
Silverbird er jevnlig i Norge for å besøke alter-
nativmesser og for å holde konserter. Under 
besøkene holder han ofte også seminarer og 
tilbyr individuelle konsultasjoner. En av hans 
tre sønner bor også i Norge, som Silverbird nå 
regner som sitt andre hjem.

Hans rike liv beskriver han i selvbiografien «My 
Life in Two Worlds». Men fortsatt er han svært 
aktiv, og kommer i disse dager både med den 
nye plata «Ageless Love» og boka «Spiritual 
Freedom». I tillegg skal han delta i TV-serien 
«Hestenes kraft» og fortsette å gi sine populære 
konserter.

!" år gamle Joseph Reuben Silverbird er apache-
cherokee-indianer og har et mangfoldig liv bak seg. 
Han er fredsambassadør for FN, har jobbet som 
skuespiller og musiker, og han har drevet Silver-
bird Restaurant i New York – byens første indianske 
restaurant. Vi snakket med ham om livet, indiansk 
kultur og nødvendigheten av å gå tilbake til en 
naturligere livsførsel.

AV ANDREAS AUBERT
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Vi begynner å snakke om oppveksten, som 
han har gode minner fra. Faren var nedhni-
apache-indianer, som kommer fra Sonora-
fjellene, sør i Arizona. Moren var en cherokee 
medisinkvinne. De levde av å være skuespillere, 
sangere og musikere. Alt som barn begynte Sil-
verbird å opptre sammen med foreldrene, som 
også var opptatt av å ivareta verdiene fra sin 
indianske kultur.

– Jeg hadde veldig omsorgsfulle og varme 
foreldre. Familierøtter er viktig. I moderne 
samfunn er familierøttene ofte fraværende. Jeg 
tror at mange oppvoksende ikke har et nært 
forhold til besteforeldrene sine, og mange vok-
ser opp uten kontakt med far, sier Silverbird, 

som selv har tre voksne sønner.
 – Vi må hedre vår far og vår mor, vi kan 

uansett ikke bytte dem ut, sier Silverbird. – Jeg 
blir oppsøkt av mange 50 år gamle barn som 
ikke liker foreldrene sine. Den holdningen ska-
der bare dem selv. Hvordan kan du bære nag 
til foreldrene dine i den alderen? Du bør alltid 
søke forsoning med dem, om du ikke allerede 
har gjort det. Et godt forhold til foreldrene dine 
er de beste røttene du kan ha. Dette er en av 
tingene som ofte mangler i verden i dag.

 Silverbird etterlyser også mer respekt for 
de eldre.

– En av indianernes viktigste tradisjoner er 
å fortelle historier. Vi samler alle barna i tipier 
og en av de eldre forteller. Historiefortelling 

mangler i den vestlige verden i dag og de unge 
trenger dette. Alle pensjonister på gamlehjem 
bør komme til skolene for å snakke om livet 
sitt. Alderdommen er en viktig del av livet, som 
ikke lenger anerkjennes i Vesten. Disse men-
neskene, som har mye livserfaring, råtner bort 
på gamlehjem. Hvis barna fikk høre hva de 
hadde å fortelle, ville barna trolig bli forelsket i 
dem. Og sjansen er større for at barna selv ville 
fortelle historier når de ble eldre. Også de eldre 
ville tjene på en slik ordning. De ville føle at de 
fortsatt er viktige og fortsatt har noe å tilby. 

INTUITIVE DYR
I sin selvbiografi forteller Silverbird at hans 
beste venn i noen av barneårene var en ulv. 

– indianer med         e! mangfoldig liv
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Det ga ham ekstra respekt for dyr. 
– Indianerne framtrer ofte ikledd fjær. Vi 

etterligner dyreriket i våre danser og i nes-
ten alt vi gjør. Vi har mye å lære av dyrene. 
Ved den første tsunamien døde over 100 000 
folk, men lite dyreliv gikk tapt. Årsaken er at 
dyrene bruker ESP (Extra-Sensory Percep-
tion). Dyrene fulgte intuisjonen sin og trakk 

innover i landet forut for tsuna-
mien. Det gjorde ikke mennes-
kene. Vi er også født med denne 
sansen, men vi ga slipp på den 
for lenge siden, fordi vi nå er 
«siviliserte». 

Ved sine opptredener ber han 
ofte folk om å stå i en sirkel og 
holde hverandres hender.

– Vi gjør ikke dét så ofte nå 
om dagen. Dyr er annerledes, de 
har respekt for hverandre og de 
leker med hverandre. 

 Silverbird hevder at f.eks. 
hester kan kjenne vår energi.

– En hest kan vite om du er vennlig eller ei, 
ved å kjenne på energien. Vi også bør i større 
grad relatere ut fra energi. Vi har den samme 
følsomheten som dyreriket har. 

FØDT BLIND
Silverbird ble født blind. Han begynte å 
kunne se i en alder av fire og et halvt år. Ifølge 
ham selv var dette resultat av spesifikke medi-

tasjons og -konsentrasjons-teknikker som 
han hadde praktisert.

– Mine opplevelser av en verden i mørke 
lærte meg ting jeg aldri kunne ha lært meg 
i verdenen av lys. Det er fantastisk å ha hatt 
den opplevelsen. Jeg lærte å se ting som andre 
mennesker ikke kan se. Jeg lærte å sanse hvem 
folk virkelig er, dypest sett. Jeg kan også lese 
folks tanker, selv over lange avstander. Lenge 
ønsket jeg ikke å gjøre dette. Men så forstod 
jeg at jeg ikke kan flykte fra disse evnene, og 
at jeg burde bruke dem når det kan hjelpe 
andre. 

I begynnelsen var det vanskelig for Silver-
bird å finne seg til rette i verdenen av lys.

– Jeg trakk meg tilbake. Jeg satt i et hjørne 
og observerte andre, usikker på hva jeg skulle 
si og gjøre. Jeg var sjenert og jeg stammet. 

OBAMA
Familiebånd er viktig mener Silverbird. Pre-
sident Barack Obama er ifølge Silverbird den 
første amerikanske presidenten som er en 
skikkelig familiemann.

– Han elsker kona og barna sine. Jeg vil 
påstå at 95 prosent av de andre presidentene 
hadde elskere på si. Det er ikke nødvendigvis 
ille. Men Obama har bragt familien tilbake, 
han viser hvordan en familie skal være. Han 
er et eksempel for andre. Familie-kjærlig-
heten mangler i USA. Det er i kjærligheten 
innad i familien at alt har sin begynnelse. 

«Respekt, slik jeg omtaler det, er 
enda viktigere enn kjærlighet. 

Hvis vi ikke kan respektere hver-
andre, er det vanskelig å ha
kjærlighet for hverandre»

   Det hender Silverbird leder indianske 
seremonier, også i Norge. Han mener 
det kan hjelpe oss å oppleve en dypere 
forbindelse til oss selv og med naturen.

   Silverbird er svært populær som 
artist og foredragsholder på alternativ-
messer i hele landet. Her forteller  
han blant annet mer om verdier  
og verdensbilde i indiansk kultur.
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Silverbird syntes også det var bra at Obama 
henvendte seg spesielt til USAs urbefolkning 
da han ble president.

– De første fire årene fokuserte han mye på 
vårt folk. Han endte noen av sine taler med 
å si «jeg vil være en president for hele fol-
ket, også latinamerikanerne og indianerne.» 
Slik ga han indianerne i Amerika tilbake noe 
av sin stolthet og verdighet, som har vært 
fraværende siden den hvite mann kom til 
vårt land. Ingen har virkelig brydd seg om 
oss, ingen presidentkandidat har noensinne 
nevnt indianerne, fordi de var redde for å 
miste stemmer hvis de nevnte vårt folk. Slik 
var det ikke med Obama. Ikke bare nevnte 
han oss, han inviterte oss til og med til Wash-
ington. Han har også ansatt noen indianere 
i Det hvite hus. Men det er viktig å forstå at 
det er begrenset hva han kan få til på dette 
området. Han har så mange andre problemer 
å ta seg av. 

SVEKKER MODER JORD
Silverbird sier at mye av menneskets aktivite-
ter svekker Jordas evne til å opprettholde våre 
liv. Og da tenker han ikke bare på naturøde-
leggelser og forurensning.

– Det er trist at vi ikke kan fokusere mer 
på samarbeid. Det eksisterer alt for mange 
forskjellige tenkemåter som er i konflikt 
med hverandre. Noen mennesker fokuserer 

på fellesskap og samarbeid, men ikke mange 
nok. Dette har mye med bevissthet å gjøre, og 
Jorda fungerer også ut fra bevissthet. Hvis vår 
bevissthet er svak, gjør vi også Jorda svakere. 

Hva er løsningen? Kjærlighet og respekt, 
sier Silverbird.

– Respekt, slik jeg omtaler det, er enda 
viktigere enn kjærlighet. Hvis vi ikke kan 
respektere hverandre, er det vanskelig å ha 
kjærlighet for hverandre. 

Silverbird mener at livet i det moderne 
samfunnet er avskåret fra tilværelsens rea-
liteter. Han nevner smart-telefoner, TV og 
Facebook.

– Mye av det tar oss vekk fra livets reali-
teter og gir oss illusjoner. Og det er ikke en 
gang varige illusjoner. Vi kan bli oppslukt av 
noe i to minutter, og deretter gå videre til noe 
annet minuttet etter. For den oppvoksende 
generasjonen er det vanskelig å lære seg å ha 
et stabilt sinn. 

Samtidig ser Silverbird på internett og 
Google som det 21. århundrets mirakel, og 
han er ikke redd for å be nabogutten på 19 
år til råds om PC-bruk.

– Ved å google kan du finne alt du måtte 
trenge. Men vi må bruke internett konstruk-
tivt.

FLOKKDYR OG DIKTATURER
6,5 milliarder av menneskeheten er «flokk-
dyr», sier Silverbird, og hevder dette er viten-

skapelig understøttet gjennom forskning. 
– Sigmund Freud og nevøen Edward fant 

ut at verden er dum, det er ordet de brukte, 
tilføyer Silverbird. Og legger til at ved å følge 
andre slipper man å tenke selv, noe mange 
opplever som bekvemmelig.

– Er ikke dette litt pessimistisk?
– Mennesker har fantastisk intelligens også, 

men de liker ikke å snakke for seg selv. Sin-
net er et veldig kraftfullt instrument. Sinnet 
skapte datamaskinen og moderne vitenskap. 
Svært mye verdifullt i verden er skapt av men-
nesket. Likevel velger flertallet å være flokk-
dyr; å følge andre. Da Fidel Castro tok over 
Cuba, kastet han ut de gamle autoritetene 
og gjorde de unge til Castro-tilhengere. Du 
kunne ikke si noe imot Castro eller Castro-
tilhengerne. Men det var ikke rettferdig at 
verdenssamfunnet og Amerika kalte Castro 
for en diktator. I mange tilfeller fungerer folk 
best med en slik leder. Et annet eksempel er 
Irak, hvor det fortsatt er store problemer. Det 
er bombing og folk som dreper hverandre. 
Mange slike land trenger kanskje en sterk 
mann som holder dem samlet. Men det er 
selvfølgelig ikke bra om disse mennene blir 
selvopptatte, grådige og mangler samvittig-
het. 

Silverbird bruker igjen naturen som 
eksempel, der lederindivider ofte skiftes. Slik 
har det også tradisjonelt vært i indiansk kul-
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tur, forteller han.
– En leder bør være en som har kunnskap, 

og det trenger ikke være bok-kunnskap. Du 
kan ha kunnskap om mennesker og om natu-
ren. Folk vil gjerne følge en slik person.

SVETTEHYTTER OG SEREMONIER
Renselses-seremo-
nier, slik som bruken 
av «svettehytter», er 
velkjente aspekter 
ved indiansk kultur. 

– I din biografi 
hevder du at når slike 
seremonier utføres av 
vestlige mennesker, 
f.eks. av selvutnevnte 
sjamaner, så vil det 
ikke ha den samme 
healingkraften som 

hvis det ledes av en indianer. Det mister sin 
tradisjonelle og spirituelle verdi?

– Absolutt. Årsaken er veldig enkel. Hvor-
for går du til en doktor? Fordi han har studert 
i minst seks år for å bli lege. Derfor stoler 
du på vedkommende. Når du går til en svet-
tehytte-seremoni, så utføres seremonien av 
medisin-menn. De har gjort dette hele livet 
sitt. De vet hver minste ting man kan vite om 

svettehytte-seremonien, og de vet hva som 
kreves for å bygge en svettehytte. Hele pro-
sessen, fra man bygger hytta til selve seansen 
er fullendt, er en seremoni. I boka mi nevner 
jeg en person fra California som holdt en slik 
seremoni i Arizona. Han hadde 63 personer 
i svettehytta. Hver betalte over 1000 dollar. 
Han var bare opptatt av pengene. Hadde han 
brydd seg om deltakerne, ville han ha leid 
inn noen medisinmenn. Han befant seg i et 
område hvor det var mange indianere. Først 
og fremst så skal du ikke holde en seremoni 
for 60 mennesker. Med flere enn 25 delta-
kere i en svettehytte mister du muligheten til 
å lede energien slik at healing kan inntreffe. 
I svettehytta var det folk som ikke fikk puste. 
17 kom på sykehus. To eller tre døde. 

I forbindelse med et norgesbesøk nå nylig 
ble Silverbird spurt om å lede en svettehytte-
seremoni. Noe han sa ja til. 

– Men jeg sa også «dere må forstå at det 
tar tid, og det krever mye forberedelser for 
at jeg kan gjøre det». Til slutt ga de slipp på 
ideen. Men hvis en legitim person skal lede 
en slik seremoni, er han nødt til å gi regler 
og retningslinjer for det som skal skje. Og jeg 
kjenner disse reglene og retningslinjene. En 
svettehytte er et indiansk fenomen. Vil man 
lage en sauna, så er det noe annet.

«En leder bør være en som har 
kunnskap, og det trenger ikke være 
bok-kunnskap. Du kan ha kunnskap 

om mennesker og om naturen»

Tradisjonell indiansk musikk og 
fløytespill handler også om å sende 
takk til moder jord og å ferie livet og 
fellesskapet.
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TILBAKE TIL DET ENKLE
Å lytte før man snakker, er en av tingene han 
mener vestlige mennesker kan lære fra india-
nernes kultur.

– Den som snakker vet allerede hva han 
snakker om. Den som lytter, lærer mest. Hvis 
du ikke lytter, lærer du ikke.

Mange vestlige ønsker å høre 
om indianernes historie.

– Jeg har sammenlignet 
indianernes historie med euro-
peernes historie. Forskjellene er 
ikke så store. Men europeernes 
moderne historie og påvirknin-
gen fra sivilisasjonen startet mye 
tidligere enn hos oss. Da den 
hvite mann kom til vårt land, 
hadde vi ikke engang tatt i bruk 
hjul til å lage vogner etc. Så vi 
var ikke like utviklet som europeerne. Derfor 
var det lettere for dem å ta over landet vårt. 
Men vi lærte fort å beherske mye av det som 
europeerne brakte med seg, og vi ble fascinert 
av det. 

Silverbird tror at europeerne i utgangs-
punktet hadde mye av den samme kunn-
skapen som indianerne hadde om livet og 
naturen. 

– Jeg tror at indianerne, i motsetning til 
europeerne, beholdt denne kunnskapen 
fordi de ikke hadde noe annet å holde fast 
ved. Mens den vestlige verden kunne bevege 
seg framover – om du ønsker å se det slik – 
det var evolusjon, i betydning konstant end-
ring. Bare tenk på at vi for 15 år siden ikke 

brukte mobiltelefon. Mange indianere har 
ikke mobiltelefon den dag i dag. De ønsker 
ikke å ha det.

Det jeg kan lære folk i dag, er at de må 
komme ut av dette skallet igjen og åpne seg 
– og gå tilbake til en del gamle måter å gjøre 
ting på, sier Silverbird.

– Mange mennesker gjør dette nå. Mange 
unge mennesker i Hellas flytter fra byene, 
tilbake til foreldrene og besteforeldrene som 

bor på gårder, hvor de begynner å dyrke sin 
egen mat. Dette er ting jeg har snakket om 
i lang tid. 

– Vi beveger oss så fort at vi har blitt tvun-
get til å tenke fortere. Men kan kroppen 
virkelig takle dette? Mange kropper klarer 

det ikke. Jeg møter mange men-
nesker som har det slik, mange 
av dem i Norge. Folk kommer til 
meg for konsultasjon. De har bare 
20 prosent av sitt normale energi-
nivå tilgjengelig. Ting går for fort 
for oss. På mitt nye album har 
jeg en sang som heter «Slow and 
Easy». Der spør jeg «hvor går du? 
Du kommer ingensteds. Du has-
ter av sted, men vet ikke hvor du 
er på vei», avslutter Silverbird.   
 

Les mer om Silverbird på www.silverbird.at

motsetning til situasjonen for de 
fleste indianere på 1900-tallet var 

foreldrene hans anerkjente skuespil-
lere, sangere og musikere. Av sju barn 

var han den eneste som ikke er født i 
New Mexico, men i Placentia, California. 
Foreldrene hans var da på vei til Holly-
wood hvor faren hadde planer om å bli 
film-skuespiller.
 Han tilbragte mye av oppveksten 
på reisefot med familiens omreisende 

show i Arizona, New Mexico og Colo-
rado. Showet bestod av en blanding av 
sirkuslignende underholdning (klovneri, 
trylling, akrobatikk etc.) samt dans og 
sang. Allerede som barn fremførte Sil-
verbird sang og akrobatikk i showene. 
Som voksen har han vært på scene, film 
og TV i USA, Europa og Asia med stjer-
ner som Diana Ross og Eartha Kit. Han 
spiller gitar, fløyte og perkusjons-instru-
menter under sine egne konserter med 

spirituell indiansk musikk. 

Som fredsambassadør for FN reiser han 
verden rundt for å bringe budskap om 
fred og føre indianernes kulturarv videre. 
Han har forelest ved ledende universitet 
som Columbia og Stanford, samt ved 
universiteter i Østerrike og Sveits.

Kilder: Selvbiografien «My Life in Two Worlds» 

og www.silverbird.at

«Den som snakker vet allerede
hva han snakker om. Den

som lytter, lærer mest. Hvis du
ikke lytter, lærer du ikke»

JOSEPH REUBEN  
SILVERBIRD
Født : 27. juli 1930 i California, USA.
Bor:  I Østerrike
Oppvekst: Faren var nedhni-apache-indianer, 
 som kommer fra Sonora Fjellene, sør i Arizona.
 Moren var en en cherokee medisinkvinne. 
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