
Sommeruker Spirituell Økologi

Språk: Tysk, engelsk, norsk
Meløya (Nordland) 3.-14. juli 2018 
valgfri ekskursjon til Lofoten 14.-19. juli; første uka 3.-8. juli kan evt. bookes separat

Dirk Kruse: Å møte naturens vesen(er)  – gjennom imaginasjon, inspirasjon og intuisjon
Dr. Manfred Schleyer: Kraftvirkninger i naturen – mennesket og det levende
Martin Hollerbach: Trær, kulturlandskap og biodynamiske preparater
Organisert av: BALDRON  Ideell Forening - baldron.org. Youtube: Baldron TV

Sommerukene “Spirituell økologi” ønsker å invitere til å øve sammen i praksis å “lese i naturens 
bok”, i en sommerretreat med ekskursjoner - under en høy nordisk himmel med midnattsol.

Metoder i åndsforskning 
i nordisk natur

Form- og livskrefter i landskapet
Empatisk naturobservasjon

Meditasjonsforskning
Etergeografi

summerweek.baldron.org

Tre kvalifiserte spesialister innen spirituell naturforskning vil bidra til plenums- og 
arbeidsgrupper: Dirk Kruse, Dr. Manfred Schleyer, Martin Hollerbach. I tillegg 
gjesteforelesere og tilbud for healing og selvutvikling.

facebook: baldron.no/events



I tillegg er det mulig å delta i en etterfølgende 
fire dagers utflukt til Lofoten: fjell og sjø i tett 
forening, fiskekultur ... og biodynamisk jord-
bruk.
 
“Solen ved midnatt” har alltid blitt beskrevet 
i mysterieskolene som en kulminasjon på in-
nvielse: Indre skuen, hva det ytre øyet ikke 
makter; å kunne motstå det åndelige lyset og 
komme fram fra “De materielle bilder og il-
lusjoners 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 gjennom-
trengelig og åndelig åpen - opp til en tilbake-
kobling med “verdens midnatt “, den åndelige 
lysopplevelsen ved roten av hver individuell 
biografi.
  
Verdenshendelsene viser tydelig: “Alt skal 
komme ut i lyset!” Hemmelig kunnskap, like 
lite som mørke bevegelser, får ikke lenger skju-
les. - Måtte åndelige fornemmelsesmetoder bli 
fornyelsesinstrumenter i lys av midnattssolen 
- midt i fødselsveene til en global en Kultur av 
erkjennelse.

Sommerukene i Spirituell Økologi pågår nå for 
tredje gang i Norge, og for hver gang har vi fly-
ttet 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 beviss-
thetsterskel.

Sommerkursene i spirituell økologi søker å gi et 
øvingsfelt for oppfatningen av det levende i og 
rundt oss, under midnattssolas milde majestet. I 
to uker deler vi
- det havomkranste, åpne utsynet på en øy i 
Nordsjøen - og det nære fellesskapet i et privat 
seminarhus;
- metoder for åndelig fornemmelse på antropos-
ofisk grunnlag: Fra en goetheanistisk observasjon 
av naturen til forskning av eteriske, formdan-
nende krefter i henhold til Dorian Schmidt og 
Dirk Kruses tilnærming til en “sjelelig observas-
jon av naturen”;
- respektfull omgang, leken nysgjerrighet og 
kollegialt samarbeid med verdenen av naturens 
ånder som er ekstremt sterk tilstede her;
- en kultur av oppmerksomhet for de fineste 
sansefornemmelser, følelsesmessige resonans-
fenomener og deres uttrykk i personlige, gjen-
nomlevde ord;

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

organized by baldron.org

Hva det handler om
Lysfylde og sanseskolering


