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Arne Næss stolen
19. september kl. 13:00

Bob Randall 
aboriginerleder fra Uluru

Hvordan gi slipp på det som var 
for å finne det som er



Arne Næss
Arne Næss var nært knyttet til den daoistiske filosofi 
gjennom sitt arbeid med dypøkologi. Norsk Taiji Senter 
ønsker å skape et sted i hans ånd hvor det viktige er å lytte, 
til seg selv og til andre. På den måten vil vi fremme den 
dypere samtale og erkjennelse av hva dypøkologi er.

Arne Næss-stolen ble gitt i gave til taiji-senteret etter at 
Pamela Hiley, direktør ved Norsk Taiji Senter, først møtte 
Arne og Kit-Fai Næss for noen år siden. Stolen er et symbol 
på Arnes nærhet til naturen og den dype freden man 
oppnår gjennom å praktisere Taijiquan. Vi deler denne dype 
forbindelsen til Dao med Arne.

Stolen står i Arne Næss-rommet på Norsk Taiji Senter i 
Havnelageret som et symbol på denne forbindelsen. Våre 
gjesteforelesere, eller “lyttere” som vi liker å kalle dem, 
inviteres til å sitte i stolen for å vekke ånden av Dao –
stillhet og refleksjon.

Du er på vei mot toppen av et fjell. Du har en bevisst 
plan, du har viljen, du skal til å fortsette. Men du 
stanser og puster dypt. Hvilket innfall får du? Snu! Snu 
nå! På vei mot Tjukningssuen i Jotunheimen kom dette 
som en sterk stemme innenfra. Snu nå! Det var sent, 
og nedstigningen var krevende. Jeg lot 2000-meters 
toppen være og snudde.*

ARNE NÆSS

Invest in Loss

* Sva Marga, Flux Forlag 2005
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Aboriginerleder Uncle Bob i Norge

Dyp økologi – dyp 
dialog
Norsk Taiji Senter ønsker å skape en plattform for spirituell 
dialog. Vi har gjennom årene invitert mennesker fra 
ulike spirituelle miljø og tradisjoner til å utveksle visdom, 
kunnskap og erfaring. De inviteres til å utforske hvordan 
spiritualitet kan tjene menneskene i dagens samfunn.

Bob Randall
Det er en enorm ære å ønske 
Bob Randall, aboriginerleder 
fra Uluru, velkommen i 
Skandinavia for første gang. 
Uncle Bob er aboriginal elder 
fra Australia, tradisjonell eier av 
Uluru (Ayers Rock) og tidligere 
Indigenous Person of the Year. 
Han formidler urfolkets visdom 
om Kanyini (sammenheng) basert på fire grunnverdier som 
gjennomsyrer alle aspekter av våre liv. Hvordan kan vi leve i 
enhet, med omsorg og ansvar for alt som er vårt?

    
 Ly

ttere i dyp dialog med Uncle Bob

Pamela Hiley

Zotora

Lama Changchub
You

Egil Lothe

Marlui Miranda

Karene Lyngholm

Evelin Lindner

Nina Witoszek

Tibetansk munk
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