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Sommeruke Spirituell Økologi

Solobservatoriet Harestua 1.-5. August 2016
Valgfrie events før og etter:
Forspill –  Vesensmøter med biene 30.-31.7.
Opptakt –   Panelsamtale “Spirituell økologi som et nytt paradigme i forskningen?”
Fordypning –  Formkrefter i landskapet 5.-7.8
Etterklang –  Fra fjord til fjord over fjell 8.-13.8.

Metoder i åndsforskning 
i nordisk natur

Fem kvalifiserte spesialister innen spirituell natur-
forskning vil bidra til plenums- og arbeidsgrupper: 
Dirk Kruse, Dorian Schmidt, Frank Burdich, Christine 
Sutter, Manfred Schleyer.

Form- og livskrefter i landskapet
Empatisk naturobservasjon

Meditasjonsforskning
Etergeografi

facebook: baldron.no/events



Opptakt : Debattforum
Naturvitenskap ved veis ende?

Radikale alternativer for en forskning i pakt med det levende 
På vei til en spirituell dybde- og høydeøkologi?

Sted: Berle, Prof. Dahls Gate 30, Oslo (Rudolf Steinerhøyskolen)
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
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? 
Odd Lindbråten – Research Through Art?
Are Thoresen – Thinking, Feeling, Willing – and Spiritual Research
Marianne Kleimann Sevåg – How Children Experience Nature
Dr. Willi Höfer – Visualizing Life Energy through Crystal Imaging
I pausene: forfriskninger; kunstneriske bidrag, utstillinger. 

Til slutt: panelsamtale: Spirituell økologi: En vitenskap for fremtiden?
Oppdatert info på 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) 
Arbeidsgrupper*:
Frank Burdich: Anvendt åndsforskning; Naturvesen und teknikk
Dirk Kruse: Meditativ observasjon av landskapet
Manfred Schleyer: Virkninger av krefter i naturen – vannet og det lev-
ende
Christine Sutter: Å fornemme kreftene i kosmos 

10 h -13 h  og 16-19h: Meditasjonsforskning - arbeidsgrupper
Ellers: Sommergleder: Turer i skog og mark, bading og kanopadling, 
utflukter…
Dialogisk og kunstnerisk aftens-plenum; etterklang, nattkafé
Valgfri tillgsprogramm 5.-7.9:
Ekskursjoner: By-økologi i Oslo, Oslofjord
*Dorian Schmidt kommer først 5. august. Hans skal holde et fordyp-
ningsseminar „Form- og livskrefter i det norske landskapet», 7.-9.8.

Intensjonen med sommeruka
Står naturvitenskapen i sin nåværende form ved veis ende, avvisende og intolerant overfor den uhildede naturfornem-
melsen, 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 leder forskeren? Og er det mulig? 
Lønner det seg kanskje å gå til kildene for den vestlige fascinasjonen for naturforskning, en søken etter «Mater Mate-
ria»? – – En følende erkjennelse av naturen har i Skandinavia en spesielt fruktbar jord, i opplevelsen av sterke naturkref-
tene, i fjellets og vannets elementære kraft, i overfloden av lys... Sommeruka baserer seg nettopp på disse opplevelsene 
- i dialogisk-avslappet ferieatmosfære: Under en vid himmel, i åpen fornemmelse (også i det mellommenneskelige), 
varmhjertet og tankesterk.

Sommeruka “Spirituell økologi” ønsker å invitere til å øve sammen i praksis å “ lese i naturens bok”, i en ukes 
sommerretreat  - med offsommerretreat  - med offsommerretreat  - med o entlig debattforum i Oslo i forkant og ekskursjoner og fordypningskurs i etterkant. ffentlig debattforum i Oslo i forkant og ekskursjoner og fordypningskurs i etterkant. ff




