vandring i fjell og fjellskog, bade i kulper og fjellvann, utflukter – fritid  

16 -19 h Naturmøter: Å erfare, erkjenne og styrke det levende Arbeitsgruppen 

Fortsetzung 

19 -20 h Kveldsmat 

20 h Dialogiske og kunstneriske kveldsplenum; Etterklang; sommernattkafé 



Arbeidsgrupper: 

Dirk Kruse Sjelelig betraktning av landskap og naturvesener i tre 
steg; fra imaginasjon til inspirasjon og intuisjon.  

Manfred Schleyer Kraftvirkninger i naturen – landskapet, 

mennesket og det eteriske 

Gunter Gebhard Kjærligheten som erkjennelsens 

forutsetning –  

goetheanistisk fenomenologi av steiner, elementer og kosmos   

Martin Hollerbach Kulturlandskapet og menneskesjelen  

Betraktninger av de bio-dynamiske preparatene, trær og landskap  

  



Sommeruke II: Ekskursjoner 

Vandringer i møte med naturens vesen 

 

 

                                                        Landskapets sjel 

Fjord      Landskap  Fjell 

       Etergeografi 

Sjelelig betraktning av naturen, etergeografi og spor etter samklang med de europeiske 

landskaps- og folkeånder – med Dirk Kruse, Manfred Schleyer, Andreas Delor, Marianne 

Kleimann Sevåg, Unni Sekkesæter, Olav Jenssen, Raphael Kleimann, u.a.  

Rute: Vi bor på Soleggen Fjellstue og tar dagsturer i området omkring 

Den som ikke har anledning til å bli til den 13.8 har mulighet for å reise hjem med buss eller 

tog til Oslo.  

Unterkunft: Soleggen Fjellstue (som i den første sommeruka), derfra tar vi dagsturer til 

området omkring og ekskursjoner til spesielle steder i landskapet, såvel som til stavkirker.  

Transport: Kjørefellesskap 

Tid: Mandag 8. til lørdag 13. august (Hjemreise 13. eller 14.). Noen blir kortere tid.   

Pris: Uke II koster 7500 NOK ink. Ekskursjoner, kost og losji  

  



Bidragsytere 

Andre bidragsytere 

.  

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. 

Utgivelser bl.a. på spirituelleorganisationsentwicklung.com  

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. 

http://spirituelleorganisationsentwicklung.com/
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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 

 

http://stroemungsinstitut.de/

