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Jeg bor i en storby. Jeg kan bevæge mig mellem mennesker i 
hundredvis, i tusindvis. De strømmer forbi mig, og de hilser 
ikke. Ja, sådan er det vel: jeg bliver slet ikke set. Så klipper 
jeg huller i mine jeans, og T-shirten så kort, at maven er fri. 
Nu bliver jeg set: Mændene ser efter mig, de smiler til mig, 
deres øjne lyser op. Fuld af energi kommer jeg hjem. Jeg er 
lykkelig og fuld af selvtillid og handletrang.

Jeg ifører mig sort og iturevet tøj, farver håret i mange 
farver med hårkridt og får anbragt nogle gyselige piercing-
smykker. Nu bliver jeg også set: De fleste som går forbi 
mig, ser chokerede på mig eller med foragt, med væmmelse. 
Jeg går bare videre, mine ansigtstræk er afslappede - jeg er 
uberørt. Jeg kommer hjem og føler mig stærk, fuldstændig 
mig selv og uden nogen fornemmelse af gladeligt at bade 
mig i det, man udefra forventer af mig.

Foragt bliver til styrke
Egoisme til selvtillid
At blive set - begge forsøg føles godt - i hvert fald et eller 
andet sted i min bevidsthed. Men: jeg har flere muligheder 
i mig end det, som bliver berørt af dét sted, og det føler jeg 
som utilfredshed. I samme øjeblik jeg bliver bevidst om, at 
det kun gælder for et enkelt område i min bevidsthed, og at 
mit væsen er langt mere omfattende, flytter jeg simpelthen 
min opmærksomhed og får da et overblik, som fortæller 
mig, at det første eksperiment forfører mig til at bruge andre 
mennesker til at få mig til at føle mig godt tilpas. Når jeg 
ser på det andet eksperiment, konstaterer jeg, at jeg bliver 
hård, og jeg konstaterer, at den følelse af foragt, som slog 
mig i møde, i forvejen lå i min egen holdning til de sociale 
omgivelser, da jeg drog af sted på den måde, velvidende at 
jeg derved krænkede andre menneskers æstetiske følelser.
Og på den måde opstår den erkendelse i mig, at foragt 
bliver til indre styrke, og at selvtillid kan opstå af egoisme. 
Og at tilsyneladende negative egenskaber alligevel bevirker 
noget positivt.

At se blomsten endnu smukkere
Det var den hastige konklusion. Men det var ikke noget, 
der bare skete. Det skete gennem iagttagelse. Ved at iagttage 
andre mennesker og ved hjælp af den genklang, som deres 
iagttagelse af mit selv vakte i mig. Skulle jeg virkelig alene 
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kunne forbedre mig gennem den sociale sammenhæng 
og uden iagttagelsen af mine medmennesker kun være rå 
natur? Naturen ser ud til at kunne udvikle sig og trives 
uden mennesket. Jeg mener alligevel, at når jeg beundrer 
en blomst, så blomstrer den endnu smukkere, at når jeg 
lytter til en lille bæk, forandrer den sin rislen og klukken, 
og ser jeg på skyerne med fantasikraft, kan de forandre deres 
former efter det, jeg ser dem som. Og mennesket? Hvert 
skridt et barn, der kommer ned på jorden, tager, kan det 

kun tage ved at blive set! Dets sult, dets tørst bliver set af 
moderen. Dets bevægelser bliver udviklet af hende gennem 
leg og dets ord til stadighed iagttaget og korrigeret. Men 
langt mere betydningsfuld er den sjælelige iagttagelse. 
Glæden over barnets fremskridt, opmærksomheden på dets 
fornemmelser og følelser. På den måde udvikler barnet sig 
til et sjæleligt sundt menneske: Fordi dets forældre ser og 
hører - iagttager det. Hvis det mangler, udvikler barnet 
metoder til at blive iagttaget, bliver en Rasmus Modsat, 
skaber uro ved sin opførsel, sit ekstreme udseende og sine 
dårlige præstationer, kort sagt alt det, der falder udenfor det 
normale for dog at få opmærksomhed. Opmærksomhed er 
åbenbart en del af dets væsensudfoldelse!

At blive set er lige så eksistentielt for mennesket som 
at spise og drikke; det er dets livseliksir. Det er et basalt 
behov hos alt levende. Ja, får mon selv livets evige bevægelse 
ikke sine impulser fra dette åndedræt af at blive iagttaget og 
selviagttagelse?

Denne bevægelsesgestus ser jeg som en lemniskat, der 
med sit skæringspunkt er udadvendt i den ene halvdel og 
indadvendt i den anden.

Det skjulte flygtningespørgsmål
Hvilken andel har denne manglende iagttagelse i de sociale 
problemer? De flygtninge, som lever hos os - ser vi dem? 
Ser vi andet og mere, end at der er nogle, der fryser, sulter 
eller tørster? Hvem interesserer sig for dem, for deres sjæl? 

“Når jeg læser ordene ‘at blive set’, appellerer de til min længsel. Ikke min længsel efter at være en vigtig 
person, men mit behov for at være individuel. Møder mellem jeg og jeg.”

At blive set er lige så vigtigt for mennesket som at 
spise og drikke - det er dets livseliksir. Det er et 
basalt livsbehov.
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Hvem går hen til dem og spørger om deres kultur, deres 
fornemmelser, deres måde at se på, at høre, at smage? De 
kommer fra solrige, varme lande, har for det meste en 
storslået hjertets kultur. Fuld af varme og beredt til at give. 
Men hvor bliver de virkelig integreret? Mange mener, at 
integration vil sige, at de flygtede burde lære vores sprog, 
vores anskuelser og ikke genere vores vaner. Hvor mange er 
parat til virkelig at se vores nye medborgere og give plads 
for dem i vores sociale struktur på en måde, så de kan 
udligne vores mangler? Så ville flygtningespørgsmålet være 
et helt andet! Ikke et, som vil gøre problemerne så små som 
muligt, men en problemstilling med det sigte at afsløre den 
gave, som vi kan give hinanden for at gavne vores udvikling 
til en sund, hel menneskehed. I et fællesskab af mennesker, 
hvor der også levede mennesker fra det arabiske område, 
har jeg oplevet, at ved problemer som dem, en europæisk 
tankegang var kørt så fast i, at hjertet var sunket ned til at 
være ren blodtransportør, så blev disse mennesker ved med 
at tale ligefremt og varmt ud af hjertet og forskånede derved 
hele fællesskabet for et brud. Hvor i vores sociale system og 
hvordan kan man indføje en sådan hjertets kvalitet?

Hvilken farve har ordet?
Eller kunstneriske impulser: De kunstnere, som kommer 
fra den islamiske tradition, har forbud mod at afbilde 
ansigter. Derfor har de udviklet en teknik, som er i slægt 
med kalligrafi. Med meget smukke bogstaver nedskriver de 
en linje fra en bøn, som de så giver en stemning med en 
farvet baggrund, f.eks. rød for “Gud er stor”, lilla for en 
bøn til Gud. Jeg har fået at vide, at islamiske kunstnere, 
som endnu ikke havde nogen berøring med antroposofi, 
har tilegnet sig en farvefornemmelse for ord, som ligner 
eurytmisternes. Der opstod et projekt, som gik ud på at 
forbinde denne fornemmelse for farver med ikonmalernes 
fornemmelse for form. Deltagerne skabte fælles, kulturelt 
grænseoverskridende malerier, som lod former udvikle 
sig til farveoplevelse og lod os se farver blive til former. 
Det lyder antroposofisk. Det bliver det nu allerede, fordi 
det ikke drager grænser, men arbejder på et fremtidigt 
menneske, som forener alle sanseaspekter i sig. Er det ikke 
at arbejde esoterisk i praktisk forstand, når man arbejder på 
tværs af kulturer og er opmærksom på at lytte til og se de 
mange forskellige arter? Er det ikke helt igennem praktisk 
esoterisk arbejde?

Rabiate folkeånder
Ofte sidder vi fast i tankemønstre: Kristne har flere guder, 
muslimer kender ikke Kristus og så videre. Det er for det 
meste tankeudsagn, som ikke tager hensyn til det enkelte 
menneske, men danner grupper. Det betyder, at det enkelte 
menneske ikke længere bliver set. Resultatet er - jeg kan jo 

ikke være ingen steder - jeg med mit tankemønster er der, 
hvor disse gruppevæsener arbejder. Folkeånder og tidsånder 
kan godt være temmelig rabiate. De har ingen forståelse for 
vores bekymring for det enkelte liv. De arbejder ligesom 
gartnere og klipper og plejer lyd- og rytmedannelserne 
i deres sprog og sprogenes udvikling, som stiler mod en 
blomstring, som vi sjældent har nogen anelse om. Der 
bliver podet frem og tilbage, luget og grupperet sådan, at 
det fremmer udviklingen af disse åndsvæseners impuls.

Men hvis vi lever i den slags gruppetanker (flygtninge 
er sådan og sådan), gør vi os så ikke til tjenere, til slaver af 
disse åndsvæsener?

Ville vores opgave ikke være helt og holdent at tænke, 
dømme og afgøre alene ud fra det at være menneske? I mit 
hjerte at afveje de begrebsdannelser, som er opstået ved 
Archangelois hjælp, og i mit hjertes inderste at nå frem til 
menneskelige afgørelser, handlinger og ord, selv om de ikke 
kan have et åndeligt væsens store overblik?

Denne afvejende bevidsthed giver midten lov til at 
vokse. Så er mit hjerte igen bevidst åbent for folke- og 
tidsånderne. Dem kan jeg iagttage, hvis jeg ser på et folks 
begavelse og kvalitet. Derved iagttager jeg nemlig ikke 
længere den enkelte individualitet, men folkeåndens evner. 
Og når jeg kan se, hvordan et barn udvikler sig forskelligt 
alt efter, om jeg belyser dets negative eller dets positive sider 
med min iagttagelse, håber jeg, at også den måde, hvorpå 
jeg iagttager et andet folk, har en indflydelse på folkeånden, 
og at fremtidige krige dermed til syvende og sidst ville 
kunne forhindres ved en iagttagelse af de positive kvaliteter. 
Dog stiller jeg mig ikke mere til disposition for dem; jeg 
iagttager dem, og det vil også betyde noget for dem. En 
viden om, hvor meget det vil betyde for dem, har jeg ikke 
adgang til nu, men jeg ser, at min iagttagelse betyder noget 
for dem.

Fra klar og entydig grænse til klar og entydig kerne
Når mange mennesker ser noget - ikke med kritik som, 
efter hvad jeg kan se, kun har en forhærdende virkning 
på en selv, men med en vilje, der har givet op, sender 
spørgsmålet ‘op’ i det åndelige - så løser problemet sig ofte 
‘af sig selv’. Spørgsmålet skal selvfølgelig angå det centrale 
punkt. Hvis jeg ønsker mig fred, kan spørgsmålet ikke 
uden videre formuleres sådan: Hvorfor lader de andre 
os ikke være i fred, hvorfor overskrider de grænserne for 
deres magt? og mere af samme slags. Nej - før jeg stiller 

Hvis jeg altså ikke lader mig dirigere af gruppetan-
ker, kan jeg møde det menneske, som møder mig, 
som individualitet.
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spørgsmålet, bør jeg foretage en erkendelsesproces for at 
udvide mit synsfelt, så jeg ikke ligesom en flue bliver ved 
med at drøne ind i det samme vindue. Jeg ville kunne 
erkende, at krig er noget med grænsedragning. Og derpå, 
i al min handlen og tænkning holde op med at bekymre 
mig om klare og entydige grænser, om afgrænsning, men 
koncentrere mig om en klar og entydig kerne. Hvad vil mit 
væsen? Hvem er jeg? Hvilke impulser udfolder mit væsen? 
Og grænserne? Gennem hvad formes så grænserne? De 
er da vigtige? Ja, så er grænsedragningen der, hvor der er 
noget, jeg ikke mere kan gennemskue med mit væsen og 
med mit hjerte. Og således kan vi alle frit arbejde sammen, 
for verden er så stor som det antal væsener, der lever i den. 
Ingen kan tage noget fra den anden, når enhver lever ud fra 
sit hjerte. - Og ansvaret? Jeg har da noget at stå til ansvar for, 
jeg repræsenterer dog noget, som jeg står inde for? Det er 
mange mennesker måske afhængige af. Af et gruppeslaveri, 
som gør hjerterne ufrie. Det kræver mod at flytte blikket 
væk fra grænsedragningen, fra den klare og entydige grænse 
og til den klare og entydige kerne - mod til at tage springet 
fra al den sikre grund og til mit eget væsen.

Hvis jeg altså ikke lader gruppetankerne bestemme over 

mig, kan jeg møde det menneske, som møder mig, som 
individualitet. Jeg lever helt i dette jeg-møde med det andet 
menneske og begiver mig, fordi jeg iagttager på en sådan 
måde, ind i det væsens sfære, som har med jeg-begavelsen at 
gøre. Dette væsen kalder jeg på det tyske sprog for Kristus. 
Jamen, vil det så sige, at vi på den måde bliver slaver af 
Kristus? Hvis jeg virkelig når frem til hans sfære, jeg-
begavelsens sfære, er jeg samtidig styrket i mit eget jeg.

Hele dette beskrevne forløb er en social kultus, som vi 
hver dag er en del af. Faktisk er der ikke et sekund, hvor 
vi kan være neutrale. Enten bliver vi benyttet af åndelige 
væsener, eller vi bruger vores jeg-aktivitet og er som jeg-
mennesker vågne iagttagere og stiller os broderligt ind i 
Kristi tempelrum.

Da er det sociale spørgsmål om de nye indvandrere 
ikke, hvordan jeg får flygtningene over til kristendommen, 
men: hvordan kan jeg i jeg-mødet iagttage det andet 
menneskes væsen på en måde, så Kristus lyser op i vores 
møde - uafhængigt af vores religion.
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