NYHETSDRYSS 2015: Nytt av året var Phillips Nortvedts MINISNUTTER, som står til slutt i
Nyhetsdrysset – som en kommentar eller et innspill til tiden – ofte med et esoterisk tilsnitt.
Phillip Nortvedt. Styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com

Phillip Nortvedts 33 minisnutter i Nyhetsdryss for 2015
18.01.2015
Phillips minisnutt om KORE
Den oppmerksomme leser har merket seg at vi fra tid til annen har opplysninger, henvisninger
til korte fyndige navn som BINGN og KORE. Jeg vil herved anbefale at dere går inn på de
respektive nettsidene for få et inntrykk av de spennende aktivitetene som foregår, som er en
berikelse for de som føler seg knyttet til antroposofien. KORE er en relativt ny stiftelse som
blant annet støtter opp om forskning på mat og jordbruk. Nettsiden KORE.no er en database
hvor VitalAnalyse og Biologisk-dynamisk Forening bidrar. På nettsiden ligger kalender for
aktiviteter, utvalgte artikler, og enkeltavdelinger om blant annet planter, husdyr, jord,
økonomi mm. Daglig leder, Elise Matilde Lund, har allerede publisert flere artikler i
Klassekampen og medlemsbladet til Norsk Bonde og Småbrukarlag. Lanseringsfesten av
Kore fant sted midt i Mathallen 5. desember 2014. Det er meget gledelig at slike initiativ er
mulig, og en ser viktigheten av at enkeltpersoner som Erik Siem gjennom stiftelsen Eir har
bidratt i så måte. Så vi ser frem til videre aktiviteter i 2015, som er FNs internasjonale år for
matjord. Når det gjelder Dialogos sin rolle, skal vi sammen med KORE arrangere et skribentog formidlingsseminar på Litteraturhuset 3. mars om temaet: Matjord. For mer informasjon,
kontakt elise.lund@kore.no.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos
1.02.2015
Phillips minisnutt; Om BINGN
Angående BINGN: Bak disse initialer står noe av det som jeg synes var mest gledelig i det
året vi har bak oss. Det dreier seg om en utdannelse som virkelig kan være et mønster:
Vekslingen mellom praktisk jordbruk og "teoretiske" seminarstudier gjennom året og endog
internasjonalt. Vi ser at det i 2014 ble avholdt seminarer i Norge, Sverige, Danmark og
Finland! Det finnes endog fagfolk utover våre kretser som mener at alle spørsmål og
forsøk rundt grønne initiativer, er de mest brennende i vår tid. Problemet er at det selv om det
forskes mer og mer på dette, ar det allikevel forblir på teoristadiet. Når man da i BINGN har
greid denne vekslingen mellom teori og praksis, kan det også dreie seg om et tredje felt,
innovasjoner. En prominent amerikansk økonomiprofessor, Joseph Stiglitz,har nylig skrevet
en bok om the learning society. Jeg kunne tenke meg en annen tittel i tillegg: The innovative
society. That's what it is all about! Derfor kan jeg bare anbefale: Sjekk BINGNs nettsider
http://www.bingn.org og følg med! Se også BINGNs nyttårsbrev:
http://us4.campaign-archive2.com/?u=e144f9c9f9d995e0814ec93b8&id=b6e4e6e86e

Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos
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15.02.2015
Phillips minisnutt;
Jeg vil henvise til et kommende møte med Valent Wember som kommer til Oslo 9.-11.
april. Etter mange år som steinerskolelærer, arbeider han nå blant annet som konsulent ved
flere Waldorfskoler i Tyskland. De som var så heldige i å høre ham i Oslo i januar, kunne
blant annet få en innsikt i hvilke kriterier som kjennetegner en ideell Steinerskole: Hvilke
fysiske, eteriske, astrale og mentale/åndelige kriterier om man kan lete etter. Og dette er noe
mer enn et skjema, det er en nødvendighet for at det åndelige vesenet som er forbundet med
skolene, skal kunne være fullt ut inspirerende tilstede. "Spririten" i Steinerskolene er noe
mange lærere i lykkelige øyeblikk har kunnet føle på. Nå gjelder det i fremtiden at denne
ånden mer og mer kan gjennomsyre hele skoleorganismen. Da vil dialogene og
medarbeiderskapet kunne løftes opp på et neste nivå. Det anbefales å møte opp når Valentin
Wember kommer tilbake til Oslo i april som er åpent for alle interesserte.
For nærmere informasjon ta kontakt med Ted Warren: ted.warren@steinerskolen.no
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos
22.02.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
Det siste året har vi fått flere rystende bekreftelser på hvordan terroren i dag ofte mer eller
mindre kan være individuelt basert. De mest groteske volds- og torturhandlinger ruller ut i
alle slags medier, også med til dels rituell karakter, og ryster hele vår samfunnsform. Finnes
det en motsats til dette? Kan det individuelle også medføre tilsvarende gode resultater? En
viss statsmann ytret noe slikt: ”Tenk ikke på hva du kan få av staten, men hva du selv kan
gjøre for ditt land.” (Kennedy) Også Rudolf Steiner sa noe lignende etter at han overtok
ledelsen av Antroposofisk Selskap i 1924. Han stilte spørsmålet i flere sammenhenger om en
ikke kunne tenke på om det var noe man kunne endre i livet sitt, sett i forhold til
antroposofien. Noe som kunne føre til forandringer både for en selv og andre. I sannhet ikke
noe enkelt tema. En kan se tilbake på flere lysende eksempler, og det er nok å tenke på den
store etableringen av Waldorfskoler rundt 1980-tallet. Et stort løft båret frem av en rekke
ildsjeler. Sett i lys av de hendelser som finner sted i dag, og som vi får servert inn i våre
private rom, trenger vi å stille spørsmålet på nytt: Hvordan kan vi finne frem til de
individuelle holdepunktene, de individuelle initiativene og innovasjoner, til tross for at mange
av oss er bundet opp i sterke institusjonelle rammer innenfor antroposofiske virksomheter.
Her skal bare nevnes et aspekt i stikkordform: Hvilke oppgaver og visjoner kan vi se rundt oss
som trengs løses, og hvordan kan vi gi hverandre tillit og mandat til å løse dem?
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos
1.03.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
Lederskap: Sett på bakgrunn av alle de utfordringer og konflikter som en kan se rundt
omkring i verden i dag, kan det være naturlig å spørre seg om det finnes et "godt" nok
lederskap. Her skal nevnes et aspekt som Johannes Kiersch nevnte under et foredrag i Oslo
nylig. Det dreier seg om Rudolf Steiners virke før og etter at han ble en innviet. Kort fortalt
var det slik at Steiner etter innvielsen ble et meget mere lyttende menneske. Det understrekes
blant annet av at flere av hans viktigste impulser nettopp ble gitt fordi mennesker rundt ham
kom med spørsmål. Paradoksalt nok betød ikke det at Rudolf Steiner ble mer passiv, tvert
imot. Ut fra interessen for den andre oppstod det en virksomhet som det knapt finnes maken
til. Idag har vi ingen slik leder blant oss, men allikevel er det mer aktuellt enn noensinne å
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kunne lytte. Lytte både til seg selv og til den andre, hva er egentlig min intensjon og hva er
intensjon i det som den andre sier. Ligger det noe mer bak selve ytringen? Når lyttingen blir
til meningsfulle spørrende holdninger, da er man kommet et stykke videre på ferden.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, nortvedt400@hotmail.com
8.03.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
KORE atter en gang. Tirsdag 3. mars hadde KORE et aldeles strålende skribentnettverksmøte
på Litteraturhuset i Oslo. Det var samlet rundt 28 personer fra alle slags agro-forhold, og
hvor bare et fåtall var kjente fjes. I tillegg var det rundt 15 som hadde meldt avbud, så vi kan
snakke om en gruppe på over 40 aktive ressursmennesker. Flere var endog knyttet til
offentlige institusjoner. Det var tydelig at de satte stor pris på den tjenesten som KORE er i
ferd med å bygge opp. Hva kan det skyldes? For det første det å samle forskningskunnskap
om ett tema i en database. Dernest å møtes og utvikle relasjoner basert på faglig dyktighet og
initiativer. I tillegg har KORE ansatt en meget dyktig daglig leder, Elise Lund, som har
oversikt og åpenhet overfor de forskjellige vinklingene og forståelse for hva forskning dreier
seg om. Og ikke minst at Stiftelsen Eir som ved Erik Siem har stilt opp med den nødvendige
kapital. En kan i sitt stille sinn undre seg over om ikke lignende formidlingstjenester også
kunne tenkes på andre områder, om enn i en annen form. Som medarrangør hadde Dialogos
en støttende rolle, fra idé og planlegging, til praktisk gjennomføring og bistand underveis.
Også det er viktig i slike sammenhenger. Når det gjelder dagen i dag, søndag 8. mars, vil jeg
bare nevne at kvinneandelen på KORE-seminaret var på rundt 80 prosent, og veldig mange av
disse var unge – noe som lover svært godt for fremtiden. http://kore.dekodes.no/om-kore
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, nortvedt400@hotmail.com
22.03.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
Relieff: Man kan spørre seg hvordan man lærer i livet? Hvordan forstå og oppleve hendelser
utover der og da? En av de aller viktigste øvelsene Rudolf Steiner kom med i så måte var det
såkalte ”Ruckschau” (tilbakeblikket). Det dreier seg om se tilbake på dagens hendelser,
samtidig som man forsøker å se seg selv utenfra. Det beste er i første omgang å velge ut noen
hendelser. Her skal antydes en mulig fordypning: Det dreier seg ikke bare om å se seg selv
utenfra, men å forsøke å oppleve hva som kommer i møte mot den skikkelsen som altså er en
selv. Dette befordrer indre styrke og evne til å holde ut ubehaglige følelser som kan oppstå.
Tilbakeblikket er en meget sterk kraft i det sosiale feltet. Øvelsen bidrar til å se situasjonen i
en større sammenheng og ikke bare fokusere på det egne selvet. Tilbakeblikksøvelsen er til
særlig hjelp til alle som står i en eller annen arbeidssituasjon. For eventuell mer informasjon,
se Martina Maria Sam bok: Seelenubungen des Willens.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
29.03.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
Vi nevnte en øvelse sist uke med hensyn til refleksjon og tilbakeblikk. Her er et forsøk på å
sette det inn i en større sammenheng. Første stadie er å se tilbake på dagen – hvor en opplever
seg selv utenfra. Det vil da kunne være en slags billedopplevelse, en imaginasjon. Neste trinn
er å se seg selv i lys av andre –altså en større grad av objektivisering, hvor det er tale om en
mer sosial setting. Da er vi nærmere det Steiner kaller for inspirasjoner. I det tredje trinnet tar
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en for seg en spesiell hendelse med et annet menneske. Dette skal en se for seg tre kvelder på
rad. Vi er nå i nærheten av den såkalte karmaøvelsen (det er flere aspekter rundt dette), hvor
en har mulighet til en dypere forståelse av både seg selv og den andre. Det vil blant annet
kunne bety at man får en anende innsikt som gir mulighet for å tre inn i ett aktivt handlende
felt. Da befinner vi oss i et område som betegnes som intuisjon. En næringslivsleder uttalte at
han hadde fått et sterkere behov for å forstå hvorfra og hva han handlet ut ifra. Hvilke
drivkrefter motiverte ham til handling. Kanskje kunne også slike refleksjoner og øvelser være
hjelpende overfor det store antall ungdommer som i dag ikke finner seg til rette i livet. Bare i
Norge snakkes det om over 40000 individer rundt 20 år som har falt ut av de fleste
sammenhenger.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
6.04.2015:
Phillips minisnutt – I TIDEN;
Tregrening. Sist snakket vi om at det ganske tidlig finnes et tredelt erkjennelsesfelt hos
Rudolf Steiner. Det er interessant at han først etter den første verdenskrig kom frem med
hvorledes dette henger sammen med hele menneskeskikkelsen og videre også med
samfunnets organisering i næringsliv, rettsliv og kulturliv. Da dette ikke er noen teori, kunne
han ikke gi noen oppskrifter på hvordan man kunne arbeide generelt, men han sa at
mennesker utfra sine situasjoner selv må forholde seg til dette tredelte feltet. Allikevel ser vi
ennå i dag en ødeleggende dualisme, hvor Europa ikke har forstått sin rolle i å være en
formidler mellom øst og vest. Det skyldes blant annet at denne dualismen strekker seg helt
tilbake til tidlig middelalder (Kirkemøtet i 869). Det ble en kamp mellom nominalisme og
realisme. Nominalismen, hvor tingene bare er begreper uten erkjennelsinnhold, og realismen
representert ved Thomas Aquinas, som sloss for å kunne komme til en erkjennelse om
tingenes vesen. En kan undre seg over om det er noe av grunnen til at det blant annet har
oppstått en gigantisk underholdningsindustri på tv og film, hvor vi daglig fores med de mest
groteske draps- og voldsscener, fordi det da utfra et nominalistisk ståsted ikke betyr noe, ikke
har noen innvirkning på livet ellers.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
19.04.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
I sist Nyhetsdryss var vi inne på dualismen i forhold til nominalisme og realisme. Ut fra et
nominalistisk ståsted kan vi snakke om meninger. Og det er selvsagt viktig og berettiget å ha
meninger. Allikevel kan en undre seg over om meninger kan bli noe mer, noe hvor både
engasjement og handlekraft kan gjøre seg gjeldende. Rudolf Steiner pekte på hvordan det
mikaelske i vår tid "venter" på handlinger, på initiativer som har en viljeskarakter i seg. Det er
sannelig ikke lett å forholde seg til noe slikt, men de interesserte kan jo eventuelt begynne på
den lille øvelsen i å vurdere om man selv har meninger som kan bli til noe for verden, stort
eller lite. Det er i alle fall ikke vanskelig å få øye på andres uforpliktende meninger!
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
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26.04.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
AFRIKA. Av og til kan det være godt å løfte blikket til andre verdenshjørner: For noen år
siden skrev Jeffrey Sachs i Dagens Næringsliv om at han mente problemene i Afrika kunne
løses. Det dreide seg da blant annet om infrastruktur; kommunikasjon; helse ernæring og
jordbruk; utdannelse med mer. På et frokostmøtet i en tenketank nylig, ble det det vist til at
Angola har et potensiale til å kunne levere nok mat til 900 millioner mennesker! En kan jo
ikke annet enn undres om det kan stemme. Uansett er det snakk om et meget stort potensiale.
Et annet felt som også gjelder Midtøsten, er de meget store kull av ungdommer som nå vokser
opp. Folk opp til 30 år, utgjør mange steder over 60 % av befolkningen! Så ser vi at IS og
lignende terrororganisajoner er et marginalt, men ødeleggende bilde av helheten. Da står vi
igjen med to hovedspørsmål, slik jeg ser det: Hvordan kan vi hjelpe til slik at jordbruket får
sin rettmessige utvikling i Afrika? Hvordan tar vi vare på og støtter den fantastiske
ungdommen som vokser opp, med en relevant skole og utdannelse? Det merkelige er jo at det
også er de to av viktigste sakene i den vestlige verden. Det er nok å vise til feilslåtte
skolepolitikken i både Europa og USA, og videre den truende tørken som finner sted i
Midtvesten, samt California, bare for å nevne noe.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
3.05.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
Viljen atter en gang: Det er vel knapt noen som har talt så mye om viljen som Rudolf Steiner,
og da gjerne i sammenheng med Mikael. Bare se på det siste verset 28. september 1924*:
...Menschentragenden, heil’gen Welten-Willen;. .. Menneskebåret hellig verdensvilje.... Og
lenger ned: Welten-Willens Liebe-Wort.... Verdens viljens kjærlighetsord. (Fritt oversatt.)
Samtidig – og sett i sammenheng med det ultimate frihetsspørsmålet – blir dette både
interessant og gåtefullt. For kort å nevne noe: For meg henger det sammen med interesse;
interesse for den andre, for de, for verden. Men for at denne viljen skal være åndelig skapende
og virksom, må den være koplet opp mot kjærligheten. Det er lett sagt, men vanskelig å
praktisere. For da inngår den i et rom som er meget større enn det rent personlige. Når jeg i
den senere tid har lyttet til foredragsholdere; har jeg ofte spurt meg selv; taler de egentlig til
meg, til oss som sitter der? Eller hva foregår? Ofte kan det virke mest som meninger og
kunnskap som blir ytret, uten at det oppstår noen forbindelse. Da er vi fortsatt et godt stykke
unna det som det dreier seg om.
*The Individuality of Elias, John, Raphael, Novalis. The Last Address given by Rudolf Steiner, Dornach,
Michaelmas Eve, 1924, GA 238. http://wn.rsarchive.org/Lectures/19240928p01.html

Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
17.05.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
Det kan være på plass med et lite hurra til Dialogos’ egen virksomhet! Årsmøtet til Dialogos
står for døren, 28. mai, og i den forbindelse har Dialogos sammenfattet de nyhetssakene som
omhandlet den antroposofiske bevegelse – positive og negative – gjennom hele fjoråret. Se
vedlagt: ÅRSREVY Nyhetsdryss, et dokument på 32 sider som viser bevegelsens avtrykk i
offentligheten i 2014. Her kan du se hva tidligere steinerskoleelever sier om sin skolegang i
intervjuer, hvordan temaet ”digital demens” ble behandlet, kampen for Sogn Jord- og
Hagebruksskule, som ble kronet med hell, og usikkerhet som kommunen skaper på Granly og
tilsvarende for Vig Ängar i Ystad. Meslinge-kampanjen i media startet i fjor og har fortsatt i
år med full styrke. Flere doktograder ble lagt fram i 2014, bl a om steinerskolen og om allergi
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og stress. Innenfor det biodynamiske feltet pågår en stor aktivitet; Økouke, BINGN utdanning
og KORE forskningsbase. Rudolf Steinerutstillingen ble vist i Finland og Nederland.
Å kunne legge fram et slikt dokument over årets mange hendelser, er i seg selv en stor
begivenhet, og en fenomenal service! Jeg kan bare håpe at våre partnere, medlemmer og
andre støttespillere opplever verdien av dette. I 2014 ble det sendt ut nyheter i 48 av årets
uker. En stor ekstra takk til Sissel Jenseth som ivaretar dette og som har strukket seg langt
utover sin stilling.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com

24.05.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
Perspektiver: Kaj Skagens bok om Rudolf Steiner har fått en gledelig stor oppmerksomhet i
media, selv om det er flere som har behov for å markere avstand til antroposofien og Steiner.
Noe annet var vel ikke å forvente. Noe som allikevel forundrer undertegnede, er at jeg sjelden
ser at noen hever seg opp til å se de store sammenhenger. Det dreier seg for eksempel om
hvordan den tyske idealisme og kultur med de helt store ånder i verdenshistorien som Goethe,
Schiller, Novalis, Hegel m fl, i løpet av drøyt hundre år kunne forvandles til den største terror.
Tross alt som er blitt skrevet, har man ikke hatt noen god virkelighetsforståelse, ei heller
maktet å spørre seg om Steiners genuine rolle. Bare et slikt enkelt faktum som at Steiner fikk
jobben med å redigere Goethes naturvitenskapelige skrifter, er det ikke tatt særlig notis av.
Enn videre hvordan den sosiale tregreningen er en videreføring av Schillers estetiske brev. I
stedet bruker til og med lærde professorer sin tid og krefter på å lete etter feil og mangler ved
det ene eller andre. Europas gåte er ikke løst, og nazismens skygger er ikke borte. Dersom vi
ikke spør etter de store sammenhengene, vil vi heller ikke kraftig nok kunne komme frem til
det som hverdagen dreier seg om. Hvor viktig er det ikke at hver enkelt av oss holder
spørsmålene og impulsene som Steiner kom med, levende.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
7.06.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
For en ca 14 dager siden var det et seminar i Oslo hvor blant annet tre av verdens største
konserner deltok gjennom sine Norden-sjefer. De fortalte om hvilke scenarier de ser for seg i
fremtiden. Og det var ganske bemerkelsesverdig hvor mye de uten videre kan vite. Det var
både skremmende og fascinerende å se hvordan man ved hjelp av moderne datateknikk kan
være med på å styre utviklingen. Og det er selvsagt ikke uten videre galt å tenke fremover.
Spørsmålet blir hvor meget makt og ressurser selskaper med flere hundre tusen ansatte kan
ha. Undertegnede tenkte i sitt stille sinn at en slik ledelse ovenfra og nedad ikke uten videre
kan fange opp de trender som lever på det mellom-menneskelige plan. Sett i et slikt
perspektiv blir alle de strømninger som lever i det sivile samfunnet mer og mer viktig for å
danne en sunn motbalanse til de markedskrefter som råder over hundrevis av milliarder av
kroner. Men det er ikke uten videre slik at alt som kommer fra den øvre maktelite trenger å
være truende. Derfor skal jeg avrunde med et meget gledelig arrangement i Oslo Rådhus i
begynnelsen av mai: Oslo Business for Peace Award Ceremony. I en fullsatt sal var det
utdelinger av priser til ledere over hele verden som har bidratt til en sunn samfunnsutvikling.
En av hovedtalerne talte om hvor viktig det er å se samfunnet i et tredelt perspektiv, så en
kunne lure på om han kjente noe til tregreningen.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
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14.06.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
KLIKK. I følge et herværende ukeblad sa det klikk allerede første gang Sofia Hellqvist og
Prins Carl Philip møttes, og denne helgen er det kongelig bryllup i Sverige. Og det må
tydeligvis ha vært et kraftig klikk, for veien frem har ikke vært enkel, verken for dette paret,
eller søsterene til prinsen for den sakens skyld. Den sterkeste prøvelsen nok var for det norske
kronprinsparet i sin tid. Dette skal ikke være stedet for royal debatt, men det er interessant å
se hva man greier å gå igjennom når kjærligheten er sterk nok. Et ja til verden, et ja til å leve,
til å forbinde seg, det er årstemaet for Antroposofisk Selskap for 2015-16.
Utgangspunktet er en sats fra Rudolf Steiner: ”Erkennt der Mensch sich selbst:/Wird ihm das
Selbst zur Welt; Erkennt der Mensch die Welt:/ Wird ihm die Welt zum Selbst.” Et forsøk på
oversettelse: Erkjenner mennesket seg selv, vil det forstå verden, bli en del av verden.
Erkjenner mennesket verden, vil det forstå seg selv, komme gjennom verden til seg selv. Det
vil da ikke uten videre si klikk, men denne interessen for den andre, de andre, kan føre til en
øket selvforståelse, identifikasjon, og dermed livsglede. Og dette til tross for motstand og
utfordringer. Videre pekes det i årstemaet hvordan det er en mikaelsk kvalitet å bejae verden,
å forbinde seg med det som lever i tiden, i verden. Det er interessant at Rudolf Steiner knytter
denne verdensbejaelsen så sterkt til Mikael selv, til et spirituelt vesen som er vår tids ledende
ånd. Det gir håp for fremtiden til alle de som fremdeles lever med sterke idealer, og som på en
eller annen måte står i forbindelse med hverandre. Et av de beste eksemplene i så måte var
Steiner selv. I stedet for å trekke seg tilbake fra alle vanskelighetene, overtok han ledelsen av
Antroposofisk Selskap. Kanskje kunne det være en tanke å forbinde seg med dette selv? Jeg
bare spør.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
21.06.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
Midtsommer. Årets natur-imaginasjoner. Det er like før solen snur, slik at dagene med sol-lys
gradvis kortes ned igjen. Sankt-Hans er ikke den store festen på linje med jul, påske og høst.
Etter at Goetheanum brant på nyttårsaften 1922-23, dro Rudolf Steiner rundt til flere
landsselskap for delvis oppildne til nytt liv, delvis for å se hvordan det sto til. I en rekke
foredrag er det blant annet to ting som kommer frem. Viktigheten av å arbeide med
antroposofien gjennom det øvende. Han snakker om å gjøre en øvelse 70 ganger! Et annet
tema er å oppleve årstidene gjennom fire erkeengelimaginasjoner. Her kommer da sommerens
tid til sin fulle – rett gjennom erkeengelen Uriel. Steiner snakker da om Uriels sterke blikk der
oppe... Jeg kan bare anbefale å titte ekstra på de vakre skydannelsene i juni, juli og august.
Det er meget fascinerende uansett hva som måtte dukke opp. Bare ikke gjør det mens du sitter
bak bilrattet, slik en kunstnerbekjent hadde en tendens til. Og selv om man ikke skulle få noe
forhold til, eller være interessert i en erkeengel, er det all grunn til å tenke økologi i
sammenheng med årstidene. Gjennom en sterkere medopplevelse av naturens skiftninger i
tidsløpet, vil vi være bedre rustet til spille på lag med moder natur, og ikke mot.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
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5.07.2015
Phillips minisnutt – I TIDEN;
5 minutter. Nylig forelå det en forskningsrapport om hvorfor kvinner som til tross for at de
elsker sine menn, går ut av ekteskapet. Det skyldes hovedsaklig at mannen er for travelt
opptatt med alle slags sysler og tar det tilsynelatende gode ekteskapet for gitt. Han vier derved
ikke sin kone nok oppmerksomhet. Rapporten taler ikke om de store endringer, det påståes at
kun 5 minutter pr dag ville gjøre underverker. Men vel og merke dersom man da har fullt og
helt fokus på sin partner. En kan undre seg over hvordan det er mulig. Ett av flere svar kan
være at et slikt fokus kan ha store ringvirkninger, at ved å dedisere seg fullt og helt til et
menneske, kan noe skje, og dermed kan sneballen rulle med uant styrke.... Det fortelles om en
meget kjent forfatters møte med Rudolf Steiner. Det som han ble mest oppmerksom på, var
Steiners ekstraordinære evne til å lytte. For egen del har jeg lyst til å nevne Jørgen Smit, som
sikkert flere husker. Personlig har jeg aldri møtt noen som har vært i nærheten til å lytte så
intenst som han. Muligens var det en av hemmelighetene til hans store innsats og
engasjement: Interesse for mennesker og verden. Det er i så måte en nøkkel og en ekte
mikalesk holdning i vår tid.
Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos, kontakt: nortvedt400@hotmail.com
16.08.2015
Phillips minisnutt:
Fokus og blikkretninger. Mens titusener og atter titusener av flyktninger strømmer til de
greske øyene og Europa, ferierer vi europeere bare få kilometer unna. Det er sannelig ikke
enkelt å forholde seg til denne tragedien som utspiller seg rett foran våre egne stuedører.
Tankene mine går tilbake til den første verdenskrig hvor Goetheanum ble bygget mens man
kunne høre kanonene drønne like bak åsene. Det er selvfølgelig ingen direkte parallell, men
jeg vil allikevel gjøre oppmerksom på at i disse dager er man i ferd med å orientere det nye
Goetheanum slik det skulle være, et bygg i kosmisk orientering: Med hovedinngang fra vest.
Inngangen fra syd, som de fleste i dag benytter, er egentlig bare en sideinngang. Personlig tror
jeg et slikt skifte vil ha en betydning som en knapt kan ane, uansett om man vet om det eller
ikke. Tanken er at man fra vest stiger opp trappene og "går sammen med” det enestående røde
Mikaelglassmaleriet inn i den store salen. Dette Mikaelsbildet ser man ikke helt umiddelbart
idet det henger øverst i trappeløpet. Men det er der, og det er ingen tilfeldighet. Man må
”ville” forholde seg til det, før man vender om – også det en viljeshandling – og går inn i
salen. Samtidig er dette Mikaelsbildet det første man møter når man går ut av salen. En ting er
i alle fall sikkert, Europa må bestemme seg meget sterkere for hvordan det skal stille seg i
verden; hvordan forholdet skal være til øst, vest, syd og nord, dersom vi ikke skal havne i
barbari og kaos. I 1924 kom dette frem i grunnstensmantrammet som Rudolf Steiner ga til
medlemmene av Det antroposofiske selskapet. Snart kan vi også oppleve at selve
Goetheanumbygget har fått tydeliggjort slike kosmiske retninger.
Phillip Nortvedt, styreleder i Dialogos
23.08.2015
Phillips minisnutt:
Gaseller. Hvert år deler Dagens Næringsliv ut såkalte Gasellepriser. Det er belønning til
småbedrifter i Norge som har gjort det bra. Det er fascinerende at slike små virksomheter
utgjør en ryggrad i samfunnet med innovasjoner, pågangsmot og lønnsomhet. Det er snakk
om tusenvis av nye arbeidsplasser (og 200 milliarder i omsetning) hvert år. Jeg tror at noe av
denne suksessen skyldes de små forhold, ofte mellom bare et titalls ansatte. Da dreier det seg
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om menneskelige verdier, tillit, optimisme, pågangsmot og dyktighet. Et mer omfattende
begrep for dette er broderskap, et uttrykk som Rudolf Steiner benyttet. Så går det an å håpe at
disse gaselle-bedriftene som finnes i alle land på tvers av og på tross av monopoler og
maktstrukturer, kan være et viktig steg på veien bort fra den ensidige kapitalismen.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
30.08.2015
Phillips minisnutt:
FREEPORT: I et anlegg i Luxembourg finnes en såkalte Freeport http://www.lefreeport.lu.
Der stues noen av verdens mest verdifulle kunstverk inn i meget eksklusive tollfrie lagerhus.
Det er snakk om piggtråd og ståldører, og ingen uvedkommende kommer inn. Kunst som ikke
kan sees er ganske absurd, så betegnelsen Freeport er ganske misvisende. Det finnes i dag en
økende tendens til hemmeligholdelse på flere områder. Og de såkalte varslerne viser seg å
være svært utsatte. Denne mangelen på åpenheten har mye større perspektiver. Enorme
pengesummer stues bort i banker og børser, eller gjemmes bort i skattefrie paradiser. Der kan
de ikke brukes til noe konstruktivt overhodet. Men ett sted benyttes pengene, det er til
avansert krigsmateriell. Tenk om verden kunne bli et sted hvor tilliten kunne bli så sterk at de
enorme beløpene som brukes til våpen, i stedet ble anvendt til menneskehetens beste. Det
synes å være et godt stykke vei å gå for å komme dit. Men åpenhet i små og store ting er et av
flere steg. Deretter verdier, drømmer og visjoner. Disse til dels utvannede begrepene trenger
en revitalisering, som igjen kan føre til større kreativitet og innovasjoner. Da kunne vi se
foran oss andre former for "Freeporter", hvor pengestrømmene kunne kanaliseres inn i
adekvate aktiviteter.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
13.09.2015
Phillips minisnutt:
ENSOMHET. En buss-sjåfør fortalte meg sin store frustrasjon over at nærsagt ingen verken
hilste eller sa hei av de flere hundre han fraktet hver dag. Til slutt hadde han begynt med noen
små nikk selv, uavhengig av responsen. Det er et paradoks at man kan være så tett på så
mange mennesker i timesvis og samtidig føle seg helt isolert, helt alene. Slik sett kan busssjøfåren føle seg som en brikke i et transportmaskineri. En kulturminister uttrykte for mange
år siden sine store pessimisme over at mennesket på sikt ville bli helt anonyme i teknikkens
verden. Den utviklingen ser ikke ut til å la seg stoppe uten videre. Vi blir ensomme i
mediasirkuset hvor vi tilsynelatende kan ta inn hele verden på skjermen. Men i studioet sitter
også en nyhetsleser helt alene, bare omgitt av sendemaskiner. Ikke akkurat noen lykkelig
situasjon. På den antroposofiske skoleringsveien er det annerledes. Allerede det første steget
på denne veien betinger ensomhet. Erkjennelsen er alltid individuell, den er du alene om. Det
er ikke lett å være selvstendig. Rudolf Steiner så dette, og advarte sterkt mot at det dannet seg
klikker av forskjellig karakter. Endog i Den frie høyskole for åndsvitenskap. Jeg har begynt å
si hei til buss-sjåførene. På responsen virker det det da som ensomheten blir lettere å bære.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
20.09.2015
Phillips minisnutt:
DE GRØNNE: Selv om undertegnede ikke har sett en eneste grønn politiker, så er det tydelig
at velgerne i løpet av det siste året virkelig har fått opp øynene for Miljøpartiet de grønne. Fra
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å ha en marginal innflytelse, har de nå kommet i en vippeposisjon flere steder i Norge. Ja
endog i Oslo, hvor de vil forhandle om ordførervervet med sin kandidat som tidligere har vært
leder for det muslimske rådet. Hva dette skyldes er ikke godt å si, men faktum er at Erik
Dammann i sin tid startet Fremtiden i våre hender. I 1974 ble denne bevegelsen grunnlagt
med 2000 ihuga tilhengere fra hele Norge tilstede. Det var noe som talte til den norske
folkesjelen. I mange år har de hatt et imponerende medlemstall på rundt 20 000. Så nå blir det
spennende å se om de forskjellige miljøvernorganisasjonene og det grønne partiet kan finne
allianser som kan få en ny tyngde i samfunnsdebatten. Da må nok noen stener flyttes både når
det gjelder retorikk og gode prosjekter, særlig overfor det som trengs i landbruket. Og hvem
vet om kanskje noen begynner å forstå dynamikken som ligger til grunn for forståelsen av
tregreningen?
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
27.09.2015
Phillips minisnutt:
MIKAELI 2015. Vi står om et par dager overfor den 29. september, som i gamle dager ble
feiret som en Mikaelsfest. I våre dager blir ikke dette viet mye oppmerksomhet. Men Rudolf
Steiner pekte som kjent på Mikael som den ledende tidsånd fra og med 1879 og drøyt tre
hundre år fremover. Når man først vet dette, er det ikke vanskelig å se hva som
kjennetegner Mikaels virke. Etter min forståelse har vi drøyt hundre år bak oss som har vært
sterkt preget av tankemessig aktivitet, store oppfinnelser og oppdagelser, med atombomben
som det ultimate ”faktum”. Det som er kommet frem, er ikke enten et gode eller et onde. Det
er menneskets valg som avgjør. De neste hundre årene ser ut til å bli preget av det
følelsesmessige, empatiske, det sjelelige står i sentrum. Flere ting tyder på dette. En ny
generasjon unge er vokst fram hvor disse verdiene er natulige. De siste hundre årene i Mikaels
tegn vil det viljesmessige aspektet være fremtredende. Et viktig kjennetegn hos Mikael, er at
det globale, kosmiske henger sammen med det individuelle. Det var vel den viktigste grunnen
til at Rudolf Steiner kalte det antroposfiske selskapet for det almenne og ikke det
internasjonale. Mikael vil i egenskap av å være solens erkeenkel, etter hvert stige opp til å bli
en archai, en formidler mellom fiksstjernehimmelen og planetsfærene. Det vil si en formidler
mellom det indre sjelelige hos mennesket og de objektive astronomiske begivenheter.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
11.10.2015
Phillips minisnutt:
NOBELS FREDSPRIS: Vi lever i en meget anspent tid, med terror og attentater. Flere steder
kan man lese at man er tilbake i den kalde krigen, ja, noen snakker endog om en tredje
verdenskrig. Rudolf Steiner pekte i sin tid på den eteriske Kristus sin tilsynekomst i det 1900tallet først hos noen få enkeltmennesker. Og han nevnte blant annet årstallet 1933. Samme år
var det noe annet som kom tilsyne: Det ultimate onde; det anti-kristne. Det finnes mange andre
eksempler på at noe godt ledsages av noe tilsvarende ondt. Det vil derfor være svært viktig at
man i vanskelige, kaotiske tider ikke bare retter blikket mot ondskapen, men samtidig ser hen
til det gode, det som har spirituelle krefter og som vil menneskehetens beste. Meditative
holdninger, empati og aktive handlinger inngår i dette: Gjennom tanke, følelse og vilje. Det
dreier seg om i tankene å være litt mindre egoorientert; i følelsene mer utvikle sansen for
kvalitet, samt skille mellom sant og usant; og endelig i viljen å utvikle selvdisiplin.
Nobelkomiteen har ved årets pris på sin måte prøvd å rette blikket på noe positivt i de
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fryktelige tilstander som vi ser flere steder i Midt-Østen, og som vi alle vil bli berørt av enten vi
vil eller ikke. Dette var ikke noen kjedelig fredspris, men tvert imot.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
18.10.2015
Phillips minisnutt:
Å SLAPPE AV: Media flommer over av alle slags intervjuer med den ene og den andre
kjendisen. Mange av dem har et ganske hardt press i hverdagen. Så da blir det ofte sagt at de
på kveldstid slapper av med en krim eller lignende. Undertegnede har lurt på hvordan det er
mulig å slappe av med de tortur og skrekkscener som har utviklet seg de siste årene. I min
ungdom på 60-tallet var det Perry Mason som rådet, og da kun på fredager. Vi så knapt ett
offer, som regel bare åstedet i så fall. Det meste foregikk i rettsalen, slik jeg kan huske det.
Jeg har en ekstra teori rundt dette. Dagens intrige og actionscener virker ikke bare
avslappende, tvert imot så kan det være ganske pirrende, det er nesten som om en selv er
deltagende eller blir angrepet. Og da kommer spørsmålet om integritet frem. I hvilken grad
blir du og jeg styrt av media, ikke bare det som tilsynelatende er underholdning, men også det
som skal være informasjon? Greier vi å stå selvstendig i dette, hvor mye er manipulasjon?
Trengs det et indre sjeleliv som kan balansere alle de ytre faktorer som strømmer mot oss hver
eneste dag? Eller kompenserer vi med all slags ting på skjermen? Rudolf Steiner skal en gang
ha uttalt noe om at antroposofiens oppgave er å utvikle den delen av sjelen som kan
interessere seg for den åndelige, oversanselige verden. Det vil da si i første omgang å få mer
og mer øye på det unike hos en selv og det unike hos sine medmennesker. Eller slik Steiner
antydet: Å våkne opp i den andres sjel og ånd. Da skulle det vel ikke være så stort behov for å
slappe av med alle slags meningsløse ting?
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
25.10.2015
Phillips minisnutt:
K.R.E.A.T.I.V: Dette er navnet på en avhørsmetode anvendt i Norge som har vakt
internasjonal oppsikt. Den består av følgende 6 elementer: Forberedelse, kontaktetablering, fri
forklaring, konfrontasjon, avslutning og evaluering. Metoden impliserer og forutsetter respekt
og tillit, slik at det menneskelige kan komme frem. Den ble brukt med stor suksess overfor
massemorderen like etter at han ble tatt på Utøya i 2011. Hvorfor ikke heller en knallhard
konfrontasjon kan man spørre? Dog var det truet med nye terroranslag av andre operative
celler, og dermed svært viktig for politiet å få ut relevant informasjon så fort som mulig. Da
viste det seg at denne 6-trinnsmetoden var svært viktig og effektiv for å kunne forhindre mer
terror og drap. Uten sammenligning for øvrig er det et interessant fellestrekk med de som har
hatt nær døden opplevelser eller endog vært erklært for klinisk døde. De aller fleste av disse
taler om et vesen som overhodet ikke er dømmende, men spørrende til hvordan livet har vært.
Man blir så å si sin egen dommer. Og man får valget om å komme tilbake til jorden, for
muligens å kunne rette opp eller kompensere for feil man har gjort. Som en uttrykte det: Han
opplevde et enormt kjærlighetslys cirka tusen ganger sterkere enn hans første forelskelse, for
så å møte sine avdøde slektninger som var mest opptatt av hans feil, ikke for å hevne, men for
å hjelpe. Kristusvesenet har i følge Rudolf Steiner blitt karmas herre i det tyvende århundre og
fremover. Disse nær-døden-erfaringene harmonerer med et slikt utsagn. For alle oss som ikke
har hatt en så skjellsettende erfaring, kan man vurdere om en tilpasset KREATIV metode
overfor sine egne og andres handlinger i ulike sammenhenger kan være relevant. For den
fungerer – ikke barer for forbrytere.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
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8.11.2015
Phillips minisnutt:
DET SVINGER I OSLO. Av og til er vi så heldige også i Oslo å få besøk av verdensstjerner.
I våres gjestet den skotske historieprofessoren Niall Ferguson en norsk tankesmie og holdt en
glitrende seanse. Ferguson er spesialist på moderne politisk og økonomisk historie med
biografier om blant annet Rotschild-dynastiet og Henry Kissinger. Han uttalte det paradoks at
moderne ledere aldri har hatt større makt, samtidig med at de aldri har hatt mindre grunnlag
for denne makten. Enn annen stjerne som kommer til Oslo i november er amerikaneren
Robert Putnam. Han har vakt stor oppmerksomhet om avtaleforhold mellom nasjoner, så vel
som den moderne ensomheten med utrykket “bowling alone”. Han har pekt på at USA er i
ferd med å miste de unge amerikanerne på grunn av store klasseskiller. Vanlige mennesker
har rett og slett ikke økonomisk mulighet til å ta utdannelse og realisere seg selv. Den
amerikanske drømmen er ikke lenger gjeldende. Et annet evenement jeg har nevnt tidligere er
Oslo Business Peace Award, som finner sted hver vår i Rådhussalen. Den er kanskje viktigere
enn Nobelprisen, hvor sentrale næringslivstopper fra hele verden får sine velfortjente priser.
Også i våre antroposofiske kretser har vi hatt flere interessante besøk i år. Både Johannes
Kiersch og Christoph Wiechert kan nevnes. Kiersch pekte på hvor viktig det nå er å få et
selvstendig forhold til antroposofien og Rudolf Steiner. En åndsimpuls kan bare vare i
maksimalt tre mannsaldre, 3 x 33,3 år, dvs 100 år; da må den uvergerlig fornyes. Wiechert
fortalte om kildemateriale i arkivene som viser at flere sentrale ting rundt Waldorfskolene må
nytenkes. I sannhet en kraftig kost! Til sist vil jeg bare gjøre oppmerksom på at Valentin
Wember og Bodo von Plato kommer til Oslo om drøyt halvannen uke.gjestet den skotske
historieprofessoren Niall Ferguson en norsk tankesmie og holdt en glitrende seanse. Ferguson
er spesialist på moderne politisk og økonomisk historie med biografier om bl a Rotschilddynastiet og Henry Kissinger. Han uttalte at det er et paradoks at moderne ledere aldri har hatt
større makt, samtidig med at de aldri har hatt mindre grunnlag for denne makten. Enn annen
stjerne som kommer til Oslo 10. november er amerikaneren Robert Putnam. Han har vakt stor
oppmerksomhet om avtaleforhold mellom nasjoner, så vel som den moderne ensomheten med
utrykket “bowling alone”. Han har pekt på at USA er i ferd med å miste de unge
amerikanerne på grunn av de store klasseskillene. Vanlige mennesker har rett og slett ikke
økonomisk mulighet til å realisere seg selv. Den amerikanske drømmen er ikke lenger
gjeldende. Et annet evenement jeg har nevnt tidligere er Oslo Business Peace Award, som
finner sted hver vår i Rådhussalen. Den er kanskje viktigere enn Nobelprisen, hvor sentrale
næringslivstopper fra hele verden får sine velfortjente priser. Også i våre antroposofiske
kretser har vi hatt flere interessante besøk i år. Både Johannes Kiersch og Christopher
Wiechert kan nevnes. Kiersch pekte på hvor viktig det nå er å få et selvstendig forhold til
antroposofien og Rudolf Steiner. En åndsimpuls kan bare vare i maksimalt tre mannsaldre, 3 x
33,3 år, dvs 100 år; da må den uvergerlig fornyes. Wiecher fortalte om kildemateriale i
arkivene som viser at flere sentrale ting rundt Waldorfskolene må nytenkes. I sannhet en
kraftig kost! Til sist vil jeg bare gjøre oppmerksom på at Valentin Wember og Bodo von Plato
kommer til Oslo nå i november.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
15.11.2015
Phillips minisnutt:
AUTOPILOT: Undertegnede opplevde nylig den mest perfekte landing på Gardermoen i
ganske tett tåke. Etterpå berømmet jeg flykapteinen for en imponerende mestring av en
kjempestor maskin med nesten 200 mennesker ombord. Han repliserte at alt hadde gått på
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autopiloten av den enkle grunn at han heller ikke hadde sett noe i det hele tatt! Så da kan man
spørre seg når og hvor maskinene er bedre enn oss mennesker? Motorene og teknikken omgir
oss i alle slags sammenhenger. Mektige krefter som gjør livet lettere å leve. I hvilken grad har
vi styring på disse tingene? Den digitale verden kommer i tillegg, så hvor blir det av det
humane og det menneskelige oppe i alt som skjer? Sett på denne bakgrunn, er det ikke rart at
behovet for selvutvikling og selverkjennelse har blitt et meget stort og nødvendig tema. I
hvilken grad er mitt eget liv styrt av autopiloter? Hvor mye dis er det i livet mitt? Finnes det
en oversanselig åndelig verden? Hva gjemmer seg bak denne tåken? Har jeg en skytsengel
som jeg kan henvende meg til, også krisesituasjoner? Er jeg tilstrekkelig oppmerksomt
tilstede overfor kollegaer, venner og familie, og er jeg klar over mine egne talenter og
muligheter? Spørsmålene handler om hvor meget vi har styring på livene vår og om finnes
nok frihet til å foreta kvalifiserte valg i de små så vel som store tingene? Jeg har gjentatt før
ulike metoder mennesker har utviklet for å være på høyden i det hektiske og tekniske kosmos
vi lever i. Metoder som ikke har noe med maskiner å gjøre. Vi snakker om verdier og å
utvikle selvstendighet og tillit. Dette kan generer håp og visjoner, slik at fremtidens strømmer
kan forene seg med fortidens realiteter. Problemet er at dette fort blir til floskler dersom man
ikke selv kommer inn i en øvende modus. Rudolf Steiner talte om tidens dobbeltstrøm som er
et sentralt begrep i antroposofien. Se for øvrig filosofen Hans Kolstads betraktninger om
temaet i boken: Filosofiens gåter og antroposofiens bidrag til svar. Steiner, Felix Koguzki og
møtet med mesteren (Antropos 2013). Tidens dobbeltstrøm er også sentralt hos Otto Scharmer
i hans Teori U.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
22.11.2015
Phillips minisnutt:
YOU-TUBE er blitt en viktig info kilde for mange, og mer enn det. Gjennom You-Tube får vi
også tilgang til alle slags nedlastinger, opplæring og fornøyelser. Vi får kontakt med
verdensstjerner rett inn i sofakroken. I tillegg har vi flere andre kanaler som face-book,
twitter, mm. Den svenske utenriksministeren fortalte at da han ikke fikk tak i en kollega fra et
asiastisk land gjennom de vanlige offisielle kanalene til utenrikstjenesten, prøvde han twitter,
og det funket! Spørsmålet blir om våre egne offisielle infokanaler alltid virker like godt?
Hvordan fungerer infostrømmene fra media, fra kollegaer, fra venner og familie? Finnes det
en indre informasjon som kan komme dette i møte? You-tube betyr jo “ditt rør”, din kanal,
din infokilde. Kan vi ha en egen kanal, et indre rør som dreier seg om de intime og indre
sidene av vårt selv? For 100 år siden holdt Rudolf Steiner flere tusen foredrag om
menneskehetens indre ressurser. Hvordan vi har sovende antenner, skjulte ferdigheter som
gjør at vi kan få kontakt med de dypere lag i oss selv og våre medmennesker, våre kollegaer i
arbeidssituasjoner, og enda mer radikalt; til våre avdøde. På 60-tallet ble dette privatisert,
øvelsesveien ble til en privat-sak. Så der står vi i dag. Allikevel kan en minnes hva Rudolf
Steiner sa i forbindelse med Antroposofisk Selskap, at innvielsen måtte bli til et “offentlig"
anliggende. Det vil blant annet si at de som har, må hjelpe de som ikke har. Det være seg
materielle såvel som menneskelige ressurser. Det kan skje ved at du ser etter engelen i din
kollega, ditt medmenneske, både i gode og vanskelige saker. Sagt på en annen måte, se etter
den beste energien, det som lyser, de beste sidene, når noe har gått i lås. Vi trenger dette lyset
slik at ikke skyggesidene får ta makten. Det hjelper situasjonen, det hjelper den andre og det
hjelper deg selv. Og dette dreier seg ikke om sentimentalitet.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
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6.12.2015
Phillips minisnutt:
180 MILLIARDER OG ADVENT. På statsbudsjettet har vi en post på 180 milliarder som
dreier seg om alle former for psykisk helse. Den posten er en av de aller største i hele
statsforvaltningen! Interessant nok kan man oppleve hvordan ekspertene strides om både
årsakene og diagnosene rundt sinnslidelser. At det er noe som angår oss alle på en eller annen
måte synes det å være enighet om. Enn videre at et helseapparat aldri kan greie å håndtere
slike ting fullt ut. Tvert i mot har det blitt mer forståelse for at nærheten til venner, naboer,
kollegaer og familie er viktige faktorer i et helhetsbilde. I gamle dager var det større bilder
som virket sterkt. Årets høytider: Jul, påske, sankthans, olsok og mikkelsmess, var
overordnede hendelser som virket inn i hverdagslivet. Nå for tiden er det ikke lett å få tilgang
til slike ting uten å være en personlig troende med tilhørighet i en menighet eller lignende.
Men behovet for større bærende bilder er paradoksalt nok sterkere enn aldri før: Adventstiden
som en ventetid med lilla som liturgisk farge, adventskransen med de 4 lysene, osv. Noen
korte uker til lyset atter snur, og bringer forventningen om ett nytt år. Antroposofien har gitt
oss en mulighet til å knytte an til disse gamle tradisjonene uten å tilhøre et eller annet
trossamfunn, men det krever allikevel noe å forstå historien om de to Jesusbarna og de tretten
hellige nettene. I dag kan vi tenne det andre lyset i advent og forberede oss på å nærme oss det
Jesusbarnet som er skildret i Lukasevangeliet den 24. desember. Så har vi 6. januar, den siste
dagen av julenettene, hvor de tre vise menn; Kaspar, Melchior og Baltazar kom for å besøke
det andre Jesusbarnet, Kongebarnet. Det er da julaften i den russisk-ortodokse kirken. En kan
både ønske og tro at slike store overordnede sannheter mer og mer vil bringe kraft og tillit til
menneskeheten i fremtiden. Ikke for ingenting representerte de tre vise hver sin verdensdel;
Asia, Europa og Afrika. Gull, røkelse og myrrha ofret de. Vi trenger ikke ofre i første
omgang, men mer prøve å forstå ting som er større enn hverdagen og som kan gi håp om
fremtid for alle verdensdeler i samvirke. All åndsfri rasjonalisme og klokskap er neppe nok
for de utfordringer vi er midt oppe i enten det gjelder psykiatri eller flyktningkrise. Så hvor er
det lille barnet i dag? Er det bare der ute, eller bærer vi også noe inne i oss? En liten skatt
som har mer verdi en all ytre rikdom?
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
13.12.2015
Phillips minisnutt:
KJÆRE LESERE AV NYHETSBREVET. Et år er atter snart forbi. Selv om vi har et
nyhetsdryss igjen før 2016, vil vi allikevel benytte anledningen til å takke for det som har
vært, og ønske alle en god juletid og et godt nytt år. Jeg vil også takke styret for mange
hyggelige og inspirerende møter, og en særlig takk til Sissel Jenseth som har lagt ned et
imponerende arbeid slik at vi har fått fersk info hver eneste søndag!
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på dette. Men for å sikre driften, er vi avhengig av
finansiell støtte både fra institusjoner og enkeltpersoner. Derfor vil jeg spørre hver enkelt leser
om en kan tenke seg å legge inn et ekstra beløp på autogiroen hver måned. Det er selvsagt
frivillig, men det er de store talls lov: Dersom 100 lesere gir 50 kr ekstra i måneden, 100 gir
100 kr eller mer, og de siste gir fra 10 til 20 kr, da har vi langt på vei sikret driften. Tenk over
det. Et lite beløp på autogiroen, merker man knapt, og det går av seg selv. selv. Konto
1254.05.58327, merket støtte Dialogos. Når jeg skal oppsummere året, må vel det viktigste
være at det begynner å danne seg et antroposofisk senter i Norge som vi aldri har sett
tidligere. Det dreier seg om at Steinerskoleforbundet og Foreldreforbundet har fått kontorer i
Josefinegaten. Videre har vi jo også Antropos, bokhandelen og biblioteket der. I Oscars gate
befinner Antroposfisk Selskap og Dialogos seg. Nå vil Biologisk-dynamisk Forening få sine
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kontorer der. Det vil også være arbeidsplass for BINGN og andre initiativer. Videre finner vi
Oslogruppen og Vidargruppen med sine mange seminarer, foredrag og kurs, med mer. Når vi
også har et antroposofisk lege og terapisenter som naboer, er vel bildet ganske komplett! Det
eneste som da mangler er en liten lunsjkafé, og det er vel ikke umulig at noe slikt kan dukke
opp etter hvert. Så jeg synes det er grunn til optimisme, men uten støtte fra hver enkelt av oss
går det ikke!
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
20.12.2015
Phillips julesnutt:
LEDELSE: Når en ser på alle de utfordringer verden står overfor, kan en spørre seg om det
finnes noen ledelse eller ledere som er på høyden? Ledere som ikke er avhengige av
tvilsomme nettverk på den ene eller andre måten? Uten sammenligning for øvrig er det
interessant å se hvor streng Rudolf Steiner var på at man ikke skulle inngå noen form for
kompromisser når det gjaldt grunnlaget for Waldorfskolen. Læreren skulle være et individ
med integritet, som ikke var negativ, men i stedet interessert i verden, og som kunne ta
initiativer selv. Sett i et slikt perspektiv må man rette fokus på hvordan man leder seg selv?
Har jeg noen idealer? Er det noe eller noen jeg ser opp til? Har jeg noe å strebe etter? Noe av
Waldorfskolens innerste vesen var at man skulle få øye på hverandre, at man skulle støtte
hverandre ut fra tillit og den enkeltes ferdigheter og evner. Kort sagt; lete etter det beste hos
sine kollegaer, og med det ane den inspirerende skytsengelen bak hver enkelt. Dette er
fremtidens nettverk, hvor menneskeheten mer og mer vil samarbeide med en spirituell verden.
Da vil arbeidet og oppgavene i seg selv skape de ledere vi trenger. Nå i julen står vi overfor to
motiver i så henseende: Det ene er det lille Jesusbarnet i Lukasevangeliet. Et barn som så og
si er båret ut av en paradisisk renhet og naivitet. En åpenhet som vi trenger i vår
overrasjonelle verden. Og så på slutten av de tretten hellige nettene, den 6. januar; det andre
barnet som er født med all verdens visdom og klokskap. Begge disse motiver har vi i oss; det
rene, opprinnelige på den ene siden, og klokskapen og innsikten på andre. I gamle dager
representerte spennet mellom disse to begivenheter en innvielsesvei slik vi hører det i
Draumkvedet med Olav Åstesson; han var både høyt til himmels og langt ned i havsens bunn.
”Eg la meg ned um joleftan og sterkan svevnen fekk; vakna 'kje fyrr um trettandagjen…”
Dette bildet av å forbinde seg med hele kosmos, viser en vei å gå mot uselviskheten. Julens
motiver er en hjelp i så måte.
Phillip Nortvedt styreleder i Dialogos, mail: nortvedt400@hotmail.com
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