dialogos.no
KALENDER – dialogos.no/kalender
gir deg oversikt over de mange arrangementene som foregår
		

NYHETSDRYSS – dialogos.no/nyhetsbrev
formidler aktualiteter, hendelser og nyheter fra media

NETTSIDE – dialogos.no
henviser til de mange virksomheter og forbund som er
		
inspirert og arbeider ut fra humanistisk-etisk menneskesyn
Dialogos medie- og ressursenter

Dialogos – for et fritt åndsliv
Dialogos medie- og ressurssenter er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter – innenfor feltene barnehage, skole,
jordbruk, ernæring, helse, kunst, arkitektur, litteratur, bank m fl.
Dialogos søker å stå i skjæringspunktet mellom virksomhetene
og offentligheten, ved å informere, være en brobygger og møteplass.
Dialogos er organisert som en forening med individuelle medlemmer, enkeltstående
virksomheter, samt partnere som støtter arbeidet vårt.
Foreningen er åpen for alle, og årsmøtet er dens øverste myndighet.
Les mer på Dialogos.no

Støtt Dialogos’ arbeid
•
•
•
•
•

Bli medlem i Dialogos. Medlemskapet koster 300 kr for et kalenderår.
Betal til bankkonto: 1254.05.58327. Merk: ”nytt medlem”
Vår virksomhet vil støtte Dialogos med 1500 kr årlig.
Beløpet betales bankkonto: 1254.05.58327. Merk: ”årlig bidrag”
Gavepenger til Dialogos.
Beløpet betales til bankkonto: 1254.05.58327. Merk: ”gave til Dialogos”
Jeg ønsker å støtte Dialogos med et fast månedsbeløp.
Betales til bankkonto: 1254.05.58327. Merk: ”månedlig støtte”
JA TAKK, jeg ønsker å motta Nyhetsdryss – en ukentlig nyhetsoppdatering.
Send din e-post til post@dialogos.no.

IDEER DIALOGOS ER INSPIRERT AV:

Dialog – samtale – åndelig frihet
– Hva er herligere enn gull, spurte kongen.
– Lyset, svarte Slangen.
– Hva er mere livgivende enn lys, spurte kongen.
– Samtalen, svarte Slangen.
Fra ”Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje” av J.W. Goethe 1795.
Friedrich Schiller skrev i sine Estetiske brev fra 1794: Mennesket leker bare når det i
ordets fulle forstand er menneske, og det er bare menneske når det leker.

Frihet, likhet og brorskap
Idealene frihet, likhet og brorskap er vår felles arv fra den franske revolusjonen i 1789.
Da Rudolf Steiner utviklet ideen om samfunnets tregrening mellom 1917-1919, inngikk
disse tre idealene som styrende prinsipp for tre ulike livssammenhenger i samfunnet,
der individet er bindeleddet til det hele:
frihet i åndslivet – som skapende arbeidsbetingelse i samfunnet
likhet i rettslivet – som grunnlaget for politikk og statens oppgaver
brorskap i næringslivet – som praksis og fremtidsmål for det økonomiske livet
En slik fordeling innebærer at åndslivet virker oppbyggende – er kontinuerlig
nyskapende og bidrar til å utvikle samfunnet. Rettslivet har til oppgave å virke
utjevnende – balanserende – og å sette grenser ut fra menneskeverd, natur og miljø,
samt hindre at frihetsaspektet i åndslivet blir begrenset. Næringslivet sørger for at
menneskenes materielle behov blir dekket. Men produksjonen bryter ned og
forbruker jordens ressurser, og må reguleres gjennom avtaler.

Gavepenger avgjørende
Penger hører inn under rettslivet, for penger er ingen vare, men et ”rettsgyldig
dokument” som gir innehaveren rett til varer og tjenester i bytte for disse.
Rudolf Steiner skilte mellom ulike pengetyper: Forbrukspenger er en løpende strøm
av friske penger som skal dekke daglige utgifter. De sirkulerer kontinuerlig. Lånepenger (avtalepenger) er en fast pengestrøm som inngår i et lengre kretsløp og er
bundet opp i et avtalt tidsrom. Oppsamlede (gamle) penger trengs ikke i det daglige
forbruket. De akkumuleres (renter/verdistiging) i påvente av oppgaver, men de hoper
seg opp og stopper sirkulasjonen. I stedet kan gamle penger bli til varme gavepenger
som bidrar til at nye oppgaver kan løses gjennom nyskapning i åndslivet.
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