
                                                Rudolf Steiner om vaccine 

                                                   Af Niels Henrik Nielsen 

   Der er ingen tvivl om, at et af de helt store temaer i øjeblikket er vaccination. I medierne er der time for 

time blevet berettet om udviklingen af de nye vacciner mod Covid-19. Vi hører dagligt, hvor mange der 

bliver vaccineret osv. Nogle er begejstrede for den nye vaccine, andre er bekymrede over, om det er 

forsvarligt at bruge en helt ny type vaccine, som de mener, ikke er testet nok. På de sociale medier bølger 

diskussionerne. Mange er stærkt kritiske overfor hele situationen og den nye vaccine i særdeleshed. I den 

forbindelse bringes der også udtalelser af Rudolf Steiner på banen. Disse citater er dog ofte dårligt 

oversatte, mangelfulde og revet ud af deres sammenhæng. Det skaber uklarhed, forvirring og måske angst. 

Som regel begrænser citaterne sig også til de ”negative” sider – man får ikke modvægten.    

   Mig bekendt har R. Steiner ikke udtalt sig decideret hverken for eller imod vaccination. Han har beskrevet 

forskellige sider af deres virkninger, og at der i spørgsmålet om vaccination opstår flere store paradokser. 

Spørgsmålene rummer så mange aspekter, at man nok skal være forsigtig med at instrumentalisere 

udtalelserne til at tale for eller imod det ene eller andet synspunkt.  Der kan ikke opfordres kraftigt nok til 

selv at studere sammenhængene i de pågældende foredragsrækker. Derved kan det måske undgås, at der 

opstår forvirring i stedet for indsigt. Udtalelserne kan kun forstås i deres rette sammenhæng. 

Dette er således ikke en stillingtagen til, om man skal vaccinere eller ej, men et første forsøg på at sætte de 

mest anvendte citater ind i deres rette sammenhæng. 

                                                                 Den spirituelle opdragelse 

   R. Steiner har talt om vaccination i forskellige situationer – f.eks. i forbindelse med epidemier, sygdomme 

osv. Her er sammenhængene yderst komplicerede. I 1910 er talen om koppevaccination.  Her taler R. 

Steiner om følgende: Der er ofte en karmisk grund til at man bliver syg. En svaghed eller ensidighed, som 

man har udviklet, skaber et slags organ i én, en disposition. Man søger en bestemt sygdom – en epidemi. 

Gennem sygdommen kan man udvikle sig og udleve karma. Hvis man fjerner muligheden for at kunne 

udleve karma, f.eks. gennem vaccination, så fjerner man kun den ydre side, organet, man fjerner ikke den 

indre årsag. Den må så senere udleves på anden vis, men man er blevet forskånet for sygdommen. Dybest 

set har det den konsekvens, at hvis man vaccinerer, så er man egentlig også forpligtet til at give et 

nødvendigt modstykke. Man må give det vaccinerede menneskes sjæl noget, så det senere selv kan udvikle 

det, som det ville have udviklet gennem sygdommen – men som den ikke kan pga. vaccinen.  ”Vaccination 

vil ikke skade noget menneske, hvis det senere i livet får en spirituel opdragelse.” I den sammenhæng peger 

R. Steiner på, at lige netop ved kopper, er smitten i høj grad psykisk betinget. Derfor kunne en tilstrækkelig 

spirituelt udviklet bevidsthed holde sygdommen borte - uden vaccination. Her bliver Rudolf Steiner spurgt 

om, hvad man så gør i områder, hvor man ikke kan opdrage spirituelt. Svaret er: ”så må man vaccinere”. 

Dette også ofte benyttede citat angår således specifikt koppevaccinationen.                                                                                                                                                                                                               

R. Steiner gør i denne sammenhæng opmærksom på, at lige som vi kan forstå, hvorfor sygdomsbekæmpel- 

se gennem vaccine er opstået, så kan man også forstå, hvorfor der er nogle mennesker, der har modvilje 

mod vaccination.  Denne modvilje er udtryk for, at man fornemmer, der mangler noget, at der ikke gives 

det nødvendige spirituelle modstykke til vaccinen. Disse ting kan studeres i GA 120, foredragene fra 25. og 

26. maj 1910 og GA 314, 22. april 1914. 

                                                                   

 



                                                                                Fanatisme 

 Et andet citat, som ofte bringes frem, er, at man ikke skal være fanatisk mht. vaccination. Denne udtalelse 

er dog også gjort i sammenhæng med koppevaccinationen og i en ganske specifik situation – samme dato i 

GA 314. Foredraget er holdt for læger og medicinstuderende og knytter umiddelbart an til det før nævnte 

svar:  ”så må man vaccinere”.  Hele citatet:  

”Spørgsmål: Når forholdene er sådan, som f.eks. i vores egn, hvor indvirkningen gennem opdragelse osv. er 

meget svær, hvordan skal man så forholde sig? Svar: Så må man netop vaccinere. Der er ikke andre 

muligheder. For den fanatiske stillen sig imod disse ting er det, som jeg, ikke af medicinske grunde, men af 

alment antroposofiske grunde, helt og holdent ikke ville anbefale. Den fanatiske stillingtagen imod disse 

ting er ikke det, vi tilstræber. Men vi vil gennem indsigt i det store hele gøre tingene anderledes. Når jeg var 

venskabeligt forbundet med læger, har jeg altid anset det [den fanatiske stillingtagen] for at være noget, 

der skulle bekæmpes. F.eks. ved Dr. Asch, som absolut ikke vaccinerede. Det har jeg altid bekæmpet. For 

hvis han ikke vaccinerer, så er der bare en anden, som vaccinerer. Det er en fuldstændig uting sådan at gå 

fanatisk frem i det enkelte/enkeltting.”  

Spørgsmålet om at vaccinere retter sig således til lægerne – i en given situation. Samtidig fremgår det, at 

fanatisk stillingtagen imod vaccination eller andre ting, ikke tilstræbes – af alment antroposofiske grunde. 

Jeg vil mene, det betyder, at fanatisk stillingtagen ikke er befordrende for det alment antroposofiske. 

                                                                 Forskellige typer vaccine 

                                                                                                                                                                                                            

I GA 319 (29.august 1924) gør R. Steiner opmærksom på forskellen mellem vaccine, som stammer direkte 

fra mennesket, og vaccine, som stammer fra koen eller andre dyr. Vaccine, som kommer fra mennesker, 

påvirker kun legemet, vaccine, som stammer fra dyr, griber ind i æterlegemet, dvs. vores livskræfter og ikke 

mindst vores tænkning. I denne sammenhæng opstår selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan den nye 

vaccinetype, mRNA-vaccinen, virker på væsensleddene. Her må vi afvente, hvad den antroposofisk 

baserede medicinske forskning viser. Jeg tror i skrivende stund ikke, at der allerede kan siges noget med 

sikkerhed om dette.  (Foredragene i GA 319 henvender sig til mennesker med medicinsk indsigt).                                                           

                                                                   

          Det dybere problem 

 Én ting er, hvis den, der vaccineres, er så heldig at vokse op i en omgivelse med spirituelt arbejdende 

mennesker, som giver en spirituelt funderet opdragelse. En anden ting er, hvis man ikke er så heldig. Det er 

her vaccinen bliver betænkelig. Den bliver, ifølge R. Steiner, så til en slags ahrimansk kraft, som binder 

sjælen til legemet.  Man kan ikke komme ud af en materialistisk grundfølelse. Mennesket bliver 

gennemtrængt af et fantom, som forhindrer det i at få det sjælelige fri af den fysiske organisme.  Det er det 

egentligt problematiske.   På den anden side bevirker vaccination og bedre hygiejniske forhold i det hele 

taget, at livsforholdene bliver langt mere tålelige.  (GA 314). Disse forbedrede forhold har dog en slagside.                        

Efterhånden som det fysiske liv bliver lettere pga. hygiejne og vaccination, og man derfor ikke længere kan 

opsøge de sygdomme, man egentlig skulle ”bruge”, så bliver sjælen påvirket på en omvendt måde. Den 

begynder at opleve en vis tomhed, en utilfredshed – den mangler noget. Sjælen føler mindre og mindre 

tilskyndelse til at komme videre ud fra sig selv, og i stedet opsøger den alle mulige ydre adspredelser og 

oplevelser. Men på længere sigt er der alligevel håb: 

 ”Sådan ser vi, at det, som kommer ud af den materialistiske livsopfattelse, vel gør det ydre liv lettere, 

men skaber vanskeligheder for det indre liv. Vanskeligheder, som ud af sjælens lidelser fører til at søge en 



spirituel verdensanskuelses indhold. Den spirituelle verdensanskuelse…….kommer således de sjæle i 

møde, ….som ikke længere kan finde nogen tilfredsstillelse…. Sjælene vil søge at optage nyt [udefra], 

indtil elasticiteten fra den anden side virker så stærkt, at sjælene vil forene sig med det, man kan kalde 

åndeligt liv. På den måde findes der et forhold mellem hygiejnen og den åndsvidenskabelige 

verdensanskuelses fremtidshåb.” Dette stammer også fra foredraget d. 26. maj 1910 i GA 120. 

                                                                                 Håbet 

 Vi ser, at selv om vaccination osv. kan være problematisk, så er der også håb. Der ligger en visdomsfyldt 

fremtidskim gemt. Meget kan modvirkes og opvejes gennem en spirituelt fundereret opdragelse, et 

spirituelt funderet arbejde. Det gælder både børn og voksne. Det tyder på, at det omtalte fantom til en vis 

grad kan pacificeres og uskadeliggøres. Det kræver dog et bevidst arbejde. Skulle man ikke få en spirituel 

opdragelse, hvorved en vaccine kan komme til at virke negativt, så vil sjælen dog før eller siden alligevel lide 

så meget under tomheden, at den til sidst vil søge det åndelige liv. Der er store forhindringer på vores vej til 

friheden!     

                                                                    Den nye tids udfordring                                                 

   Nogle af de citater, der kommer til at virke meget skræmmende, drejer sig om vacciner, der kan få 

mennesket til at miste interessen for det sjælelige og åndelige. Disse florerer bl.a. på internettet og er f.eks. 

blevet til ”… der vil komme en vaccine, som vil afbryde vores forbindelse til det åndelige…”. Uden den rette 

sammenhæng er disse citater meget problematiske at forholde sig til. 

    R. Steiner taler om dette i foredrag fra 1917.  To gange i foredragsrækken: ”De spirituelle baggrunde for 

den ydre verden. Mørkets ånders nedstyrtning.” (GA 177, 7. og 27. okt.)  Et andet sted er i samlingen: 

”Individuelle åndsvæsner og deres virke i menneskets sjæl”, nærmere bestemt i det første af to foredrag: 

”Bag kulisserne for de ydre begivenheder” (GA 178, 6. nov.) Disse foredrag er holdt for mennesker, der 

havde beskæftiget sig med åndsvidenskab gennem lang tid! 

   Hvilke sammenhænge taler R. Steiner ud fra? (For nogen vil det være velkendt). Han beskriver, at 

mennesket har forandret sig. Gennem årtusinder har vores jordiske bevidsthed udviklet sig. Det har 

bevirket, at sjæl og legeme har gennemtrængt hinanden helt. Dette er tilfældet i den græske og romerske 

kultur og helt op i 1800-tallet. De spirituelle oplevelser, som mennesket har haft, er kommet udefra, 

gennem sanseoplevelsen. Efterhånden er denne strøm blevet svagere; sanseoplevelsen bliver mindre og 

mindre åndelig. På denne måde har materialismen efterhånden kunnet udvikle sig. Denne udvikling har 

været fuldt berettiget.  Men nu er en ny tid begyndt. Den er begyndt i slutningen af det 19. århundrede, 

nærmere bestemt i 1879. Det bliver igen muligt at have spirituelle oplevelser og erkendelser, - men de må 

erhverves selvstændigt og frit. De spirituelle impulser kommer ikke længere udefra, men må nu bevidst 

hentes frem fra vores dybeste indre.   

Der er dog gået noget forud.  R. Steiner skildrer en kamp i den åndelige verden. Mørkets ånder, hvilket er 

englevæsner, der nu stiller sig i opposition til de magter, der arbejder for menneskehedens udvikling, ville 

forhindre, at den spirituelle visdom igen kunne begynde at strømme ned til menneskene. Derved ville 

materialismen kunne udvikles endnu mere og stærkere på jorden. Mørkets ånder lykkes ikke med deres 

forehavende. De taber kampen mod Ærkeenglen Michael og de engle, der kæmper på hans side. De stødes 

ud af den åndelige verden og ned på jorden. Gennem denne sejr bliver det muligt for den åndelige visdom 

igen at strømme til menneskene.  

    For at mennesket kan blive modtageligt for de spirituelle impulser, gennemtrænger sjæl og legeme ikke 

længere hinanden helt. Forbindelsen er løsnet en lille smule – mennesket blevet mere åbent. Denne 



åbenhed må udvikles langsomt, og mennesket må blive mere og mere bevidst om den.                                                                  

Det, at sjæl og legeme ikke længere gennemtrænger hinanden helt, betyder dog også, at der opstår 

tomrum i mennesket. Det giver mørkets ånder, de materialistiske og modstræbende væsner, mulighed for 

at trænge ind i mennesket. De trænger hovedsageligt ind i hovedet. På den måde strømmer der to slags 

åndelighed ind i os.                                                                                                                                                                                                           

Et sted beskriver R. Steiner situationen på den måde, at der nu strømmer en mægtig bølge af spirituelle 

impulser ind i mennesket – men de strømmer ind under bevidstheden. I den almindelige vågne bevidsthed 

virker de ”gamle” forestillinger, som er udformet i den tid, hvor mennesket var helt bundet til det jordiske.  

Som nævnt virker mørkets ånder først og fremmest ind i hovedet, hvor de nu forsøger at forstærke den 

materialistiske tankegang. Mennesket stilles på den måde ind i en dramatisk kamp mellem det gamle, som 

bliver forstærket, og de nye spirituelle impulser, som til en begyndelse forbliver ubevidste. (GA 187, 1. jan. 

1919.) De modstræbende, materialistiske væsner ser muligheden for at fortsætte den kamp de forsøgte at 

vinde i den åndelige verden. De vil gøre alt for at forhindre, at mennesket bliver bevidst om de åndelige 

impulser, der strømmer ind i det. De vil binde bevidstheden til legemet. Derved vil disse væsner kunne 

udvikle sig selv videre. De inspirerer os med alskens tanker, følelser og viljesimpulser, som alle går ud på at 

tænke og behandle mennesket som et rent legemligt og jordisk væsen. Alt, hvad der kaldes sjæl og ånd, er 

noget sygeligt. Det, som store kunstnere f.eks. har skabt, har kun været muligt, fordi deres geni i 

virkeligheden har været patologisk. Geniale kunstværker opfattes som noget, der udspringer af en sygelig 

tilstand.                                                                                                                                                                                             

Samtidig vil de modstræbende åndelige væsner forsøge at lede de positive åndelige impulser i forkerte 

retninger og derved skabe forvirring. De vil også bestræbe sig på, at nogle spirituelle indsigter skal komme 

for tidligt og kun forbeholdes nogle enkelte mennesker, som derved får magt til at misbruge disse på 

egoistisk vis. R. Steiner nævner flere eksempler, som dog af pladshensyn ikke skal nævnes her. (Se de to 

foredrag i GA 177, og de øvrige foredrag i hele GA 177). 

                                                   Vaccination mod åndelige tilbøjeligheder 

   Disse væsner inspirerer først mennesker til at tænke den tanke, at det er sygeligt at tale om sjæl og ånd. 

Næste skridt vil være at forsøge sig med en vaccine mod disse sygelige tendenser. Man vil gøre kroppen 

”sund”, så den ikke udvikler tanker om en sjæl osv.  

  ”Man vil se det som et sygdomssymptom, hvis mennesket udvikler sig sådan, at det kommer til begrebet: 

Der findes en ånd eller en sjæl. – Det vil være syge mennesker. Og man vil finde – det kan De være helt 

sikker på – det pågældende lægemiddel, hvorigennem man kan virke. Dengang [koncilet i 869] afskaffede 

man ånden. Sjælen vil man afskaffe gennem et lægemiddel. Man vil ud fra en ”sund anskuelse” finde et 

vaccinationsmiddel, så man så vidt muligt i den tidlige ungdom, om muligt allerede ved fødslen, kan 

bearbejde organismen, så dette menneskelige legeme ikke kommer til tanken: Der findes en sjæl og en 

ånd.” (GA 177) 

 ”… Jeg har sagt til Dem, at mørkets ånder vil forsøge at inspirere deres gæstgivere, mennesket, som de vil 

bo i, til ovenikøbet at finde en vaccine for sågar i den tidligste ungdom på omvejen over legemet at drive 

enhver tilbøjelighed til spiritualitet ud af mennesket...”  (GA177) 

”Sådan en strømning – ved nogle mennesker kan den allerede bemærkes – vil fordybe sig mere og mere. Der 

vil opstå den længsel, at dét bliver [til] en almen dom: Det spirituelle, det åndelige er naragtigt, er vanvid! – 

Det vil man forsøge at opnå derigennem, at man præsenterer vacciner, at man, lige som man er kommet på 

vacciner, der er beskyttelse mod sygdomme, så vil man nu komme på vacciner, som påvirker det 

menneskelige legeme, så det ikke giver de spirituelle tilbøjeligheder bolig i sjælen. Man vil vaccinere 



mennesket mod anlægget for åndelige idéer. Det vil man i det mindste tilstræbe: man vil forsøge sig med 

vacciner, så mennesket allerede i barndommen mister trangen til det åndelige liv…….” (GA178) 

   Disse tre citater, som i øjeblikket ofte gengives i forskellige variationer, kan meget nemt skabe total 

afmagt og angst, måske raseri. Men er disse følelser ikke også lige netop noget, som de modstræbende 

væsner ønsker at fremkalde hos mere spirituelt anlagte mennesker. Man begynder måske at tvivle på de 

positive åndelige kræfters styrke –, og man tvivler på ”Jeget”. 

   Mht. de nye vacciner mod Covid-19 så er det her meget vigtigt at bemærke, at R. Steiner udtaler, at 

vaccinerne mod åndelige tilbøjeligheder skal gives i den tidligste barndom, helst lige efter fødslen. Som det 

ser ud lige nu, så gives de nye vacciner ikke til børn og unge under 16 år! 

   (Samtidig er det nok godt at besinde sig på, at vi faktisk konstant ”vaccineres” mod ånden gennem 

medier, fødevarer, elektromagnetisk stråling, alkohol, uddannelsessystemer osv. osv. Det er simpelthen de 

vilkår, vi jo dybest set har valgt at leve under – for på lang sigt at kunne kæmpe os igennem til åndelig 

frihed) 

                                                                             Automaten 

Ikke nok med det, så taler Rudolf Steiner i GA 205 om, at man vil udvikle en vaccine, som, hvis den f.eks. 

gives i syvårsalderen, vil gøre, at børnene slet ikke vil behøve at gå i skole. De vil udvikle en lynende 

intelligens. Man vil have den opfattelse, at sjælen er noget der udelukkende kommer fra legemet og derfor 

ikke kan opdrages. Derfor må man opdrage gennem legemet, f.eks. vha. vacciner. Dette vil være meget 

mere effektivt end tanketvang. Mennesket vil blive ”overordentlig klog, men det ville slet ikke have nogen 

bevidsthed om det. Klogheden ville komme af sig selv.” Mennesket ville blive til en automat. (Ga 205, 3.juli 

1921). Foredraget bør selvfølgelig læses i sin helhed. Hvis man læser videre i foredraget, vil man se, at R. 

Steiner her skildrer en tendens, en mulighed – ikke en absolut kendsgerning. Man ville gennem en sådan 

vaccine kunne bevirke, at æterlegemet straks løsnede sig fra det fysiske legeme, hvorved der ville indtræde 

en levende forbindelse med kosmos. Men dette ville være helt ubevidst og automatisk. For at modvirke 

disse tendenser, er Waldorf-pædagogikken sat i verden! Det afgørende er, at de ahrimanske væsner kun 

ville kunne virkeliggøre deres forehavende helt, hvis de virkede alene i verden. Det bliver vanskeligere for 

dem, når der er også positivt virksomme spirituelle impulser, f.eks. Waldorfpædagogikken.   

                                                                            Er vi fortabte? 

   Når R. Steiner gør opmærksom på disse ting, er det for at skærpe vores bevidsthed. Mørkets ånder 

lykkedes ikke med deres forehavende i den åndelige verden. Om de lykkes i den jordiske verden, afhænger i 

høj grad nu af menneskene.  Utallige hjælpere er parate til at virke sammen med os. Han gør igen og igen 

opmærksom på, at både englene og de døde kan hjælpe i denne kamp. De modstræbende væsner er 

blandt os, men ”vi må holde vagt, så vi lægger mærke til, hvor de møder os,…, For det farligste i den 

nærmeste fremtid vil være at udlevere sig ubevidst til disse indflydelser, som jo er der….”. Vi kan 

gennemskue det, hvis vi vil – vi kan søge hjælp, hvis vi vil. 

                                                                        Findes der en vej? 

  Som nævnt befinder vi os i en mægtig kamp – kampen om den spirituelle visdom eller kampen mod 

ånden. Første skridt er at gøre sig bevidst, at denne kamp udkæmpes i enhver af os. Forholdene er 

overordentligt komplicerede, og vi må ifølge R. Steiner udvikle begreber, der er så rummelige, så 

omfattende, at de kan gennemskue, hvad der foregår. Enhver form for simplificering vil føre væk fra 

erkendelsen. En afgørende indsigt er, at vores modstandere ikke er andre mennesker, men åndelige væsner 



– modstræbende, materialistiske, ahrimanske væsner. De ønsker ikke at blive erkendt. Erkendelsen af deres 

virke og deres ”metoder” er det, de frygter mest. Og det værste for dem er det frie åndsliv. Fra det udgår 

der et brændende lys, som de ikke kan tåle. Modvægten mod disse væsner og den omtalte vaccine er at 

arbejde åndsvidenskabeligt og bruge åndsvidenskabens resultater i det godes tjeneste; her betoner R. 

Steiner igen og igen, at det pædagogiske arbejde spiller en altafgørende rolle. Det afgørende er måske ikke, 

om f.eks. den nye vaccine er skadelig, men om den antroposofiske bevægelse - i sin substans - er stærk nok 

til at stille den spirituelle modvægt, der kan forhindre, at de modstræbende kræfter kommer til fuld 

virksomhed. 

 ”…Hvis man kun vil ordne det, som er her i den fysiske verden, hvis man kun tænker over det, som er her i 

den fysiske verden og ikke vil lade noget andet gælde, så kan man kun ødelægge. Og så skal man ikke undre 

sig over, at den kamp, man ikke vil være herre over i det åndelige, spiller ind i det fysiske liv, for den 

[kampen] slår jo ind i menneskene. Og hvis de ikke vil udkæmpe den i sjælen, så fører kampen den ene mod 

den anden, folk mod folk, menneske mod menneske. Det, som sker i den fysiske verden, kan kun være et 

afbillede af den åndelige verden: Enten tager mennesket kampen sådan, at det udkæmper den i sin sjæl, 

dvs. at menneskene fordyber sig åndeligt, eller også udlader [udfolder] denne kamp, som går gennem 

bevidstheden som en si, hvis man blot tænker sådan, som nutiden tænker, [så udlader denne kamp] sig, idet 

den kobler mennesket, kobler den menneskelige sjæl ud [af] den ydre verden og forårsager alt det, som De 

ser nu. Hvis De tænker over det, så vil de indse, at det virkelig påligger den nutidige menneskehed at vende 

sig imod ånden, at dette foreskrives af verdensbegivenhederne som en nødvendighed…” (GA 187, 1. januar 

1919). Dette er sagt for ca. 100 år siden i det kaos, der var efter Første Verdenskrig. Det kunne være endnu 

mere aktuelt i dag. 

                                                                          Er jeg mig selv? 

Af de omtalte foredrag fremgår det, at vi egentlig slet ikke er os selv – ingen af os. Vi er mindst to. Mit 

egentlige væsen lever langt inde i mig; min ydre tilsynekomst vil i høj grad været præget af det ”gamle”, og 

være forstærket af de omtalte væsner, som er i mig. Måske er den allervigtigste opgave lige nu at erkende 

dette. Jeg må erkende mørkets ånders virksomhed i mig selv. Det kan jeg kun, hvis jeg finder og erkender 

mit virkelige væsen. Og så må jeg søge at erkende den andens virkelige væsen. Det er min opgave at 

erkende det og ikke at kæmpe mod den andens ydre tilsynekomstform. Jeg må gennemskue de ydre 

tilsynekomstformer - det bryder de ahrimanske væsner, mørkets ånder, sig ikke om.  Den store fare er, at 

jeg i min kamp mod materialismen, selv bliver materialist, og kun ser det ydre – og bekæmper det. Så har 

mørkets ånder nået deres mål.                                                                          

                                                                 Den fortærende offerild 

                                                                                                                                                                                                               

Jo heftigere angrebene bliver, desto stærkere kræfter må vi udvikle. Den egentlige kamp må kæmpes i vores 

indre – gennem bevidst og tankebåret åndeligt arbejde. 

Hvis det var sådan, at Rudolf Steiner ikke troede på menneskenes positive udviklingsmuligheder, hvis det 

var sådan, at disse vacciner mod ånden ville komme uanset hvad, og afbryde vores forbindelse til det 

åndelige, - så havde han vel næppe brugt tid på at tale om det. Lad os slutte med et citat, som kan være 

godt at reflektere over. 

”Det er sandt, det, som altid siges af de indviede: Når det, som kommer fra spirituel visdom, 

gennemstrømmer mennesket, så er det en stor mørkets rædsel for de ahrimanske magter, som en 

fortærende ild. Det er behageligt for de ahrimanske engle at bo i hovederne på mennesker, som er fyldte 

med ahrimansk videnskab; men de hoveder, som er gennemtrængt af spirituel visdom, bliver af de 

ahrimanske engle fornemmet som fortærende ild, som en stor mørkets rædsel. Lad os tage en sådan sag i 



fuld alvor, lad os føle dette: Når vi gennemtrænger os med spirituel visdom, så går vi sådan gennem verden, 

at vi begrunder et rigtigt forhold til de ahrimanske magter, så vi selv, gennem det vi gør, opretter det, som 

må være der, at vi til verdens helbredelse opretter den fortærende offerilds steder, hvor mørkets rædsel 

stråler over det skadelige ahrimanske.” (GA 177, 20. okt. 1917. Dette foredrag bør selvfølgelig også læses i 

sin helhed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


