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FORORD

Det er en glede å publisere disse foredragene på norsk, ikke minst 
fordi de retter seg spesifikt til et nordisk publikum. 

Ben-Aharon var første gang i Norge i 2006, hvor han var 
foreleser på felleslærerstevnet for Steinerskolen, og dessuten holdt 
flere foredrag i regi av Forum Berle. I 2007 og -08 holdt han 
foredrag og seminar i Oslo. I 2012 tok han opp igjen sin offentlige 
foredragsvirksomhet etter noen år hvor han kun arbeidet innad i 
sin egen «Global School for spiritual Science». I Norden har han 
de siste årene holdt foredrag og seminarer på flere steder i Sverige, 
samt i Norge, Danmark og Finland. 

De fire foredragene i denne boken var alle del av arrangementet 
«Art and Event» på Orust i Sverige, henholdsvis sommeren 2012 
og -13, hvor det også inngikk arbeid i grupper og individuelt. «Art 
and Event, Summer festival» er et årlig, åpent arrangement som 
startet på Lista i Norge i 2011, og som for tiden foregår i Sverige. 
Ben-Aharon samarbeider med the Global Event College (www.
global-event-college.org) om opplegget. 

Innholdet i foredragene er resultat av hans egen forskning, 
men det er mange henvisninger til og aktualiseringer av Rudolf 
Steiners uttalelser. På samme måte som med alle andre meddelelser 
av åndsvitenskapelig art må den enkelte leser selv etterprøve 
holdbarheten i det som legges frem. Ben-Aharon har beskrevet 
grunnlaget og metoden for sin åndsforskning i boken The New 
Experience of the Supersensible (1995). Året før kom boken The 
Spiritual Event of the 20th Century, som mange har lest i svensk 
oversettelse (1900-talets andliga händelse, 2000). 

Den foreliggende publikasjonen er den første av Ben-Aharon 
på norsk.
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Takk til Yeshayahu Ben-Aharon, som har overlatt foredragene 
til oss uten vederlag, og har bidratt med henvisninger som ikke 
var i den opprinnelige boken. Takk til Toril og Martin Alex, som 
transkriberte de tre første foredragene, og Hester Renouf som 
transkriberte det siste. Takk til Eli Beate Hestnes, Dianne Wulsin 
og Torbjørn Eftestøl for gjennomlesning av teksten og korrektur/
endringsforslag, og for moralsk støtte til prosjektet. Takk til Janet 
Sandø-Healey som tok på seg jobben med ombrekking/layout og 
omslag.  

Rigmor Haugen Jensen


