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MENNESKEHEDEN VED EN SKILLEVEJ

Johannes Mosmann
I et gæstebidrag til Themen der Zeit skildrer Johannes Mosmann, hvordan verden omorganiseres i
den skygge, som covid 19 har kastet, idet han belyser emner som propagandateknik,
sikkerhedsskader, økonomiske interesser, moralske reflekser, evigt liv, ideologi m.m.
https://www.themen-der-zeit.de/corona-virus-menschheit-am-scheideweg/

ANGST OG FRYGT SVÆKKER IMMUNFORSVARET

Stefano Gasperi
Generalsekretær for det antroposofiske selskab Italien, læge Stefano Gasperi stiller spørgsmålene:
Kunne vi i corona-krisen have gjort andre tiltag, som havde forhindret stemningen af frygt og angst?
hvorfor har epidemien spredt sig mere på visse områder end på andre? kunne vi have begrænset
de psykiske skader og undgået at bringe kommunikationen i uføre? Hvad kan vi forvente os i den
kommende tid, og hvilke muligheder har krisen givet os mennesker?
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Intervju-Stefano-Gasperi-om-Corvid-19-i-Italia.pdf

LEDELSE SOM ETISK OG ÅNDELIGT ANLIGGENDE

Økonomisk vækst er en illusion. Vi ved ikke, hvad et bæredygtigt samfund er, men vi ved, at mange
nuværende samfund er ikke bæredygtige. Den voldsomme og stærkt accelererende industrielle
udvikling er fra 1700tallet så ekstremt fortsat, at mere end halvdelen af den samlede vækst fra Kristi
fødsel til i dag har fundet sted inden for de sidste 10 år. Dette er udtalelser af Steen Hildebrandt,
som i adskillige bøger og artikler har behandlet emnet ledelse.
https://www.youtube.com/watch?v=xb6hGyzfGpw
https://aandihverdagen.vaekstcenteret.dk/oversigt/steen-hildebrandt/

TREGRENINGSTANKEN OG DET MODERNE SAMFUND

Den norske forfatter Henning Ness har i nogle artikler behandlet tanken om et samfunds tredeling i
Åndsliv, Retsliv og Næringsliv. Idéen om Tregreningen er skabt af Rudolf Steiner til sund
genopretning for de europæiske samfund efter Første Verdenskrig.
http://www.kulturverk.com/2013/12/10/tregreningen-og-det-moderne-samfunnet-del-1/
http://www.kulturverk.com/2013/12/14/tregreningen-og-det-moderne-samfunnet-del-ii/
http://www.kulturverk.com/2013/12/18/tregreningen-og-det-moderne-samfunnet-del-iii/
http://www.kulturverk.com/2013/12/23/tregreningen-og-det-moderne-samfunnet-del-iv/

GÆSTEPOST FRA PANDEMIEN

Steave Brault

Steave Brault er direktør for udvikling ved Emerson College og ansvarlig for kollegiets
uddannelsesprogram. I sit gæstebrev omkring covid 19-pandemien skitserer han nogle principper
og evaluerer forskellige typer af teorier.
https://anthropopper.com/2020/05/18/guest-post-coronacontroversies/

TANKER VED GEORG FLOYDS DØD

Georg Floyds kiste

Gerald Haefner

Gerald Haefner er med i ledelsen af den socialvidenskabelige sektion på Goetheanum. Her har han
været med siden 2016 og er tidligere kendt som grundlægger af det tyske politiske parti Alliance 90/
Die Grüne. Fra 2009 til 2014 var han medlem af Europa-Parlamentet.
Han taler om den tragiske hændelse 25. maj i Minnesota, USA, idet han analyserer den globale
verdens reaktion på Georg Floyds skæbne og heri ser en ny medmenneskelighed, en ny sans for
hvert enkelt menneskelivs værdi. Erfaringerne, man kan gøre af en sådan begivenhed, vækker håb
om en fremtidig verden, i hvilken ethvert menneske skal have sin fulde værdighed individuelt,
økonomisk, socialt og praktisk. Til talen på tysk er der engelske undertekster.
https://goetheanum.co/de/nachrichten/gerald-haefner-ueber-den-tod-von-george-floyd

FREMTIDEN ER BEGYNDT

Antroposofisk medicin er lige så forskellig, som de mennesker, der indtager den. Det individuelle syn på
mennesket er særdeles vigtigt ved diagnosticering og medicinering. Om det fortæller patienter og læger i
100 Jahre Zukunft Anthro Medizin.

https://www.100jahrezukunft.de/menschen

FRA THEMEN DER ZEIT OM VACCINATION DENGANG

Lidt kendsgerninger om Rudolf Steiners angivelser vedrørende vaccination.
https://www.themen-der-zeit.de/rudolf-steiner-ein-impfgegner/

https://www.themen-der-zeit.de/damals/

SENSE ME PÅ TRAPHOLT I KOLDING

Tavletegning af Rudolf Steiner

Billede af Kandinsky

Fra 12.09 2019 til 26.07 2020 kunne man på Trapholt i Kolding se en udstilling med fokus på udvikling
af de menneskelige sanser og deres komplekse samspil. Rudolf Steiner og kunstneren Wassily
Kandinsky fra den tyske ekspressionistiske kunstnergruppe Der blaue Reiter 1911-14 er taget med
som eksempel på kunst, der vil forsøge at udvikle sans og sjæl, og som på udstillingen ønskes
inspirerende for udvikling af nyere kunst i samme retning.
https://www.youtube.com/watch?v=M9s4DnHSSi4&feature=youtu.be

SKABENDE KUNST I EN CORONA-TID

Hans Georg Aenis CH 2014

Jean Paul Ingrand FR 2020 Jasminka Bogdanovic CH 2019

51 kunstnere udstiller lige nu på Goetheanum med kunstværker fra den seneste tid. Det er
kunstværker, der hver især giver udtryk for den ændring i bevidsthed og den sociale forandring, som
corona-tiden har bevirket. På udstillingen kan man se tidens udfordringer på en ny og anderledes
måde, og man kan engagere sig i de forskellige kunstneres udtryk og perspektiv.
https://goetheanum.co/de/nachrichten/aufbruch-ins-ungewisse-kunstschaffen-in-zeiten-voncorona

FAUST I OG II PÅ SCENEN I GOETHEANUM 2020

Scene fra Faust

Andrea Phaehler

Goetheanum-scenen viser Faust flere gange i 2020. Opsætningen er ny med Andrea Phaehler som
instruktør. Den første premiere i juni måtte aflyses, men ny premiere har fundet sted i juli, og der
er planlagt forestillinger i oktober. Instruktøren fortæller, hvordan det skrøbelige arbejde i coronatiden har fået tilført ekstra styrke, fordi usikkerheden udefra har styrket ensemblets vilje til
opførelserne.
https://goetheanum.co/de/nachrichten/die-goetheanum-buehne-zeigt-2020-viermal-goethesfaust-1-und-2

MEDIEMYNDIGHED

Paula Bleckmann

Hvordan lærer børn at mestre det digitale uden at blive slave af det? Steinerskolerne arbejder hen
mod at (ud)danne barnet og det unge menneske til at kunne tænke friere og træffe livsduelige valg.
På Christiansborg, København afholdes i september en mediepædagogisk konference, hvor
professor i mediepædagogik ved Universitetet i Alanus, Paula Bleckmann er hovedtaler.
https://antroposofisk-kalender.dk/begivenheder/mediemyndighed-en-mediepaedagogiskkonference/

JORDSTRÅLERNES EFFEKT

Orla S. Pedersen

”Halvdelen af alle danskere kunne sove et bedre sted”, siger afdelingsformand i
Jordstråleforeningen. Han taler om, hvordan man kan afhjælpe alvorlige sygdomme ved at vælge
det bedste sovested og forebygge eksempelvis sklerose, leddegigt samt visse former for kræft.
https://www.youtube.com/watch?v=ziK7P-aAagw&list=PL4aMrghb4JLzbpjf1ndy26M0ZHIvUQCqr

5GAFTALEN OG DENS EVENTUELLE KONSEKVENSER

J. Gorm Graakjær Grantzau

Livet på jorden er gennem de sidste 100 år blevet indhyllet i en stadig kraftigere suppe af
menneskeskabte elektromagnetiske felter fra forskellige teknologier. Julius Gorm Graakjær
Grantzau er selvstændig iværksætter, tidligere systemudvikler og IT-konsulent og også tidligere
medlem af folketinget for Liberal Alliance. Han talte ved en protestdag i Aarhus i januar 2020 om
5G-Aftalen og om nødvendigheden af, at der kommer langt større bevidsthed omkring teknologien
og dens videreudvikling.
https://www.youtube.com/watch?v=JojhSKsHfEs

FREMSTILLING AF BIOCHAR

Martin Beck

Fremstilling af biochar ved røgfri forbrænding kan foretages på få timer. Biochar har et højt indhold
af kulstof og er et godt jordforbedringsmiddel. Det kan genoprette jordens frugtbarhed og evt.
erstatte næringsstoffer fra mineralsk gødning.
Martin Beck viser fremstillingen.
https://www.youtube.com/watch?v=aUrz3owfsEY

DET SOCIALE LIV PÅ EN BIODYNAMISK GÅRD

Mange mennesker – og forskellige mennesker – giver liv og mangfoldighed. Det styrker en gårds
sundhed og dens kontakt med omverdenen både fysisk, socialt og kulturelt. Der er derfor lang
tradition for, at man ved det biodynamiske jordbrug også inddrager personer med særlige behov i
livet og arbejdet.
https://www.youtube.com/watch?list=PLu2XHNo5pR5F2qhNTvToxyyBlX_YgX7Zu&v=OK6BT1uAlrY
&feature=emb_title

