
ISBN  978-82-93260-07-3 
 
            Tussi forlag 
 
              2012 
 
 
                       
 
 
 
                                                             Olga Røsnes 
 
 
 
                                           
                                  Norsk Folkesjel i lyset av germanske Ånd. 
 
 
 
                                               (oversettelse fra russisk av Dr. O.Røsnes) 
 
 
 
 
   Innhold: 
 
1. Mysterium og rasjonalitet: fra Odin til Marx. 
2. «Peer Gynt»-mysterium. 
3. Draumkvæde av Olav Åsteson og Ragnarokk. 
4. På multikulturalismens vidder: løgn om sannheten. 
5. Breiviks «hjmløsheten» som en vei til norsk Folkesjel. 
 
 
 
 
 
 
                                                         I stedet for et Forord. 
 
 
 
   Ikke langt fra stedet der jeg bor nå, står midt i skogen tre tusen år gammel begravelse: en haug av  
stein stablet på bakken som strekker seg fra den mektige skog platå med gamle bjørk, furu og lyng 
kratt. De som var begravet her for lenge siden, den ekte norske ætt, fremdeles «ser» etter have, som 
befinner seg idag ikke så nær som før, og  bare vind bringer stadig sine evige budskaper om 
friheten, som avdøde har mere kunnskap om enn de som lever nå. Utsikt over havet var stadig et 
symbol på reise, på selv livvstil hos daværende ennå ikke mangfoldige befolkningen i det 
europeiske nord: en må fortsette å reise også etter døden. 
   I dag dette sted som ligger fem miles fra Oslo, er formelt beskyttet historisk monument, en slags 
helligdom, og dens særpreget landskap har endret seg lite over mange århundrer: området er i stor 
grad overlatt til naturen, med dens bedagelige rytmer av vekst og endring av årstider, hjortens 



parring brøl, nattlig stønner av rev, stille fly av ugler, majestetiske elg sinnsro. Og den som er 
tilbøyelig til å lytte til mosegrodde bergvegger og solrike lyng tomters mystiske tale, den kan ikke 
forvise tanken om at det er naturen som holder Norge i dens fysiske og sjelelige-åndelige integritet. 
   Norge står på steinene, dens trær spirer fra sprekker av stein, og bøndene plukker hvert eneste år 
fra jorda store hauge av steiner som en gang lå på bunnen av havet. Den norske stein «husker» de 
mektige åpenbaringen av Odin, i vinden, uvær, storm, som dannet dens utseende og ga den hårdhet, 
og disse steinene-vitnere bevarer i tausheten den store hemmelighet som for lenge siden formet 
nordiske sjeler i deres opprinnelige indre form. Ånden av Odin, som brakte de nordlige folk dens 
tenkning og  språk, er innskrevet for evig i norsk naturen, og med det lever i nordisk naturen det 
store mysteriet:  begravd i stein, Odin ville igjen være aktiv i mennesker, og ikke bare som  norsk 
Folkesjel, men som Tidsånd, som virker fra Åsgard, den gamle åndelige sentrum av Europa. Denne 
historiske misjon kan ikke tilskrives noen annen nasjon, fordi det er normenn som er mest utstyrt 
med slike sjelelig-åndelige egenskaper som tillater dem på en naturlig måte, fra sin dypeste indre, 
trekke fram åndsvitenskapelige sannheter, koble dem sammen med Kristus impuls, som går fra 
Østen, fra Russland, og dermed la grunnlaget den neste framtidige, sjette postatlantiske, russisk-
germansk kultur. 
   Mysteriet med Odin, den Mektige, den Falte og igjen kommende til verden i sin full makt, varer i 
mange århundrer, og i dag spørsmålet for nordmenn er dette: å overleve sammen med «forhevnet», 
«oppstått» Odin eller gå tapt, opphøre å eksistere som et folk.                                                                         
   Idag det er spørsmål for mange i Norge: hva er egentlig den norske «urbefolkning»? hvor kom 
den fra? Dagens rasjonelle «vitenskapelige» spekulasjoner om det knapt gir noen tilfredsstillende 
svar, uten å ta i betraktning de sjelelige-åndelige krefter som står bak alle «ytre» begivenhetene og 
handlinger i menneske livet.  
    Lenge før et eller annet folk «samles» på et helt bestemte sted, begynner sit arbeidet et mye  
høyere enn menneske vesenet, folkeerkeengel eller Folkesjel, som forbereder helt spesiell sjelelige 
«atmosferen» på et helt bestemt, passende sted på Jorden. Og helt bestemt folke stamme blir kalt 
netopp til dette område: kalt til sitt land. Det er svert viktig å unestrekke: det er erkeengel som 
velger «sitt» folk, men ikke omvendt. De som roser idag «multikulturalismen», rett og slett 
ignorerer sannhetens vesen: de prøver å tvinge ugjennforenelige til gjennforening. Den slags 
pervers praksis skall uungåelig svekke de opprinnelige sjelelige impulsene, som folk fikk fra sin 
Folkeerkeengel, og hele «multikulturiske sak» skall føre til «selvmord tendenser» i fremtidens 
samfunnet.  
   Den anglo-amerikanske «verdens hegemoniet», som påvirker idag hele politiske, økonomiske og 
kultur virksomhet over hele verden, viser den ekstremt utviklet «multikulturalismen» som handler 
ikke mere om den «åndelige», men utelukkende om den «materielle»: menneske er rett og slett noe 
«demokratiske dyr», som styres med hjelp av den korporative-manipulerende «informasjons 
industri». Dette «hegemoniet av åndeløsheten» står i absolutt strid med hver eneste Folkesjels 
oppgave, særlig med den mest ansvarlige for fremtiden norsk (og germansk) Folkesjel, som i 
samarbeid med russiske Folkesjel allerede idag bygger grunnen til den neste, sjette postatlantiske 
kultur (ekte kristedommens kultur). 
   Den anglo-amerikanske åndeløsheten streber etter utryddelsen av «nasjonen» som sjelelig-åndelig 
helheten, samt driver med den falske «nasjonernes rett til selvbestemmelsen», som avspeiler bare 
den «amerikansk drøm» om den materialistiske egoismen: det brukes bare en «godt tilkjøret» 
amerikanske scenarium til å «erobre» den andre lands kultur, materielle ressurser og strategiske 
posisjoner («amerikanske revolusjoner» i f.e. Georgia, Egypt, Lybia osv). Hver eneste 
«amerikaniserte» nasjonen (b.a. norsk) styres ikke mere med sin Folkesjel, men med helt illusoriske  
lusiferiske dobbeltgjenger, som opererer med urealistiske påstander om «velferd til alle» og svekker 
dermed individets åndelige behov. Den slags lusiferiske «oppløsning» av folke åndelihget fører 
stadig til arimaniske «attentat» i form av stormende brudd mellom «nåtiden» og «framtiden»:  uten 
det minste grunn til det framtiden «ramler seg ned» over den langsomt utviklende virkeligheten og 
tvinger den til å utnytte og utrydde sine produktivitetens krefter. Multikulturalismen er den mest 
typiske eksempel på det: en helt materialistiske spøkelse av den framtidige «åndelige 



menneskehetens broderskap» podes på åndelig utplyndrete industrielle samfunns «organismen»,  og 
den «tvangs vaksineringen» kan være dødelig for nasjonen. Den arimaniske (sataninske) 
«framtidens impuls» stemmer idag best med netopp ullusoriske «amerikanske drøm» om 
nanoteknologiske informasjonssamfunn, bygget på antiindividuelle menneskesyn. Den amerikanske 
Folkesjel er helt spesiell, det er egentlig en tilbakestående Tidsånden, som etter sin innerste natur 
streber etter verdens hegemoniet, men på en helt «ulovlig» måte: den hindre «normale» Folkesjeler 
å oppnå sine historiske oppgaver, påtvinger dem å trekke seg tilbake og dermed gi plass til 
stereotypisk dødelig skjemaet av «demokrati», uanset hvor moden for det er en eller annen 
nasjonen. Den tragiske resultat av dette for tidlig «demokratiske utvikling» er utmattelsen av 
Folkesjelen, som kan føre til at Folkesjel skall ikke oppfylle sin oppgave når den riktige tid vil 
komme. Dette er ikke noe enn helt bevisst drasforsøk på den enkelte og hele nasjonene (en perfeke 
symbol på det er f.e. den faktum at bare i året 2012 amerikanerne drepte med hjelp av sine «droner» 
nestes tre tusen menneske uten dom eller politiavhør).  
   Som en trofast slave til USA, dagens norske mynighetene kjemper meget aktivt mot eget folkets 
identitet med å forfalse den med kunstig laget «multikulturiske samfunn», hvis ødeleggende 
doktrine er basert på anti-individuell «menneske modellen». Den eneste «perspektivet» ved den 
«multikulturiske paradiset», som med alle mulige og umulige midler reklameres offentlig som 
«løsningen» på alle fremtidige problemer, er nemlig «steriliseringen» av menneske indre, sjelelig-
åndelig verden, med dens orienteringen bare på den «ytre». Det er spørsmål ikke bare om «kultur», 
men om menneske evolusjonen, om Jordens skjebnen, og det er svert viktig netopp idag (imorgen 
kan det være for sent) å forstå, hva slags krefter står bak den materialistiske «multikulti», som truer 
å svelge idag «hele Norge». 
   Den europeiske utvikling har stadig sine «hemmelige tegner», som «henger i luften» uten at de 
fleste «normale» mennesker kan «lese» dem: historien belærer ikke f.e. dagens politikerne til noe 
som kan bidra til fremtidens konstruktive utvikling, de pratet bare om «mer av det samme». Men 
«mer av det samme» betyr ikke noe enn utviklingens stopp. 
   Den «onde» og den «gode» er ikke de «absolutte størrelser», alt må forstås i sin sammenheng med 
helheten: de «gode krefter» bruker stadig «ondskapen» til å oppnå mye høyere enn «hverdagslige» 
mål. I den historiske sammenheng er multikulturalismen den store prøven  for hver eneste 
europeiske nasjonen: vinn eller forsvinn. Ennå større prøve er det for den enkelte: drukne i 
nasjonalismens materialistiske sump eller rive seg bort fra blod og til ånden. 
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                                                 Mysterium og rasjonalitet, fra Odin til Marx.                                                                                  
 
 
                                                                                              Den falske læren er umulig å motbevise, 
                                                                                              fordi den er basert på troen at løgnen  
                                                                                              er sannheten. 
                                                                                                                             I.W. Goethe 
  
 
 
 
    I dag tror det fremdeles mange på at selv ikke i altfor fjern fortid, på grensen av det XIX-XX 
århundre, Norge var et fattig bonde land, en intetsigende utkant av Europa, en slags «bjørne 
hjørnet», der «ingenting skjer». Alle som undersøker dette temaet i dag, er tilbøyelig til å forklare 
en slik nasjonal «undertrykking» med den norsk kjennetegne geografi: konfigurasjonen av landet 
falt med over havet som «en dråpe» som i sin flytur berører et naboland Sverige, bortsett fra den 
korte nordlige grensen mot Russland.  Dagens «eksperter» prøver stadig å finne i dette geografiske 
bakgrunnen «særheter» ved den norske stat: «en dråpe» Norge formelt ble uavhengig bare i 1905, 
før dette var «provinsen» av Danmark og Sverige. Dette uunngåelig norsk «provinsialisme» 
reflekteres til Knut Hamsun forfatterskap, og det var absolutt uinteressert for ham hva som skjer i 
dagens Europa, og hva dette  europeisk ånd er: det er en total nedsenking i innslaget av eksterne 
fakta utelukkende fra norsk hverdagsliv, med dens rasjonelle bekymring for «et stykke brød». Rent 
«geografisk» Hamsun står helt på plass, men alt som han beskrevet, med alle nøyaktige detaljer, er i 
beste fall bare et speilbilde av utsiden av «folkelivet», uten den minste snev av ethvert forsøk på å 
trenge gjennom årvåkne blikk av den åndelige essens av dette livet. Å være en stor «beskriver», 
hadde Hamsun ingen indre behov for å røre i den norske indre, som faktisk virker kreativt, 
konstruktivt, og som bygger en bro til fremtiden. Men i sin alderdom Hamsun tenker å «rede» den 
norske nasjonale ideen med å pode den til den «tyske ånd», noe som han forstår overfladisk 
materialistisk, i form av satsing på de velkjente nazi-SS aktiviteter. I sine selvbiografiske notater 
«På gjengrodde stier» viser han ganske tydelig sin trang til norsk Norge, til dens monokultur og 
selvforsyning: det er den siste store rop for en «nasjonal» i etterkrigstidens norske kulturen. 
   Med alt sin kjærligheten til Norge, Hamsun-forfatter aner ikke at Norges «provinsialismen» har 
ikke den «geografiske», men åndelige grunn: etter «gode maktenes planen» må Norge bevares i alt 
sin uberørelighetens friskhet, for å oppnå i framtiden sin historiske oppgave. Med andre ord, det er 
til Norges beste å «bremse» amerikaniseringen av landet, å forbli norsk inntil de nye åndelige 
krefter skall ble utviklet i individets indre. Ikke nasjonalismen med dens «blods tabu», men 
åndeliggjørelse av den enkelte, dens oppstigningen over materielle, over blodet, over hver eneste 
korporative «norm» og «masse interesse». Nasjonalismen var årsaken til f.e. nazi-Tyskland 
nederlag: den enkeltes «Jeget» ble erstattet med blodets «vi», individet tapte. Den velkjente Hitlers 
« framtidens programm» fra 1920 mangler netopp den germanske ånd, som er individets Jeg-ånd, 
Kristi ånd, og dens katastrofiske «mangel» fører nøyaktig til etterkrigens amerikaniseringen av 
Tyskland og muslimsk invanndringen i landet. Rent «teoretisk» det er mulig å «jage bort» alle ikke-
europeerne fra Europa (hvis Europa kunne selv overleve i denne krigen), men det hjelper ikke hvis 
europeiske nasjoner streber bare etter materialistiske verdier: det ble bare selvmord. Ikke den 
finansjele «euro-politikk», men tørsten etter ånden kan redde og bevare Europa, og dette er krigen, 
som den enkelte fører med seg selv.  



   Den enkelte, Jeget, med dens oppstigende åndsutvikling er stadig den fremste målet for den 
materialistiske-mekaniske knusende virksomhet som står idag bak alle «ytre» begivenheter. Det er 
svært vanskelig idag å skille mellom «framskritt» (med følgende teknologiske velstand) og den 
positive utviklingen, som fører den enkelte til friheten. Den «normal» moderne tankegang betrakter 
«frigeten» utelukkende som noe «ytre», som erobres rent materialistisk, uten å berøre individets 
indre. I dette forstand alle største «friheten» som en bare kan oppnå er netopp penge, finansiel 
«makt» over hele verden: den berømte «jødenes herredømmet», som stadig står bak 
«amerikanismen». Dagens amerikansk-jødisk jesuittismen streber med alle sine ulovligheter etter å 
sperre veien til den åndelige, først og fremst med å tilrive seg den materialistiske vitenskap og snu 
den bare til materielle, uten å videreføre den til åndelige virkeligheten. Jesuittismen nekter nasjonen 
dens åndelige ledelse, tvinger folket til å «glemme» sine historiske røtter og sin historisk misjon og 
ble rett og slett «den døende flokk», som styres med hjelp av jesuittiske «instruksjoner». 
   Men hva om Hamsun, den nobelprisvinner ble fratatt sin familie gård, banksparing og eiendom 
«på vegne av det norske folk» og i tillegg ble fengslet og innesperret på psykiatriske gamlehjem, 
mens publikasjoner av hans romaner ble stanset i noen tid i Norge. For første gang i den hele norske 
historie «folkelige» ble erstattet med «korporative»: det er ikke «folket», men «parti-elite» som 
bestemte hva er folket til gode. Det som Hamsun mente var «ekte norsk», som han stadig snappet  
fra virkeligheten rundt seg, selv med alle sine overfladiske beskrivelser, kunne ikke oppfylle krav 
fra etterkrigstidens sosialdemokratiske «omstrukturering» av den tradisjonelle norske levemåten: i 
slutten av førtiårene startet aktiv ødeleggelse av norskheten, ledsaget av ødeleggelse av norsk natur 
som i løpet av flere århundrer har holdt integriteten av den norske identitet. Fjell fosser forvandlet 
til de mektige kraftverk, høyspenning tårner stikket gjennom snødekte fjelltopper, utskårete 
reinskogene, utryddete dyrearter - i denne moderne  attentat på naturen finnes det ingenting av 
«norsk». Og hvis idag finnes det fortsatt i Norge flere hundre synske personer, finnes de som er i 
stand til å oppfatte «steds ånder» og «havets ånder», de som «ser» huldra og eteriske gjengangere,  
denne slags «arvet klarsyn» regnes ikke offisielt som noe verdifull, som noe norsk for dagens 
teknologiske kulturen. Dagens Norge «lever av olje», og alt er sagt med det. Den såkalte 
«oljefondet», denne lekkerbisken for verdens banker, ble en slags «visit kortet» for landet, garantist 
for «åpne dører» og de demokratiske «friheter», som er knyttet til «vanlige folks» forestillinger om 
velferdssamfunn. Samtidig ingen setter spørsmål om hva egentlig blomstrer i et samfund med total 
overlegenhet av materialistiske interesser over andre slags interesser. Apoteose av materialisme som 
er forbundet i det norske politiske systemet med marxistisk orientert Ap, strømmer inn i tendens 
med gradvis og grundig sletting av autonomi og selvstendighet for den enkelte (noe som var i løpet 
av hele norske historie så karakteristisk for den norske levemåten) i favør til ansiktsløs, 
altomfattende «vi alle». I sine daglige bekymringene om de «små ting», forsovet  normenn rett og 
slett den historiske øyeblikk da statsminister G.H.Brundtlandt erklærte seg som «landets mor», og 
sin mekanisk-internasjonalistisk politikk som det eneste «gode» for Norge. På toppen av oljebølge, 
den materialistiske streben etter ensidige «velferd» stikker rett til den norske mentalitetens vesen, 
og legger til slagord: «Mere av det samme!» 
   I dag innser bare noen få mennesker i Norge hvor farlig dette sentrale velstands slagord er: dette 
er konsentrert ånd av Mammon, som hindrer den åndelig idealisme som er forankret i Odin og 
Baldurs verden. Med innføringen av langsiktige «velferds program», blir den ytre materielle livet 
vaksinert mot åndelighet, noe som kan motarbeides bare gjennom åndelige vitenskapens «motgift». 
Netopp normenn, i kraft av sin arvelig gave som naturlig klarsyn på bakgrunn av tidlig manifesterte 
Jeg-bevissthet, mere enn de andre europeerne er predisponert til å oppnå i selverkjennelsen   
åndsvitenskapelige, antroposofiske sannheter; og netopp her i nord er bølge av materialistisk kultur 
så høyt. «Velsignet i åndelige forhold Norge», - konkluderte i 1912 R. Steiner i sine offentlige 
forelesninger i Christiania. Og idag denne velsignelsen møter så sterk motstand fra de hverdagslige, 
«normal» tankegang, at noen som er fortsatt sjelelig-åndelig inspirert stiller foruroligende spørsmål: 
«Dersom  normenn stemmer ikke mere med sin Folkesjels åndelighet, så  forsvinner de fra jordens 
overflate ..? noen skal ta deres plass ellers?»  Ta i betraktning at etniske nordmenn er nå litt mere 
enn fire millioner, må en tenke på fremtiden i dette lite nasjon, som er historisk skapt for å gi sin 



stort bidrag til Europas åndeliggjørte fremtiden. Det er ikke overflødig å påminne om at det 
åndelige livet i Europa dukket opp fra de skandinaviske druidene, som på sin hedensk måte  
opplevde synet av Solguden Kristus.    
   I dag spørsmål om den eller anden «utviklings vei» er spørsmål om hvordan den enkelte opplever     
sannheten om seg selv. Ingen ytre forsøk på å «massegjøre» den enkelte kan frata individ friheten, 
men frivillig frihets fornektelse ser vi overalt. Hver eneste individ har indre sans for sannhet, og 
netopp i dette ideelle området må vi søke etter ulikheten mellom mennesker. Dagens såkalte 
«universelle  demokratiske sannheter» som «humanisme», «menneskerettigheter», «ytringsfrihet», 
osv., er produkt av ren intellektualismen, og det er umulig å bevise eller motbevise  disse 
«sannheter» med hjelp av det samme intellektualistiske metoder; ikke abstrakte logikk men 
umiskjennelig sjelelig følelse (eller folke rettsfølelse), det er det eneste som kan være et kriterium 
for sannhet. I praksis er dette kriteriet brukes svært sjelden, mens de logiske kriterier tillater en å 
manipulere, uendelig og ustraffet, med forståelsen av meningen i hva som skjer. Allerede fra én 
dette ser vi hvor lite et menneske stoler på sin sanne, indre vesen, hvor lite vilje til tanke har et 
menneske hvis den prøver å forstå sin sjelens «hemmelige» stemninger. Og i en slik tilstand av 
sjelelig besvimelse aksepterer vi idag hele massen av politiske, økonomiske og kulturelle løsninger! 
Her og der, dukker da opp en eller anden «kjærlighet til tradisjonen», som, ikke å ble gjennomtenkt, 
utarter til en tom drømming (f.eks «fôr den sultne på jorden»). Det samme med den høytidelige 
«folkets vilje»: uten vilje til ideell, som kommer rett fra Folkesjel, alt annet «vilje» forblir bare «katt 
og mus» lek.    
   Hvert år, den syttende mai «hele Norge» ble iført bunad,  foran hvert hus plasket i vinden den 
nasjonale flagg: det er en feiring av nasjonal enhet, som gjenspeiler sangen  «Vi elsker dette 
landet». Men hva, egentlig, med kjærligheten? La dronningen vinke fra balkongen, la negrene danse 
under norsk sol og rope på sin urdu noe ganske patriotisk ... det går bra. Bare ikke forstyre oss i vor 
feirings smil og... sovn, da snudder vi, sovende, fra ukjente, fra den Odins eindom, hvis arvinger, 
kanskje, er vi selv, men idag har vi ikke noe å gjøre med det ... Hva angår kjærligheten til det 
ukjente, da har vi allerede Nansen, Amundsen og Heyerdahl, har også Telenor, som åpner nye 
informasjons område og plukker uforutsette internasjonale sanksjoner. Forresten, våre kirker er 
åpne bare på helligdager, bare et par time, og det finnes ingen spor av ærbølighet for himmelen i 
oss, skjønt er vi veldig stolte av våre, beste i verden, militære jagerfly og politiets helikopter.   
   Rasjonelle sannheter, som er også sannheter av jesuittiske materialisme, gir idag grunnen til den 
slags «orden», som kommenterte den kjente russisk politik G. Yavlinsky, da han besøkte for nylig 
Oslo: «Dere har jo orden i huset». Den samme orden ser vi på norsk kirkegård: kortklipt plen med 
de samme ryddige rader med liknende gravsteiner, ingenting mer. Det er ikke vanskelig å 
opprettholde den orden, men den fulstendig utelukker noen slags av «selvaktivitet, det er en død 
orden. Orden som  reglementerer på forhånd behov for frihet, som presset friheten til «normen». 
Derav velstående normalitet, som K. Skagen kaller patologisk. Drevet av den sosialdemokratiske 
ideen om «riktigheten av flertallet», av denne illusoriske skinn av rettferdighet, dagens «velferds» 
rasjonalitet manifesterer seg som alle hårdeste hindring på vei til sannheten: individ, med sin indre 
suverent livet, rett og slett synker i «kloakk av lykke», som arkitektene for demokrati utarbeidet for 
ham på forhånd.  
   Av og til dukker det blant samfunns diskusjonene den svake og usikkert skygge av Ragnarok, som 
vanligvis tilskrives til fortiden: den er allerede forbi, lang bak oss. Ingen politikker merker at Norge 
opplever Ragnarok netopp idag, og den skall bare fortsette inntil individets Jeget ble sterk nok til å 
forkaste egenkjærlighet, løgn og døden. 
   I Ragnarok, denne profetiske åpenbaring av visjonære tider, snakkes det ikke bare om «gudenes 
død», dvs. tapet av svært spesifikke evner som evolusjonen har utstyrt med de nordlige nasjoner, 
men også om den som skulle «hevne for Odin», skulle «drepe den som drepte Odin». Foreløpig er 
det bare «Odins drap» som fortsettes, med all grundighet og kvalitet faktor av den store jesuittiske 
materialistiske vitenskap og teknologi, med all ivrighet av manipulerende, materialistisk orientert 
psykologi. Å skrike om «demokratiets gode» og samtidig strebe til «ennå mere demokrati» idag er 
det samme som å rope etter kommunistiske gårsdagen, med dens «entusiasme av nybygninger». Og 



forøvrig disse «nybygninger» blir hvert år mer og mer lik den «svarte firkant», som inneholder i 
seg, akk, ingen mening av livet. For eksempel, i en av de globale design konkurranser vant den 
norske design av kaffekop: primitive rektangel «glass» i grå farge. Grå og svart farge på husene er 
veldig populær i Norge i dag, samt den grønn ferdig laget plen foran huset - utplassert ruller av 
«klar» gress, som trimmes ofte med hjelp av en mekanisk «skilpadde». Dette er en av de  
mangfoldige ytre standarter for velstand, vanligvis ledsaget av den ytre impuls «gjøre det samme, 
som din nabo gjør». Kort sagt, mere av det samme. Og alle sammen er politisk engasjert i en stor 
historisk sak: å kjøre flere spiker inn i Odins kiste. 
   Det er bare to måter å nærme seg sannheten: før-empirisk og etter-empirisk. Dagens 
materialistiske vitenskap betrakter erfaring (prøve, forskning) bare som «ytre handling» («ekstern 
ekspertise») på det fysiske, materielle plan, utført både på grunnlag av sansene (pluss 
«instrument»), og gjennom hjernen, gjennom rasjonell aktivitet (inkludert  «tankeeksperiment»): 
først noe blir skjed og etterpå menneskene tar sluttninger av det (etter-empirisk måte). Den før-
empiriske måte å betrakte sakens vesen er basert på kunnskapen om profenomener, som ligger bak 
den «ytre» fysiske verden. Hvis individets erfaring inkluderer i seg oversanselige opplevelser, da 
gjennom «ytre» opplevelser skinner opplevelsene av den «indre», bildet er fullkommen. Men denne 
situasjonen er ikke «vanlig» idag, unntatt i visse tilfeller, og «erfaring» (empirisme) betyr bare 
opplevelsen av det «ytre». Før-empirisk erkjennelses måte er ikke noe annet for individ enn 
mysteriet av sin egen oppstigning til fenomenets vesen, som er ideell. Dette indre aktivering betyr i 
siste instans ar Jeget utvider seg inntil verdens kausalitetens sfære, hvor Jeget møttes med  
virkninger av de åndelige prinsipper. Hvis Hamsun hadde evne til den slags kunnskap, hans Jeget 
ville  umiddelbart bli transportert til levende virkeligheten av den selvopprettelsen av den norske 
Folkesjelen, som gjenspeiles i den nordiske mytologi: til virkeligheten av Odin, Thor, Freya. Med 
denne fordypningen i «ytre» virkelighetens levende grunnen høres helt annerledes stemmene av 
hans litteratur personer, og deres «uforklarlig» atferd noen ganger funnet til klarhet. «Mye mer kan 
bli kjent med en grundig undersøkelse av grunnlaget for disse mytene og legendene, - skriver 
R.Steiner  i «Den okkulte betydningen av blod», - enn med absorbsjonen av intellektuell og 
eksperimentell dagens mat». I sin offentlige foredrag i Christiania i 1912 R.Steiner tyder på at 
nordmenn er de eneste folk i Europa, som uten riktig åndelig utvikling er dømt til fysisk utryddelse. 
Det betyr at norsk Folkesjel er veldig sårbar og absolutt avhengig av den indre, sjelelig-åndelig 
individets tilstand: i hvilken forholdet til sannheten setter seg Jeget.     
   Samtiden former normenn slik at den enkelte bevissthet omfatter bare «etter-empiriske» 
sannheter: intellektuell mekanisme oppfyller behovene bare til «teknologiseringen» av hele 
kulturen, mens den intuitive-kontemplative aktiviteten, som viser til Baldur dags klarsynet, finner 
ikke mer mat for seg. Sinnet kan komme til denne simpel konklusjonen: Ragnarok, Gudenes død, 
fant allerede sted, og idag er vi ikke opp til dette, vi er nå engasjert i mye mer meningsfylte ting. 
Nåtidens fornuften er helt likegyldig til den faktum at gudenes død er et midlertidig fenomen, at 
Odin og hans sønnen Baldur skall en gang gjenoppstått. Dette er netopp ektheten av den norske 
folks skjebne: å søke i hvert individet den kraft som kan heve opp Baldur, den gamle ubevisste 
klarsynet, til en ny - og nå bevisst -  nivå. Med andre ord, denne nasjonale og samtidig globale norsk 
misjon (som ingen andre enn nordmenn kan oppfylle) er gjennomførbart kun i mysteriet: Baldur 
skall ble løftet fra hans grav med Kristi kraft. 
   Da sommeren 2011 flere dusin norske AP-ungdom ble drept på ferieøya Utøya, ble Oslos gater  
overflommet med «bølge av kjærlighet» for å støtte den «verdenssynet» som er aktivt representert 
av AP-ungdoms «elite». Det ble kjøpt i Holland  «flere tonn» av levende roser, folk gikk i rekker og 
sang, populære artister marsjerte til scenen, regjeringen sammen med medlemmer av kongefamilien 
droppet reklame-tårer  til rosettene av de nasjonale flagg. Alt dette var som en fest, det manglet bare 
kampfly som skjærer luften med piruettere, og fyrverkeri over hele natthimmelen. Personlig jeg 
hører i dette påtrengende kor «Oslo gater er full av kjærlighet» noe veldig uhyggelige, masse 
psykotiske, hård manipulert på grunn av den totale reduksjonen av individets bevissthet: det er 
angst som samlet mennesker i flokken.  Det er frykt for ukjente, frykt til sannheten som plutselig 
står naken: ikke alt er riktig i denne lille rike! Men aller verste for den vettskremte «normal» 



mentalitet var netopp det at bare en person, morderen, ble i stand til å snu velferds lykken opp ned 
på hodet: i den «mest fredelige land i verden», i en velstående demokratisk land plutselig begynner 
noen å snakke om borgerkrigen. Så hva slags kjærlighet synger på Oslo gatene alle disse 
menneskene om? Fremkommer det ikke gjennom denne eksemplariske enhet den paniske, hylende 
uønske å røre på en eller anden måte den tøffe og krevende sannheten, som skjebnen helt uventet 
viste dem? Syngende om kjærlighet, de ønsker ikke å vite noe om de virkelige årsakene til død av 
sine barn: ikke tør å oppleve det som skjedde i sin dypeste dybde, med sin indre følelse av sannhet, 
alle disse mennesker samler seg i flokken og krever ... ufattelig stor penge erstatning! Til 
sammenligning: i et «normal» tilfeller får pårørende utbetalt ca.  200 000 NOK, men i denne 
«spesiell» tilfelle handler det om flere millioner erstatning: AP- ungdoms «elite» koster mye mere 
enn et vanlige menneske, men ingen liksom merker det. Det er betegnende at kort tid etter 
hendelsen på Utøya, i Norge ble offisielt organisert «observasjons grupper», som består av politi 
folk og psykologer: deres rolle er nøyaktig det samme som den hemmelige politi (KGB) rolle, og 
dette er for første gang i landets historie. Med andre ord, med den minste mistanke (rapporter), 
politi kan komme hjem til et menneske og ta «målinger» av den. Det er viktig å huske at vi snakker 
nettopp om demokrati, om dens lovlige motstand  mot individets mening. Så hva er dens, 
demokratiets, ekte vesen? Dens vesen er egoisme, som manifesterer seg i den daglige 
funksjonaliteten av jeget, som gjemmer seg bak nøyaktig det samme naboens liten jeg. Dagens 
demokratiets vesen er primært et haug av hindringer på individets vei til sin stor, evig Jeget.      
Demokrati er ikke et «folkets makt», og «demokratiske rettigheter» bare begrenser hver person med 
dens ytre rolle. Og det aller helligste helligdom av demokrati, ytringsfrihet, faktisk snur seg bort fra 
friheten, uten det minste anelse om hvor friheten egentlig finnes. Derfor hver forsøk å lette etter 
sannheten  ble stoppet: demokrati gir plass bare til stereotyper og dogmer. 
   Normal, helt normal demokratisk Norge. 
   Blant de veletablerte norske stereotyper av masse-kommunikasjonen blomstrer en vane å svare på 
spørsmålet «hvordan går det?» med «bare bra». Hvis svaret er, for eksempel, at «ting går veldig 
dårlig», det vil bli sett på som en ekstrem negativisme, som noe fiendtlig overfor samfunnet og den 
andre parten, som en grusomt utfordring for dagliglivet. Til sammenligning: i Nord-Korea er 
offisielt forbudt å klage på selv været. Spørsmål fra f.e en uvitende: hva med demokratiske 
«pluralisme»? Og svaret er at meningen som sådann motsier «felles saken». I praksis har 
«meningen» for lenge siden blitt avskaffet, det er bare «beskjed» og «informasjonen» som den 
enkelte har adgang til. De norske «offentlige debatter» kunne virke helt fascinerende på en naiv og 
overfladisk observatør: folk sitter foranTV og sender SMS-replikaen i studio, hvor flere godt betalte 
«opponenter» tenner en het diskusjonen om dagens emner. Imidlertid streber disse diskusjonene 
ikke å avsløre sannheten - nei, sannheten passerer som en foreldreløse gjennom verbale tirader helt 
ubemerket! Meningen i disse diskusjonene består netopp i å hindre på mest muligt måte adgang til 
sannheten, og samtidigt «beviser» riktigheten av det eneste, offisielle «meningen», som på den måte 
vinner. 
   Etter å ha drept diskusjonens ånd, som faktisk er ånden av frihet, den offisiell norsk  mass-media 
stoler på veletablert mekanisme for kontrol og overvåkning, og det er bare noen få personer som vil 
risikere med sin renomme og sine lønninger «for frihetens skyld». Slik «diskusjonen» som er basert 
bare på en mening – er det ikke galskap? Nei, dette er helt normal demokratisk praksis. Demokrati 
har, selvfølgelig, sin lysende fremtiden: en åpen solrik kirkegårds plen. Men solen skinner innenfra 
den enkelte, som trenger ikke at noen nødvendigvis «deler» dens oppfatninger.                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                 Kapittel 2. 
 
 
                                                      Mysterium  «Peer Gynt». 
 
 
 
                                                                                           Det er uvitenhet om sitt eget vesen 
                                                                                           som gjør ett menneske så stygg. 
 
                                                                                                                   R. Steiner 
   Lenge før Norge ble et land med «avansert demokrati» og ettertraktede asyl stedet  for tusenvis av 
muslimer, viste seg en betydelig begivenhet som satte normenn i et dilemma: å overgå seg selv eller  
ble beruset av seg selv. Netopp dette spørsmål stilte Ibsen i sin «Peer Gynt», i et drama-mysterium, 
som ble utgitt i 1867. Og selv om mange idag ser i «Peer Gynt» eksklusivt «patriotisk-urbaniserte» 
motiver samt «eksotiske» dekorasjoner av eventurlige art, saken er annerledes: sammen med «Peer 
Gynt» glimrer i norsk åndelige livet en gnist av de nye mysterier. Ifølge R.Steiner, opplevde Ibsens  
personlighet (Jeget) i løpet av sine siste tre, en etter en, jordiske liv en helt ny stemning: forutanelse 
av den ekte, åndelige kristedommen. Den opprinnelige impuls for denne spesielle stemning kommer 
fra de åndelige aspirasjoner av en inviet individet, som levde i det tredje århundre av vår tidsregning 
sør i Europa, fra hans iherdige forsøk på å forstå skjebnen til fremtidens kristendom. I en av de siste 
romerske keiseren, Julian Frafalne, manifesterer seg den tragiske skjebnen til kristendommen: 
utviklingen har gått i retning mot formalisering av kirke, mens den opprinnelige, indre åndelighet 
ble mistet. Denne brudd på selv menneske vesen, som tilslører for den enkelte dens fremtidige vei 
til Kristus som en mektig kosmisk kraft, den impuls ble «gjenstand for tanke» for den tidligere 
inviete, som ble inkarnert i den XIX århundre på ny, den gangen som Ibsen: i «Peer Gynt» handler 
det egentlig om den «Julians symptom» hos den enkelte som viser sin maktløsheten ved å 
kombinere den gammel, arvet klarsyn, mysteriets visdom, med den sanselige erkjennelse av den 
ytre verden. R.Steiner skriver at Ibsen-personlighet bærer i seg helt  klar overbevisning: «det skal 
komme en tid da kristendommen vil være bare en tradisjon, og ingen vil vite at i Jesus fra Nasaret 
levde en opphøyet Solens Ånd» (R.Steiner. Esoteriske betraktningen av karmiske bånd ). Peer Gynt 
fenomenet er netopp det at arvet klarsyn, som ennå ikke er død,  prøver forgjeves å se noe bak 
terskel av det «ytre», men finner bare avspeiling av sine egne begrensninger. Og dette åndelige 
«stumphet» er egentlig individets fremtid: fremtid for Europa. 
   Til tross for «Peer Gynt» populariteten i det hele verden er det lite grunn til å snakke om  
forståelse av dens poetiske skikkelses sanne vesen. Forestillingene settes i New York, New Dehli og 
Moskva, og vanligvis det er en blanding av de ytre sceniske tilbehør med «lokale koloritten», for 
ikke å nevne de skumle «moderniseringer», som i de siste årene fordummer «Peer Gynt» på Oslo 
scenen:  Peer triller sin mor Aase sittende i en handlevogn fra supermarkedet, og han selv sitter i 
rullestol og ble voldtatt av prostituerte fra nattklubben (i den sibirske versjonen voldtekten foregår 
på den røde flygel). Ikke en teaterkritiker våger å si at der finnes ikke noe «ibsensk» i det hele tatt, 
men vil gjerne snakke om «innovasjoner», og dette er «typisk idag», dette beruselse av den store 
kunstneriske verks liket. 
   Den sanne, mysterielle «Peer Gynt» er ennå ikke blitt satt på ethvert scenen i verden. 
Ingen av de «ytre beskrivende» biografier av Ibsen berører de dypeste sjelelige impulser, som 
tilladte forfatteren å se nåtidens normenn dramaet.  Mens de andre, blant dem også B.Bjørnsson, 
drømte om den «store og mektige» Norge og knyttet dens majestet, i beste fall, til norsk natur, men i 
andre tilfeller bare lot seg beruse med  slesk-materialistisk patriotisme, lyttet Ibsen til norsk 
Folkesjels hemmelige lyden, noe som levde liksom «for seg selv» og « for framtiden», og ikke på 
en måte tilladte den ytre «nasjonal framskritt» og «patriotisk jubel» å røre seg. Som en personlighet 
som i ett av sine tidligere liv gikk gjennom den kristne innvielse, var Ibsen i stand til å oppleve i sin 



dypeste indre den ekte åndelige kraft av Odin, som var «drept» og «tørstet» etter oppstandelse. 
Dette er netopp den opprinnelige «naturlige» Peer Gynts impuls, som han bryter med i sitt  
prøvelsesfulle liv. 
   I motsetningen til midteuropeer, Ibsens normenn i sin daglige bevissthet (hverdagslige jeget) 
bryter ikke sitt levende forhold til naturen, med dens åndelige undertone, som så veltalende 
manifesterer seg i alle årstider: ramlende ned fra «himmelen» norske fosser, brøl, rumling og stønn 
av den steinete jord, skinnende i tusenvis av vanndroper og flyttende vannskum, regnbuer, evig sang 
av rullende steinene ... Og selv i dag, når på en respektfull avstand fra klippene stoppe shuttle fra 
Oslo til Bergen, et ekko av de kraftige vibrasjonene føler under sine føttene de som står på fortauet, 
og mange ser opp på klippene, som om der oppe på fjelltoppene gjemmer seg dette lands evige 
hemmeligheter. Og når plutselig, som i en dårlig episode fra amatør film, på en fjellskråning dukker, 
som en avslørte tyv, innpakket i svarte klær muslimsk skikkelse, en plutselig glimt av formodning 
slår gjennom ens bevissthet: noen har forrådt dette landet. 
 
   Det er svært stort avstand fra Peer Gynt til dagens politiserte «multikulti», og i motsetning til 
Ibsens dramatiske person, dagens absurd-teaters person spørrer ikke om meningen  med det som 
skjer. Spørsmålet er, hvorfor? Fordi denne forespørsels organ, nemlig sjelet, har gjennomgått i løpet 
av det  XX århundre en hittil uhørt degradering. Idag har sjeleligheten bare utgagn ute i den fysiske 
verden av objekter og tilhørende sensoriske erfaringer, som sinnet bearbeider. For Peer Gynt er det 
fortsatt en forskjell mellom den klarsynte og rasjonelle verdensbilde, og etter sin norsk natur han er 
tilbøyelig til den første: han vil ikke gjøre et skritt uten at «fortelle» til seg selv en «eventyr». Som 
et individ, Peer Gynt hadde oppvokst i den eventyrlig verdens sjøt, som hans mor Aase åpnet for 
ham: sammen legget de ut på «reisen», med de gamle landemerkene som natur ånder. Det er 
bemerkelsesverdig at den ytre motivasjonen til sine fortellinger Aase finner i sin vemmelighet til 
uutholdelige hjmme forhold: meningsløs plyndring av bestefedrenes rikdom. Aase er rett og slett 
«på flukt» inn i verden av legender, og hennes sønnen Peer ble med: han ikke bare arver fra sin mor 
synsk gave, men også misbrukt dem. Som voksen bedrar han lett moren med å fortelle henne alt det 
som han hørte selv fra henne, og formidler dem som sine egne opplevelser. Og bare han og hans 
mor vet at dette er ingen løgn: de ytre hendelser på det fysiske planen er bare et ekko av den 
åndelige verden som står bak. Aase beskytter sønnen fra «normale» naboer og sier dem rett i 
ansiktene deres: det er ikke dem, men Peer riddet på den mystiske hjort og hoppet rett på innsjøens 
speilet. Peer ble angripet og latterliggjørt på hver sitt skritt: han er ikke «som de andre», selv om 
alle bekrefter at han er sterkere enn noen av dem. Peer møter sin «evig fjende» i den mektige 
figuren av smeden Aslak, som  sier til sist, at de kan ikke «dele» samme bosted.  Rett overfladisk 
Peer og Aslak har ingenting å dele, men begge er klare for dødelig kamp: formell loven, den 
rasjonelle tvangs makt, er ikke villig til å tåle «lovløsheten» av spontan, synsk friheten. Og hva gjør 
Peer Gynt med «smeden av loven»? Han griper Aslak med sin venstre hånd og banker med den 
høyre. Allerede god utviklet dømmekraft  på lovens side og tankeløs, ubevisst impuls hos Peer, 
disse kreftene er ikke like. Hvis det ble slik at Peer plutselig «forstår alt» og aksepterer lovens 
dømmekraft som den eneste veien til sannheten, hans skjebne ble helt annerledes. Men hans 
visjonær arvelighet kan ikke gi ham forståelse kraft: denne kraft hver eneste individ skaffer seg ved 
å løfte sin bevisthet over dømmekraft. Og Peer føler det intuitivt. Og denne indre sans – sans av 
sannheten -  er ikke intet annet enn forutanelse av Kristi impuls, som er impuls av  fordypningen  og 
oppstigningen. Men overfladisk-materialistiske kristedommen kag ikke gi noe til Peer. Og han er 
ikke i stand å gi til seg selv ekte, i Kristi Ånd,  friheten. Dette er nøkkelen til Ibsen drama «gåte». Å 
leve med sitt lille, jordisk, nasjonalt, lokalt, egoistisk jeget - eller fornekte den i favør til den 
kosmiske Jeget? Det er et spørsmål til Folkesjel: spørsmålet om dens evne til å føde Folkeånd. 
   I hvilken forbindelse med norsk Folkesjel står Peer Gynt som personen? 
Som erkeengelske vesen har Folkesjel sitt selvstendige livet og følger sine egne interesser, og på 
den grund setter seg i helt forskjellige forhold til forskjellige personer av samme nasjonen.  
Individualitet i sine sjelelige bevegelser er bare «en gjenstand for observasjonen» for Folkesjel, 
gjenstanden for dens (ideel) « følelse». Men med noen, mest avanserte i sin individuelle utvikling  



representanter for folket, kommer Folkesjel i nær kontakt, åndeliggjøre dens fysiske kropp: det 
dukker frem en såkalt «folketype». Samtidig personligheten, Jeget av den «folketype» per 
definisjon er ikke identisk med Folkesjel, fordi det er Folkeånd som virker på  Jeget (i motsetning 
til kroppen). En enkelte som befinner seg i Folkesjels virknings område (materielle sider av livet) 
ikke nødvendigvis stemmer med Folkeånden av dette land, rett og slett ikke «holde ut» til åndens 
ideelle høyden. Folkeånd har sine utvalgte, og disse er inviete. 
   Peer Gynt er nær å bli «kongen», som han stadig snakker om: han forutaner i seg den dypeste 
grunn til det. Selv i dag, i en tid med korrupsjon av nasjonale verdier, Peer Gynt bevarer «folke 
type» statusen, men ingen stiller spørsmålet om hva med personligheten til Peer. Gjennomsyret med 
kraftige impulser av det norske Folkesjel, Peer Gynts personlige sjel bukker under livets prøve og 
frivillig gir seg til Den Store Kurve makt ( som er egentlig den Store Løgnen). Dette viser seg 
tydelig allerede  i Peers  «frieri» til nabo brud Ingrid: han foretar seg dette eventyret uten kjærlighet, 
av ren  utregning å gjøre hennes brudgom masse ubehageligheter, og med samme likegyldighet 
sparker han Ingrid etterpå. Her slår Ibsen sin første «spiker» i Peer Gynts skjebnen: fullstendig 
mangel på kjærlighet i hans handlinger. Med all sin ekstreme selvfølelse, som ble ikke overvunnet 
selv på livets ende, etter alle mulige og umulige prøvelser, Peer Gynt aner ikke engang om 
selvfornektedne kjærlighetens muligheten, inntil han kommer tilbake til sin skogs hytte, der Solveig 
venter på ham. Selvfornektelse, som står så fremmed til Peer Gynt, er den første forutsetning for å 
finne sannheten, og det er bare sjel som kan holde den i seg. Peer Gynts personlige sjel er fortsatt 
svak og velger bare løngens omveier, mens Folkesjel som gir seg til Solveig personlighet, er 
gjennomsyret med sannheten, som med sollyset. Peer Gynt kunne heve sin personlighet opp til 
Folkesjelens høyde bare med hjelp av ånds kraft, Jeget-kraft, som frasier seg den «lille jegets» 
hverdags påstander og tvivler.  På den ene siden, Peer Gynt er fabelaktig rik, etter å ha fått fra sin 
mor Aase klarsynets gave; men kjærlighetens kraft som er erkjennelsens kraft, er ikke arvelige, 
derfor den «nasjonale» i Pere Gynt kommer inn i faresonen: Folkesjel trekker seg tilbake så snart 
rasjonaliteten («regnskap») motsier åndeligheten. I fortellingen om seg selv Peer Gynt flyr på hjort 
over innsjøen og faller rett inn i sitt eget speilbilde, som burde ikke ha skjedd hvis hans Jeget hadde 
vært sterk nok til å flytte rytteren sammen med hjort på den andre siden. Men Peer Gynt ville ikke 
løpe etter en hjort hvis han hadde ikke følt i seg dette Jeget-kraft: kraften av den Folkeånd som 
«allerede inneholder i seg Åndens stemme, forkynner Ånden» (R.Sreiner), og dette er den 
germanske ånd. 
   Germanske (eller tysk, slik den uttrykker seg med alle største kraft hos tyskerne) ånden (så vel 
som i sin «nordisk»-versjonen) er alltid, som understreket R.Steiner, i stand til å stige opp i den 
åndelige verden. Dette er ånd av overlegenheten over materialisme, en måte å se samtidigt på den 
«ytre» og på den «indre», en slags harmoni av fornuft og beskuelse. Den germanske ånd 
manifesterer seg i synet på verden fra dypet av Jeget, men for å oppnå disse dybder må den enkelte 
først slutte med sin daglidags-egoistiske, overfladisk- rasjonell, lite jeget. Den norske personlighet, 
med sin arvelige synsk utstyr og med all sin fornuft, er ennå ikke klar i Peer Gynt skikkelse til den 
slags indre offer: Peer handler på «hjemmemåte», på vegne av sin egoistiske jeget, og til sist 
kommer til enighet med trollene. 
   Hvis vi tegner en passende parallell mellom Peer Gynt og Faust, kan vi i begge tilfelde snakke om 
den germansk åndeligehet, som er orientert mot Europas fremtid: fremtiden av et sterk  individ. 
Bare ett sterk Jeget kan gå inn i dialog med Folkesjel, kan «fly på en hjort» over avgrunnen. Ellers 
den «folkelige» bare ramler ned i sin død, «tradisjonell», nasjonalistiske avspeiling.  
   Europeiske mystiske tradisjoner binder sjelelig-åndelige sammen med kvinnelige (Sofia, «evig 
kvinnelige» hos Goethe), og hos Ibsen det er Aase og Solveig. På den ene siden, Peer Gynt er født 
av folke-sjelelige (Aase), på den annen side han er laget til å inngå «ekteskap» med folke-sjelelige 
(Solveig). Den dualismen er slett ikke tilfeldighet: Aase er arvelighet, blod, noe som en enkelte 
mottar passivt. Solveig er derimot den aktive prinsippet, fritt valg, selvoppofrelse for idealet som 
ble erkjennt på synsk måte, absolutt tro på virkeligheten av dette idealet. Blodet er gitt, mens solens 
vei den enkelte søker hele sitt livet, og til slutt Peer Gynt anerkjenner det, da han kommer tilbake til 
skogs hytte bygget av ham for lenge siden: det finnes i ham noe som førte ham til sin ventende 



ideal. Peer Gynts er elsket og forventet av Folkesjel. Og det er forventning på hans ånds modenhet, 
på hans evner til til å forstå sitt eget vesen.                                                                
  Den norsk Folkesjel har sitt utviklings mål: til å stige på et høyere nivå, hvor det er nødvendig for 
den enkelte å kommer «tilbake» til sin tidligere hus, som er  Odins hus, men dengang helt bevisst. 
Solveig blil gammel og blind, mens hun venter på Peer, men hun gjennkjenner ham og luller ham, 
en gammel mann, som sitt eneste barn. Peer Gynt dør i Folkesjelets skjøt, nå er han forenet med det, 
nå er det en sanne ekteskap. Og hvis vi sporer hele historien om forholdet mellom Peer og Solveig, 
så er det ingenting bortsett fra ideelle, og gjensidighet her er helt tydelig. Det er idealer av krystall 
klart renhet, uberørt av noen beregning, den naturlige beskjedenhet, som gjemmer i seg ubøjelig 
åndekraft, det er ideal av offerlighet. Peer Gynt er uverdig for disse dyrebare kvaliteter, men han er 
deres barn, og han er forventet av dem. Solveig kan ikke være i tvil om at Peer er «hennes» 
menneske, men det eneste som står for henne det er å vente.  
   Norsk Folkesjel trenger slike personer, som, med restene av gamle Odin klarsyn, streber til ytre 
verden på jakt etter ånden. Men Peer Gynt letter imidlertid bare etter den «ytre», han bare  utvikler 
og forstyrker sinnet sitt. Derfor kommer en slags «forsinkelse» i norsk mentalitet i sammenligning 
med midt-europeisk, tysk, en slags permanent «provinsialisme» av Norge. Derfor finnes det fare for 
å «ta en hjort ved hornene» altfor tidlig (som Peer gjorde), uten å ble åndelig forberedt til det. 
Oppdagelse av oljefelt i den andre halvdel av det tyende århundre og den tilhørende «velstands 
framskritt» er nettopp en slik stor fristelse, som satte sjelelig-åndelige livet i Norge på randen av 
avgrunnen.  
    Blant Peer Gynts visjonære opplevelser står på en spesiell plass «mysteriet av bunnen», en slags 
«demring» eller «formørkelse» av den enkelte, som har bruddet samfunnets lover  (bortføring av 
Ingrid og svikt), men hadde ikke kommet til sin indre loven og derfor ble helt slått til 
selvdestruksjonen. Tre prostituerte, som Peer møter på sin «vei til ingensteds», manifesterer 
fornektelse av hans egen fysiske-sjelelig-åndelig «treenighet», fornektelse av hans menneskelige 
vesen. Etter en slik «trening» Peer havnet uten vanske i trollsk skygge verden, hvor han ønsker å bli 
konge. Hans forrige vage oppfatninger av egen uimotståelige kraft overlater nå plass til en stormløp 
av illusoriske verdier (honning i form av flytende ekskrementer, gull i form av råtne filler, etc.), som 
en enkelte kan ta imot bare rasjonelt. Peer anerkjenner bare den verden av ytre fenomener, derfor 
sinnet hans stadig møter sterk motstand fra den indre, sjelelige, som er utgytt inn i det fysiske 
verden av Folkesjel, og bare ett minne om bestefars huset kan feie bort skinnende visjonen fra 
trollsriket. 
   «Folkesjel, – skriver R.Steiner i sin bok «Folkesjeler», - er  beslektet med alt 
åndelighet som gjennomsyrer materielle». Dens manifestasjoner er synlig i dag f.e. i uforlignelige   
norske bunader, helt enestående norsk folkemusikk, gammel trearkitektur, kjøkken-og hus-utstyr 
osv. Tingene som er lagt av håndverkere, bærer i seg en avspeiling av Folkesjel, og hvis dagens 
kultur ønsker bare å bli kvitt med det og foretrekker en grå firkant, betyr det at norske kulturen  
slutter å være... norsk. I motsetning til dagens «politiker», Peer Gynt er klar over dette. 
   Han innser også at han selv er dømt i denne ødeleggende prosessen til å forbli i mørket av 
Ingenting, og den mektige ånden av hans Jeget hvisker ham fra sine ennå¨utilgjengelige høyder: 
«Du skal ble den mektige!» 
   I trollsk skygge verden, som ligner så mye på framtidens flerkulturelle Ingenting, Peer Gynt er 
beskyttet mot totaliteten av eget forfall med bare sin mors rakte hånd, med sin arvelighet, som er 
ikke ennå utrydet, med sin blod. Naturen som en fysisk åpenbaring av Folkesjel, står på Peers side,, 
og disse moderlige kreftene holder ham fast både fra fullstendige sammenligning med troll og fra    
fangenskap av den Kurve, som overfalt ham fra alle kanter. Ødeleggelses krefter konkluderer med 
at «kvinner (sjelelighet) bevarer ham og det er ingenting å gjøre med det», og løser sitt grepet. 
Sjeleligheten Aase-Solveig holder Peer fast fra fristelsen med «blindhet for lykke skyld,» ifølge 
trolls oppskriften, mens dagens lykkelige norsk forbruker gir seg gjerne ikke bare forblinde: han 
nekter seg absolutt frivillig synets mulighet som sådan, siden synet ble erstatter av velferdsstands  
ideologi. Peer Gynt ønsker absolutt ikke å  miste øynene, selv med all umodenhet av sin Jeget  
forstår han, at «se» betyr mye mer enn bare berøre overflaten av ting: det er snakk om friheten.                                                       



   Det er ikke et tilfeldig falt ord, friheten, det er selveste individets vesen, dens evige kjerne, som 
Peer Gynt  ennå ikke gjenkjenner, men forutføler det. Og denne svake anelse bærer i seg den kraft, 
som holder Peer fast fra forblindelse. Som argumentet mot «forblindelse for lykkes skyld» valgte 
Peer netopp friheten, som den høyeste verdi for seg. Hele poenget for Peer er å forstå frihetens 
vesen, men det er umulig å gjøre innenfor hans lille, hverdagslige jeget. Fornuften som er basert på 
den egoistiske jeget  passer bare til logiske operasjoner med de døde bilder fra gammel, bevisstløs 
klarsyn: Peer beholder fremdeles den dyrebare Odins gave, og derfor er han i stand til å bli 
forfærdet ved synet av den umiddelbare fremtidens perspektive, som truer med å bringe inn i livet 
hans egne grusome etterkommere, bastarder av åndeløse sinn og sjelens blindhet. 
   Den dovregubbe, som er profeten blant trollene, tegner med stor tilfredstillelse et typisk bilde av 
flerkulturelt kaos i kommende århundre. Hensikten med en troll er nøyaktig det motsatte formålet 
med Folkesjel: å blande et menneske sammen med Intetheten, utrydde den selveste menneske 
vesen, som er av åndelig natur. Og når alle trollene kaster seg over Peer Gynt, han har ikke annet 
valg enn å appellere til Folkesjel. Har roper etter sin arvelighet, og det hjelper, men ... redder ikke 
ham. Hans hverdagslige, egoistiske jeget er omviklet med Den Store Kurve løgnen, og han ser 
ingen utgang fra sitt lille jeget. Løgnens natur er sådann at den trenger «stop» i ånden og døden  i 
sjelen: løgnen vinner uten å kjempe seg fram, i ro og stillheten. Denne gangen Peer ble reddet igjen 
med sin arvelighet: han er i stand helt alene, uten andres hjelp, bygge et hus i skogen og bli fri på 
sin måte, selv om han står blant menneske utenfor loven. Og netopp i det øyeblikket kommer til 
ham, i vinter, på ski, Solveig.   
   Folkesjel forblir sammen med nordmann så lenge han hengir seg til naturen. Kunnskapen om 
ånden som virker i naturen og praksis i overensstemmelse med den ånd, netopp det skaffet 
suksessen til både vikingenes sjøfart og de arktiske Nansens ekspedisjoner, og selv i dag, den 
ridende på samiske tundraen i hundeslede er i stor grad styrt av natur åndene som plutselig dukker 
opp i råkald mørke. Det handler ikke bare om evnen til å overleve i ekstremt tøffe forholdene i nord, 
men om evnen til å føle i seg åndens  uovervinnelige kraft: virkninger av den germanske Jeg-ånden 
oppleves  i en personlig sjel og gjennom det i Folkesjel. Den historiske nordmenns oppgave, deres 
bidrag til fellesmenneskelig saken er netopp å komme til forståelse av den Jeg-ånden gjennom 
naturen. Peer Gynt er allerede ute på den veien, men ... han møter trollene igjen, som sin personlige 
skjebne. Folkesjelen er ikke interessert i slike detaljer i livet hans, men det er viktig for den at Peer 
Gynt eksisterer. Og mens Peer eksisterer i nåtiden, lever Solveig (som Folkesjelens forbilde)  
utelukkende i fremtiden, liksom hun bare passerer nåtiden. Dette er hennes solens vei, hennes 
skjebnes oppgave: å forene seg med Peer Gynt nå idag ellers imorgen det blir for sent. For Ibsen er 
det viktig å understreke at forholdet mellom Peer og Solveig er rent ideell: en uovervinnelige 
avstand stadig skiller dem. Det første som sier Peer til Solveig som plutselig dukket opp i hans 
skogs hytta, er at han « vil ikke berøre henne»: ikke lykkes glede, men bevisstheten om dens gave 
utidigheten. Et øyeblikk av selverkjennelse som følger etter Peers møte med «kvinne i det grønne», 
som Peer har allerede ynglet med tvilsom avkom, kaster Peer inn i kaos av ytre erfaring, som legger 
ingenting til hans Jeget indre erfaring. Mere og mere likner Peer Gynt på sin troll-avkommet. Hva 
er egentlig Peer-troll opptatt av? Han bare «knuser verden i små biter, og legger til nye fragmenter 
av verdener», og dermed trener sinnet sin. Hans forbindelse med det norske Folkesjel er nå 
uttrykkes kun i arvelighet, i blodet, men det blir gradvis svinner bort mens Peer vandrer over hele 
verden: uten å erobre seg Jeg-ånden, mister han sin norskhet. 
   Med sin fokuserte på framtidige århundrer klarsynet, forutser Ibsen den kommende nordmenns 
besettelse av den flerkulturelle Fata Morgana, og fremfor alt en patologisk trang til arabismens 
«integreringen» i norske omgivelser: «Den arabisk tilsetning vil være oss til gode».      
   Peer Gynt som gamling ser ikke lenger tilbake på Aase og Solveig, begge er glemt for alltid, 
visjonære evne ble visnet bort, og bare en dreven, beregnende, egoistisk sinnet står igjen, som 
dekker oppfinnsomt alle eventuelle defekter i allerede helt forminsket jeget. Å sette sin hverdagslige  
jeget over den evige kosmiske Jeget, dette er motto for de lykkelige nordmenn, som er bekymret 
bare i dette, «det eneste» livet, med dens materialistiske «mere av det samme». Hva angår 
«himmelen», dette er netopp individets predisposisjonen til Folkesjelens bestrebelser, noe som den 



enkelte kan forstå bare på intuitiv måte. Den hverdagslige, lille jeget henvender seg bare til den 
fysiske virkelighet, til det kroppslige, som venter på døden. Og alle bedømmelse om samtiden som 
foretar seg denne «ikke svevende til hemmelen», hverdagslige jeget, har sitt utgangspunkt netopp i 
døden. Bak dødens terskel finnes det ingenting til Peer Gynt, og hans egoistiske sinn letter etter vei 
for at omgå døden, og som regel er det en uærlig vei. Men allikevel ble Peer Gynt kongen, i et 
galehus, hvor skjebnen driver sammen den slags rasjonelle intellektuelle som har glemt sin sjel og 
fornekter seg ånd. Med sine synske intuisjoner gjetter Ibsen den framtidige materialistiske 
firnuftens galskap.      
   Solveig som hadde ventet på Peer hele livet ble blind: det ytre livet ble for henne bare som et ekko 
fra kirkeklokker og stemmener fra naturen, som en stor sang av forventning.                                                                                 
Det er sjelelig-åndelige vesen av Peer Gynt som hun ventet på, og netopp med den er hun forener 
for alltid. Da Peer kommer tilbake som den fattige gamlingen, finner han vei hjem intuitivt, hans 
egoistiske fornuften hjelper ikke ham mere. Den arbeidet over sin personlighet, som er foreskrevet 
av Jeg- ånd og krevet av Folkesjel, var svært viktig for Ibsen, som på sin synsk måte forutsa 
muligheten for fysisk utryddelse av nordmennen som folk: bekymret bare i rasjonelle-materialist 
fremgang, menneskene forbereder ikke passende kroppene for neste generasjoner, og den som må 
komme til jorden rett og slett ikke kan komme hit. Den almen beruselse av «velstand» går i Norge 
så langt at folk forstår ikke mere, hvilken «ånd» og «sjel» er det snakk om, og derfor ingen snakker 
om det. Mennesker snakker bare om garantier av «det samme»: administrative, finansielle og politi 
garantier av åndeligløsheten.  
   Netopp på den grunn Peer Gynt sitter på en rullestul i en moderne teater, og Solveig er bare 
uerfaren i «kjærlighetens teknologierne», asosial pike. Og ingen kommer idag til tanke, at den slags 
«skuespillet» har ikke noe med Ibsen  å gjøre. Mysteriet forstås ikke  med  fornuften, men med 
sjelen. 
 
 
 
                                                                        Kapitel 3. 
 
 
                                             Draumkvæde av Olav Åsteson og Ragnarokk. 
 
 
 
 
                                                                                                I henhold til sin natur en er  
                                                                                                menneske i den grad, i hvilken den 
                                                                                                stammer fra den åndelige verden. 
                                                                                                                  R.Steiner                               
  
 
                                                                                                                                                                                      
   
   I et gammel forlatt hus fant jeg en sjelden bok: engelsk oversettelse av den norske middelalderlig 
«visjonære dikt», opprinnelig skrevet på norrønt språk, «Draumkvæde». Det var ingen tilfeldigheten 
at teksten ble publisert i 1946, rundt den tiden da Hamsun ble tiltalt for «forræderi mot fedreland» 
og ingen ante noe om de framtidige rike norske oljefeltene. Det var en av de siste utgaver av den 
unike gammel skandinaviske sagn, som idag står helt ukjent for de fleste nordmenn. Det er 
betegnende at daværende Aschehoug-utgiveren satte  for seg utelukkende litterær formål, uten det 
minste interesse til den bevissthet, takket være den «visjonen» ble bringet til livet. Norske 
kommentarer til teksten generelt står i samklang med analogiske kommentar av R.Steiner, som på 
sin tid oversatt dikt fra norrønt til tyske språk, og sagnet ble deklamert i 1912 på den 



Antroposofiske selskap forsamlinger. På samme tid R.Steiner var på besøk i Norge og erklærte at 
«der finnes i Norge en stor bevegelse, som ville gjennopplive gamle tider, norrønt språket, som står 
nær til gammel germanske språk, bringe til livet gammel norsk... I løpet av det siste 10-15 år diktet 
(«Draumkvæde») trengte ikke bare inn i folkets hjerte, men også i skolene. Folk synger den sang 
overalt, deklamerer den, og det høres netopp det hva sjelen vender seg til den gammel folkeligheten 
med». 
   Disse ordene ble sagt nøyaktig for ett hundre år siden, men i dag oppfattes det i Norge slik, som 
om det er snakk om den andre, helt ukjent folkeslag: dagens norsk offentlighet bryr seg ikke i det 
minste grad om slike bekymringer, og dessuten selv interessen for «norrønt» møtes idag som 
«merkelighet» og i tilleg som «en tendens til rasisme». Avstanden mellom R.Steiner tids nordmenn  
og dagens «multikulti» er enorm. Det hjelper ikke at hvert år ser vi på «Olavs teatret» rødskjegget 
«vikinger»  kledd i lange skjorter og ombeltete med lang sverd, som i tillegg kan også styre en stor 
trebåt, liksom hjelper ikke tradisjonelle norske bunader sydd i Kina eller Thailand: det som mangler 
i disse kunstige teater-hendelsene, er netopp den norske, germanske Folkeånd. Den hjemmer seg, 
Folkeånden, i reservatene på fjellene, som står fremdeles uberørt, men dens «demontering» er bare 
spørsmål av tid: høyspenning strøm mastene marsjerer allerede på fjell, bekker og fosser ble sperret 
av demninger, klippene sprenges i stykker og ble burret av tunnelener. Ikke alle i Norge liker det, 
men de som ikke liker det, aldrig ble spurt: saken avgjøres «på toppen» og... på  marxistisk måte. 
Hvis det hadde vært i Norge, i fullt dagslys en politiker som vil hevde at det ville være fint å lytte til 
folkets mening, han ble samme sekund anklaget for ... ekstremisme! Slagordet av dagens politiske 
partiene i Norge er mottoet: «For den norske flerkulturalismen!» Hemmet med slike ambisjonens 
fattidom, svekker norsk Folkesjel sin forbindelse med norske individer: disse ble uinteressant for 
Folkeerkeengelen. Norsk Folkesjel lever fortsatt i norske landskapet, som er etterspurt i dag ikke 
som en kilde til åndelighet, men rent merkantilt: i påske reiser alle på fjell for å gå på ski, til Jul 
driver med ubarmhjrtelig ( og meget dyrt) jakt på hjort, rådyr og elg, om sommeren okkuperer 
«privatiserte» strand soner. Forresten, ingen i Norge vet idag om hva som faktisk er meningen med 
Jul, og avisene gir ofte «råd» og «forklaringer» av denne typen: Jul er en tid med overflod og deilig 
mat, pluss gaver til hverandre. Med dette hyggelige materialistiske siden av livet feies vekk selve 
vesen av sjelelig-åndelige «del» av den enkelte: ingen føler mere noe helt spesielt ved den mørkeste 
tiden av året. I gamle tider Jul var alle største høytiden blant nordiske-germanske folkene: 
«midnattsolen» ble synlig for de inviete, mens alle andre lyttet med ærbødigheten til deres 
fortellinger om «gudene». Denne årlige «foring» av nasjonen opprettholdte folkets åndelighet på 
den sunne nivået, som ga grunnen til norsk enestående kultur. Regelmessige tilstrømninger av 
«mat» fra den åndelige verden, pluss en gradvis, langsomt utvikling av individets indre krefter som 
streber imøte til åndelige strømmen, det er normal og «lovlig» evolusjonens gang. Hvis noe i denne 
gjennsidige prosessen er brutt, folkets utviklingen ble  «automatisk» hemmet. Garanten til folkets 
sunn utvikling er netopp Folkeånden, hvis den er sterk nok til å vie den enkeltes sjel til Folkesjelens 
åndelighet. For nordmenn er det netopp den germanske ånd, som uttrykker seg i overpersonlige, 
kosmiske Jeget av menneske. Dette er ånden av oppstigningen, eller «retur» av den enkelte til dens 
evige åndelige fedreland, og for normenn den nærmeste  fase av den oppstigningen til ånden skall 
være den bevisste klarsynet, som åpner dør til Odins verden. Det er spørsmål idag, hvordan, på 
hvilken måte en kan erobre seg den oppstigende Jeg-ånden. Situasjonen i dag er sådan at uten 
åndsvitenskap det er mulig å gjøre, og bare noen få svært begavete personer, som norsk Folkesjel 
roper direkt til, er utelukkelse. Under hensyn til den kjennetegn ved den norske sjelelig-åndelig 
konstitusjonen ( arvelige synskhet pluss jeg-bevissthet), er det mulig å hevder etter R.Steiner, at den 
etiske plikt til nordmenn er netopp åndsvitenskapelig vurdering av både ytre og indre fakta av 
virkeligheten. En «rent menneskelig», hverdagslig betraktning av livet, selv i form av en eller anden 
«humanisme», kan i dag vise bare den jesuittiske   åndsfattigdomen, som krever «mere av det 
samme». Denne «rent menneskelig» forhold til fakta     mangler fullstendig den subtile følsomhet, 
som kan ble mottat bare gjennom åndsvitenskap. Dette gjelder også alle karakteristiske fenomener i 
norsk livet, hvor norsk Folkesjel viser seg: bare noen få nordmenn merker «tilstedeværelse av 
Odin», mens de fleste er opptatt bare av det ytre, materielle.     Og til tross på at i Norge «fungerer» 



Antroposofisk Selskap og masse såkalte «Steinerskoler» samt Steinerhøyskolen, ingen diskusjon 
om den norske åndeligheten og norsk historisk misjon ble observert i offentligheten i løpet f.e. av 
det siste ti år (en av lederne for Steinerskole i Vestfold rett og slett erklærer: «Vi ønsker å være det 
samme skole, somt alle andre skolene»). Med andre ord,  norske offisiell livet snur ryggen til 
folkelighetens åndelige vesen og historiske krav, og leder nasjonen i «lysende flerkulturell 
samfunn», med dens tvunget likhet mellom somalisk, pakistansk og «norsk-norsk». Et «rent 
menneskelig» materialistisk lengsel etter «velferd» står på samme illusoriske grunner som hver 
eneste materialistiske utopi: individet som Jeget havner til slutt i «ingensteds» og inn i «Intetheten». 
I forbindelse med dette likvideres og automatisk kommer til intet, ikke bare den «kultur», som setter 
Peer Gynt på en rullestol, men først og fremst selv evnen til å tenke, som erstattes med stereotypiske 
jesuittiske «normer» og produksjons dogmer: offentlige diskusjonene berører bare et generell 
spørsmål om hvor mye budsjetts penger ble avsatt til en eller anden «kampanjen». Og alle disse 
«diskusjonene om ingenting» har for seg en helt bestemt mål: å slette verdien av den enkelte,  
dempe dens stemmen med påtrengende «vi» koret. Hvis vi forestiller oss at på en offentlig etat, 
sosial kontor eller skole plutselig dukker opp ... Hellige Olav, som innførte i Norge kristedommen i 
året 1030 og i sine egne åndelige opplevelser stakte ut vei til individets oppstigning til Jeget- ånd, 
det blir ikke vanskelig å fantasere hvordan han ble mottatt: som gal og sinssyk, og i tillegg som 
farlig terroristen. Hellige Olav ikke bare bringet til normenn sine visjoner, som hadde ikke noe med 
flertalets bestrebelser å gjøre, men i tillegg henrettet  hundre og tusener av landsmenn, og blant dem 
var de «beste», og han ble til slutt drept selv på slagmarken. Og nå, med sverd i hånden, kommer 
han i dagens sosial kontor ... og der, selvfølgelig, ingen tror på at han er den samme Hellige Olav, 
og alle viser døren for ham, med strengt orden: «Du må jobbe!» Han kan øyeblikkelig, som en ekte 
terrorist, halshugge den som fornærmer ham, dog sverdet har han stadig i hånden, men tusen års 
ensomme erfaring innpodet til Hellig Olav tålmodighet, og han bare sier bebreidende: «Men jeg jo 
jobber!» Dette er det aller verste som kunne nå si om seg selv en sosial kontors kunder: «Jeg jobber 
med min indre utvikling». Det ville ha blitt oppfattet som ekstremt anti-sosialt fenomen, som med 
rette fortjener straff. Hver eneste må dreie rund produksjonens hjul, det er marxistiske demokratiets 
slagsorden, som jevner i «menneskerettigheter» en knapt alfabetiske afghansk flyktning med en 
professor fra Øst-Europa: i denne sjelløse altetendeheten dør først og fremst selv norskheten, i sin 
egenskap som Hellige Olav, som Jeg-ånd. I løpet av nesten åtte århundrer var det forglemt og ukjent 
den alle viktigste dokumentet i den norske åndelige historie, «vandrings krøniken» av Hellige Olav: 
teksten ble oppdaget bare i året 1850 i en avsidesliggende fjellandsby i Telemark, hvis 
tilbaketrukkenhet med tynt befolkningstetthet bidra til bevaring av de gamle «krøniker». Ifølge 
R.Steiner, denne «Draumskvæde» «lever i hjertet av det norske folk», og dessuten ble det vedtatt av 
det fleste nordiske folkene. R.Steiner understrekker det faktum at den folkedikt «liksom oppstå av 
seg selv» blant nordmenn og spredte seg veldig raskt, som tyder på dens indre tilhøreheten til 
norske folkelighet, på dens «opprinnelighet» i nordmenns skjebnen. Nordmenn er helt spesiell folk, 
som  mye lengere enn andre nordiske folk beholdt synske evne i bakgrunnen av Jeg-bevissthet. « 
Det norske folk, - skriver R.Steiner, - som selv i det nasjonale språket har mange ting, som er svært 
nær grensen til det okkulte mysterier, lenger beholdt evnen til å bli åndelig bundet med det, som 
lever og virker bak materialistiske fenomener». Og da kommer nordmann, med sin arvelige 
atavistiske klarsynet, i det tyvende århundre, hans personligheten skynder imøte helt ny, ennå 
sjelden, sporadisk manifestert menneskelig evnen til å se Kristus i den eteriske legeme. Dette er et 
møte  mellom fortiden og fremtiden-nåtiden. Denne visjonære «kontinuitet» er faktisk den norske 
kvaliteten: å føle på indre måte den kreative åndens hendelser i naturen, og samtidig «vente» når 
ånden åpner seg i bevisste eteriske oppfattelser. Selve Norges geografi «bevarte» nordmenn mot 
plyndringen av deres arvelige synske evne på grunn av altfor tidlige tilsluttning til  Midteuropeisk 
materialistiske nihilisme: Norge er nøkkel til den ekte kristelige fremtiden, en bro mellom Odin og 
Kristus. Som R.Steiner understrekker, at selv poetisk bilde av Hellige Olav «viser til den befolkning 
i nord, som allerede i middelalderen, circa fra midten av middelalderen, hadde muligheten til å 
oppleve noe liknende», nemlig  å oppleve Kristus fenomenet. Dette er den sanne Jul-opplevelse. 
Kristendommen kom til Norge som en dypeste indre behov, som muligheten å redde Odin (som ble 



beseiret av de materialistiske bestrebelse i moderne tid). Kristedommen i Norge er ikke «utlånt» fra 
naboland, er ikke en politiske gjennforenings aksjonen, som historikere liker å prate om, men 
gjennomføringen av en avgjørende indre handling: et forsøk på å «kommunisere» med den åndelige 
verden gjennom Jeget-kreftene: 
 
                                                  Jeg gikk inn i den åndelig land 
                                                  I feltet av torn. 
 
Sådann manifesterer seg den stigende Jeg-ånden som inspirerte Olav Åsteson  i løpet av tretten 
netter, i den siste uken av desember og den første uken i januar, da han opplevde, «i en drøm», 
Kristi mysterium. Dette er den hårdeste arbeid, som bare kan ramme et menneske: med Jeg-
kreftene rive seg igjennom hverdagslige lille «jegets» torner. I en rekke av de kjente historiske 
romaner (inkludert romanen V.Henriksen «Hellige Olav» i min oversettelse til russisk), Olav ble 
presentert som helt uutholdelig i husholdningens og personlige plan tyrannen, som egenrådigt 
«fastsettet» seg som «den hellige» og anordne på forhånd om at hans levninger, som ville ble holdt i 
kirke, periodisk ble «oppdatert» for å vises sognebarn «uforgjengelig». Der finnes ikke så mye  
«data» om Hellige Olav i norsk litteratur, bare korte beskrivelser av hans plutselige 
«merkeligheten» midt i kampen: kjempet i første rekke, Olav plutselig kastet bort sitt sverd og falt 
på kne som om han ble truffet av ett overjordiske budskap, og en kommmende viking drepte ham 
med ett slag. Dette siste episoden av Olavs liv ble gjenstand for en rekke legender, men ikke en av 
dem viser sjels innvielse mysterium så dypt som det presenteres i «Draumkvæde». Hva er egentlig 
det som skjedde da, under slaget ved Stiklestad? Hva skjedde i løpet av tretten Julenetter med 
«sovende»  Olav Åsteson? Norsk Folkesjel, som virket gjennom Olavs personen, «gifter» seg med 
stigende Jeget-ånd, med Kristi ånd. Legenden sier at i sitt siste øyeblikk Olav så Jesus, og derfor 
kastet han sverdet og falt på kne. Og i samme øyeblikket en pragmatisk tenkende viking slått ham 
ihjel: det var bare «fiendens død». Denne episoden er megetsiende: «vinneren», som egentlig er den 
fremtidige eieren av «velstående» Norge, på ingen måte er interessert i årsaken til plutselige Olavs 
«svakhet». Og alt det som «Draumskvæde» forteller om står helt fremmed for den pragmatiske  
materialistiske velstands-kultur: Hellige Olav er ikke velkommen i dagens multikulturiske 
paradiset. 
   Olav Åstesons (hans mor heter Åsta) åndelige vandringer er ikke noe annet enn kristen Jule-
mysterium, i hvilken, ifølge R.Steiner, i samklang med «nordiske sjelelig livs orden etter døden», 
individet kommer imøte med «universets dommere», Kristus og Erkeengelen Michael.  
Hverdagslige lille jeget, med dens selviske lystenheter, er ikke i stand til å bære lyset fra Kristus 
kosmiske vesen, og bare den bærende kraft av Jeget- ånden, det eneste, «flytter» individet til disse 
høyder.  
   Individuelle prøver er den første nødvendige forutsetningen for norsk Folkesjels utvikling: det 
viser til individets indre produktiviteten. For å arve etter Odin (noe som egentlig betyr å være norsk) 
trenges det ikke bare ytre aktiviteten, det er ikke nok: det trenges permanente indre «selv-
byggeriet». Hvis f.e. ett russisk menneske absorberer spiritualiteten som avspeiles fra jorden, norsk 
menneske må stadig søke etter den åndelige i seg selv og skille Jeget- sannheter fra hverdagslige     
løgnets bekvemmeligheter. Men hvem er i stand til å gjøre det idag? Dette oppgave er «bratt» nok, 
og det er ikke tilfeldig at nordmenn betraktes i alle epokene som en «sterk nasjon»: deres kraft 
ligger nettopp i hengivenheten til sannheten.             
   Dette er et viktig punkt: lengselen etter sannheten som «en nasjonal egenskap», som en indre 
orientering for den enkelte. Det er viktig å  ikke forveksle hverdags «sannheter», som i en stor grad 
er oppdiktert av egoisme, beregning og nytte, og sannheten av den selveste Jeg-ånd: «Jeg er 
Kristus». I dag dyrkes overalt bare de første, krydret med politikk, «butikk-sannheter», mens 
individuelle sannheten er plassert utenfor loven og offentligheten. Betyr det at «drømmeaktige» 
Olavs aktiviteter var rett og slett «forvirring i hode»? 
   For et hundre år siden skrev R. Steiner følgende: «Disse versene sier, at åndelige er fortsatt  noe 
selvfølgelige i enkelte områder på Jorden, hvor det fortsatt er gjenstand for umiddelbar erfaring». I 



løpet av hundre år situasjonen i Norge ble forandret slik at dagens norsk prinsesse Martha selger 
helt åpen englenes «fjær», som, ifølge hennes ord,  faller rett inn i hennes pengepungen: dette er 
«åndelighet» av pragmatiske «new age». Norsk Folkesjel er likegyldig til den slags «engasjement» 
og trekker seg bort fra okkuperte områder. Men hva om dette «området» vil være hele Norge? Hvor 
skal da dra norsk Folkesjel? Da den nærmeste Folkesjels oppgave blir oppryding av sitt territorium.    
   Den gamle generasjonen av nordmenn ( mange av dem med lang levetid), er fortsatt tett knyttet til 
naturens liv og rytmer (hvis du spørger en eldre nordmenn i sentrum av byen, hvordan kan du finne 
en bestemt gate, ville han sikkert presiserer hvor mange mil må du gå). Å rive normenn fra naturen 
er det samme som organisere en nasjonal, etniske katastrofe, men løsrivelsens gapet blir stadig 
større og større.  «Inntil nylig, - skriver R.Steiner - folk som bor i spredtbygde fjell området, hadde 
en indre empati med prosesser i naturen. I dag disse erfaringene finnes ikke så ofte. De forsvinner 
hvis landskapet ble invadert av lokomotiver og fabrikkpiper. På mange områder er det slik at selv 
legendene om den gamle verden kom inn i glemselen. I områder som er ikke så smittet av moderne 
trafikk-industri kultur, finnes det framdeles en deilig drope av den legendenes verden».Til dette 
legges det at den norske regjeringen har vedtatt for nylig loven som utelukker noen «korreksjoner» 
fra befolkningen i den allsidige  bruk av naturressurser. For Norges «husbehov» finnes det ingen 
mening i nye oljefelt utvikling, samt å produsere «ennå mere» strøm: alt flyter vekk fra landet, og 
prisene på norsk bensin og strøm er høyeste i verden.  «Kultur menneskene» anser ikke mere norsk 
natur som noe åndelige og hellige, men bare som en «ressurs»: som liket av Odin. Og det som vil 
bidra til Odins oppstandelse (noe som opplevde i sin drømmeaktige reise Olav Åsteson), blir jaget 
bort fra dagens norsk kultur. Skjønt «hvis noen kom til Olav Åsteson, - skriver R.Steiner, - og sa at 
vitenskapen har bevist at dette kan ikke skjer, vil han svare: det kan skje mye mere enn du kan 
forestille deg med din skolevisdom». Men hvem er i dag klar til å følge Olav Åsteson veien?    
Dagens norsk kultur går frem i full fart (og samme med europeisk kultur)  til sit Ragnarokk, til 
ødeleggelse av de opprinnelige åndelige verdier. Det er noen få mennesker i Norge som forstår hva 
egentlig Odins vesen er. Daglidags «skolevisdom» anser Odin bare som halv forglemt «eventyrlig 
skikkelse», som har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Ifølge denne forståelse er «virkeligheten» 
begrenset av den materielle verdens stive innramninger, enten det er «penger verdiene» eller en 
slags «teknologi». En slik åndeløse virkeligheten intereserer Odin ikke i minste grad. Men 
Ragnarokk profeter sier følgende: «Tre vintrer passerer på rad, uten en sommer, med de store 
krigene rundt om i verden. Brødrene dreper hverandre av grådighet, og det er ingen nåde for faren 
eller sønnen... Tyngende stemmning i verden, den store hor, tiden av sverd og øks ... Og så den store 
hendelsen kommer: ulven svelger solen, og den andre ulv stjeler måne. Stjernene forsvinne fra 
himmelen. Alle kjedene og lenker er brutt». 
   I denne langvarig «vinteren uten sommer» lever vi nå i dag, og hvor mye «vinter tid» står bak, 
like så mye står foran. I «vinter forholdene» stivner tankene til dogmer, menneske sjeler ble 
forfossne med å bruke sin entusiasme bare til «lønnsom business»: tiden til isdannelse nærmer seg. 
Og hvis i Norge, med dens «verdens høyeste» livskvalitet, finnes det noen som er i tvivl om 
lovligheten av «beruselse med lykke», den slags «mening» vanligvis ble ikke offentliggjort. Den 
herjende norsk skattesystem, multiplisert med de utenomjordiske standarder for bøter, er akkurat 
den perfekte maskinen av «vinnesyke  brodermord», hvis  hensynsløshet kan sammenlignes bare 
med patologiske manikers legninger. Det er nok å si at nesten alle normenn er bank skyldnere, og 
denne gjeld er arvet, og noen ganger vokser til enorme summer: på en eller annen måte alle havner i 
kjeften til penge-udyret. Og når «utdannede» politikerne leter etter utgang av blindvei, tenker de 
bare på «sparing», og det er på bakkgrunnen av enorme sløssing av nasjonale ressurser, som uten 
noen slags kontroll ble pumpet, for eksempel til «hjelp til Afrika» (men i virkeligheten rett i mafias  
lommen). Over hele Norge, her og der, hvert år nedlegges skoler, biblioteker, sykehus, 
fødeavdelinger (til nærmeste fødeavdelingen må kvinner reise flere hundre kilometer for å føde ... 
på veien. En togfører, for eksempel, tok imot femten nyfødte norske barn), og samtidig  mange 
tusen mil unna landet bygges komforte «skolene for muslimske jenter», og lignende institusjoner, 
og ingen spørger norsk folket om samtykket. 
   Standhaftig internasjonalt renommé for Norge som «den mest fredelige land i verden» svarer til 



virkeligheten ikke mere enn den marxistiske myten om «velstand»: som amerikanske «bestevenn» 
ble Norge aktivt involvert i likvideringen av fredelige og blomstrende Jugoslavia, av legitim maktet 
i Libya (spørsmålet om Libya ble ikke engang diskutert i den norske regjering, det var nok med en 
telefon fra Washington), og produserer alt  nyeste elektroniske utstyr til NATO. De krigførende (og 
døende) norske soldater i Afghanistan setter for seg spørsmål: «Hva kjemper vi for?» Og det viser 
seg, at normenn dør i talibansk område  for «frigjøringen av muslimske kvinner», som for øvrig er 
ikke uvillig til å bære slør, også i Norge. Tiden av sverd og øks. 
   Solen av åndelighet, som opplyste verker av Ibsen og Grieg, som framhever Nidaros katedralens 
majestetiske arkitektur, er idag svelget av ulven av den materialistiske ensidighet, og kjeften til 
udyret er slik at «den øvre kjeven rører himmelen, mens den lav kjeven går ned til grunnen». Ulven 
Fenrir, som betyr villfarelse og løgn, ble født av Loke-Lucifer, og det er umulig å betvigne den bare  
med hjelp av materielle midler: det trenges åndelig oppstignings impuls (Kristus impuls). Den andre 
«ulven», som stjal månen, det er utilbørlig materialistiske innblanding i utformingen av menneske, 
særlig i dens arvelighet ( med all slags «en kjønns ekteskap» og kunstig befruktnings 
eksperimenter): åndelige ble erstattet av «genetiske». Selv «alle beste gener», så  kaldt «viking 
blod» kan ikke redde den som driver bare med materialistiske interesser, demper ikke egoismen og 
egenkjærlighet: uten bevisst åndelige utvikling en ble bare «fornuftige dyr». Ikke «gener» og 
«blod», men det som hever den enkelte over blod og gener: Kristi impuls, Jeg-åndens impuls, 
individet må kjempe for idag. Og det er kampen om menneske.  
   «Stjernene som er forsvant fra himmelen», det betyr faktisk fravær av åndelige behov hos den 
enkelte, fravær av selv bestrebelse til sannheten. Dagens «normal person» betrakter en stjerne bare 
som en materiell klump som observeres gjennom et teleskop, uten å sette sin egen persons vesen, 
som er av åndelig natur, i sammenheng med det kosmiske, og dermed opphever Mikrokosmos som 
et «barn» til Makrokosmos. Dette materialistiske åndsfornektelse passer utmerket til muslimsk 
verdenssynet, med dens total uvitenheten om Jeget.   
   Alle lenker (som er laget av ekstremt tynne substanser, av «lyden av katte skritt») er rivet i stykker 
på grunn av «normal persons» forakr til sannheten: ikledd i restene av den atavistiske klarsynet, 
Fenrir-Løgn tar på seg en kåppe av «den eneste sannhet», som er stadid «bevisst» med materielle 
fakta. Ingenting er forbudt i dagens materialistiske kultur, unntatt ... sannheten. «Et seilskip, som er 
bygt av dødningenes neglene går på land»: hverdagslivet er truet med «den åttende sfære», med 
dens anti-menneskelige azusiske parasitismen på alle menneskelige ressurser. Den «åttende sfære» 
suger i seg hele bransjer, som f.e. mass media, reklame, pop- og masse- kultur, samt en stor del av 
moderne materialistisk orienterte vitenskapt, som anerkjenner ikke virkeligheten av ånd. Ragnarokk 
marsjerer videre, ikke bare «over likene», men over selve tanke konfigurasjonen, uttørker sinnet og 
kastrerer fantasien. En spesiell Ragnarokk oppgave blir idag igangsettelse av «verdens slange», som 
impregner med sin gift luft og vann: det er dagens rasjonellt basert multikulturalismen, som 
undergraver etniske base av Europa, og krever fredelig  innrømmelser til sine aggressive interesser. 
   21. mai 2012, den norske regjeringen innførte en betydelig endring i Grunnloven (uten 
forutgående varsel eller folkeavstemning): Norske Kristen Lutersk Kirke, som stammer fra Hellige 
Olavs kirke, ble atskilt fra staten. Nå blir det en «folkekirke» i Norge, som betyr at dens religiøse 
orientering kan være hvilken som helst, inkludert muslimsk. Nå saken er bare i muslimene, som 
gjentatte gange før foreslå norske myndighetene å overgi dem «ledige» bygninger av kristne kirker. 
   Denne revolusjonere endringen, med dens katastrofale pespektiver, kan sammenlignes med mest 
skrikende svik i landets historien, og hvilken som helst mekanisme for å motvirke dette finnes ikke 
idag. Ifølge Ragnarokk sagn, Thor kjemper med «verdens slangen», og han besejret  monsteret, men 
dør selv, drept av gift. Sølv hammer av Thor er pulsen av blod, og det er menneske Jeget, som er 
«oppløst» i blod. Som en av de mektigste englene, er Thor evig forbundet med ledelsen av nordisk-
germansk individet: han «pumper» i Jeget Folkesjels impusler, impulser av Odin. Begge er stadig 
sammen, Odin og Thor, selv om hver av dem er innkalt å drive sin egen kamp: som nordisk-
germansk Folkesjel kjemper Odin med Fenrir-Løgnet, mens Thor kjemper med multikulturalismens 
fornuftige slangen. Døden av begge har sin grunnen i at begge bruker bare «gamle» midler: 
atavistiske klarsyn og arvelighet (blod). Seiret over løgn er garantert til Odin bare i den tilfelle, hvis 



innsikt i sakens vesen vil bli bevisst. Thor vinner ikke på grunn av hans «sats» på genene, men 
gjennom åndeliggjørelse av Jeget, som «vandrer i blodet». 
   Med sin tap i kampen med løgnets ulven Odin kan ikke, selvføkgelig, «bare forsvinne»: selv med  
nederlag etter nederlag, fortsetter denne erkeengelen  å oppfylle sin store misjon, å jobbe med den 
enkelte norsk sjel, med alt som fortsatt er inkludert på åndelige måte i den daglige liv. Odin er ikke 
bare erkeengel, men archaj, som offret sin høy Tidsånden «status» til fordel for sin ledelsen av 
norsk folk, og Odin er kalt til slutt, etter «arbeid ble ferdiggjørt», for å bli Tidsånden, som trekker ut 
på den første plass netopp nordiske-germanske verdier. Det er interessant at blant nordmenn fortsatt 
lever forutanelse om at «norske lovene skall bli verdens lovene», men denne anelse finner ennå ikke 
sin utvei til virkeligheten: disse fremtidige nordiske-tyske Jeg-lovene er skrevet i ånd og kan ble 
mottatt bare i ånden.    
   I Ragnarokk dramaet står mot hverandre to typer bevissthet: visjonær, som iakttar den åndelige 
verden (Balder), og den ordinære, «blind» bevissthet (Høder). Begge er brødre, sønnene av Odin, 
men hvis den første av dem, Balder, er elskete sønn, som utstråler lyset og visdom, den andre, 
Høder, står stadig til siden og representerer i en viss forstand «uvitenhet». Kysk og uskyldig Balders 
klarsynet står i strid med bestrebelsene av Loke-Lucifer, som står på et høyere enn menneskenes 
ånds nivå og ønsker å besjerme resten av den åndelige verden, «lukke» den for menneskene og 
dermed gjøre dem  til sine automatiske kopier. Loke uttryder Balder netopp med hjelp av «broderlig 
uvitenhet», og skaffer til Høder( dagligdags bevissthet) rent «teknologiske» verktøy: den rasjonell 
kunnskap-parasitt, misteltein, som suger saftene fra livets tre og dreper den mektige Iddraggsil. Som 
en giftig plante,  misteltein var i bruk i oldgermanske medisin, og dens «anvendte», helberedende 
egenskaper sletter ikke i det minste grad dens giftigheten: folk må bruke misteltein-plante med 
forstand, men den ordinære sinn rekker ikke å fatte meningen i det. Loke gir råd til blind Høder, 
hvordan det er mulig å drepe arvelige klarsynet;  men hvordan er det mulig å skaffe seg  bevisst 
klarsynet, vet Loke ikke, fordi det er en rent menneskelig oppgave: å utvikle sin Jeget-ånd. Hverken 
Balder eller Høder er kalt til å erobre overpersonlige, kosmiske Jeget: mens Balder iakttar passivt 
den åndelig verden, tenker Høder ikke engang om det åndelige og blir helt «sunket» ned i den 
materielle. Ved å stå på Høders materialistiske posisjonen  kommer kulturen til enestående 
«teknologisk» fremskritt, og ble samtidigrt åndelig fattig, hvis ikke tom. Men Balder fører heller 
ikke den enkelte til noen utvikling, bare «viser» den ferdige bilder av det guddommelige. Med å 
følger disse synske mønstrene, når kultur sine velkjente toppene, men til en viss grense, som kan 
overvinnes bare i kraft av kosmiske Jeget.  Dette bærekraft  av den Jeg- ånden, ifølge R.Steiner, 
foredler til slutt Loke-Lusifer, snur dens høy åndelighet til lysbærenhet som marsjerer foran Kristus. 
Da skall Odin gjenoppstå og bli endelig den Tidsånden.   
   Loki-Lusifers rollen er enorm i Ragnarokk mysteriet: Loki avler i menneske astrallegemet   
egoismen og selviskheten, avler i menneske eterlegemet løgn og i det fysiske legemet avler den 
mektige ånd døden. Det ene er forbudt med den andre og eksisterer ikke ålene: hvor bestrebelse til 
sannheten er ikke til stede, der styrer selvglede, som fører et menneske rett til Hel, Dødens land. 
Den som ser på dagens norsk generasjonen merker at svert mange tiårige lider av en slags fysisk 
ubalanse: overernert kropp, dvelende ansiktsuttrykk, en tendens til forkjølelse og psykisk stress, 
patologisk trang til  «komfort» samt narkotika. I denne generasjonen av «gamlinger» hver femte 
klarer ikke å fullføre videregående skole (som er gratis i Norge) og som regel mottar fra foreldrene 
«alt», inkludert bolig, bil, bank konto og... patologiske «normal verdenssynet». Denne situasjonen 
blir bare forverret av de nyeste trendenser i norsk utdanning systemet, som reduserer utdannelse 
som personal utvikling til opplæring av rent praktiske ferdigheter, som «øyeblikkelig» lønner seg: 
ingen Jeg-utvikling, men «nytte for samfunnet». Og ingen er i stand til å  spørre: hvilken nytte 
samfunnet får fra den tapte individet ?
   Dagens bekymringer av «tidlig diagnostikk», med dens gjentagende ultralyd bestråling av ufødte 
menneske, bringer inn i verden den ene svekkete generasjon etter den andre, og svekkelse går i 
retning av den åndelige utvikling. Blant norske tiåringer finnes selvfølgelig, i motsetning til den 
generelle orienterign til Hel, åpenbart begavete individer, med helt klart  tankegang; disse finnes, 
men det ble svært vanskelig for dem å bryte gjennom ensidige materialistisk orienterte hverdags 



livet, og blant dem er bare noen få som vil forberede seg å tjene sannheten. Er disse det «norske 
folket»? 
   Det mest perfekte uttrykket for «Loke-dyder» gir idag norske politikerne, med deres demokratiske 
demagogiet narsissismen og selvkjærligheten, løgnet som ble en vane og «luft», beruselse med Hel-
prinsipene. Og hvis noen sekstenåringer er i tillegg «partisekretær», medlem av bystyret, deltaker i 
«parti sommerskoler», samfunnsengasjert aktivist, som uten noen hindringer publiserer alt muligt 
søppel i sentral avisene (spesielt hvis han i tillegg er muslim), så kan du si med full sikkerthet: her 
er demokratisk, velstående framtidens Norge.
   Norge av utdøende nordmenn. 
Slik fungerer dagens demokrati, i samklang med Fenrir-løgnen og egoistisk Midgårdsormen, på 
terskelen til dødsriket Hel.  
   Det finnes fremdeles blant nordmenn en «nordiske tanke» om at livet i dens fysiske, materielle er  
bare den store skolen, hvis alvorlige prøver er helt nødvendig på vei ti den åndelige verden. Denne 
tanke bærer i seg ideen om midlertidigheten av det fysiske, i motsetning til evig rike av Balder, som 
bare forsvant fra menneskenes blikk. Balder vil komme tilbake, hvis alt som er i verden, uten 
unntak, vil stå på hans side: hvis alt ble gjennomtrengt av ånd. Dagens situasjonen  i Norge er svært 
langt fra det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Kapittel 4 
 
 
                                        På multikulturalismens vidder: løgn om sannheten 
 
. 
                                                                                     Uforståelse må med nødvendighet herske 
                                                                                     hos den, som i sin egenskap som         
                                                                                     sosial-demokrat vil etablere den tilstand, 
                                                                                     som tilfredstiller alle. 
 
                                                                                                                   R.Steiner 
      
 
   Den type bevissthet, som dagens norsk (og europeisk) kultur regner som «normal», de                                          
akademiske teoretikere er tilbøyelig til å kalle «masse bevisthet», mens de prøver å binde  
særegenhetene av «flokke oppførsel» med bevissthetens vesen, som viser til menneske 
astrallegemets aktiviteter. Hver eneste person har sit eget astrallegeme, sit eget og ikke «naboens» 
sjel, og dette sjelelig-åndelig autonomi er faktisk en menneskelig egenskap, i motsetning til dyriske, 
som manifesterer seg i gruppe-sjeleligheten. Hva angår såkaldte «flokke effekten» og 
«manipuleringen av bevisstheten», i begge tilfelle handler det om en senkning av bevissthetens 
nivået,  mens bevistheten forblir fortsatt individuell ( men «svak»). Redusert bevissthet er en slags 
«treghet» av ånd, innpressning av Jeget in i daglidags «jeget», sinnets «klebeligheten» til dogmer 
og stereotypier. Dette er i en viss forstand et svik mot seg selv, frivillig (eller viljeløs) samtykke til 
de parasiterende på menneskelig tenkning azuriske krefter. Uansett all «fornuftigheten» av 
nordmenn, tonangivende i alle slags «offentlig diskusjoner» virker stadig den elitariske 
korporativisme, hvis fremste egenskapen er intoleransen til dialog.  Allerede i 1980-tallet i sine 



«Notater om virkeligheten» K.Skagen bemerket, at sosial kritikk i Norge er død, fordi folk tar i 
betraktning bare ett  synspunkt (som er valgt av samme «maktelite»). Netopp da, for tredve år siden, 
individets motstand mot samfunns-politiske press ble ganske svekket, noe som hadde skapt 
muligheten til å snakke om en samfunds gruppe som om «eliten»: «der finnes et slik parti» osv. Den 
politiske «elitismen» har vokst utover enhver parti grenser og ble i den første tiåret av det XXI 
århundre fast forankret i alle områder av norske livet som systemet av kontrol over meninger. I 
hovedsaken handler det om en og det samme «politiker type», som er utstyrt med de samme 
ambisjoner: et gjentagen kopi av det samme korporative (anti-individuelle) prinsipper. Som en følge 
av det viser seg fram «flertalets mening» som en garantist for slike «demokratiske verdier», som 
ikke nødvendigvis trenger å være individets verdier. Individet er formellt «favoritt» i alle offisielle 
drøftinger, som på helt slaviske måte følger den strengt grunnleggende regelen: ikke på noen måte å 
forholde seg til selverkjennende individet,  fordi den er klar til å slippe bort fra enver diskusjonens 
skjemaet. Selverkjennende individ er idag en slags tabu, slik at selv en uskyldig hentydning til 
selverkjennelse anses som «uanstendig». Å tjene samfunnet uten å kjenne seg selv og dempe i seg 
evner til det, det er normal for dagens norsk velferdstands mentalitet. På denne bakgrunn, 
selvfølgelig, det er umulig å snakke om folkekarakter, som ble på sin tid representert f.e. i Peer 
Gynt skikkelsen:  idag det er svært uaktuell. Nå kan det høres, kanskje, slik: «Ali? Jo dette er et 
norsk navnet!» (det er bemerkelsesverdig at ingen muslim som bor i Norge er navngitt med norsk 
navnet). Under rettssaken mot Breivik dommere oppdaget et skrikende løgn uttalt av tiltalte, som sa 
at etter ti år, vil flertallet av befolkningen i Norge bli muslimer: ikke ti, korrigert ham aktor, men 
etter tredve år.  Dette er et veldig typisk eksempel på dagens rasjonell men tom forstand, som 
forholder seg ikke til sakens vesen, men utelukkende til overfladiske tall. Det er også et eksempel 
på hvordan individets mening omordnes til abstrakte «samfunns fordel». Fra den 22. juli 2011 
Norge kunne ble satt foran den skjebnesvangre dilemma: fortsette å bevege seg mot «mer av det 
samme», eller setter foten på en annen vei, adressert til Folkesjel og folkekarakter. Men først og 
fremst må en forstå at spørsmålet om den enkelte, om Jeg-ånden som hever seg over daglidags 
jeget, kan i prinsippet ikke ble stillet av «den norske muslim», selv med alt hans opplæringen i 
demokratiske «normene», og det er netopp i kraft av muslimsk arvelighet, i kraft av muslimsk indre, 
hans sjelelig forbindelse med en anden, anti-individets kultur. Den slags synspunkt øyeblikkelig blir 
stemplet i dagens Norge som «rasistiske», og ifølge denne logikk alle første rasisten må være 
Guden selv, som beordret separasjonen av hele menneskeheten i forskjellige raser. Det finnes et 
menneskelig formen som sådan, men det finnes også varianter av den, som hver har sin oppgave i 
verdens  evolusjonen. Spørsmålet er, hva er rollen til et menneske som ble født i Norge fra f.e 
kinesiske foreldre? Dens rolle er det samme som kinesernes rollen i Kina: med å tilegne seg norsk 
språk og norsk praksis, skall denne personen utvikle seg på kinesisk måte med å følge sin indre, 
sjelelig-åndelig formål og bare kopiere livet rundt seg. For eksempel i Tyskland, på R.Schumann 
Høy musikkskole i Düsseldorf, halvparten av professorer er kinesere og hver av dem er 
professionell av høy klasse. Men hvilke verdier disse professorene «produserer»? De produserer en 
og det samme, en kopi av tilegnet klassiske mønsteret, uten å gi noe nytt til den tyske kulturen: de 
produserer kinesiske masseartikler. Dette er et absurdisk, meningsløs bilde: evigrønn parken som 
omringer R. Schumann skole, grenset med gammel tysk kirkegård, med brølende Rhinen er i 
nærheten, med kineseren som er «ansvarlig» for stor tysk klassisk musikk (mer enn halvparten av 
studentene er også fra Kina eller Korea). Dette er et skrikende eksempel på  multukulturalismmens 
smakløse altetende, som er helt ubrukelig for tysk Jeget  utvikling. Hver eneste kinesisk virtuos 
spiller som... kineseren, og det er null verdi å lære noe fra dem  i Tyskland.     Multikulturalismens 
«skole» i Norge favoriserer politikere og ... komikere (i alle andre tilfeller det er bare innpakket i 
Koran ansiktsløse muslimske hodene). Muslimske politikere og muslimske komikere er enige med 
hverandre  i én ting: Norge er deres land. Og mange nordmenn sukker mot muslimene: «Det er det, 
vår fremtid». En neger kvinne, som ble for nylig bannet på Oslo gate ( forbipasserende  ønsket 
henne til å «reise tilbake til sin i Kongo»), annonserte med stolthet  i «Aftenposten» følgende: 
«Fremtiden i dette landet tilhører meg». På samme måte tenker  den pakistanske komikeren 
Shabana Rehman, som morer nordmenn (og gjører narr av dem) på Oslo scenen med sin  nakne 



muslimsk rumpe. På samme måte tenker en somalier, som tygger khat og gjør butikk med sin 
barnerikheten (åtte eller flere barn i hver familie), skaffer seg en konstant kilde til inntekt og ikke 
engang tenke på jobb. For en tid siden, spesiellt for de «norske somalierne» ble gitt betydelige 
penge midler til å «heve ungdommens kultur nivå»: fire millioner ble «sporløs forsvunnet», liksom 
«forsvant» alle lignende «gaver». Kosovoalbanere, som trengte inn i Norge under den jugoslaviske 
krig, er ennå mere enn somaliere utålmodige: de registrerer fiktive selskapene, få et stor banklån til 
en fremmed navn og ... ingen ser dem mere etterpå. Det finnes i Norge også tsjetsjenerne, og jeg 
hadde flere ganger anledning til å snakke med dem: deres mål er å «produsere» så mye barn som 
mulig, få gratis leilighet og utelser fra NAV, men aller viktigste ikke bli trøtt å klage på «situasjon 
med Kadyrov» og dermed sikre seg velferd som norske statsborgere. Blant de «norske tsjetsjenere» 
finnes det enda en «forfatter», som klarte å tigge ut fra kommune penger til utgivelse av sin 
«udødelig skriveriet», som ble for øvrig oversatt til norsk (russisk språk av tsjetsjeneren var så svak, 
at oversetteren ble forbannet med masse problemer). Jeg hadde også anledning til å snakke med en 
ung tadsjikisk paret: på vei til Norge denne uteksaminert fra skolen pike ble gravide, sannsynligvis 
for å få ly og støtte i et rikt land. Og så to andre tadsjikene, også «et par», men ... av samme kjønn: 
netopp dem norske politikerne og myndigheter venter med åpne armer! Disse sodomistiske 
samboerne ble øyeblikkelig gitt en «politisk asyl», ti tusener i måneden fra NAV til hver, pluss en 
gratis «personlig psykolog» fra kommunen, pluss kommunal leilighet, pluss mange andre fordeler, 
som aldrig gis til etniske nordmenn. Og i tilleg begge sodomitter fikk felles, og dessuten den norske 
navnet - hvorfor ikke fremtiden! Og en bydel i Oslo sentrum, «hvor den den norske fot setter ikke 
seg», er klar til å beedige med det samme til den lysende  flerkulturelle framtid, som allerede i dag 
den siste spor av den norske Folkesjel ble utvist fra: hvis en tilfeldigvis havner i den ghettoen, 
glemmer den samme sekund at det er Europa og dessuten europeisk nord. En latinamerikansk 
innvandrer hadde avventet nær Stortinget utenriksminister J. G. Støre, bare til å «klage» at han, 
mørk halvindianer, ble ikke regnet i Norge som «norsk», og ministeren svarte: «Anse seg som 
norsk!»  Alt dette kunne ble regnet som en uskyldig spøk, hvis ikke den baktanke: på den måte de 
etniske nordmenn har ikke lov å bestemme om hvem som er norsk. I Nord-Norge, for eksempel, bor 
en halv-etiopiske kvinnelige «forfatter», som er ikke lei å føle seg  «stolt» av sin afrikanske blod, 
men den stoltheten kaller ikke henne tilbake til Etiopia (hvorfor?) Den slags «stolthet av afrikansk 
blod», som i selveste sin grunnen er rasistisk, er svært hyppig, utbredt fenomen i dagens Norge. 
Fillipinsk og tailandsk «blod» gir også en aktiv beskjed om seg: den arvelighet oppfordrer sine eiere 
til prostitusjon, finans og handel svindel. Og selv de nærmeste Norges naboer, baltere og polakker, 
som idag er sluppet til graden av «nordisk europeerne», er ofte opptatt av det effektive organisert 
ran av «den rike slektning». Her er nesten en anekdotisk eksempel på «polske bygningsarbeid»: en 
polske teamet leverer til den norske kunde ferdig bygget, med en fullt møblert kjøkken og bad, 
hytte, mottar lønninger, og så snart hytteeieren reist bort, demonterte polakkene huset, sammen med 
kjøkken møbel og avløp systemet, og reiste bort med alt dette i en ukjent retning (det samme med 
flere tonn drivstoff tyveri fra bensinstasjoner osv.). Men kanskje det mest komiske tilfelle var asyl 
mottak bygnings forbrenningen av afghanerne: alle fikk avslag på asyl, og etterpå meget «mandig» 
(som avisene har skrevet deretter)  bestemte seg for å forsvare sin «fremtiden», satt alle bygninger i 
brann. Forresten, en av de årsakene til opprøret var «dårlig mat»: det var bare tre ulike kjøtt retter til 
middag. Og virkelig begeistrings panikk Norge fikk i forbindelse med historien om en selverklærte 
kaukasiske Marie, hvis foreldre stjelte fra Russland en solid «vodka» kapital og trengte ulovlig inn i 
«velferdsland»: denne frekk og dum ossetiske kvinne ikke bare ulovlig, under falskt navn, har fått 
gratis høyere utdanning i Norge men kokte en billig hefte om deg selv («Ulovlig norsk») og sendte 
den til statsminister Stoltenberg. Han tok seg tid til å lese den venstre-kryddret «kokning» og ordret 
om ... endringer i den norske Grunnloven: en utlandsk «spesialisten» kan nå lovlig reise til Norge, 
og i løpet av neste året  flere tusen «falske spesialister», for det meste muslimer, kom til landet. 
   Slik, multikulturisk, den norske «maktelite» forsøker å bli kvitt med norsk kultur: med å uttørke 
og oppheve virkningens diapasonen av norsk Folkesjel. Spørsmålet er, hvorfor «makteliten» trenger 
det? 
   Det er umulig å svare på dette spørsmålet på grunnlag av politiske, ytre-historiske, sosial-



antropologiske, etnografiske og andre, basert på naturvitenskapelige ensidige sannheter, anskuelser. 
Men i dag alle «anskuelser» er slike, og det eneste virkeligheten som tas i betraktning er fysisk ytre 
virkelighet. Dette gir opphav til spektakulære sinnets illusjoner: «Nå er dere i Norge, – sier til 
afrikanske flyktninger kronprinsesse Mette-Marit, - dere har nå utmerkete mulighetene til 
utvikling!» Ingenting som dette skjer faktisk, fordi den eneste muligheten til de 99 prosenter  av 
«nykommere» blir bare «suging» fra demokratiet «kake». Det kommer til at flyktninger ble tilbydt 
en gratis «yrkets opplæringen» og en betydelig (i deres hjemmeland) pengesum, hvis de forlater 
Norge frivillig, og noen gjør det for allerede i den nærmeste flyplassen å bytte fly og ble tilbake til 
Oslo. Og absolutt ingenting kan gjøres med «familiegjenforeningen»: muslimer gifter seg bare med 
«sine», utskriver bruden eller brudgommen fra sin forlatt hjemland, og bare etter offisielle tall i 
løpet av ett året bringes  i Norge ti tusener «lovlige ektefeller» (ifølge uoffisielle kilde dette tallet er 
flere ganger undervurdert).  
   I dag, i Michael Tid, verden i løpende gang «blandes sammen», for å oppnå visse 
«fellesmenneskelige» intensjoner. Det er en helt nødvendig forberedelse av menneskeheten til den 
tanke kultur, som skall tillate den enkelte i fremtiden å erobre seg Jeget- sannheter og Selvånden.    
Menneskene fra hele verden strømmer til den «lille Norge» (med etniske befolkning på fire 
millioner) på grunn av sin karma, og samtidigt hver av dem følger karma av sitt folk, og det er 
neppe mye felles mellom afghansk, tyrkisk, chilensk, eller baltiske karma. På letting etter «et bedre 
liv», menneskene kaster sine skjebnene i gryten av multikulturalisme, og dermed uungåelig blir 
stående i opposisjonen til alt det, som trenger ikke fremmede tilsetninger: opposisjonen til selve 
Folkeånden av den område, som de okkuperer. Niognitti prosent av invandrere trenger ikke den 
Folkeånd, som ble akkumulert i Norge gjennom århundrer, den er helt fremmed for dem: det som  
invandrere trenger er netopp materielle livsbetingelser, som denne Fokleånd mater og forsyner. Og 
ingen av dem er tilbøyelig til å forstå at uten den Folkeånd, Jeg-ånd, selv overfladisk velstand skall 
komme i forfall. I dag har muslimene i Norge oppnådd at i hver eneste norske skolen gis dem et 
rom for «daglig bønn», og det er mot viljen av de norske foreldre, hvis barn «plutselig» havnet i den 
muslimske miljø (i tillegg til dette krever muslimene sine egne svømmebassenger «for jentene», 
som bader i svarte kluttene). Ifølge undersøkelsen, alle muslimske foreldre foretrekker for sine barn 
ikke «norsk», men islamisk utdannelse. Med hele sitt sjelelig liv er muslimene forbundet med en 
annen, fremmed kultur som gjenforenes ikke med kristedommens åndelige impulser. Selv med å 
følge de ytre europeiske standarter, utstyrt med europeiske høyskole diplomer, streber muslimene 
etter sin «egen» mål, og det er Den Store kalifatet: den store materialistiske illusjonnen av 
Gondishapur-akademi, som med sine agressive bølger regelmessig ruller seg over Europa, med 
intervallet av 666 år. På slutten av det XX århundre er det den tredje «bølge», denne gangen i form 
av fundamentalistiske islamiske ambisjoner, som manifesterer seg først og fremst i okkupasjonen av 
Europa, og den «fredelig» okkupasjonen utnytter og misbruker «hullene» i demokratiske lovene. 
   Når den 17 mai «hele Norge» vinker på gata med nasjonale flagger, mange blir beruset av 
illusjonen om «fellesskap», selv om i virkeligheten den ytre overfladisk «felles» oppførsel  hos 
menneskene med forskjellige nasjoner, samlet på et bestemt område, står ikke i noen forbindelse 
med norsk Folkesjel og Folkeånd. Multikulturalistisk «enhet» er helt metafysisk, urealistisk begrep,  
som gir ikke grunn til noe virkelige: i den «skyge-teater» virker bare abstrakt logikk, men ikke 
levende ånd. Som politiske «program» inneholder multikulturalismen tre viktige punkter: å komme 
vekk fra sin egen folkelighet, drukne den i multikulturiske kaos, sperre individets vei til  
selverkjennelse. «Folkeånden; - skriver R. Steiner; - er noe mye mer enn menneske livet i dette 
område, som er  tilgjengelig til ytre sansene erkjennelse». Folkeånden roper etter individet som er i 
stand til å motta den. Og hvis landet er «overbelastet», som norske «maktelite» sørger for, med 
«fiskere av flaks» fra hele verden, skall norsk Folkesjel bli historie allerede i nærmeste fremtiden. 
Hvis noen sier høyt at «avfallet fra hele verden strømmer idag til Norge», reaksjonener blir 
voldelige: «Du fornærme vor fedreland! Alle disse menneskene trenger hjelp». Hvis noen snakker 
om «hjelp», så det er sikkert hele verden, som trenger hjelp, og derfor måtte flere milliarder  
utlendinger strømme i full fart til europeiske nord.  Er det ikke bedre å gjennomtenke ideen om at 
den enkelte hjelper seg selv, uansett hvor og i hvilken omstendigheter den befinner seg? Hver eneste 



nasjon har sin karma, sine oppgaver og vanskeligheter og f.e. normenn, selv med «alle olje penger» 
kan ikke løse afganske eller irakiske problemer. Dagens norsk offisielle appell: «Hjelp de svake, de 
sterke håndterer det selv!» tilsvarer kravet til å drepe mest levende del av samfunn for «grå folkets» 
vegetativ tilværelse skyld. «Hvis en hai nekter å spise småfisk ut av hensyn til gumanismen,- 
skriver R.Steiner, - da signerer den sin egen dødsdom». La norsk Folkesjel sultne ihjel! La oss ble 
kvitt  med norsk Folkeånd! Alt dette for parasittiske «tilflukt» til de mest underutviklete delene av 
verdens befolkning.  
   I overensstemmelse med denne nye Norges multikulturiske rolle justeres idag hele økonomien og 
betydelig del av landets lover. Regjeringen vurderer allerede i de kommende år å bygge langs Oslo 
T-bane en  leilighetskomplekset til en million (med den etniske norsk befolkningen av fire 
millioner) bolig, hvor skulle bo bare innvandrerne. I praksis betyr det at etniske norske befolkning 
som bor nå i dette område skall raskt ble fortrengt fra sine plasser, og på lang sikt, kansje, tvunget ut 
av Oslo. Dette er ikke en ondsinnet rasistisk syn, en lignende prosess  er observert nå f.e. i 
Nederland, hvor flere steder ble forlatt av etniske folk, samt i Danmark (inkludert Fyn øya som er 
H.K. Andersens fødselsted), for ikke å snakke om arbeidernes provinser i England, som ble 
fullstendig «tatt bort» av invandrere, sammen med arbeidsplasser.    
   Marxistisk orientert politikernes ønske å bygge en «paradis på jorden», som er tilgjengelig for 
«alle», er den største løgn av vår tid, og til dens praktiske gjennomføringen brukes enorme 
ressurser. Den marxistiske syn på verden er sådan, at den åndelige i mennesket, om ikke blir 
eliminert (hip-hop-kulturen behov), så settes umåtelig lavere enn produksjons behov. Det er ikke 
nødvendig å kalle seg marxist, er det viktig å være den, som med all bestemthet kan sies om hele 
dagens politiske «maktelite»: ingen av de fungerende norske politikere vil tolerere tanken på at 
«mellom menneskene virker oversanselige vesener» (R.Steiner .) Dette kan kanskje høres fra en 
optodoks prest i Russland, men i Norge det er mulig. Og til å bryte gjennom dagens svekket og 
formørket «normal» bevissthet, skal vi gi ordet til antroposofi: Folkeånd, erkeengel, er i stand til å 
styre utenfra de fysiske og eteriske legeme av menneskene og dermed trekker dem ut i sine åndelige  
aktiviteter. Folkeånden virker som folkets inspiratoren, og hver nasjon er det individuelle misjonen  
av sin erkeengel. I multikulturalismens «gryte» styrer Tidsånden, som kompliserer arbeidet til 
Folkesjelen og setter erkeengelen foran nødvendigheten å overvinne flere og flere nye hindringer, 
setter på prøve Folkeånden, og dermed setter på prøve individet. Multikulturalismen som sådan er 
ikke målet til Tidsånden, Michael, men uunngåelige «slaggen» i smeltning av høyere bevissthets 
nivå, som omfatter ikke bare materielle, men også åndelige.  Michaels arbeid viser til individets 
indre, men på ytre overfladisk måte individuelle endringene manifesterer seg i en slags ny behov for 
informasjons «globaliteten» (som i sin rent materialistiske varianten fremstå som så kaldt 
«informasjons sanfunn»), som på en illusoriske måte «middelgjøre» så vel nasjonal som individuell. 
Med andre ord, det finnes en michaelistiske fordypelse av individet , og parallelt med det kommer et 
flerkulturelle forminskelse av den enkelte. Begge disse prosessene kolliderer i individets indre og 
setter personen i et dilemma: tilpasse seg livets materialistiske bekvemmeligheter og dermed sette 
seg under en «fellesnevner» av multikulturalismens og velferds ideologi, eller forlate for alltid 
kysten av velstand, ta risikoen å seile alene på «ukjente» til dagens kultur område, med det eneste 
«kompass» i sin indre følelsen av sannheten. Dette indre sannhets behov er resultat av nært 
individets samarbeid med sin engel, som i sin egenskapet som «megler» mellom individet og 
Fokleånden, bringer til et menneske dens «livsoppgave». Selvfølgelig ikke alle personer er 
tilstrekkelig utviklet for å ta imot denne «oppgave», men den som høster engelenes budskap tar ikke 
lenger hensyn til «hindringer» og frimodig streber til målet, som settes av Folkesjel for hele 
nasjonen. Gjennom sin personlig engel  individ blir som «en aktiv organ i folkets misjonen» 
(R.Steiner). Fungerende i astrallegemet av mennesket, engelen høster den største «suksess» i den 
tilfelle hvis individets sjelelig livet er gjennomarbeidet med skuende tanke; men engelen kan ikke 
gjøre noe med stivt materialistiske orientering av individets bestrebelser. Derfor forskjellige 
mennesker av samme folket har helt forskjellelige holdninger til Folkesjel: «materialisten» (og i dag 
er det nesten «alle») ønsker ikke å vite noe om den, «idealisten» ofrer «alt» for den (martyrdommen 
av disse heltene anerkjennes bare etter deres døden og mange år senere).   



   Som erkeengelske vesen, virker Folkesjel fra sin høy Jeget og ennå mere høy Selvånd, og utstråler 
sine virkninger over menneskets eteriske legeme: hvert område på Jorden, skriver R.Steiner, har sin 
egen eteriske aura, som i løpet av lang tid bevarer en visse grunnleggende tone. Rent praktisk dette 
Folkesjels arbeide  uttrykes i produktiviteten av dette folket, og hele ytre historie av Nord (f.e. 
vikingenes historie) forteller om spesielle anstrengelser både av fysiske og sjelelige krefter i 
menneskenes samarbeid med naturen. Den høye produktivitetens potensiale finnes i Norge også i 
dag, men fokusen for skapende innsats i retningen mot «mere av det samme» gradvis demper 
produktiviteten som sådan, erstatter den med en død kopiering av det som allerede er oppnådd. 
Saken er at på indre sjelelig-åndelig plan svekker individet sine forbindelser  med sin engel og 
dermed trekker seg til side fra Folkesjels oppgave og ble «døv»  til Folkeåndens rop. I ytre praksis 
kan det uttrykkes, for eksempel i en bevisst «amerikanisering» av kulturen, inkludert preferansen av 
engelsk språk foran norsk (som allerede er tilfelle i norsk akademisk miljø), i «sterilisering» av 
arkitektur, stereotypisering av individuell oppførsel, fraseologi og selv ansiktsuttrykk. Alle 
«innvandrere» som ble født i Norge, etiopiere, somaliere, kinesisk, pakistanere, ja, representanter 
fra hele verden, blir tatt imot  i strømmen av norsk språk, og dette synes å være for hver av den en 
slags garanti for utvikling. Men nei, utviklingen er noe annet, som enten følger fra avstemthet 
mellom blod (arvelighet) og dets Folkeånd, eller forsyner seg direkt fra åndelige verden, hvis Jeget 
er i stand til å heve seg over blodet. I det siste tilfellet snakker vi om hjemløsheten, som gjør en 
enkelte til «representant for hele menneskeheten». Den som kommer til Norge fra en helt muslimsk 
miljø, fra i Irak, Pakistan, Afghanistan, før eller senere lærer seg de ytre «trafikkreglene», men 
opplever ingen indre sprang: den bygger i «rikeste landet i verden» sin åndelige fattidom, og følger 
i sine ambisjoner andre prinsipper, som er innpreget av muslimsk Folkeånd. Tilstedeværelse i 
område av Odin, som til tross for angrepet fra Fenrir-løgn, er fortsatt norsk Folkesjel, 
tilstedeværelse i nord  av andre eteriske auraer  påvirter kraftig den generelle åndelige karakter av 
denne område. Og selv om Odin forankret godt fast i den norske natur, i dens jord, stein, sjøvann, i 
selve konfigurasjonen av området, dette er ikke nok for erkeengelen Odins framtidens arbeide: hvis 
den muslimske befolkningen blir i flertalet i Norge (og det kan skje i løpet av de neste to eller tre 
generasjoner), hvis innvandrerne fra Asia og Afrika vil erobre dette området, da eteriske aura av 
Norge ble totalt forandret. Norske politikerne «trøster» forgjeves sine velgere med høytidelige løfter 
om at «alt vil være som før»: Norge som norsk stat risikerer å ble forsvant, nordmenn som etnisk 
fellesskap risikerer å dø ut fysisk, Odin som norsk Folkesjel kommer til å ble fulstendig begravd 
uten å  oppfylle sin historisk misjon. Faren for slik Ragnarokk øker de siste årene på grunn av en 
enestående hittil rovinvasjonen  i norsk natur: selv norske landskapet, som opprinnelig er Folkesjels 
legemet, ble mere og mere forandret; den norske folkekarakter blil svakere og svakere, norsk 
folketype står på avgrunnens rand. Peer Gynts sinnsyk drøm om å etablere den muslimske-norske 
staten Gyntiane, skulle ble idag vanæret av de hektiske tempoene av «denorvegiseringen» av Norge 
(foruten Peer Gynt tenkte å bygge et «nytt liv» i Sahara, etter at overflomme den med sjøvann), og 
han selv, som legemliggjøring av norsk folkekarakter, ville sannsynligvis ikke ble populær i 
fremtidige Nord Gyntiane med dens karakterløse marksistiske internasjolister. 
   Folkesjel arbeider over sitt folket sammen med Språkgeniet, mektige åndelige vesner som med 
sine virkninger trenger inn i den fysiske kroppen av menneske. I multikulturiske «konsortium» dette 
er slik, at enkelte etniske grupper som bor i dette området, har sine Språksgenier: innvandrernes 
barn har lov, ifølge demokratiske reglene, å lære i skolen «sitt» språk, og foruten får adgang til den 
religiøse muslimsk oppdragelse, som dekker faktisk alle etterkommere av muslimer, og som bruker 
utelukkende arabiske tekster i Koranen.  
   Språkgenier, som er mye kraftigere enn Folkeerkeengel, «koker» i en multikulturiske «gryte» helt 
fremmede for dette Folkesjel etniske grupper, og spredning av disse «lagene» er sammenlignbart 
med kreft, som en kan ble kvitt det eneste med å fjerne den. I fjor snakket jeg med en 
barnepsykolog, hun jobber med kriminalitetens problemene av ungdom, som ulovlig oppholder seg 
i Norge. Og på mitt forslag om å pågrepe alle mindreårige forbrytere og sende dem ut fra landet, og 
dermed slippe å løse problemer med «barne asyl» og utrolige penge bruk, sa hun og dempet 
stemmen til en hvisking, at en slik løsning ville være umenneskelig. I «Aftenposten» (05/29/2012) 



står det: "Vold, ran, narkotikasmugling ... hjemløse, ulovlige innvandrere og besøkende under 18 år, 
fra 26 land ... bare i 2011 de har begått i Oslo over to hundre lovbrudd ... de beveger seg gjennom 
territoriet til Norge, unngå kontakt med politiet, mange av dem er ofre for menneskehandel...» Hva 
er mer humanistisk, passe på mindreårige forbrytere fra hele verden eller redde det lille landet 
Norge fra moralsk og fysisk ruineringen?  
   Ikke langt fra stedet jeg bodde en tid før, er det en stor gård med flere boligbygninger, og eieren 
leide den ut med meget gunstig leieavtale til asylmottak for mindreårige «flyktninger» (okkupanter 
fra muslimske land bor i dag i Norge ikke bare i de gamle, vakre gårdsbruk, blant ren og flotte 
natur, men også f.e. på luksushoteller i fjell område). Etter utseende er alle disse muslimske 
«mindreårige» ganske voksen, og deres mette kropp og ustanselig mobil prek, betalt av asylet, tyder 
på deres tillit til fremtiden (ingen av dem har idag sin egen bil, men en helt ny sykkel fikk hver av 
dem gratis). Men folk som bodde i nærheten av asylmottaket viste ikke tilbøyelighet til å venne seg 
til synet av «negger på ski», og krevde å stoppe asylmottak virksomheten (selv om den formelle 
årsaken til nedleggelsen av asylmottak var ikke «rasistisk», men en miljøsak): den idylliske bonde 
område med utsikt til Kure-fjorden og grå gåse reservat ble reddet fra forfall og korrupsjon. Men 
hvor mange slike eksempler finnes det i dag?  
   Tidsånden jager mennesker ut over hele verden. «Personligheter vokser ut av helt bestemt tids 
forholdene, - skriver R.Steiner, - som ble organisert av høyere vesener: det er virkelige fysiske  
forholdene, helt konkret proporsjoner i Jordens fysiske helheten. Når Tidsånden på noen måte 
utfører sine ideene, det må komme helt spesiell bestemt fysiske konstellasjonen». Blant de viktigste 
tegn på  spesiell fysiske konstellasjonen er idag globaliteten: informasjon, transport, politikk. 
Tidsånden Michael tegner sine bilder med store slag, mens individ fullfører detaljene. På 
bakgrunnen av Zorat-impuls virkninger (ankommet i året 1998 som anti-menneskelig satanistiske 
impuls), den michaelistiske impuls til fellesmenneskelige, som bringer kulturene sammen ikke på 
ytre materialistiske men på åndelige Jeg-premisser, avslører multikulturalismens korrupsjoner: alt 
som ennå ikke ble åndeliggjørt, som står ikke på høyde med Folkesjel og Folkeånd, råtner opp. 
Ingen europeisk nasjonen er idag klar til å imod og adoptere det «felleseuropeiske verdier»: 
Folkesjelene har ennå ikke oppfylt sine oppgaver. Der er ikke euro som skall forene Europa, men 
den stigende germanske ånds kraft. Først må europperne vokse frem til det; vokser som individer. 
Men hva om den germanske ånd, Jeg-ånd, ble engang inpodet til en muslim? I dette tilfelde bør en 
muslim minst slutte å være muslimsk. Da indisk muslim S.Rushdi, som  helt naivt stolte på 
ærligheten av muslimsk tankegang, fremhevet i sin «Sataniske Vers» en avtale mellom Muhammed 
og Satan, måtte han gå i eksil for alltid. Når den danske tegneren Westergaard har publisert i avisen 
Jyllands Posten sine karikaturer med skjeget, langnæse- profeten iført en turban med bombe, måtte 
han skjule seg i en betong kjelleren og sitter der resten av livet (og det er i demokratisk Danmark). 
   Hva er egentlig en muslim? Individ som har viet hele sitt sjelelig liv til den falsk profetens lære, 
som fornekter ånden i et menneske. Hvilken mål setter for seg f.e. den Islamsk Råd Norge? En 
tilsvarende organisasjon i England har allerede innført «for muslimene» Sharia lovene, mens i 
Norge er det «oppmykning buffer» mellom fredelige islamister og sittende norske regjering, som 
bidrar til islamiseringen av landet. A være muslim betyr faktisk å kjempe imot Tidsånden, Michael, 
som er sterk preget med Kristi impuls.  
   Tidsånden virker i fysisk kroppen til menneske og gir f.e. helt ny ytre utseende til en afrikaner 
eller muslim: begge er nå i stor grad «demokrater», men bare i utseende, drevet av de samme  
«gamle» impulser fra sin Folkesjel. Under rettssaken mot Breivik en an pårørende fra Irak kastet 
sko mot tiltalte, og det så ut så demokratisk, at alle som var tilstede i salen, applauderte.  I 
virkeligheten den ikke nøyaktig kast (sko traff en advokat ved siden av Breivik) viser den ordinære 
muslimsk tørst etter hevn, som med andre omstendigheter ville være den vanligste gate juling og 
drap. Akkurat slik «demokratisk» er  muslimske kvinnernes ønske å vise seg fram i lange svarte 
kapper og knytte et tørkle for øynene: det er en slags psykologiske terror, en agressiv måte å 
lovprise muslimske «kyskhet» over den norske «usedelighet» og dermed å provosere innholdsløse 
«diskusjoner», som aldrig berører sakens sjelelig-åndelige vesen. På en «turban festivalen» i Oslo  
mange norske jenter helt frivillig hadde bygget på «toppene» spissfindige «skulpturer», som viser 



bare til total mangel på «smak følelese»; men samtidig ikke en muslim passer til å delta i norske 
historiske festivaler (selv i dens kommersjelle degraderte variasjoner), selv om norsk kultur rent 
formelt «tar imot» muslimene: muslimske sjelelige stemninger svarer ikke til Jeg-kultur. For å 
overmale muslimsk ubrukligheten til alt «norsk», NRK-ledere pålagte den populærte tv-programm  
«Norge rund» til en... pakistaner og dermed drepte etterspørsel etter denne vakreste forestillingen. 
Er det den utterst dumhet eller ondskapsfull hensikt? Et eksempel på «blå naiviteten» gir oss en 
godtroende norsk skolelærer med sin «råd» til muslimene: «Les, guttene, vore vakre norske sagn og 
legender, og alt skall bli i orden!» Men i virkeligheten skall dette aldri skjed. 
   Forskjell mellom individer går gjennom idealene, som Jeget vender seg med til den «folkelige», 
og netopp på den grunn «ideal av multikulturalismen» kan ikke ble tilegnet av Folkeerkeengelen av 
denne konkret område (såvel som Folkeerkeengelen av den område, som innvandrerne kom fra). På 
den andre siden, «maktelitens» påtrengende ønske å «tilfredsstille muslimske behov» bringer inn i 
Norges åndelige livet helt meningsløs oppgave: norsk individets åndelige potensial, som påta seg 
«ambulansens rolle», rett og slett blir uttmattet. Og Folkeerkeengel, Folkesjel, har ikke det minste 
interesse til åndelig fattige individer (som skriver R.Steiner). Derfor fordømmer  multikulturalismen 
på forhånd hver eneste samfunn til uproduktiviteten. 
   Norge fikk på 80-tallet sin multikulturisk «landets mor», G.H.Brundtland, som i løpet av sin 
statsminister periode innførte i regeringes praksis  marksistisk prinsipp av «abstrakt, rasjonell 
internasjonalismen» og gjørde den til politiske doktrine. Den ytre grunn til «importeningen» til 
Norge ukvalifiserte arbeidskraft fra f.e. Tyrkia, Pakistan, Vietnam og andre, for det meste 
muslimske land, var en midlertidig aktiviseringen av norsk lettindustri, noe som var bindet til 
begynnelse av «velferdstands tid». Men allerede om 15-20år etter den «internasjonalismens 
panikk», en helt annen tendens viser seg i norsk industrilivet: mange lokale suksess bedrifter, som 
produserte høy kvalitet varerne (f.e glass, papir, bakkeri osv.) ble plutseligt stengt, industri 
bygninger ble rivet, og tomtene ble brukt til «billige boliger» byggeriet. I 2012 ble stengt i Moss 
aller siste norske papir fabrikk. Der og her står idag forfalne industri bygninger, som litt etter litt 
blir ruiner, og det er i virkeligheten multikulturalismens uproduktivitetens historie. Norge fikk 
«multikulturalismen» og som følge av den fikk i tilleg den multikulturiske forfallet, gradvis 
nedleggelse av selve nordeuropeisk kultur til «internasjonal» nivå av somaliske «hip-hop». 
   På en bilde fra 80-tallet poserer G.H.Brundtland på bakgrunn av 17 mai demonstrasjonen, 
omfavnes med to muslimske kvinner, som ser etter helt enestående mulighet: å bli alt i Norge. 
Tredve år etterpå, i året 2011, Breivik tok med seg jegerkniv og reiste på Utøya, med hensikt til å 
skjære forrige statsministers hode. Historien gjentar seg ikke, men ble skrevet stadig på ny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                   Kapitel 5. 
 
 
                                    Breiviks «hjemløsheten» som en vei til norsk Folkesjel. 
 
 
 
                                                                                            Hjemløse fra aller tider visste, at                                     
                                                                                            hvis de gir full beskrivelse av selv 
                                                                                            hjemløshetens karakteren, møter 
                                                                                            de altfor lite forståelse. 
                                                                                                                                  R.Steiner 
 
    
 
   I april 2012 begynte i Oslo den historiske rettsaken mot A.B.Breivik, som har begått to grusomme 
terror angrep. Og selv om resultatet av rettsaken var «bestilt» på forhånd, med følgende maskineriet 
av «eksamineringer» og psykiatriske undersøkelser, står «Breiviks gåte» fremdeles «uløst»: dette 
tilfellet er så «utypisk», at selv begrepssystemet virker ikke: selv «logikken» er ute i stand å fatte 
meningen ved saken. 
   Nesten samtidig med rettsakens begynnelsen, vedtar regeringen loven om norske kirke løsrivelsen 
fra staten, og lovfester likestillingen av alle andre religioner med kristedommen (som betraktes nå 
bare som «humanitær arv»). «Aftenposten» bemerker forbigående, at regeringen gjørde det for 
«ikke å fornærme muslimene som bor i Norge», som om det er selvsagt at nordmenn «blir ikke 
fornærmet» (denne «stille revolusjonen» ble ikke annonsert på forhånd, selv om det er en viktig 
Grunnlovens reformen). 
   Nå har vi en «folkelig kirke» i Norge, og dette kan ble forstått på hvilken som helst måte: presten 
kan være f.e. muslim, som trenger ikke mere å tigge penge fra staten til moske bygning (nå det er 
nok bare å overta «ledige lokaler»). Men aller «morsomste» i denne regeringens « stille 
revolusjonen» er, at den høyeste kirke organ er idag... Stortinget selv! (Aftenposten, 30.05.2012). 
Med andre ord, kristedommen, som ble innført i Norge av Hellige Olav, er ikke mere «norsk» 
religionen, og regeringen som har «slettet» den, kan helt uhindret (uavregningspliktigt og straffrit) 
manipulere med åndelile livet i Norge: «Hvis kirke virker ikke folkelikirkelig, som politikerne 
forstår det, regeringen reduserer pengestøtte... Stortinget ønsker ikke å gi til norsk kirke juridiske 
subjekt status» (Aftenposten,30.05.2012). 
   Så brutal undertrykkelse av åndelige livet (akademiske vitenskap, kunst og skole utdannelsde er 
allerede under den slags kontroll) er ikke tilfeldig: individets motstand mot «multikulti» fremdeles 
viser seg gjelende i Norge. Det likner på at «det haster» for regeringen å innføre flere fatale for 
landets sjebne anti-individets lovene. 
    Sin berømte «Manifest» Breivik noterer med en «gåtefull» tall «2083», og ingen ser i dette tallet 
noe spesiell mening. Men hvis vi tenker tilbake til R.Steiners ord om at i 2080-tallet over hele 
Jorden skall stå bygninger som likner på den første Goeteanum, så Breiviks «gåtefull talls» mening 
står øyeblikkelig klart, med alle sine uungåelige perspektiver: det handler om den åndelige 
fornyelse av Europa, om dens ekte kristelige fornyelse (det er ikke tilfeldig at ved siden av «2083» 
står den Tempel Ridders kors). Med sin «hjemlaget» kompendium manifesterer Breivik den 
framtidige oppgave som står for Europa: den enkelte må sette seg i overensstemmelse med den 
stigende Jeg-ånd, som er Kristi ånd.   



   Nøyaktig for syv hundre år siden, med bistand fra anti-individuell, sataniske Zorat-impuls, ble 
brutalt knust og vanæret den opprinnelige historiske Tempel Ridders Orden, som satt for seg   
oppgaven å komme til åndeliggjørte, kosmiske kristendommen, til kunnskap om Kristus som 
ledende kosmiske kraft i menneske evolusjonen.  Hvis tamplierene ville ble ikke knust, utviklingen 
i Europa ville ta en helt annen form: med sine mangfoldige filialer over hele Europa, fremførte 
templierene et eksempel på mangesidige produktiviteten, som stammer fra gode ferdighetene til 
forståelse av åndelige lover. Det er bemerkelsesverdig at nesten samtidig med Tempel Ridders 
Orden undergang i Frankrike, har det oppståt  i Frankrike, i Chartres, en meget sterk åndelige skole, 
hvis representanter lettet ikke etter tro, men etter kunnskapen om Kristus. Ifølge R.Steiner, disse 
kraftige personlighetene skall dukke opp igjen i verden, skall blitt født i slutten av XX århundre for 
å lede kampen om den enkelte, kampen om dens overpersonlige kosmiske Jeget.  Eller: grensen 
mellom XX og XXI århundrer, som faller i takt med den tredje ahrimaniske Zorat-impulsen, er en 
slags «starten» for Jeget-åndens kraftige oppstigningen. I en av sine siste offentlige forelesninger 
R.Steiner sa, at på grensen mellom XX og XXI århundrer skall ble født på ny de individene som       
i kraft av sin karma er knyttet til åndvitenskapen. Og selve norsk mentalitet predisponerer til det at 
mange av dem må ble født i Norge. Å ignorere dette er mere enn nærsynt: denne dystre beskjed 
skall uungåelig vise seg, og den som er for feig til å  akseptere denne sannheten, er dømt til å vandre 
famlende i mørket av masse-kommunikasjonens manipuleringer, som har ikke noe med 
virkeligheten å gjøre. 
   Ved århundreskiftet i mange deler av Europa, inkludert Russland, blir «plutselig» aktivisert 
Tempel Ridders temaen,  flere lokale ordener viser seg frem fra «ingensteds», og selv russisk 
Patriarken  tildelte medaljen til templierske doktor i jus...  Selv den «forfengeligheten» sier at det er 
tid for noe virkelig viktige, som hadde ikke vært før. I denne «flommens skum» vrimler det av 
smålig, grådig og sultne fisk. Ekte «stor fosk» vil komme senere, uten noen flokk, uten at noen 
engang merker det. Det er knapt få menneske i Norge, som idag ta for alvor «Tempel Rodders 
Orden», hvis selvtitulerte kommandoren erklærte seg Breivik: det lukkes ikke politiet å oppdage 
noen fysiske spor av organisasjonen. Hele dagens norske kulturen ble plutselig stående foran den 
stengte døren: ingen utgang, bare galskap. Men er det galskap å påstå at noe veldig viktige ersisterer 
i ånden?  Et menneske består idag på trekvart av de åndelig substanser, og dets «fysikk» er bare en 
fjerdedel av det hele, ikke desto mindre den «normal» moderne tenkning tar i betraktning bare «et 
kvart». Ikke den ytre «show-ridders», som er en slags «forebyggende tiltak» mot den sanne tempel 
ridderlighet, men den indre individets  følelse av sin autonomi og selvforsyning, av sin uløselig 
forbindelse med Kristi impuls, som er impuls av oppstigningen til den sanne åndelige virkelighet, - 
netopp med dette «uforståelig fenomenet» møtes Norge og hele Europe i 2011. Den offisielle livet i 
Norge, med alle sine institusjoner og tjenester, plutseligt ble satt opp imot en, bare en person, og det 
har funnet sin adekvat uttrykk i dagspressen rapportene: «Han og alle andre».  
   Den første og siste hensikt ved «den store rettsaken» mot Breivik står helt klar for den som  
bevarer fremdeles «folkevett»: med henvisninger til mest mulige «kilder» å bevise, at en er ikke 
kjempen; at den, som erklerte helt tydelig sin og bare sin mening, er ikke noe mere enn gal og 
sinnssyk. Sådan er «sannhetens kriterier» for dagens «normal» mentalitet, og dagens materialistiske 
vitenskap er klar til å kjempe for slike «sannheter» inntil full absurditeten og selvutryddelse: å slette 
fra «normal» bevissthet selv ideen om mennesket som ånd.   
  «Vi vant!» - utbryter med entusiasme de som overlevde massedrap på Utøya, - vi er og vil forbli  
kultur-marxister!»  I virkeligheten denne «seieren» er bare skrekk og paniske flukt: ingen av disse 
«vinnere» har våget å kaste i Breiviks (veldig rolig) ansikt de utfordringer som er kultur-marksist 
(med Marks i spissen) verdi, og AUF-leder var aller heldigste med å rømme fra øya med båt. Skjønt 
det var en utelukkelse med en tretten årige gutt: han falt på kne foran terroristen og ba Gud om ikke 
å bli drept, og  terroristen, smilende med bare leppene, skjøt ikke ham. Massemorder var, i følge 
mange vitner, absolutt rolig («så rolig som bare et menneske kan være»), som om han var engasjert 
i det mest vanlige ting, og flere ganger, mens han fortsetter å skyte «maktelite ungdom», ringte han 
politiet, og «rapporterte» til sist at «oppdraget er utført». Senere under rettsaken ble han spurt: 
«Hvem har gitt deg denne oppgaven?» Dette spørsmålet ble stilt Breivik på ulike måter, i håp om til 



slutt å «knekke» ham til opplysninger om «organisasjonen», men svaret var alltid det samme: «Jeg 
selv». Fra denne rolige og bestemte «jeg selv» kjennes det noe som er ekstrem farlig for «normal» 
korporativ-korrumperte tankegang: det handler ikke bare om «terrorismen» som sådan, men 
primært om en merkelig gjennomsyrende anelse om en veldig stor, dypt skjult sannheten. Breiviks 
bomber brakte en slutt på den nådeløse «velferds veldedigheten», som lokker til Norge  
menneskelig avfall fra hele verden, og denne «stikk» er gått gjennom den «normale» nordmenns 
bevissthet: «Hvor lenge må jeg holde dem ut?»   
  Når, kort tid etter angrepene, Breivik ble undersøkt av to erfarne psykiatere, som har tilbrakt 
sammen en og femti rettsaker, og i tillegg en av dem har lenge vært sjef for den annen, begge har 
konkludert, uten krangel med hverandre, at Breivik er en paranoid schizofren som lever i uvirkelig, 
imaginært verden. Slik f.e. spinner ut deres «diagnose» logikk: «pasient» sitter (for deres 
sikkerhetsskyld bak glass skjerm), uten å røre seg, som om han ble limmet fast til stolen, og det er et 
tydelig tegn på psykomotorisk oppbremselsen (de to andre psykiatere forklarer i denne 
sammenheng, at «pasienten» var rett og slett fastspent til en stol ved transport belter og håndjern). 
Spesielt mange påstander har slått ut de to første psykiatere i forbindelse med Breiviks 
«neologismer», som nasjonal-darwinist, suisidal- marxist, kommandor-yustitiarius osv., som 
psykiatrene betrakter som «en klar symptom på psykose». Andre psykiatere gjør det klart at 
dannelsen av neologismer er det vanligste ting i alle språk, som for øvrig gjør språket interessant og 
livlig. Og hvis den første rapporten (to kofferter med makulature) ble vedtatt av den rettsmedisinske 
kommisjon uten en eneste bemerkning, andre psykiaternes rapporten ble krevd  stadig 
«forklaringer», som alene setter i uliknende posisjoner de to, helt forskjellige vurderinger: 
regjeringens offisielle gjør alt til å nedsette  Breiviks personligheten til «utilregnelig», og dermed 
slette selve fenomenet av «individets opprør». 
   Ved å sette likhetstegn mellom ideen av Tempel Ridders Orden (med dens framtidige regentskap i 
Europa) og en paranoid oppfatningen av virkeligheten, psykiatrene lukker øynene for den virkelige 
situasjonen: denne ideen er delt, både i Norge og Europa, av mange, selv om folk snakker ikke høyt 
om det. Forskjellen mellom den som bare «har en mening» og den som har offentliggjørt «Manifest 
2083», består i at Breiviks Jeget er allerede moden for «hjemløsheten»: hans Jeget har løftet seg 
over «miljøet», «fedreland», «karriere» og «lykke», og dermed påtatt seg en helt spesial missjon. 
   Uansett hvordan gjennomføringen av dette oppdraget vil gi gjenlyd i den «ytre», fysiske verden, 
dens indre vesen er fortsatt en dialog med Folkeånden, med nordisk-germansk Jeg-ånden. Det er 
ikke tilfeldig at Breivik karakteriserer seg som en «ekstrem psykisk sterk  personlighet», og en 
politibetjent, som har undersøkt tiltalte innen sytti timer, bekrefter dette: «en omtenksom, 
oppmerksom, tålmodig, høflig, blid, selvironisk, analytisk, holder i fokus saken, samarbeidsdyktig, 
overbevisende i sin rettferd». Men da kommer en «ekspert på Holocaust» og rett og slett erklærer 
Breivik  som «fascist», og dermed ignorerer Breiviks bemerkninger om at «å drepe en person, det  
er mest ekstreme som bare en kan gjøre» (Aftenposten 24.05.2012). «Jeg har aldri opplevd noe mer 
frustrerende, - sa Breivik i retten, - Da jeg så denne gutten, tenkte jeg umiddelbart: « Det er ikke bra 
å drepe et barn», og jeg tenkte: «Hva gjør denne lille gutten på en øy i dette politisk manipulerte 
leiren?» Jeg passerte ham, mens jeg skytt andre ... da snudde jeg, han fortsatt sto på samme plass». 
Holocaust-eksperten er glad til å feste på Breivik sin «godt tilridende» skjemaet, uten å risikere med 
noe, men det har ikke noe med sannheten å gjøre. Breivik-fenomenet er så «utypisk», at alle 
begripene som virket før, nå blir smuldret til støv: hele den rasjonell-manipulerende, velorganisert 
system av «meninger» plutselig viser sin «blindvei», sin maktesløsheten foran «mysterium av den 
enkelte». Psykiatrene vil, uansett hva det koster, uten noen forpliktelser til sannheten, erklære 
terroristen «utilregnelig», og dette til tross på hans enorme aktivitet, oppfinnsomhet og viljekraft, 
for ikke å nevne hans dyktig mestring av de rent praktiske «produksjons ferdigheter», som følgte 
forberedelse og gjennomføring av terrorhandlinger. Psykiatriske rutine oppdager i «Breivik saken» 
sin håpløse, uhelbredelig falskhet, som i sin tur tyder på løgns etterspørsel i demokratiske 
«velferdssmfunn». Breivik har drept netopp disse menneskene, som helt fra barndommen sin har 
satt sitt liv i tjeneste for dette løgn, - og han drepte dem helt bevisst og rolig.    
   En følelse av sannhet finnes i hver eneste sjel og sier til den som fortsatt er i stand til å lytte til seg 



selv, at den slags psykiatri er skammelig for europeisk kultur. Det handler ikke bare om 
«villfarelse» eller «profesjonell uvitenhet»: dagens europeisk kultur mangler den åndelige sentrum, 
som ut fra de åndelige (ikke naturvitenskapelige, som virker bare i uorganisk natur)  lovmessigheter 
kan betrakte den enkelte på sanne måte. Breivik saken er ikke i så stor grad rettsaken mot 
«terrorismen», som rettsaken mot individet, som handler utelukkende ut fra sine indre impulser. Bak 
Breivik står ikke noe parti, «sponsorer» eller «rådgivere», og  politiets undersøkelser bare bekrefter 
det: et menneske kan gjøre så mye (det onde). Og ingen understrekker at alt dette er: det er fri 
handling, som er ikke oppdiktet utefra.  
   Psykiatrene ser på «pasienten» og finner ut at han er «kald som is» og «hård som stein», og 
deretter konkluderer med at «pasienten» er syk. En av den norsk kristne misjonsorganisasjonens 
representanten, E.Ottosen, mener noe annet: «... drapsmannen mener at Norge er i krig... at den 
norske urbefolkningen er utsatt for folkemord. Når muslimene kommer i flertall, bli Norge til et 
chariadominert helvete... I krig kan drap være nødvendig. Da er det også logisk å holde følelsene på 
avstand... Da vil vi helst ikke dvele ved at de som dør har venner, lillesøstre og mødre, men tenke at 
maktbruk kan være det minste onde... For noen tiår siden ville marksistisk ungdom fengsle 
foreldrene sine...» (Aftenposten, 31.05.2012). 
   Det eneste spørsmål er om er krig og terror det samme. Når for noen år siden, tsjetsjenske 
terrorister beslaglagt et teater i Moskva med hundrevis av sivile tilskuere, i Norge ble gjentatte 
ganger gitt uttrykk for «støtte» til tsjetsjenere: de er så modige og dristige gutta, som tørster etter 
«friheten». Hvorfor sies det ikke samme om Breivik? Bare fordi en tsjetsjeneren som person er ikke 
«farlig» for anti-individets velferdssamfunn, med dens vekt på «vi alle mot en». Mens Breivik er 
farlig netopp på grunn av sin uavhengighet fra velferd: han er hjemløse.  
   Hver eneste person, enten tsjetsjeneren eller nordmann, har sin indre sannhetens følelese, men                   
denne følelsen er todelt: det finnes den «lille sannhet», som er utelukkende fokusert på den ytre 
verden og forbinder seg bare med «engangs-jeget», som passer bare i «dette liv»; men det finnes  
selve sannheten, som bare den høyeste, overpersonlige Jeget kan oppnå. Dette Jeget-sannheten, 
som den eneste sannheten om verden, kveles bestandig med «lille jeget», som ønsker bare å «hvile i 
fred». Velferdssamfunns ideologer satse bare på det hverdagslige jeget, og har null interesse til den 
høyeste Jeget  (som er egentlig «Kristus i meg»). Ut fra åndsvitenskapelig synspunkt dette er en 
permanent vold og drap av den evige individets kjerne, som går fra dette livet til neste livet: drap til 
fordel for fysiske «velstand». Dette er poenget i den «borgerkrig» som den enkelte bør ustanselig 
føre i velferdssamfunns sumpen: en kamp for seg selv. Muslimsk invasjonen i Europa bare bidrar til 
å svekke individets posisjoner, mens den største «feltherre» i dette angrep på Jeget-ånd  forblir den 
materialistisk orientert «maktelite»( politisk, akademiske, industrielle). Jeg-ånd, som er Kristi Ånd, 
forbinder seg ikke med blod, men med sjel, og virker bare på åndelig måte.  
   Den «hemmelige» Breiviks kraft kommer netopp herfra, fra Jeg-ånden, og ingen psykiatri, som 
omhandler kun med materielle, fysiske prosessene, er i stand til å forstå hva som foregår. Psykiatri 
uten kunnskap om åndelige lover. For å komme til «opprinnelsen av Breiviks sykdommen», 
ekspertene roter og snuser i  hans barndom, oppvekst og alle familie forhold, intervjuerer tidligere 
klassekamerater, sammenligner bilder ... Men nei, «gåte» er ikke løst. Tatt i omløp av samme 
psykiateren, Breivik mor (som på grunn av sjokk havnet på psykiatrisk avdelingen), uvitende om at 
hver hennes ord skall bli brukt mot sønnen, «klaget» på sønnens  «fremmedgjøringen» (på den tid 
han var opptatt av «bombe» og «Manifest»), og dette «viktigste bevis, uten noen avtale med moren, 
ble umiddelbart «sydd» til saken: «et klart tegn på schizofreni». Med samme suksess schizofreni 
diagnose kan ble tilordnet til hver eneste kreative person. 
   Hele Breiviks «unormaliteten» består i at hans selvbevissthet er ikke fjernet fra hans Jeget. 
Vanligvis allerede fra barndom av hvert menneske begynner å tilpasse seg til sine omgivelser: 
innlever ned alle sine sjelelige krefter inn i det, som tilhører ikke  menneske Jeget. Dette er en slags  
forræderi mot seg selv, «motvilje å anerkjenne Jeget i dets selveste vesen» (R.Steiner), evige 
slaviske «læreår» hos andre. Netopp den slags «helt normale individer», som vendte ryggen til seg 
selv, ble drept på Utøya. Det er ikke tilfeldig at en av de AUF-ere  erklerte senere: «Når vi overtar 
makten, slutter vi å være så naiv som foreldrene vore». Med andre ord: krigen mot individ skall 



være åpen. 
   På bakgrunn av materiell velstand, når «alle behovene er tilfredsstilt», motståelsen «vi-individ» 
utvikler seg til en spesiell type begjær, en slags «rettferdighetssans» og «felles sak», som bare kan 
ble fullført i ytre, fysiske fellesskapet. En av «Aftenposten» kommentatorer håner Breivik med å 
liste opp fordeler, som Breivik har fratatt seg for «resten av livet»: han vil aldri mere se på havet, 
aldri vil reise på en helg i Paris, aldri vil drikke øl med venner, han har bare femten kvadratmeter 
«bolig» og TV. En velkjent tyske forfatter, som ble dømt til flere års fengsel, klarte i tankene sine å 
«sette seg på toget og forlate celle ...» Menneske ånd er usammenlignende bredere enn de ytre, 
materielle omstendigheter.  
   Anti-individets begjær kan «smitte som en epidemi store masse av mennesker, som bedøver seg 
med alt de snapper utenfra, hvis et menneske ønsker ikke å virke som Jeget» (R.Steiner). Ingen av 
dem som snakket offentlig om Breivik saken torde å gå utover de ytre fakta; og uanset hvor mange 
nye ytre detaljer finner aktorene, går de ikke nærmere til sakens vesen. «Likevel er vi ikke i 
nærheten, - skriver advokat C.Schiøtz, - av å forstå hvilke krefter og årsaksforhold som ligger bak 
A.B.Breiviks groteske handlinger» («Aftenposten», 19.06.2012). 
   Det er umulig å forstå saken med slik syn på mennesket, hvoretter den enkelte er ikke noe mer 
enn «et sett av gener». Men er det en tilfeldighet at samtidig med advokatens forundring om 
Breivik-fenomen, da han «henretter målbevist og suksessivt en spesiel gruppe mennesker» 
(Aftenposten, 19.06.2012), står det annonsen om Breiviks «selvbiografi», skrevet av...Kristen 
Budbringer? Dette er svaret på spørsmål fra mange «eksperter». Men i deres kreds høres det flere 
og flere stemmer i favør til «folkets rettsfølelse», som dømmer ikke «under paragraf av loven», men 
i kraft av sitt intuitiv forhold til den åndelige verden, sannhetens verden. Det er ikke den første gang 
i norsk historie at «lovgivere» leter etter støtte i «folkevett»: i underbevisstheten til nordmenn lever 
fortsaff anelse om at de sosiale lover og normer ble avledet «ovenfra», fra ånden og derfor kan 
forstås bare åndelig: «Vi har fått vore lovene fra Lyset». Hver gang en sosial problem blir 
«uløselig» (som f.e. med urealistisk kraftig økning i strømprisene med «gratis» vannkraftverk), 
roper noen etter den «vanlige rettsfølelse», folkevett. I Breivik saken advokat spør forsiktig: «I 
hvilken grad kan vi stole på det medfødte folkets rettsfølelse?» Dette er en stor, historisk spørsmål, 
og den ville ikke ble stilt, uten at AUF-ungdom ble offret for det. Er det ikke på den grunn Breivik 
kaller «offrene» nødvendige? Det lyder grusomt, men sådann er stadig sannheten. Dagens 
multikulturiske demokrati er ufattelig tolerant til all slags primitiviteter, både på fysiske og mental 
plan, og samtidig absolutt intolerant til sannhetes smak.  
   Folkesjel interesserer seg ikke i menneskenes følelser men bare i ideerne og ideele bestribelser 
samt i disse impulsene kraft. Og hvis vi bortsett fra de døde psykiatriske «kriterier» anerkjenner  
idag at i Breiviks person med enestående kraft manifesterer seg den germanske Jeg-ånd, som gjør 
individet til «hjemløse», til noe mye mere høyere enn blod og nasjon, så alt faller med en gang på 
plass. «Breivik saken er den spesiell tilfelle, som setter under tvil sådan vanlige forståelses modeller 
som psykiatriske kriterier» («Aftenposten»,24.04.2012). Med andre ord, hele norske kultur ble satt 
foran nødvendigheten å tilegne seg de nye kriterier av «forståelse», som i tillegg til vanlige 
fornuften regner med intuitive, åndelige opplysninger. Dette er begynnelsen på «hevn for Odin», og 
«hevner» er åndvitenskapen, mens «garantisten» til åndvitenskapens effektiviteten er individet selv, 
den fremtidige Kristen Budbringer. 
   Rettsaken mot Breivik er utformet slik at snakker bare den ene part (som er absolutt typisk 
«diskusjons måte» i dagens demokrati):  tv-visninger sletter lyden fra alle replikker fra tiltalte.  
Sammen med forbud på noen måte å forholde seg til de «politiske motiver» av massakren, den 
kunstig «stillheten» kan bringe en «nervøs» person til kollapsen. Men Breivik er stadig rolig og 
tålmodig, og bare forspissete evner til observasjon kan alene gjenkjenne i hans skarpsindig og 
vaktsom oppmerksomhet noe som likner på «beklagelse» for «dommende uvitenhet»: den ensidige 
rasjonell fornuften bærer i seg døden, og netopp dette er «suicidal marxismen», den gang ikke som 
«neologismen», men som virkeligheten.  
   I løpet av flere måneder aktoratet forsøker forgjeves å løse «Breiviks gåte»: hva er det som gjør 
Breivik så ubøyelig sterk?  Ingen av dommerne kunne tåle selv det minste del av de prøver, som 



«ridderen» helt frivillig har uttsatt seg for. Kanskje noen kan til slutt bemerke, at «ikke av brød  
alene lever et menneske», men først og fremst av det «usynlige», som motiverer enkeltes 
handlinger. Men aktoratet har ikke det minste anelse om den åndelige som personlighetens 
drivkraft. Og dette «usynlige» er ikke noe annet enn  Jeg-åndens levende vesen, som oppleves som 
om den enkelte i sin sjel har inngått en dialog med den og tilladte den å  inspirere seg i alle 
enkeltheter. Så snart et menneske får den slags opplevelse, trenger han ikke noe annet, enn bare 
troen på at denne ånden står bak ham som inspirator, og mennesker anser det som holdbar bevis» 
(R.Steiner). 
   Den slags sannheter betyr absolutt ingenting for dommere eller «eksperter», skjønt noen av dem 
har lest den tyske filosofen Herder, som sa: «De ytre historiske begivenheter har noen verdi  for et 
menneske bare hvis man tar hensyn til de åndelige krefter som kilde til de ytre fakta». 
   Breiviks biografi gir tilstrekkelig bevis i favør til hans «hjmløsheten», hans helt bevisst «avvik» 
fra de «velferdsnormer»: en av de beste elevene i klasserommet, Breivik plutselig dropper ut  fra 
skolen og investerer alle sine senere innhentet penger i «bomben» uten å etterlate seg noe bolig eller 
mat; han ønsket ikke engang advokaten og foreslå dødsstraff og tortur for seg. Det er klart at ytre 
omstendigheter (inkludert sin egen «fysisk legeme») er ikke avgjørende for Breivik: enige om 
dødsstraff, han erklærer samtidig at om ti år han vil være regent i Norge, og det handler selvfølgelig 
om ånden som inspirerer ham, om den stigende Jeg-ånd. Netopp fra den inspirasjons virkeligheten  
må Breivik saken vurderes: «Et menneske finner sin retning og sin trygheten i livet, hvis han er i 
stand ikke bare å forbli i sitt Jeget, men også innføre Jeget inn i alle sine lidelser og lykke, suksess 
og fiasko» (R.Steiner). 
   Dette er svært uvanlig i dag, derav «gåtefull» og «utypisk» Breivik, samt vanskeligheten å sette  
«diagnose». Hvorfor det er stadig snakk om «diagnose»? Ja, fordi dagens demokrati er allerede så 
syk, at selv sykdommen ser ut som friskhet, og friskhet regnes som galskap. I virkeligheten finnes 
det ikke noe mere gal enn å tro på at individ er bare en «avspeiling» av sin arveligheten og ytre 
miljø, og det er vel Breiviks dommere tror på. Individet har rett til å stille spørsmålet: har et 
samfunn som representeres av sine «utvalgte» («maktelite» identifiseres i Norge med «alle flotteste 
roser blant rosene») evner til å domme den enkelte i ånden, hvis «natur» er det samme som 
individets åndelige natur?  
   Dommere som på forhånd har bestemt å sende Breivik på «galehus», ønsker ikke å høre på en 
ærlig psykiater (som finnes fortsatt i Norge, til tross for overfladiske materialistiske 
«omskolering»), som med all sin profesjonelle beskjedenhet hevder: «Vi mangler metodikk og 
kompetanse til å bedømme saken... Vi kan ikke  bekrefte at noe eksisterer ikke ( Tempel Ridders 
Orden)» (Aftenposten.20.06.2012).  
   Den ærlig psykiater føler seg presset inn i en kognitiv blindvei, og det er umulig å finne utveien 
med hjelp av «vanlige», naturvitenskapelige midler. Imidlertid er det tregheten av den 
materialistiske utdannelse så stor at ingen  av «forskere» ennå har gjort et eneste skritt i retning av 
åndvitenskapen, som det eneste kan gi svar  på «svarløse» spørsmål. «Likevel bruker 
rettspsykiaterne  nesten en slags skohorn for å presse Breivik inn i velkjente begrepene. Tolkningen 
spriker i de fleste retninger. Også når fakta ikke gjør det... en stor forskjell i viljen til å lete etter 
alternative forklaringer til sinnssykdommen» («Aftenposten», 12.06.2012). Til dette fornuftige 
bemerkningen bør det legges til at «mangel på god vilje» er i virkeligheten «overskud på ond vilje», 
som f.e. finner sin typiske uttryk i en «kultur dame», I.M.Hansen, uttalelse: «Motbydelig udyret av 
grå sement... han ser ut som dødning og jeg bare gleder meg» («Aftenposten»,20.06.2012). Dette er 
ganske typisk «maktelite mening», men fakta sier noe helt motsatte: hverdagslig, i løpet av flere 
måneder, avhør kan gjøre til «dødning» hvem som helst, men det er umulig å knuse Breivik, og 
netopp det vekker så stor hat og harme. Hva angår Breivik ansikts farge, den til tross på sol mangel 
og «kultur dame» fantasierne forblir helt frisk. Den andre «kultur dame», som er for øvrig 
religionhistoriker, blir svert opprørt, at «de tittater Breivik å gå i dress og bytte hver dag design 
slips» («Aftenposten»,10.06.2012). Hvorfra kommer en så slående småligheten? Årsaken til det er 
netopp at Breivik er den åndens kraft,  som er helt umulig å gjøre noe med. Noen vil kanskje stille 
et prinsipielle spørsmål: kunne sådan åndens kraft manifestere seg på en annen enn terror måte?  Og 



svaret er desverre «nei», fordi prosessen av «åndeløse velstand» går altfor langt, og den må ble 
stanset. I Lukasevangeliet sier Jesus Kristus: «Jeg kom ikke med fred, men med separasjonen». Og 
denne separasjon oppstår når først et individ, og deretter hele nasjonen kommer til selverkjennelsen. 
Den som er tilbøyelig til selverkjennelse allerede i dag, ble ikke fristet til å ble «den vakreste rose i 
politiske hagen». Selverkjennelse har ikke noe med «status» å gjøre, den er «hjemløse» og faller ut 
av noen statistiske bilde av virkeligheten. Selverkjennelse er «separasjonen» mellom «statistiske 
individ» og individ som et kosmiske vesen: den lille hverdagslige jeget modnes, «trekker seg opp» 
til den «store», overpersonlige, kosmiske Jeget, og i denne  «inndelind-gjenforening» prosessen 
finnes det allerede idag et tydelig tegn på ekte kristedommen, som Europa må erobre seg i 
fremtiden. 
   Aktorates «krav» til Breivik stilles bare til hans «statistiske jeget», derav uendelige  fiksing og 
triksing med overfladiske «detaljer». Breivik har ofret helt bevisst sin personlige «jeget» til terror 
handlinger, og han forstår bedre enn noen den ytterste «kriminalitet» og samt «frelse» av sine 
terroraksjoner.  Alle i Norge ble sjokkert, men det er mange som finner i seg sjelelige kreftel til å 
forstå at sakens vesen består ikke bare i «forbrytelsen»: det handler om den indre opprydingen av 
den enkelte, som avslører dens «grad av sannferdigheten», og blant «meningene» finnes det også en 
dom: «Breivik ryddet i søpla». 
   En av de «sterkeste» psykiatrenes argumenter i favør til Breiviks «psykose» er ... hans smil. «Når 
de beskriver Breiviks «inadekvate affekt, - skriver S.E.Gullestad, psykologi professor i UiO, - er det 
slående at de kun ser hans smil som tegn på underliggende sykdom, og ikke som noe som også kan 
forstås i en rasjonell kontekst» («Aftenposten», 21.06.2012). På bakgrunnen av Breiviks smil selve 
psykiatrene ser ut som ekte sinnssyke personer, og ingen av dem for øvrig smiler. «Rettens oppgave 
er primært å bedømme om Behring Breivik er utilregnelig» («Aftenposten», 20,06,2012). Med 
andre ord, rettsapparatet stoler utelukkende på «lovens paragraf» og ignorerer fenomens levende 
innhold. Dermed en av det mest «tilspilte» punktene i Breiviks «sykdommen» blir hans «full 
rettigheten» å bestemme «hvem som skall leve og hvem som skall dø». Men i virkeligheten Breivik 
bare viser dem, som dreper seg selv: disse politiserte tiåringer valgte selvutryddelse, ut fra sin egen 
natur: selvutrydende filisteri. Ikke en av rettsaken deltakere forstår det, alle tar i betraktning bare 
ytre fakta (panikk, frykt, håpløsheten, fysiske lidelser og døden). Men de indre, sjelelig-åndelig 
fakta er mye viktigere: individet «sitter i buret» av «romerske rett», og det er trangt inne. Men den 
enkelte som er moden til å motta i seg Jeg-impuls, som er Kristi impuls, gir seg frihet, som er ikke 
fiksert på noen «romers loven». Individets moral, med dens dømmende Jeget, er moralen av den 
framtidige kristedommen, og den moral motsier demokratiets falske «fredelig» (som i virkeligheten 
er terroristisk) moralen.       
   Breivik smiler fordi han har på sin side Kristi frihet (Kristus selv faktisk sparket filistrene ut fra 
tempelet), men «ekspertene» har ingen kunnskap om det. Med sin krigende uvitenhet ville de 
sannsynligvis ha fordømt Jesus Kristus selv for hans «unormaliteten», fra deres  filisterske 
synspunkt. Det eneste som kan tilby den psykologiprofessor ved UiO, er «individualisert 
personlighets beskrivelse i tradisjonen fra Sigmund Freud, med vekt på utviklingsdimensjoner som 
identitet, selvbilde og tilhørighet – og med analyse av ubevisste dynamiske drivkrefter som 
krenkelse, gjennopprettelse av ære, hat og hevntrang» («Aftenposten», 21.06,2012).  Men hva om 
disse «drivkreftene» blir løftet i bevisstheten og dermed tømmer i underbevissheten plass til mye 
mere betydelige Folkesjels krefter? Til Odins krefter. 
   «Aftenpostens» politiske redaktor H.Stanghelle endelig har «løst» Breiviks «gåte»: det handler 
om en «politisk produkt» av «subkultur», som ernærer hat til muslimene. «Breivik fenomenet» har 
ikke noe med hans tankegang å gjøre, det er «miljøet» som gjørde ham slik han er. «Miljøet» regnes 
offisiellt egentlig som «høyreekstremistiske», selv om den manipulerende stempel har ikke noe med 
saken å gjøre: de som er lei av uendelige politiske løgner og illusoriske multikulturiske 
«forbedringer». Selv om dette «miljøet» er ung nok, viser den allerede idag sine friske og sterke 
sider, først og fremst viljen til å unngå den «kommando orden», som «maktelite» stemplet med både  
akademiske og dagligdags livet. Blant kjente navnene står Fjordman, som mener at muslimene må 
ble jaget bort fra alle europeiske land, men hvordan, vet han ikke. Muslimske Folkeånd (stamme-



ånd) skall motstrebe det på mest agressive og kategoriske måte: det skall ble krig i Europa. Samme 
slags fristelsen stå en gang foran Breivik, da han vurderte drap på en afrikansk mulat i Oslo kanten: 
er den halvneger skyldig at hans svarte far fikk asyl i Norge? Eller skyldige er de som gir ham asyl? 
Breivik valgte den andre varianten og dermed inkluderte seg selv i «rettsaken» mot landsforrædere. 
Det fleste offisielle kommentatorer henviser vanligvis til den «normall sammenstøtt med 
muslimene» som Breivik opplevde i sin ungdom og som mange andre nordmenn opplever hver dag: 
som om han «hevner» for sine fornærmelser, selv om det er mye bedre bare «å gå forbi og glemme 
alt». I virkeligheten slike fakta (sykkel som ble broket av en rasende muslim, rykter om voldtekt av 
en bekjente, slagsmål i selskapet, trusselen om vold på kino osv) bare stimulerer utviklingen av 
indre, sjelelige krefter: gjentatte ganger overvunnet konfrontasjonen med seg selv, konflikten 
mellom hverdagslige jeget og overpersonlige Jeget, utvider sjelen til skuelse av ånden, og dermed, 
som skriver R.Steiner, «sjelen innlever seg i ånden, noe som etterpå kan finne sin uttryk i tanke av 
høyere åndelige vesener». Og dette høyere åndelige vesen er nemlig norsk Folkesjel, erkeengel 
Odin, som åndeliggjører menneskelig kroppen, hvis menneske sjel er forenet med Folkeånd 
(germanske Jeg-ånd). Denne kroppens åndeliggjørelse med Odins krefter er uungåelig forbindet 
med ofring av seg selv til Folkesjels virkelige og levende vesen: individet ofrer seg til Odin. Mange 
gange sa Breivik om «ofring» i sine terrorangrepene: han drepte ikke bare «andre», men også seg 
selv som deres «samtidige», drepte sin hverdagslige jeget. Paradoksalt nok hans personligheten ble 
betraktet av «spesialistene» som «narsissiske», som om han beundrer seg selv (som egentlig 
«spesialistene» gjør selv, med sin «klokkskap»), men i virkeligheten er det bare en helt bevisst 
«farvel med livet» (under avhør sa Breivik at han er klar til hvilken som helst tortur). Hans 
beryktede «iskald ro» er ikke noe, som gis til et menneske gratis: den slags «ro» er en ekstra bevis 
på at personen er allerede «på den andre side» av de indre katastrofer, såvel opptur som nedtur. 
Slike menneske er mere tilbølgelig til å leve i ånds inspirasjoner, enn å følge «dagens vind». Derfor 
alle «normale» kriterier er helt ubrukelig i Breivik tilfelle, men bare disse banale kriterier er i bruk 
hos dagens offisielle. 
  Dagens offisiell norsk (og hele europeisk) kultur kan med full rett kalles agasferiske:   
gjennomsyrt av materiell velstand, viklet inn i forbigående «verdier», fokusert på den uendelige 
gjentakelsen av det samme, men først og fremst rettet mot den enkelte. Den slags «falsifisert 
demokrati» kultur kjemper hårdt mot selve menneske evolusjonen: det er dødens kultur. Denne 
kulturen er også svært antipatisk, med fullstendig mangel på kjærlighet, som er egentlig den 
drivende kraft i menneske oppstigningen til ånden (selv «kjærligheten» begrep ble erstattet på helt 
djevelsk måte med «sex»). Hver eneste sterke Jeget, som helt selvstendig «installerer» forbindelse 
med sin Folkesjel, blir øyeblikkelig stemplet som «forbryter» i «dødens kultur» virkefeltet (aller 
første «forbryter» i den filisterske kultur var Kristus Jesus). Breivik ville aldri høste så mye hat og 
forakt, hvis han ville være f.e. en «vanlig» tsjetsjenske narkoman med falske valuta i lommen. Men  
så mange snakker idag om Breivik som «samfunns fjende nummer en», og så mange vil «knuse 
ham» (på den f.e. måte: «Vi vant, vi kan svømme!») netopp fordi Breivik er mye mere intelligent 
enn dem. 
   Dagens «normal» mentalitet i Norge er utelukkende «etter-empirisk», ensidig ytre orientert, og 
slik tankemåte står i strid med nordiske Folkeånd, som viser til individets indre dybde. Ensidige 
«normaliteten» er ikke bare «halvdannelse» hos en universitet professor eller voldelige 
«overfladiskheter» hos journalisten: det handler om en helt oppfullt oppdragelsen av individet, 
uttømmende og ødeleggende, og det eneste poenget med det er å «slette» individets behov i åndelig 
utvikling. Hva egentlig foregår på den historisk løgnaktige «Breivik prosessen»? En korporative 
inflytelsesfull «elitariske» menneske gruppe helt egoistisk forvansker fakta, for å omgå veien til 
sannheten. Uanset hvilke «autoriteter» uttaler seg om Breivik saken, deres uttalelser bygges bare på 
«etter-empiriske», helt rasjonell men åndeløs tankegang. Derfor ble det sagt så mye forfengelige og 
tomme ord! 
   I kjølvannet av rettsaken flere smidige «spesialister» fører andre bak lyset med sine akademiske 
fabler om norsk historie. Så kan vi med kanskje stor undring få å vite (fra «Aftenpostens» artikelen 
«Litt herfra, litt derfra»), at den samme trussel som muslimene representerer for Norge idag, 



representerte for Norge for lenge siden... svenskerne! O se, ikke noe galt ble skjed, norsk folk 
overlevde «snenskernes innvandring», og i tillegg alt ble bare bedre, enn før. Slike billige «logiske» 
spekulasjoner høres idag i Norge der og her, og det er bare skam for universitet professorer. For 
øvrig, det står ikke i artikelen, at for hundre år siden mesteparten av svenskerne reiste tilbake til 
Sverige. Hva med å sende idag alle muslimene hjem?! Sikkert Fjordman tenker om det, men han vet 
ikke hvordan det kan gjøres «uten vold». Det ble knapt «mye vold», hvis norsk samfunn står fast på 
idealene av norsk Folkesjel og styres med nordisk Folkeånd: muslimene har ikke noe i dette 
samfunn å gjøre med sine primitive materialistiske “mysterierne». Utfra Odins interesser må det ble 
forbydt å bygge i Norge moske og innføre på norske skoler «dagens bønn» til Allah: norsk Folkesjel 
trenger absolutt ikke det. 
   Den germanske ånd, som er stigende Jeg- ånd, er av overpersonlige, «internasjonal» karakter: 
spørsmål er ikke om «blod», men om individets indre kraft. Kan f.e. en person med arabisk blod ble 
gjennomtrengt av den germanske Jeg-ånd? Teoretisk sett det er mulig, men bare i den tilfelle, hvis 
en araber (eller jøde) er i stand å sette sitt Jeget (som først må ble erobret helt selvstendig) over sin  
blod og arvelighet. Praktisk sett er det knapt mulig idag og usannsynligvis det vil være mulig 
imorgen: lavt utviklete sjeler ( f.e.muslimer og afrikanere) passer absolutt ikke til å bidra til norsk 
historiske misjon, disse menneskene er bare ballast i norsk samfunn.  
   Den misjon, som bare nordmenn kan oppfylle, er av rent åndelig karakter: å utvikle Tidsånden fra 
sin Folkesjel, gjennom bevisst åndsanskuelse i naturen. Den oppgave har ikke noe med 
multikulturalismen å gjøre, det er individets oppgave. Derfor kampen for individet er aller viktigste 
sak for Norge idag, den krever masse forandringer i norsk samfunnet, først og fremst slik åndelige 
livet som er uavhengige fra politiske og fra produksjons påvirkninger. Bare på den vei norsk kultur 
kan erobre seg «før-empiriske», åndelige sannheter, Odins sannheter. 
   Idag er det knapt mulig i Norge å snakke «for alvor» om det, og mye mere: den slags 
«innstillinger» vekker mistenksomhet og frykt hos de «normale statsborgere». Og egentlig hvem 
kan diskutere om den «åndelige» i slik samfunn som tillater sin «maktelite» å slette kristedommens 
verdiene til fordel for islam? En «ekte» demokrat kanskje utbryter: «Men la oss diskutere det, alle 
sammen, istedet for å skyte uskyldige barn!» Breivik også ville først diskutere i offisiell nettverk, 
men politikerne har ikke ører til å høre, har ikke evner til dialog. Det som regnes idag som 
«diskusjonen» er bare «teknologi av det samme». I sin artikel med oppmuntrende titel «Et spørsmål 
om menneskesynet» psykologi professor S.E Gullestad «detroniserer» på sin måte 
«vitenskapeligheten» av den psykiatri som regner hvilken som helst «annerledesheten», herunder 
bruk av neologismer, som «beviset» på paranoid schizofreni. I stedet for disse, skammelige for en 
«vitenskapsmenn» konklusjoner oppfordrer professor å starte storstilt politisk debatt (noe som 
ønsker også Breivik), men... innenfor politikken, som betyr at «diskussjonen» står igjen på null. For 
å bryte den onde sirkelen av «det samme», trenges mye mere kraftfulle enn «politikk» midler, 
trenges individets indre kraft,  trenges Jeget som er mottakelig for Folkesjel. Breiviks 
individualiteten utviklet seg i retning av «hjemløsheten» slik at de indre impulser  blir viktigere for 
ham enn ytre omstendigheter (dommer-frelser-bøddel), med full bevissthet om foregående. Det er 
ikke vanskelig å finne i «Breiviks doktrine» spor av de gamle europeiske åndelige tradisjoner, som 
handler om bestrebelser til åndsformodning som individets plikt. Og hvis vi snakker om 
«fornyelsen» av den opprinnelige «Tempel Ridders Orden», mener vi ikke dens ytre allerede død 
formen (skjemaet), som trenger å bli «fornyet» (noe som ville være onde i seg selv), men dens 
levende åndelige innhold. Breivik kaller «pompøs» sin egen «reklame filmen»: Tempel Ridders 
vesen består ikke i det. Den «hjemløsheten» som Breivik utviklet seg til, er ikke noe annet enn 
Lohengrins skole, basert på «beskjeden», «bud» fra den åndelige verden. De som «eksamenerte» 
Breivik, blev enstemmig enige om at han snakker om sin «virksomheten» slik som en dypt troende 
snakker om Gud: med indre varme og ærbødighet.  Her minnes det selve legenden om Lohengrin: 
innviete ridder Lohengrin som fikk budskap fra Svanen (som er Den Hvite Åndelige Losjens 
budbringer), knuser ekteskap mellom en kvinne, som står nær  Folkesjel og faktisk representerer 
den, og en «normal» mann som representerer den materialistiske-filisterske verdenssynet. Og når 
Lohengrin blev spurt: «Hvem er du? Hvorfra kom du?», han forsvinner (ble «usynnlige»), fordi han 



kom fra Ånden. Lohengrin kommer med et eneste mål: stadig å oppdatere prosessen av individets 
åndeliggjørelsen, som i seg selv er den sanne kristedommens oppgave. «Så snart tillater vi den 
spirituelle å virke i oss, - skriver R.Steiner, - ser vi virkeligheten i en helt annet lys». 
   En av de viktiste «knuttene» i Breiviks «gåte» er fortsatt hans «møte med serberen», som ifølge 
tiltalte, «har viet» ham i hans «oppgave». Aktorene binder «ondskapens drivkrafts» søk med den 
«gåtefull møte», og uten å finne noen fysiske spor på denne kontakten, konkluderer med at det er 
sannsynlig «en tragisk drøm av en taper, som kunne ikke bli til noe betydelig og ble terrorist på 
grunn av den voksende tap følelse» («Aftenposten», 22.06.2012). Konklusjonen er ganske banal, 
med hensyn til det, at i løpet av ti uker ustanselig daglig «avhørs tortur» Breivik visste ikke det 
minste tegn på «nedbrytning», som i seg selv er bevis på noe betydelige. I den alder da hver eneste 
individ våkner frem til Jeg-bevissthet (i en eller annen grad), cirka på 21 leveår, møtet Breivik den 
«mystiske serberen», som inspererte ham til hans livsoppgave: til den krevende, ensom, selvmords 
arbeid, som endte seg på Utøya. 
   Aktoratet har foretatt mange forsøk på å finne ut fra tiltalte, hvem var denne «serberen», men til 
ingen nytte. Til slutt aktorene ble enige om at «serberen» eksisterer ikke, alt er bare løgn og tom 
fantasi. På den andre side ble utspekulert en versjonen at «serberen» kan være en jugoslaviske 
krigsforbryter (for NATO land finnes det bare «jugoslaviske», men ikke f.e. amerikanske 
krigsforbrytere), som lever utenfor loven.
   Mange gange stilte dommere til Breivik et «lumsk spørsmål»: hvordan kommuniserer han med  
«sine», og han svarte at gjør det på en «uvanlig måte» ( han sa at han kunne «lese tanker»). Men 
hvem skulle tro på at det er en åndelige forbindelse? En slik «kontakt» hvor hjernen trenges ikke 
mere (det er ikke vanskelig for psykiatrene å ødelegge menneske hjernen med «helberedende 
injeksjoner»), men bare eteriske krefter er involvert i tankeprosessen. Folkesjel virker direkt på 
eteriske legeme, samarbeider med den, forsterker den. Hvis det ville ikke være sådann, Breivik 
kunne ikke vise så ukuelige utholdenhet og psykiske styrke både i rettsaken og i sine terror 
angrepene (mange av de overlevende på Utøya sa at han drepte stor masse menneske uten det 
minste tegn på hat eller sadisme). Terroristen selv skjuler ikke at han mediterer hver dag for å løse 
seg fra «ytre» følelser og bestrebelser: konsentrerer oppmerksomheten på sitt Jeget. Så snart det ble 
sagt i rettssalen, straks kom «kommentatorer», som øyeblikkelig inkriminerte Breivik brudd på 
«Bushido kodeks», og dermed påstå at saken er nettopp i Aikido øvelser. Denne konklusjonen er 
ikke vanskelig å oppnå, se bare på den vanlige militære NATO opplæring: «de norske 
jagerflypiloter, - leser vi i  «Aftenposten «(06/08/2012), - som har begått 569 bombeangrep i Libya, 
er helt avhengige for evnen til å dempe stress tilstand». Ja, amerikanske soldater og norske piloter, 
samt utøvende musikere mediterer (meditasjon kurs er inkludert i den ordinære læreplan på 
universiteter), så hvem vet hvem andre ... Det handler utvilsomt om aktualisering av den type Jeg-
bevissthet, som tillater den enkelte å lytte mer til Jeg- ånden, enn til «jeg selv», til sitt 
følelsesmessig sårbart  hverdags jeget. Hva angår meditasjonens virknings kraft, så meditasjonen i 
Jeg-ånden (i ånden av Kristus) går ikke i noen sammenligning med orientalske (f.e.japansk) 
meditasjonen: det finnes ikke «overman» til den germanske Jeg-ånden. Det er hensiktsmessig å 
påminne her at muhammedanske ånden som virker i helt motsatt retning, ned til materielle, kan 
aldri ble «forsonet» med Jeg-ånden. Det er nok å forstå det en gang, for ikke å bruke mer tid og 
energi på unyttige debatter. 
   Breivik som individ blir «hjemløse» ved å trekke seg med viljekraft fra «hverdagen», med dens 
«synpati» og «antipati», blir «ånden». Hans personlige sjel vokser i sin «hjemløsheten» og dermed 
skaffer inne i seg «plass» til norsk Folkesjel, og da hans Jeget «inngår ekteskap» med Folkesjel.  
Det handler om «Lohengrin-fenomenet», men ikke om Bushido (som i hovedsak er bare 
«teknologi»). I sin avsluttende ord sa Breivik, at det er «universelle menneskerettighetene og 
folkerett til selvforsvar» som har gitt ham «mandat» til 22 juli aksjonen («Aftenposten, 23.06.2012). 
I Breivik terror-angrepene manifesterer seg norsk Folkesjel, Odin, som har ventet altfor lenge etter 
opmerksomheten til seg, og nå river den i stykker falske moralske og rettslige lenker, som ble 
bygget bare på rasjonell, materialistisk måte. Erkeengel Odin kan ikke vente «hele evigheten» på 
«fredelige løsninger», tiden for det er katastrofalt tapt: Odin letter etter sin personlige «hevner», 



som kan stå imot Løgnen, imot Egenkjærlighet, imot Døden. Norsk Folkesjel trenger idag kjempere 
i ånden. 
   Men er Breivik moden nok for å oppfylle Odins krav? 
Da Breivik erklærer seg som «nasjonalisten» det er lett å blande ham med «alle andre», b.a. 
islamistiske (eller jødiske) nasjonalister, som setter «blod-prinsipp» på spissen av sine «teorier». 
Hva det egentlig betyr hos Breivik, «mere av nasjonalismen»? Nasionalismen som materialistisk 
utvalg av den eneste, sin nasjon, uten henvendelse til Folkesjelens idealer er rett og slett  
tilbakestående materialistiske dogma, som sperrer for den enkelte vei til selverkjennelse. «Blod 
prinsipp» har allerede spilt sin avgjørende historiske rolle, nasjonene ble formet, og det som er 
aktuelt idag er netopp Jeg-prinsipp basert på individets åndelige oppstigningen til Folkesjel: før den 
enkelte erobret seg sin hverdagslige jeget i sit folkets skjøt, nå erobrer den enkelte seg sin 
overfolkelige kosmiske Jeget gjennom bevisst «samarbeid» med Folkesjel ( ultraislamistiske 
«vakhabitiske» strømninger fornekter Folkesjel som sådan i favør til «ufolkelige» arabiserte globale 
halifat, og dermed fornekter individet og Jeg-virkeligheten). 
   Dagens «nasjonal interessen», uansett nasjonen, må med nødvendigheten være interessen til den 
åndelige (ikke til «blod» og «genene»). Selv blod som alle nasjonalister stole på, er egentlig mere 
åndelige enn fysisk «substans»: menneske Jeget lever og virker i blod. 
   Det er latterlig å spørre sammen med Breivik, hvor mange nordmenn idag har i seg «viking blod» 
(som hjelper men ikke redder), mye bedre å spørre om hvor mange driver med selverkjennelsen. 
Etnisk, «blod» slagord virker øyeblikkelig og ofte «automatisk», mens selverkjennelse krever tid og 
indre opprør. Hvis Breivik f.e. tar makt i Norge om ti år og former «etnisk norsk stat», betyr det 
absolutt ikke at Odin «våkner opp» fra graven: Odins fremtidige oppgaver er av åndelige karakter. I 
virkeligheten tror jeg Breivik satser ikke på «blod», han streber etter kristelig, åndeliggjørte Europa. 
Derfor er det stor forskjell mellom ham og f.e. «Vigrid» som stadig «bremser» på «blod-prinsipp». 
Og selv om «Vigrid» roser Hitlers ideer, dette lille fellesskap regnes offisielt ikke så «farlig» som 
Breivik ( og ikke bare på grunn av hans grusomme handlinger): den aller «farligste» for anti-
individets «maktelite» er netopp den enkelte. 
   Alle autoritære og dormatiske «ressurser», som bare stå i dommernes rådighet ble brukt på 
«beviset» av Breiviks «utilregneligheten», selv om ingen av «spesialister» kan «bevise» at møte 
med «serberen» ( betraktes som «vrang forestilling») faktisk fant ikke sted. Samme dagen som 
dommeren erklærte «utilregneligheten» basert bare på... tvil, en TV-diskusjonen viser at tre 
fjerdedeler av nordmenn regner med at Breivik er tilregnelig, og i tilleg svært «produktiv». Det 
høres forstyrende stemmer om «endring» av det hele landets rettspsykiatriske systemet. Men disse 
stemmer høres ut som i et vakuum, uten å finne bekreftelse i rettsapparatet. Den «romerske rett» har 
enorm enerti, men det blir mere og mere klart, at det er allerede agonien av formell rett. 
   En tydelig bevis på at Breivik er «i sin sinn», blir konklusjonen av «eksperter på ekstremismen», 
som knapt føler sympati til terroristen: «hans tankeverden er desverre ikke det enkelte 
vrangforestillingen, men det er uttryk for pervertert oppfatning av virkeligheten, som er 
karakteristisk for subkulturen i hele Europa» («Aftenposten», 22.06.2012). 
   Hver eneste «visning» av muslimske(afrikanske) «samfunns engasjement» øyeblikkelig regnes i 
Norge som «dagens kultur» (med allerede muslimsk kulturminister), mens hver eneste «mening» 
som står i strid med «offisielle» stemples som «subkultur» (inkludert «høyreekstremistisk», 
«nynazistisk» osv). På «subkulturens» nivå står fremdeles «antroposofiske bevegelse» ( som 
«beveger» seg nå i stagnasjonen). Men i Breivik tilfelle stempel «subkultur» virker ikke: hans 
personligheten står altfor synlig. Og ingen psykolog merker at mye høyere enn «vanlige» 
selvbevissthet viser seg i verden. Psykolog merker ikke at sier det selv: «Han og vi andre». 
   Linien «vi», med dens multikulturiske «demping» av menneske Jeget, uutgående viser til den  
anti-individuell satanistiske Zorat-impuls, som styrtet i verdens begivenhetens strømmen på grense 
av XX-XXI århundrer. Å følge Zorat (som ernærer islam og islamiseringen av Europa, 
multikulturalismen og materialistiske vitenskapens moralløsheten) eller følge Kristus, det er 
spørsmål idag. De som følger Zorat, gjør det «alle sammen»; de som streber etter Kristus, gjør det 
hvert alene. 



   Dagens overfladiske «kristne idealene» blir bare til dogner og «tomme ord» uten individets indre 
arbeid: disse «kollektiv moral normer» passer utmerket til hvilken som helst meningsløs «byggeri» 
(«gjør det samme som vi gjør»). Kristus er ikke på noen måte «autoritet», ikke engang «profet», 
som f.e. muslimene mener, og ekte framtidige kristedommen er ingen «kirke doktrine». Breiviks 
hovedtanke er å forene Europa på den ekte, åndelige kristedommens premisser: Europa uten islam 
og med individets  Jeg-oppstigningen. Her er prinsipiell forskjell mellom Breivik og 
«høyreekstremister» som streber bare til «materialistisk norsk» og ikke til «åndeliggjørt europeisk». 
Egentlig Breivik har ikke noe med høyreekstremister å gjøre, men det er bare noen få som merker 
det. Breivik «fenomenet» er noe helt nytt  både i Norge og i Europa: han handler i friheten. 
   Blant «kameratene» (som faktisk er ikke hans kamerater) Breivik regnes ofte som en «aktiv 
mason» og «zionisten» (!): som om han ville «kappe hode» til AUF-lederen bare på grunn at 
Pedersen står på den palestinsk side og imot jødene. Det er svert overfladisk betraktning av saken: 
Breivik ville også «kappe hode» til Stoltenberg, som gjør stadig alt for å tilfredstille jødene både i 
Norge og i Israel. Og hvis Breivik var (i ganske kort tid) interessert i frimurere (som idag er faktisk 
jødestyret verdens organisasjonen), han søker primært den individuell impuls til indre oppvekst «til 
seg selv», til erobringen av sitt Jeget. Dette har absolutt ikke noe med jødedommen å gjore, med 
dens dagens «forvaltningen» til den agasferiske «verdens herredømme». Jeg tror at Breiviks 
«zionismen» er rent jødiske propaganda: «verdens herrer» tåler ikke frihetens lukt og stempler 
(ufrivillig!) terroristen som «sin». 
   På den andre side forblir det «gåtefull»  Breiviks bemerkningen om «jøde-kristen allianse mot 
muslimene», som hans «kameratene» spekulerer på. Saken er at den levende og kreative, 
forsterkende og oppstigende germanske ånd søker etter slike individer, som allerede er utviklet nok 
til å motta den Jeg-ånden. Hvor finnes disse sterke Jeg-er? For det første, de er kristne europeerne, 
hvilken sjel ble allerede gjennomarbeidet med erkeengel av den isoteriske kristedommen (som fra 
den greske antikken tok Odin i pleie) samt  med den keltiske erkeengel av den eksoteriske 
kristedommen. For det annet, er de jødiske sjeler, som for lenge siden var stående under elohimens 
Jahve formynderskap, som har gitt dem Jeget som «gave», uten at de liksom europeerne har 
gjennomgått den «kulturens skole». Begge Jeg-type passer til å ta imot den germanske ånd, selv om 
det kan skje på helt forskjellige måte. Det er det eneste poenget i Breiviks «jøde-kristen alliansen», 
som han peker på. Og den «alliansen» kan finne sted bare hvis «jøde mentalitet» ( dagens «cash» 
mentalitet) hos dem som arvet med blod den utviklete Jeget, ble oppløst til fordel for sjels 
åndeliggjørelse. Idag er det nesten umulig: den ideologi av «amerikanismen», som styrer hele 
verden er helt igjennom «agasferiske». Breivik reagerte sterk da amerikanerne og NATO bombet 
Beograd på ortodoks påske dagen: da begynte han å «samle seg til kampanjen» for frigjorelse av 
«serbiske brødre», for kristne idealene. Jugoslavia, den blomstrende land midt i Europa, ble knust i 
stykker, uten at hverken amerikansk eller f.e. norsk regering ble «ansvarlige» for det, og det er helt 
normal i dagens «demokratier» ( den «papir staten» Kosovo som ble etablert etter amerikanske 
krigen i Jugoslavia, med muslinske innvandrene i flertallet, virker idag som mest forbryterisk og 
korrupt område i Europa, og det var den «ytre» hensikten ved krigen). På den «Vigrid» nettside står 
det klart dokumentert, hva slags «mektige reptiloider» står bak «arabiske revolusjoner», muslimsk 
innvandring i Europa, russiske «perestroika» eller nåværende verdens «finans krise»: Agasfers barn. 
Disse ekte fedre til multikulturalismen drømmer  om «blandingsmenneskeheten» med nedsatt Jeg-
bevissthet, som passer bare til å bli velferdsslaver.  
     Rettssaken mot Breivik er faktisk en demonstrasjon av uforståelse av saken, som i sin tur 
avslører metafysiske karakter av de «sannhetens kriterier», som «spesialister» stoler på. Ingen av de 
høylønnet «ekspertene» anerkjenner ett menneske som fri ånd: det er mest kriminell av det som 
«ekspertene» kan bare forestille seg. Men Breivik som ånden er virkeligheten, og den kan ble 
forstatt bare åndelig. Lohengrins ånd, den germanske Jeg-ånd, kom på riktig tid netopp til den 
Folkesjel, hvis historiske oppgave består i tilblivelsen av bevisst  klarsynet, som forbereder Kristus 
iaktagelsen i menneske eteriske legemet. Derfor Breivik saken tiltrekker så mye oppmerksomheten: 
den som er ennå ikke forsumpet i multikulturalismen (eller i en håpløs kampen mot den), den «føler 
med leveren» de store forandringer i norsk (og europeisk) sosial organismen, - og mange i Norge og 



i Europa beundrer Breivik. 
   Et betydningsfull eksempel på Breivik saken «alternative betraktning» viser J.Kjærstad artikel 
med titelen «Noe mangler» i «Aftenposten» (11.06.2012). Forfatteren begynner med det at «det er 
vanskelig å forestille seg hvordan noen skutt i ansiktet av ungdom», og straks «beroliger» seg med, 
at Breivik er «bare en ensom, uutdannet gutt fra utkanten av Oslo» (men hva om Breivik er 
«selvuttadet»?), og deretter helt «logisk» spørger om hva kunne stille opp i dette tilfelle en 
«geniforbryter». Men uten å ble kvalifisert som «geni», men presentert som en person, «hatet av 
alle menneske», står Breivik for J.Kjærstad, liksom for andre «eksperter» som «en stor gåte»: 
«Hvorfor knekker han ikke sammen? Hvorfor knakk han ikke sammen allerede den første 
mandagen, omgitt av vakter, med hundre kameraer som en eksekusjonspelotong mot seg, i et 
tinghus, omringet av politi og med helikoptre (omsiden) i luften over seg? Hvem er dette 
menneske?» Her kunne vel ble stoppet  alle unødvendige diskusjoner, og man kunne innrømme med 
all ærligheten: menneske er ånd. Individet kan bære i seg Ktistus, i sin evige Jeget. Men istedet 
beklager J.Kjærsted at «akk, psykiatri er ikke nøyaktig vitenskap» (kanskje ikke vitenskap i det hele 
tatt?.. vitenskap uten nøyaktigheten, er det ikke nonsens?). J. Kjærstad vil ikke vite noe om at 
nøyaktig vitenskap om den enkelte er nemlig åndsvitenskap, og han ønsker helt forgjeves at noen av 
«spesialister» kan «dekonstruire» Breivik, finne den «kildne punkt» i hans «mysterie», som i sin tur 
kan føre til en ny måte å forstå den enkelte. «Representerer han noe helt nytt? - lurer J.Kjærstad på, 
- Er han like tilfeldig og sjelden som en stor meteoritt, noe vi ikke kan gjøre med, eller er han et 
forvarsel om muligheter vi må ta på største alvor?» Allerede i selv utformingen av problemet ligger 
forfatterens uvitenhet om meteorittens natur og formål: det trenges ikke «å gjøre noe med det», selv 
om det er «stor meteoritt»: den må ble mottatt fra Kosmos med all taknemlighet. Meteoritten er 
hverken «tilfeldighet» eller «sjeldenhet»: Kosmos regelmessig «vanner» Jorden med sine meteoritt-
regnene, og dermed opprettholder planetens helse. Derfor hvis J.Kjærstad sammenligner Breivik 
fenomen med meteoritten, det er nødvendig å presisere: begge er til nytte. Men uten 
åndsvitenskapelig kunnskaper konkluderer J.Kjærstad urolig: «Jeg vet ikke hva, men noe mangler... 
Eller kan det være at Anders Behring Breivik, på det individuelle plan, viser oss et hittil ikke sett, 
eller rett og slett et nytt potensial i dagens menneske? Jeg tenker at Behring Breivik er et individ vi 
ikke har noen fasit for. Han overskrider de psykologiske teorier og modeller man idag har til 
rådighet». 
   Dette er svært viktig forfatterens bemerkning: hele dagens norsk mentalileten slutter å fungere når 
det handler om individet. Den moderne demokratiske samfunn er bygget på helt ordinære 
manipulasjons «kjøkkenet», som «innesperrer» et menneske innenfor dens fysiske kropp pluss ytre 
omstendigheter. Så lang dog J.Kjærstad går ikke i sine sluttninger og legger skylden på Breiviks 
dataspill: «den virtuelle verden (med tempelridderne og alt) er like relevant som den fysiske verden. 
Kroppsliggør med andre ord Behring Breivik et nytt virkelighetssyn, der det virtuelle og det reelle 
overlapper hinanden?» Såvel som alle andre «spesialister», J.Kjærstad (uten å ane at han er allerede 
på rand å «løse» Breiviks «gåte») fornekter åndelige som virkelige, og på den grunn betrakter 
«Tempel Ridders Orden» bare som «spille virtualiteten». Samtidigt virker J.Kjærstad mye ærligere 
og klokkere enn de som bestemmer i Breivik saken: «Jeg sitter med en urovekkende følelse at vi i 
tilfellet Breivik ennå ikke har vunnet den avgjørende innsikt, den som kan hjelpe oss å demme opp 
for fremtidige, fryktelige anslag... vi kan ikke utelukke at han er et varsel om en type menneske vi 
vil få se mer av, og som har med hele samfunnsutviklingen å gjøre...» Det likner på at forfatteren 
har en vag sjelelig følelse av «tanke mangel», som om noe viktige «står på bremser». Men hva om 
han gir vei til dette skjulte, underbevisste anelse? Hva om å prøve fatte den med ofring av sin 
«vanlig» bevissthet til fordel for intuisjoner? Da strømmer inn i individuelle sjel kreftene fra 
Foklesjelen: «På den måte åpner vi i sjelen, som blir tomt, en vei til åndelige impulser, - skriver 
R.Steiner; - Disse impulsene blusser i vores viljen, varmer vore fælelser... gir oss tillit til livet: ro, 
likevekt og sikkerhet strømmer inn i sjelen». Dette tilstand likner veldig mye på den som Breivik 
stadig befinner seg i, og som ble ikke forstått av «spesialister» og ble betraktet som «narsissismen» 
og «psykose». Og også de ekspertene som forkynner hans tilregneligheten, de ble «påfallende 
usikkert, da handler det om gjennomgangen fra ideen til massedrap: det finnes ikke den lærebok 



som gir oss trøst» («Aftenposten»,12.06.2012). I virkeligheten den «lærebok» finnes som enorme 
samlete verker av Rudolf Steiner. Men ikke en antroposof ble invitert i rettsalen. Men hvem vet, 
hvis åndsvitenskapelig vurderinger ville ble uttalt i all offentlighet, ville de ikke ble bannlyst av 
«alle»? Et menneske er et «sosial dyr» og ingen «ånd», som «alle» fortsatt mener. 
   Sammen med gjennombrudd av Jeg-ånden gjennom samfunns «patologiske normaliteten» 
kommer i verden en helt ukjent «onde»: individets ustyrbarheten med hjelp av velsmørret 
propagandistiske maskin. Breivik smiler «gåtefull», mens eksperter  krangler seg imellom om 
Tempelridderne eksisterer eller det er bare frukt av «sykelig fantasi». På denne bakgrunn ser det litt 
komisk ut forsvarers bemerkning: «Hvis Breivik sier at Tempelridderne eksisterer, så slik er det». 
Og hva om det er virkelig slik? Den «Hvite broderskap», som ridderne er inspirert fra, er en helt 
åndelige felleskapen, som aldri «går med føttene på Jorden». Breivik snakker om åndelige 
fenomener som er helt virkelige for ham, mens dommere ønsker å sende ham på psykiatriske 
avdeling.  
   Breivik er den første som betrakter massedrap på Utøya som «barbari». Det er «ytre 
omstendigheter», mens de indre, sjelelig-åndelige omstendigheter er mye mere uhyrlige: Folkesjel 
er helt likegyldig til alder, kjønn og nasjonen av de drepte, bare hindringer ble fjernet fra veien. Det 
lyder forferdelig, men sådan det er. Det er mest grusomt sannheten: de som i dette livet nekter å 
utvikle i seg evner til å åndeliggjøre seg, de må  fjernes. Det er svært vanskelig å «forsone» seg med 
det, men den sannheten vil mere og mere vise seg frem. Breivik ble spurt om kunne den historiske 
Tempelridderne drepe ubevæpnede barn, og han svarte «ja, selvfølgelig, hvis det finnes årsaken til 
det». I løpet av tsjetsjenske krigen russiske soldater ble flere ganger anklaget for «barne drap», uten 
at noen bemerket at drepte barn fikk granater fra sine foreldrene og ble sendt imot russiske tanker. 
Foreldrene til de drepte AUF-ene har også gitt «granater» til sine elskete barn: den egoistiske, 
maktsyke «samfunnsengasjement», som ble prisen for barnas livet. Tempelridder er en ridder av 
Templ netopp fordi sannheten for ham er viktigere enn dens tidsorienterte forkledninger, og dette gir 
selvfølgelig «kald gys» til mange. Den siste historiske Tempelridders kommandoren, de Mollet, 
valgte å ble brent levende enn å gi opp troskap til Tempelet. «Den samme kraft, -  skriver R.Steiner, 
- som på sin tid var et uttrykk for guddomelig ild, i en anned tidsalder viser seg som guddomelig 
vrede. Dette er nødvendig for at utviklingen går videre». Hvem ville høre på Breivik uten 
massedrap? Alle vakreste og sanne ord virker ikke idag på uttørkete menneske sjeler, «ordets tid» 
har sunket i malstrømmen av «offentlige debatter», viklet inn i gjørmen av manipulerende mass-
media teknologier. I en av sine romaner K.Skagen beskriver en desperat, depressive mann som går 
ut på gate, ansiktet mot kjørende biler, men ingen stoppet. Noen måtte sprenge i luften en offentlig 
bygning og «stykvis» skyte ferie-ungdom for at det som kaller seg «velferdssamfunn» endelig 
legger merke på individet. 
   De som ble drept på Utøya regnet som sitt livs oppgave å «jevnbyrde alle kulturer»: Goethe-
folkets kultur er av samme betydning som f.e. kurdiske kultur (en kurder skrev det bokstavelig i 
dansk «Jullands posten»). Disse politikere-tiåringer har stoppet utviklingen av sitt Jeget allerede på 
«tiåringes nivå», uten muligheten til å modne. Det likner på selvmord og det er det: 
samfunnsengasjement på bakgrunn av totaliserte «vi», «aktivistens ære» og gratis «partialmissen». 
Utøya er en filialen av den «høy partiskole», hvor samler seg den mest uproduktive del av 
nordmenn («rent parti produkt», som passer ikke til å «jobbe»). Med å sette  likhetstegn mellom 
«alle» innvandrings nasjoner, dagens kulturmarksister bygger i Norge den sinnssyke Gyntiane, som 
Peer Gynt ikke engang drømte om. 
   Med å følge sin utviklings mål, norsk Folkeerkeengel (Odin) stadig finner sterk nok midler til å 
vise sine behov: Folkesjel virker direkt på eteriske legeme av den enkelte. Uten å ble kjent med 
verdens åndelige lovmessigheter, «spesialister» stiller helt fornuftig men håpløs spørsmål: «Hva 
som førte Breivik til massemord?» (Dagbladet, 12.06.2012). Selv om terroristen sa mange ganger 
før: «Jeg selv». En av psykiatrene som en gang i uke i løpet av et halvt år besøkte Breivik i fengsel, 
helt «fornuftig» konkluderte at «historien om Tempel Ridders organisasjonen er bare taktiske løgn, 
som hever angst og Breivik status» («Dagbladet», 12.06.2012). Hvis vi kikker litt på Tempelridders 
historie, ser vi hvor stor aktelse og tillit fra samtidige Orden hadde inntil sin forræderisk og grusomt  



nederlag: i mange henseende Orden var i seg en skarpt uttrykk for den «guddomelige ild», som det 
eneste kan «forsyne» den enkelte med ærligheten og kristelig moralen. Og hvis samme moral, 
basert på dypt indre, sjelelige følelse, «flytter» til gjennomkorrumperte politiske virkeligheten av 
XXI århundre og vil søke bruk til seg, da er det ikke merkelig at «guddomelig ild» viser seg som 
terror. 
   Den rent fornuftsmessige, «rasjonelle» forklaringen av «22.07 – tragedie» er ikke blottet for 
sannheten: Breivik trengte et «fyrverkeri» på Utøya for å tiltrekke opmerksomheten til sin 
«Manifest 2083». Men i forhold til Breivik selv brukes det bare «vitenskapelig basert» statistiske 
skjemaer og «strengt innrettet» kriterierne av «sykdom». «Professionelle vanskeligheter i Breivik 
vurderinger vitner om at han er en uhåndgripelig person for dette systemet» («Dagbladet», 
12.06.2012). Det er bare et skritt til «utgangen» fra dette «systemet» og ut til sanne, 
åndvitenskapelige kunnskapen om den enkelte, men netopp dette avgjørende skritt er så vanskelig å 
gjøre. 
   Hva har erkeengel Odin demonstrert på Utøya til sitt folk? At bare «etter-empiriske», 
materialistisk orientert tankegang (multikulturalismen er typiske uttrykk til dette verdenssynet), 
uten «før-empiriske», åndelige oppklaringer av den enkelte, fører individet til (selv)utryddelse. Den 
«måte å vise» ble gitt i Breivik terror: multikulturisk framtiden er døden. «Maktelite ungdom» har 
viet sine skjebner til «produksjonen av døden» ved å svikte individets ånd. Den «22.07-tragedien» 
kunne tjene en omtenksom politiker som «skole», men omtenksomheten er slettet idag bort med 
ideologi.: «Ennå mere demokrati!» Med den gjentagelse av «det samme», virker dagens norske 
politiker mot historiske misjonen av eget folket. «Hvis en nasjon, - skriver R.Steiner, - allerede før 
den hadde oppfylt sin misjon, ville ble avskaffet eller hvis dens eksistens ville ble skadet, så ingen 
andre nasjonen kan overta dens plass. Nasjonene må virkeliggjøre seg». Ikke muslim, kineseren 
eller afrikaner er «Norges fremtiden», men bare nordmenn selv, i dens Jeg-kvalitet. 
   Breivik saken blir som nødvendige og betimelige rystelse for hele norske samfunn: det trenges 
nye  sannhetens kriterier til å oppnå fungerende og ikke døende demokrati. Og selv om rystelse 
betyr ikke automatisk bevegelse, det føles idag at et nytt prinsipp meget langsom begynner å bryte 
gjennom norske sovende åndelig livet: den åndelige livet bør være uavhengig fra både staten og 
industri. 
   Rettsmedisinske kommisjonen ved Breivik saken, som demonstrativt har snudd seg fra sannheten, 
er bare den ytterste eksempel på hvordan en korporativ mentalitet kan fungere: i full 
overenstemmelse med den viktigste korporative prinsippen av «menings fellesskapen» fullførte 
ekspertene i komisjonen dommeprosedyren med «alminnelig stemmerett»: alle uten unntakelse 
løftet hender. Men hvis slike marksistiske praksis ble betraktet i Norge før møte med Breivik som 
«normal», nå er det stor tvil i dens «normaliteten». Hvilken retning vil rettvesen gå videre i Norge, 
skall den nermeste framtiden vise. 
   Idealene av dagens «velferdssamfunn», med dens multikulturiske «filialen» er ikke sjelelige 
idealer. Menneske sjel trenger ikke «mere av det samme», men stadig noe nytt, som kan være bare 
åndelige. Hva kan en psykiateren si om individet og særlig om den «terroristens unike 
mentaliteten», hvis hans vurderingers grunner forblir den materialistiske vitenskapen med sin 
orientering på livløs, uorganiske naturen? Han kan ikke si noe, og derfor roper om hjelp til 
korporative ensartet sinnelag. 
   Den åndelige idealismen som driver historiens ytre gang, hører til individet og ikke til «alle 
sammen». Netopp på den grunn hver enkelte person er ansvarlige for sannhetens tilstand, og hver 
eneste «åndeløsheten» er privat sak, det er spørsmål om individets fri valg. For at få tilgangen til 
sjelelige idealer og ikke bare til «oppførsel skjemaer», den enkelte må nekte seg Mammon og 
begynne på «læreår» hos Tidsånden Michael (R. Steiner), og dermed sette seg i overenstemmelse 
med «kampen for seg selv». Under dette «nivået» ligger tilsumpete vidder av «samfunns interesse», 
som stadig er sterkt preget av den korporativ-destruktive «vi»-mentalitet. På den «samfunns 
mammoniseringens» vei går individet til grunnen med å overlate sitt Jeget til masse-funksjonell jeg. 
Men før den stigende Jeg-ånden kan virke i et menneske, må en ha den, derfor individet står idag 
foran stor og krevende oppgave: å ta sin oppdragelse i sine egne hender og ble derson «ensom» og 



«hjemløs». Den germanske Jeg-ånden kom som kalt til de ledende Folkesjeler, som norsk Folkesjel 
hører til, for å forberede dem til framtidige «ekteskap» med helberedende Michaels ånd (R.Steiner). 
Og manme, mange «fornuftige» menneske vil stå sterk imot det, uten å vite at de ernære seg av 
døden. Mange vil kjempe fortsatt for den ødeleggende «amerikanse drøm», som sletter Folkesjelens 
virksomhet (nasjonal stat, «urbefolknings» kultur, folkementalitet osv) til fordel for multikulturiske, 
åndeløse eksperimenter, som er kalt til å drepe Europa. Mange vil snakke framdeles om samfunns 
«modeller», bygget etter ensidige materialistiske-rasjonell verdenssynnet, og kreve samtigig alle 
samfunns naturlige og menneskelig ressurser til å oppnå den «masse-kommunikasjons», anti-
individuell «felleskapet», som har ikke noe felles med den enkelte. 
   Hvis samfunnet utvikler bare de kreftene, som jager den enkelte til en blindgate av den egoistiske 
velstand ( den mest avanserte uttrykk for den slags «paradis» er gitt i nanoteknologiske prosjekter 
av «lykkelig framtiden») - og det er Mammons krefter – individ vil komme til utryddelse og gi plass 
til noe, som står mye lavere enn menneske, en slags «menneske-dyr» med kollektiv sjel. Den første 
trin av den mulige fremtidige «menneskehetens fornyelse» består idag i den «demografiske krig», 
som f.e. muslimene fører i Europa på helt fredelig måte. H.Ibsen advatre nordmenn på forhånd i sin 
«Peer Gynt», at «den Kurven» vinner stadig i ro og stillheten, uten å erklære krigen, men det fleste 
nordmenn hører ikke Ibsens ord. 
   Multikulturalismens strategien, med dens orientering på undertrykkelse av Jeget med hjelp av 
korporativ-manipulerende «vi»-krefter, er bare en av de uttalelige veier til Folkesjels tilbakekaldelse 
fra dens historiske oppgave. Anders Behring Breivik «sprengte» den ødeleggende konsepsjonen 
med sin ånds standhaftigheten, og dermed erklærte virkeligheten av den åndelige univers, og dens 
uungåelige virkning. 
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