
Velkommen til Meløya og sommerukene i Spirituell Økologi!  Disse pågår nå for 
tredje gang i Norge, og for hver gang har vi flyttet grensen: mot nord, opp i høyden, i 
stadig mer spektakulære landskap, og i stadig dypere naturfornemmelser. I juli 2018 
krysser vi første gang Polarsirkelen - og dermed også en bevissthetsterskel. !
"Solen ved midnatt" har alltid blitt beskrevet i mysterieskolene som en kulminasjon 
på innvielse: Indre skuen, hva det ytre øyet ikke makter; å kunne motstå det åndelige 
lyset og komme fram fra "De materielle bilder og illusjoners hule" (som selvsagt 
krever trening og forberedelse). - I de nordlige områdene i Norge er midnattssola et 
geografisk faktum: Et mildt lys flommer dag og natt over steinete øyer og fjorder. Jeg 
og verden er i en konstant, pustende overgang. Den allestedsnærværende eteriske 
verden gjør selvopplevelsen gjennomtrengelig og åndelig åpen - opp til en 
tilbakekobling med "verdens midnatt ", den åndelige lysopplevelsen ved roten av 
hver individuell biografi. !
Instruktørene - alle erfarne åndelige forskere - vil utveksle sine tilnærminger med 
hverandre og være tilstede som gjester i hverandres arbeidsgrupper. I 
kveldssammenkomstene har vi ekstra muligheter til å sette opplevelsene inn i en 
større sammenheng, gjennom forelesninger, kunstneriske innslag og gjensidig 
utveksling i en atmosfære av et forskningskollokvium. Her vil det også være plass for 
å knytte an til historien og nærværet av Genius Loci: 
- Norske folketradisjoner 
- Samisk kultur 
- helleristninger, steinalderkultur og Atlantis 
- mytologiske motiver fra fortid og fremtid: fra Siegfried / Sigge til Parsifal og Mani 
  
I tillegg er det mulighet til å delta i en etterfølgende fire dagers utflukt til Lofoten: fjell 
og sjø i tett forening, fiskekultur ... og turisme. 

Programmet skal fortsatt finslipes. Her kan du ta en titt på tidligere års brosjyrer, 
bilder og artikler   tidligere summer weeks 2016 and 2017, de vil gi et inntrykk av 
hva dette handler om. Så legger du til den fantastiske skjønnheten på 
den Nordnorske kysten, og derfra kan du forestille deg hva som vil skje denne 
sommeren på den vind-blåste Meløya… (Noen bilder har vi postet her og på 
facebook, mange flere kan du finnee på den lokale turist nettsiden). 

!!
Welcome to the Summer Weeks Spiritual Ecology 2018 on the island of Meløya. Now in its third year, we 
have pushed the border further and further north, into more and more spectacular landscapes, into ever 
deeper soul experience: from the gentle hills of the Harestua Sun Observatory to the dramatic Alpine 
Scenery of Jotunheimen (Giants`Home) – and now far far north into the land of the midnight sun. 

“Meeting the sun at midnight” has been a well-known pattern in occult tradition; it refers to the ultimate 
disclosure of the inner reality of things in the light of understanding (based on self-knowledge). The unique 
quality of the polar regions of Norway is that it offers you such mystical experiences to your naked eyes, 
melting together sense perception with soul experience and communion with the elementary world of 
nature spirits (if you listen carefully inwards). No wonder the term (and the method) “Deep Ecology” was 
coined by Norwegian rebel academic Professor Arne Næss…. 

http://summerweek.baldron.org/
http://www.nordnorge.com/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Mel%25C3%25B8ya
http://www.meloya.no/


!
!
Programmet skal fortsatt finslipes. Her kan du ta en titt på tidligere års brosjyrer, bilder og artikler The 
program is yet to be finalized. Browsing through the brochures, articles and pictures from the tidlligerepast 
summer weeks 2016 and 2017 will give you a clue of what this is about. Then add the mesmerizing 
beauty of the Norland coast, and you will be able to imagine what will happen this summer on the wind-
blown island of Meløya… (We posted some pictures here on this website and on Facebook, many more 
are to be found on the local tourist website mentioned there). 

!
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