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BIDRAG TIL COVID 19

Gerald Haefner

Georg Soldner

Coronavirus-pandemien udfordrer os som mennesker og som samfund. Den kræver vores
årvågenhed og forsigtighed, vores beslutsomhed og tålmodighed.
Gerald Haefner og Georg Soldner har i foredrag på Goetheanum givet hver deres bidrag til forståelse
og håndtering af coronakrisen.
https://goetheanum.co/de/nachrichten/corona-soziale-herausforderungen-gerald-haefner
https://goetheanum.co/de/nachrichten/covid-19-was-lernen-wir-medizinisch-in-der-pandemie

ER RUDOLF STEINER FJENDE AF TEKNOLOGIEN?

Rudolf Steiner erkendte allerede tidligt civilisationens skadelige tendenser og beskrev udviklingens
spirituelle baggrund, men han understregede, at det aldrig kan handle om at gå af vejen for såkaldt
skadelige kræfter. Det handler derimod om at skaffe sig indsigt, så det står klart, hvordan man må
gøre sig stærk over for disse kræfter og sætte sig i det rigtige forhold til dem.

https://www.themen-der-zeit.de/rudolf-steiner-ein-technikfeind/

SYV BIODYNAMIKERE FORTÆLLER

Biodynamisk er økologisk – men det er mere end det! Det er også en tankegang, som åbner døren
for et univers, der ikke alene handler om landbrug. Det er hverken en kogebogs opskrift eller et
magisk middel. De gode resultater kommer, når engagement, godt håndværk og de biodynamiske
elementer går op i en højere enhed.

https://docplayer.dk/1542856-7-biodynamikere-fortaeller.html

SCANDINAVIAN TRAVELER

Manfred Bodner flyttede til Spanien i rationel forretningsmæssigt øjemed, men blev optaget af noget helt
andet! Han blev involveret i det biodynamiske landbrug på gården La Donaira i De andalusiske Bjerge ca. 100
km fra Malaga. Siden 2010 har han brugt mere og mere tid på gården, som han nu driver fuldtid. ”Jeg flyttede
hertil på baggrund af en benhård forretningsmæssig beslutning, men er blevet her af alle de bløde årsager,
som gør denne del af Europa så speciel”, siger han, ”man skal blot give sig selv tid nok til at opdage dem”.
https://scandinaviantraveler.com/dk/mennesker/fra-ivaerksaetter-i-oestrig-til-landmand-i-spanien-moedmanfred-bodner

Biodynamiske forhandlere i Danmark:

http://www.biodynamisk.dk/sider/forhandlere.html

MARIA THUNS SÅKALENDER 2021

Efter Maria Thuns søn, Matthias Kasper Thuns død d. 22. juni 2020 har hendes børnebørn Thitia og
Friedrich overtaget udgivelsen af Såkalenderen. De vil holde hævd om, at Maria Thuns arbejde
fortsat er centrum i Såkalenderen og forlagets hjerte. Hendes mange tekster, som endnu ikke er
offentliggjort, vil blive bearbejdet til udgivelse i kalenderen gennem de næste år.
https://www.bog-mystik.dk/maria-thuns-sakalender-2021-matthias-kthun.html?utm_medium=cpa&utm_source=velka&utm_campaign=affiliate&papartnerid=22130&pacid=5f9acdb2cb3834.34741718&utm_source=partnerads&utm_medium=affiliate&utm_campaign=22130

DET REGENERATIVE BIODYNAMISKE JORDBRUG

Marten Beck fortæller om grundprincipperne for planternes rolle i jordens humusdannelse, om
kulstofbinding og om planternes bidrag til opnåelse af mere frugtbar jord. Han er agronom og
rådgiver i jordens frugtbarhed.
https://www.youtube.com/watch?v=0D5ZrVamsOM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KQhKmHftZfRgpIBxl-x-muR_46KPv90xXp4yLqGaFB-LhNWda4alsRs

RØDBEDEFORSØG MED MARIA THUNS SÅKALENDER

I medfølgende video kan man se, hvordan der af vestjyske haveejere er blevet gjort et forsøg med
at dyrke f.eks. rødbeder efter Maria Thuns Såkalender. Det viste sig, at der var mærkbar forskel på
udbyttet af rødbeder ved dyrkning på gunstigt tidspunkt (rod-tid) og ugunstigt tidspunkt (blomstertid).
https://www.facebook.com/biodynamisk/videos/1059128991127384/

HVORFOR VÆLGE BIODYNAMISKE FØDEVARER?

Hvad får vi, når vi køber madvarer? Hvordan skåner vi jorden og miljøet? Hvad står Demetermærkerne for?
https://www.facebook.com/watch/?v=612567319189238

BIODYNAMISK FORBRUGERSAMMENSLUTNING

Biodynamisk Forbrugersammenslutning er en landsforening, der arbejder for et alsidigt udbud af
biodynamiske produkter. Der er samarbejde mellem avlere, grossister, forarbejdere og forbrugere,
så alle i kæden kan være med i fællesskabet og søge hjælp. https://biodynamiskeforbrugere.dk/
https://biodynamiskeforbrugere.dk/uf/60000_69999/68189/bf1715dcc419bfa19222182d7d8951f
9.pdf

GODHED OG BESTIALITET JENS BJØRNEBOE 100 ÅR

Jens Bjørneboe
Tidsskriftet Cogito 2-2020 årgang 23 er et Bjørneboe-nummer til minde om den norske forfatter
Jens Bjørneboes fødsel 9. oktober 1920. Med dette nummer vil man mindes en betydelig og markant
forfatter. Centralt i hans værk er det gode og det onde. Bjørneboe var både anarkist, politisk
orienteret, antroposofisk orienteret, og han søgte meningen med tilværelsen i et mystiskindadvendt aspekt. Mindeskriftet rummer en grundig og dyb gennemgang af Bjørneboes værk med
artikler af bl. andre Jan Øystein Eriksen, Henning Næss og Lars Thor Smith.
https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Arbejde?projector=1

VÅGENT ØJE PÅ ANTROPOSOFISK UDDANNELSE I DET 21. ÅRHUNDREDE

Michael Hall, East Sussex England, grundlagt 1925

Aounghus Gordon, Gloucestershire

I mange årtier var den engelske Waldorfskole, Michael Hall Steinerskolernes flagskib i England. Ved skolens
90års jubilæum blev der udgivet et skrift under titlen A good school. Med udgangspunkt i denne titel blev der
i skriftet refereret en samtale fra 1923 mellem Rudolf Steiner og 4 kvinder, der gerne ville oprette en skole
baseret på hans uddannelsesmetoder. En sådan skole måtte ifølge ham ikke blive en fiasko. Hvis skolen over
tid kun havde få elever og ikke viste tegn på vækst, ville han betragte den som en fiasko, og muligheden for
at sprede uddannelsesarbejdet ville blive uigenkaldelig svækket. Waldorfskolen må på ingen måde være
amatøragtig. Den skal blive en indiskutabel god skole og anerkendt som sådan. Den skal være i stand til at
indtage sin plads i det omgivende samfund.
https://anthropopper.com/2020/08/23/re-imagining-anthroposophical-education-for-the-21st-century/

KAN VI LØSE KLIMAKRISEN VED INVESTERINGER?

Jonathan Tybjerg

Jonathan Tybjerg spørger i en artikel i Pengevirke, om vi kan investere os ud af klimakrisen?
”Måske”, er svaret. En lang række grønne løsninger findes allerede, men de kræver investeringer i
et hidtil uset omfang, og de kræver en fundamental omlægning af verdensøkonomien.
https://merkur.dk/privat/artikler/hvis-vi-skal-lose-klimakrisen-skal-verdensokonomien-aendresfundamentalt-og-finanssektoren-skal-ga-forrest/

SANDUKO STØTTER BØRNS SKOLEGANG OG UDDANNELSE I DEN TREDJE VERDEN

Mbagati Skolen i Nairobi

Der er en sprække i alt, - det er der, hvor lyset kan komme ind, synger Leonhard Cohen i sin kendte
sang. Sanduko arbejder hårdt på at hjælpe skoler i Afrika. Mbagati Skolen i Nairobi er moderskolen
for steiner-skoleudviklingen i Østafrika. Covid 19 har gjort det særlig vigtigt at støtte moderskolen
med dens 340 fattige børn hovedsageligt af underprivilegerede forældre.
http://sanduko.dk/ewExternalFiles/nyhedsbrev%20sept%202020.pdf

KÆRLIGHEDENS ØKONOMI OG UDVIKLING AF INDIVIDUEL POTENTIALE 2019

Sekem-initiativet

Visionen om socialt fællesskab

Sekem-initiativet i Ægypten blev startet 1977 af nu afdøde Dr. Ibrahim Abouleish ud fra den stærke
vision om en oase i et fjendtligt miljø. Han så det for sig som en model, før det egentlige arbejde i
ørkenen startede. I virkeligheden var hans vision, at hele verden skulle udvikle sig. Siden da er der
hvert år opsat to målvisioner, som Sekem-fællesskabet skulle og skal fokusere på. For 2019 var
målene kærlighedens økonomi samt udfoldelse af individuel potentiale.
https://www.sekem.com/en/economy/economy-of-love-fairtrade/

Filmproducenten og økologen John D. Liu har udgivet en YouTube video om, hvordan miraklet i
ørkenen blev en realitet.
https://www.youtube.com/watch?v=gu12a_bo448

SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE – AT STILLE DE RETTE SPØRGSMÅL

René Becker

I en tid, hvor korrektion af falske påstande stort set ikke har nogen virkning, kan man spørge sig:
Hvordan er det muligt at forsvare antroposofien?
Den franske landsformand René Becker giver det svar på spørgsmålet, at de ægte menneskelige
værdier skal forsvares: værdighed, frihed til at tænke, til at holde af, til at udtrykke sig, til at søge
nye måder for menneskets og jordens fremtid. Fremfor alt må man i et forsvar have evnen til at
stille de rette spørgsmål.
https://www.anthroposophie.fr/actualites/defendre-lanthroposophie-et-rudolf-steiner

TÆRSKLEN OG STIEN – NUVÆRENDE UDSTILLING I HOVEDKVARTERET

Sophie Bourguignon Takada, fransk kunstnerinde udstiller malerier, oliepastel på træpanel og vask
på papir i hovedkvarteret for Société Anthroposophique en France, 2. og 4. rue de la Grande
Chaumière, Paris.
Sophie Takada har opholdt sig i Amerika, men er tillige bosat i Frankrig. Hun har udforsket forskellige
åndelige strømninger, før hun fandt frem til antroposofien.
https://www.anthroposophie.fr/actualites/defendre-lanthroposophie-et-rudolf-steiner
se under Exposition actuelle – Le Seuil et Le Trajet

UDSTILLING AF ELISABETH WAGNER I GOETHEANUMBYGNINGEN

’Form og Farve’ er titlen på en udstilling af Elisabeth Wagners kunst i foyeren og første salen på
Goetheanum. Her viser den 97årige kunstner sit maleriske og poetiske livsværk. Livet igennem har
hun undersøgt det humanistiske indhold, som Rudolf Steiner skænkede verden. Den formative kraft
af farver, som den udtrykkes i de lyde, der er givet til eurytmien, har altid været central for hende i
undersøgelserne.
https://sbk.goetheanum.org/veranstaltungen/tagungen-workshopsusw/einzelansicht/bilderausstellung-von-elisabeth-wagner-kochs-werken

SOM VAR MIKROKOSMOS I UMIDDELBAR FORBINDELSE MED MAKROKOSMOS

Pinsekonferencen ved Goetheanum 22.-25. maj 2021 er viet refleksioner, samtaler og kunstneriske
øvelser i forsøg på at spore hemmeligheden bag glasvinduerne i Goetheanumbygningen.
Endvidere vil man kunne studere originalerne i Rudolf Steiners design til glasvinduerne ved en
udstilling, der også har værker af nutidige glaskunstnere.
https://ssw.goetheanum.org/einzelansicht?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bc
ontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=8285&cHash=de4a8b2c5e37faae9d3e6fe97431a
cb3

ETISK INDIVIDUALISME

Karl-Martin Dietz

6 foredrag i bogform

I bogen Frihedens Filosofi af Rudolf Steiner giver han det enkelte menneske holdepunkter til at
kunne handle meningsfuldt og ansvarligt uden støtte af moralkodeks. Gennem moralsk intuition og
moralsk fantasi bliver individet skabende og føjer ved selverkendelse noget nyt moralsk ind i verden.
Rudolf Steiner kalder det ’etisk individualisme’, og det er kernen i antroposofien som kulturimpuls.
Karl-Martin Dietz (f. 1945) har ved 100årsdagen for Rudolf Steiners fødsel holdt 6 foredrag i Norge
om denne etik. De er udkommet i bogform på Antropos Forlag 2020.
http://www.antropos.no/hva-er-etisk-individualisme-rudolf-steiners-frihetsimpuls-i-dag.html

