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Pinselørdag kørte jeg med toget fra Basel til Paris for at hol-
de et aftenforedrag i Albertus-Magnus-gruppen i Antropo-
sofisk Selskab. Det skulle handle om Det femte evangelium 
og uselviskhedens kultur set ud fra et aktuelt perspektiv. 
Den 27. maj 1914, få måneder før udbruddet af Første 
Verdenskrig, talte Rudolf Steiner i Paris for sidste gang om 
sammenhængene mellem Det femte evangelium og den så-
kaldte nathaniske sjæls kosmiske ofre og dens forhold til 
det tyvende århundredes civilisatoriske udfordringer (kun i 
dette ene foredrag har han sammenholdt indholdet af Det 
femte Evangelium (fra 1.oktober 1913) med de kosmiske 
‘forstadier’ for Golgatamysteriet (fra 30.december 1913)). 
Den l. juni 1914 satte han, med en storslået finale i Basel, 
hvor for første gang også begrebet ‘uselviskhedens kultur’ 
blev nævnt, endegyldigt punktum for foredragene om dette 
emne. Og det var kort før udbruddet af den katastrofe, der 
gik over hele Europa.1

Et fremtidssted for håbet
Tæt på en samlet europæisk katastrofe står vi også i vores 
tid, når man tænker på den højre-nationalistiske og til dels 
nyfascistiske udvikling i mange europæiske lande, den sti-
gende brutalitet og magtanvendelse, EU-projektets truende 
sammenbrud og dynamikken i de globale ødelæggelsesbøl-
ger. Jeg var derfor glad for aftenens tema for sammenkom-
sten her op til pinse - og ville også besøge Notre-Dame, nu 
syv uger efter branden den 15. april, 2. påskedag, hvor den 
europæiske verden holdt vejret en aften, en nat og en mor-
gen igennem. Den 15. april 2019 var en sort dag for Frank-
rig - tillige dødsdagen for dets forfattere og tænkere Jean 
Paul Sartre (1980) og Jean Genet (1986), dog nu dagen for 
en helt anden form for sammenbrud. I visse sammenhænge 
er den 15. april også ærkeenglen Rafaels dag, ‘Helbredelsens 

engel’ (“Gud helbreder”). På vejen til Paris spurgte jeg mig 
selv, om det ville være muligt at afvinde mørket lys - bare et 
eller andet lys, ja måske endda lyset fra et åndeligt opbrud 
som det, vi jo dog forbinder med pinsen.

I toget fordybede jeg mig igen i Rudolf Steiners udsagn 
fra Det femte evangelium, som så mærkeligt - eller bemær-
kelsesværdigt - hænger sammen med Goetheanumbygnin-
gen. Ved nedlæggelsen af grundstenen til det første Goet-
heanum den 20. september 1913 - en aften under udtalt 
ugunstige betingelser med piskende regn og et sølet ælte 
- talte Rudolf Steiner om tidens nød og den fremtidige 
‘sandheds-bygning’. Jeg tror, at de antroposofiske venner 
dengang havde forventet en anden grundstensnedlæggelse, 
ledsaget af et andet vejr, en lettere atmosfærisk stemning og 
en anden begyndelse. Men Rudolf Steiner talte om ‘men-
neskehedens skrig’, om angst, som griber om sig, talte om 
sjælene, der ‘går til grunde’ i materialismen og om kom-
mende katastrofer - et år før krigen. Men han talte tillige 
om det, som i fremtiden skulle leve på højen, på Det mo-
derne mysteriested, herunder også en “omfattende medfø-
lelse”, med netop også de ufødtes skæbne - de som vil blive 
tvunget ind i en sådan jordisk verden - “medfølelse med 
dem, som til den tid vil komme - og som kun vil kunne 
finde jorden værd at leve på, såfremt det, som den spiritu-
elle videnskab formår at give, forinden er blevet forberedt i 
jordens åndelige atmosfære.” På højen i Dornach skal opstå 
et håbets fremtidssted, hvor Vestens åndelige arbejde går vi-
dere, og hvor man er beredt til en stor åndelig kamp med 
mørkets magter, “gennemglødet af kærlighedens ild”. Og 
Rudolf Steiner talte om et nyt ‘evangelium’; om det lys og 
det forkyndelsens ord, som kom fra Østen, og som Vesten 
skal møde med erkendelsens spejl, og om det, der som mi-
krokosmisk hemmelighed er nedlagt i Mattæus-, Markus-, 

Paris og Det femte evangelium

Overfladisk set er Det femte evangelium alt andet 
end en kraft-, trøst- og sundhedsbog. Det er først 
og fremmest et vidnesbyrd om den største smerte, 
den største lidelse eller ligefrem den største trauma-
tisering,.

Peter Selg

Et pinseforedrag om Rudolf Steiners “Femte Evangelium” og synet af ruinerne af Notre Dame-katedralen gav forfatteren og lederen af Ita 
Wegman Institut für anthroposophische Grundlagenforschung Peter Selg anledning til overvejelserne i denne artikel: “Paris und das Fünfte 
Evangelium” fra Das Goetheanum, 25-26, 2019. Artiklen bringes i uddrag. Oversættelse Kate Larsen.
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Lukas- og Johannes-evangeliet med henblik på menneske-
sjælen - et nyt, “makrokosmisk” evangelium. Hvad Rudolf 
Steiner forstod ved det, kunne egentlig ikke stå klart for de 
tilstedeværende på dette tidspunkt, men ikke desto min-
dre fulgte de vel hans ord med den største opmærksomhed. 
“Hvis vi møder det nuværende øjeblik med forståelse, vil 
vi også kunne forstå, at der til de fire evangelier kan føjes 
et femte.”2 Steiner bebudede et “makrokosmisk fadervor” 
og oplæste en rystende mantrisk tekst, som begyndte med 
sætningerne: “De onde magter hersker …”

En trussel, som Rudolf Steiner forudså
Det kunne jeg ikke lade være med at tænke på undervejs 
til Paris - og heller ikke på hans begreb en menneskesjælens 
‘indvielse’, som skulle hænge sammen med nedlægningen 
af grundstenen til det nye mysteriested - og vel også med 
dets fremtidige arbejde.

Foredragene om Det femte evangelium tror jeg, at Ru-
dolf Steiner egentlig ville have holdt i ‘Johannesbygningen’. 
Men påbegyndelsen af byggeriet var trukket ud i årevis, og 
jeg har det indtryk, at nu hastede det, hastede rigtig meget 
med at få sagt det, han havde i sinde at sige. Sommeren 
1913, kort før grundstensnedlæggelsen i Dornach, havde 
han, overraskende, annonceret kurset om Det femte Evan-
gelium til den 1. oktober, i en meget anspændt tid. Det var 
ugerne med det dramatiske fjerde mysteriedrama i Mün-
chen, som sluttede med Ahriman og hans erkendelse, og 
Steiner regnede med et snarligt udbrud af en europæisk 
krig. Han bestemte sig for en af sine “i-forvejen-flugter”, 
som Emil Bock engang kaldte dem.

‘Et femte evangelium….?’ Var der nogen af de antropo-
soffer, som i München læste meddelelsen om foredragskur-
set i Oslo, der overhovedet huskede, hvad han havde sagt 
for mere end tre år siden under et foredrag på Sicilien mel-
lem påske og Kristi Himmelfart? Det tror jeg ikke. “Blandt 
rosenkreuzerne underviste man ved siden af de fire evange-
lier også i et femte. Ved hjælp af dette åndelige evangelium 
kan de andre forstås, og i det 20. århundrede vil det blive 
givet til en del af menneskeheden ligesom de evangelier, der 
blev givet i anledning af Kristi tilsynekomst. Tilhængere af 
rosenkreuzerbevægelsen med en klar bevidsthed vil til den 
tid forstå betydningen af dette evangelium for menneske-
heden.”3  I efteråret 1913 ville Rudolf Steiner åbenbart, 
under fortsættelsen af sit rosenkreuzer-forskningsarbejde, 
skride til videregivelsen af dette evangelium i betragtning 
af tidens dramatiske omstændigheder, og han rejste straks 
efter grundstensnedlæggelsen direkte til Norge. For: “Ro-
senkreuzerbevægelsen har de impulser, som skal sættes op 
imod dæmonerne.”4  

Steiners foredrag i Palermo (mangelfuldt stenogram) 
refererede til den ‘forkyndelse’ af Kristi genkomst ‘i det æte-

riske’, den “største hemmelighed i vores tidsalder”, som han 
havde indledt i Skandinavien i januar 1910, og som han nu 
i oktober 1913, ligeledes i Skandinavien - nu ikke i Sverige 
men i Norge - begyndte at udvikle i skikkelse af Det femte 
evangeliums kristologi eller rettere Kristi-Jesu-lære. ‘Forkyn-
delsen’ af den æteriske genkomst havde han indledt i Nord-
europa og ført ned til Sicilien; det samme, tror jeg, havde 
han oprindelig5 også haft i sinde med Det femte evangelium. 
Allerede genkomst-temaet havde været gennemsyret af dra-
matik. Ja, Rudolf Steiner talte om nye evner eller evner un-
der udvikling til iagttagelse af Kristus i det æteriske, men 
også om, hvor farefuld denne proces var, og hvor truet den 
fremadskridende udvikling var.  I 30erne i det tyvende år-
hundrede ville “særligt udviklede mennesker” få disse første 
oplevelser; men der var fare for, “at menneskelig uforstand 
brutalt træder disse sarte spirer og anlæg ihjel.”6  Der kom 
år med tysk nationalsocialistisk fascisme, hvor uendelig me-
get brutalt blev slået ihjel, og det var noget, som Rudolf 
Steiner øjensynlig helt klart forudså. Antroposofisk Selskab 
skulle træde i brechen for de udvalgte og dermed særlig 
udsatte mennesker - sagde han i München. - “Især årene 
1933, 1935 og 1937 bliver vigtige”7 - “I kraft af oplevelsen 
af det onde vil Kristus igen kunne vise sig.”8  Rudolf Stei-
ner advarede imod mørke tider og imod antikristne mag-
ters komme netop på den tid med det formål at bremse og 
ødelægge den begyndende udvikling. “I 1933, mine kære 
venner, ville muligheden opstå for, at jorden med alt, hvad 
der lever på den, gik til grunde” sagde han til præsterne 
under sit Apokalypse-kursus så sent som i september 19249, 
og: “Som apokalyptikeren måtte man egentlig sige: For at 
den æteriske Kristus kan forstås af mennesker på den rig-
tige måde, skal menneskeheden først have klaret sig igen-
nem mødet med Dyret, som stiger op i 1933.”10  Allerede 
i 1910 havde Rudolf Steiner talt om falske ‘Messias’er, som 
vil komme - årtier efter lød Heil Hitler over hele Tyskland 
og bredte sig, efter okkupationen af Frankrig, helt til Paris.

Netop også med henblik på sådanne kommende tider 
var en viden om Det femte evangelium nødvendig. “Rosen-
kreuzer-bevægelsen har de impulser i sig, som skal sættes op 
imod dæmonerne …” Han følte sig forpligtet, sagde Rudolf 
Steiner i 1913 efter grundstensnedlæggelsen i Dornach, til 
at give Det femte evangelium til dem, som ville få brug for 
det i det arbejde, de skulle præstere i åndelig henseende. 
Der er tale om en ‘kraftbog’, hvorfra der udgår trøst og 
sundhed.

Et traumatiserende evangelium
Overfladisk set er Det femte evangelium - eller det, vi ind-
til nu gennem Rudolf Steiners forskning har kunnet erfare 
- alt andet end en kraft-, trøst- og sundhedsbog. Den er 
først og fremmest et vidnesbyrd om den største smerte, den 
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største lidelse, ja den største traumatisering. Her skildres 
ingen idylliske, ‘opbyggelige’ omstændigheder, nej, det er 
et stort, overvældende drama. Evangeliet handler i det væ-
sentlige om, hvad Jesus måtte gøre af tunge, åndelige erfa-
ringer - den spirituelle verdens nedgang - inden han blev 
bærer af Kristusvæsenet, dvs. inden han kunne blive døbt i 
Jordan. “Hvordan, hvordan kan dog udbredelsen af en så-
dan elendighed på jorden bydes trods?”11 Det spørgsmål 
måtte han arbejde sig eksistentielt igennem, i mange år og 
gennem de vanskeligste erfaringer, indtil fortvivlelsens dy-
beste punkt. “Åh, lad op fra dybene stige det, der bønhøres 
i det høje …”12  Dette og intet andet var dåbens forudsæt-
ning. Lidelse skulle forvandles til kærlighed og smerte til 
kærlighedskraft og til længsel efter helbredelse for jordens 
menneskehed - ikke for en selv. - Smertens og lidelsens mo-
tiver er gennemgående i hele Det femte evangelium - også 
efter dåben. Kristi Solånds indtog og treårige ophold i Jesu 
trange legeme var et martyrium - at blive presset ind i phy-
sis, at påtage sig en menneskeskæbne på jorden. I den for-
stand ‘fuldender’ Golgata - for at tale med Lukas - dåben; 
her slutter den tunge inkarnationsproces; da drager Kristus 
gennem mørket ind i jordens omkreds - og herom siger Ru-
dolf Steiner sætninger, som man vil kunne - og være nødt 
til - at beskæftige sig med langt ud over det 21. århundrede. 
“Det vil efterhånden være nødvendigt for menneskeheden 
at indse, at Kristusvæsenet, for at videreføre jordudviklin-
gen efter Golgata, som følge af smerten, var nødt til at drage 
ind i jordens aura, og menneskeheden vil da være nødt til 
at føle sin skæbne bundet til denne Kristus-smerte. Først da 
vil man kunne forstå, at denne smerte i jordens aura efter 
Golgatamysteriet fortsatte med at virke, nu med foryngende 
kræfter i jordudviklingen.“13  Med til denne menneskehed, 
som skulle forstå noget af ‘Kristus-smerten’, hørte i første 
række disciplene; om deres begyndende opvågnen handler 
Steiners foredrag om Det femte evangelium for en stor del. 
Det var også udgangspunktet for hans forskning, som han 
selv sagde i Oslo. Selv om det for Andrej Belyj, som hørte 
og forstod disse foredrag, var uforglemmeligt, hvad Steiner 
fortalte om Peter og de andre, drejede det sig for Steiner dog 
ikke først og fremmest om den historiske Peter, men om 
vore dages åndselever og deres opvågnen, individuelt, på 
højtidsdagen for ‘den frie individualitet’, men også som fæl-
lesskab, som esoterisk fællesskab. Belyj var den første, der 
forstod, at Rudolf Steiner med foredragene om Det femte 
evangelium vævede en slags svøb om bygningen og dermed 
skabte nogle bevidsthedsomgivelser omkring det nye my-
steriested - og dermed metamorfoserede det, der skulle have 
været udfoldet som indhold i bygningen, til dens omgivel-
ser, som en slags offersvøb. Belyj var sandsynligvis også klar 
over, at Steiner med Det femte evangelium og dets sjælelige 
processer fremstillede en menneskelig holdning som den, 

der fremover skulle herske på højen. Rudolf Steiner talte 
kort efter krigens udbrud på et kursus om det “Kristus-ide-
al” som består i at opleve den andens nød lige så stærkt som 
sin egen, at udvikle “verdensfølelse” i langt højere grad end 
“jegfølelse”, samt at lære og at leve i “hengivelse til det ob-
jektive”. Det var ånden i Det femte evangelium, uafviselig 
- og Steiner havde allerede umiddelbart efter Osloforedra-
gene i en esoterisk time i Bergen understreget, at Det femte 
evangelium er af afgørende betydning for overvindelsen af 
den globale egoisme, som materialismen har ført med sig, 
og hvormed den fører menneskeheden og jorden til ødelæg-
gelsens afgrund; hvor tæt vi nu er på dette øjeblik, står klart 
for mange unge mennesker i vor tid - klima og andre ting. 
Fridays for Future …, langfredage - på en måde.

Det femte evangelium som skolingsbog
Etikken i Det femte evangelium er en del af et nyt myste-
riested, som vil gå ind i tidens nød, og hvis terapeutiske 
mission er at redde ‘menneskehedens livsstrøm’. Et sådant 
mysteriested kan slå fejl - også dét påviste Rudolf Steiner 
indirekte og med eksempler i foredragene. Det kan, som 
essæerne, afsondre sig fra de ødelæggende kræfter og stræbe 
efter en højere udvikling - på andre menneskers bekostning. 
Men det kan også være underlagt en ahrimansk besættelse 
(som Mithras-stedet i Det femte evangelium) og blive et øde-
læggelsens sted, hvorfra der udgår ondt i stedet for godt, 
ødelæggelse i stedet for opbygning og opstandelse. Og det 
kan ende med at miste forbindelsen til sin inspirationskilde 
- sin egen åndelighed, sin ‘bath kol’ (guddommelige stem-
me) - muligvis uden at opdage det.

Men det behøver ikke at gå sådan, og det er muligt at 
få hjælp til at vokse op til det højere jeg, ud fra hvis kræfter 
medarbejderne ved det nye sted skulle arbejde. Den hjælp 
- sagde Rudolf Steiner klart og tydeligt både i foredragene 
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om Det femte evangelium, om Kristi genkomst i det æteri-
ske og i de kosmiske forstadier til Golgatamysteriet - den 
hjælp vil være Kristus selv. Med god grund står Kristus-
Jesusskikkelsen i centrum af Det femte evangelium. (“nu må 
menneskeheden begynde at gribe bevidst ind i tidens begi-
venheder. Derfor må menneskeheden lære Kristus endnu 
bedre at kende. Det hænger sammen med erkendelsen af 
mennesket Jesus af Nazareth. Det vil blive stadig mere nød-
vendigt.”14 ) Hans veje og hans lidelsesvej vil skulle forstås 
og, endnu vigtigere, med-opleves og med-lides; det gjorde 
Rudolf Steiner gang på gang opmærksom på. Der blev ikke 
forlangt nogen erkendelsesmæssig tilegnelse af foredragenes 
indhold, men at de blev gennemlevet og gennemlidt. Det 
drejede sig ikke om sensationer, som der skulle tales om i og 
uden for grupperne, men om rystende indre oplevelser hos 
tilhørerne, om rystende og vækkende oplevelser i den en-
keltes og fællesskabets tavse indre. Det æteriske legeme hos 
den genkommende Kristus dannes - sagde Steiner gentagne 
gange - af menneskets medfølelses- og kærlighedskræfter, 
som skaber en tiltrækningskraft … Hvor var og er Det femte 
evangelium en skolingsbog og anskuelsesværk! Og hvor ind-
lysende, at Rudolf Steiner ville placere en Kristusfigur imel-
lem modstandsmagterne i centrum af Dornach-bygningen 
og påbegyndte arbejdet på den sammen med Edith Ma-
ryon! Åndseleverne skulle mødes på det nye mysteriested, 
spirituelt fordybe deres arbejde, sig selv og deres fællesskab 
- og vide, at de i og med det ikke var alene i verdens brutale 
modstand.

I Johannesbygningen skulle Kristus komme dem i møde 
som hjælpende og beskyttende magt - dér, men også ude i 
verden, og ledsage dem på deres veje. “Mennesker bliver 
nødt til at skifte ånden i det blot tænkte ud med ånden i det 
umiddelbart anskuede og med den umiddelbare medfølelse 
og medoplevelse af Kristus, som åndeligt-levende vandrer 
ved siden af alle menneskesjæle.” I det nye mysteriested 
under det ondes tidsalder skulle åndseleverne finde beskyt-
telse, hjælp og moralsk kraft til deres arbejde i verden, her 
som der i nærvær af det virkende Kristusvæsen som en re-
præsentant for menneskeheden, der i det 20. århundrede og 
derefter vil blive en ‘direkte personlig oplevelse’ for mange 
mennesker og rådgive dem: “Kristus vil stå ved menneskets 
side og blive dets rådgiver.”16  

Men alt dette kun, såfremt ‘uselviskhedens skole’ vir-
kelig kommer til at strømme midt i al elendigheden; kun 
da, ifølge Steiner, kan menneskeheden “holdes tilbage fra 
ødelæggelsens afgrund.” Denne uselviskhedens substans er 
siden den nathaniske sjæls kosmiske ofre en essens i den 
menneskelige organisation, i menneskets væsen, slet og ret, 
påviste han. Vi er ikke kun bærere af egoisme-kræfter, men 
evolutionsmæssigt også af helt andre, som fra nu af og frem-
efter nødvendigvis må styrkes og bringes til udfoldelse.17 

Denne kosmiske viden om mennesket udfoldede Rudolf 
Steiner for sidste gang den 7. maj 1914 i Paris, hvor han 
sagde: “Den første, som fik et indtryk af Kristi kosmiske 
betydning, var Paulus, som kunne konstatere, at Kristus-
væsenets kraft var strømmet ind i jordens aura. Det, der 
dengang gik op for Paulus i hans Kristuserkendelse, kan - 
hvis vi uddyber vore dages okkultisme - udvides til andre 
områder af Kristuserkendelsen. For hvis man udvider det, 
som hos Paulus næsten kun var iagttagelsen af Jesus af Na-
zareth, til at omfatte Kristi Jesu liv, da udvider man så at 
sige den paulinske metode fra et enkelt centrum til det sam-
lede Kristus-Jesu-liv. Hvis det gennem en hengiven okkult 
forskning kan lykkes os at udbrede den paulinske metode 
til Kristuserkendelse, vil det betyde et virkeligt fremskridt i 
erkendelsen af Kristus.”18 

Eftertanker
I toget tilbage til Basel steg mange tanker op i mig - vore 
dages traumatiserede verden og det traumatiserede Antro-
posofiske Selskab i den, holocaust og koncentrationslejre. 
Set i det lys er Det femte evangelium en højmoderne bog, 
hvis aktualitet kun vokser med tiden. Af smerte og lidelse 
vokser erkendelse, og deraf kan sandhed, sundhed og skøn-
hed opstå. Også Antroposofisk Selskab bliver mere sandt 
og tiltrækkende ved at indrømme sine lidelser, sine egne 
traumer, vildfarelser og fejl, stå ved dem og langsomt vågne 
op. Den jødiske Karl König havde i fuld tillid søgt sikker-
hed i Frankrig; han nåede at undslippe. Det gjorde hverken 
hans unge venner eller de mange andre flygtninge. Og vore 
dages millioner af flygtninge, de mange hjemløse, som jeg 
havde set på min natlige spadseretur i Paris. Og jeg tænkte 
på det store arbejde, der gøres for at hjælpe flygtninge ud 
af ‘ruiner og traumer’ med antroposofiske metoder og pæ-
dagogik og på, at der kan ske en vækst i nøden, når såret 
bliver behandlet - en vækst i det højere jeg på vej mod det 
sande Kristus-jeg - hvis det går godt, hvis hjælperne er der, 
og betingelserne gode. “Først da vil man forstå, at siden 
Golgatamysteriet har denne smerte i jordens aura fortsat 
med at virke med foryngende kræfter til jordens udvikling.”

Over for Notre Dame-kirkens kor stod jeg ved mindes-
mærket for deportationen af de over 20.000 øst-jøder fra 
Rumænien, Rusland og Østrig-Ungarn, som før udbrud-
det af Første Verdenskrig var flygtet til Paris, hvor de havde 
slået sig ned i kvarteret bag Notre Dame. Rudolf Steiner har 
sagt, at jøderne engang igen ville få en mission i forhold til 
Kristus, og at han havde iagttaget en speciel åndelighed hos 
de såkaldte østjøder.

Pinse i Det femte evangeliums ånd vil sige en terapeutisk 
vej ind i fremtiden, i et landskab af ruiner og traumer, men 
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Hvorfor sover vi ?

slet ikke kun dér. “Jeg er med jer indtil jordens ende” (Matt. 
28,20). Tager vi del i den andens nød, og tager vi del i ver-
dens nød, kan vi få moralske intuitioner og vokse ud over 
vores begrænsede jordiske jeg og middelmådige begavelse 
og viden og som enkeltmennesker og som antroposofisk 
pinsefællesskab i Michaels tidsalder vågne op over for det, 
som vi kan gøre der, hvor vi kan hjælpe. “Men hvor der er 
fare / vokser også det, som kan redde.” (Hölderlin). “Kom-
me dit rige” oversatte Rudolf Steiner i ‘Apostel-Fadervor’ 
efter pinse som bekendt med ordene: “Må dit rige udvides 
gennem vore handlinger og vor måde at leve på.”19 
Noter:
1 Sml. Peter Selg, Die Leiden der nathanischen Seele. Anthroposo-
phische Christologie am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Arlesheim 
2014.   2  Rudolf Steiner, Mantrische Sprüche. Seelenübungen. Bd. 

II, s. 368, GA 268.   3  Rudolf Steiner, Das Ereignis der Christus-
Erscheinung in der ätherischen Welt, s. 159 f., GA 118.   4  Rudolf 
Steiner, Das esoterische Christentum und die geistige Führung der 
Menschheit, s. 235, GA130.   5  Sml. Peter Selg, ‘Es walten die 
Übel‘. Die Nichtweiterführung der Vorträge. I: Peter Selg, Rudolf 
Steiner und die Vorträge über das Fünfte Evangelium, s. 123 ff.   6  
Se note 3, s. 149.   7  Se note 3, s. 25.   8  Rudolf Steiner, Geschicht-
liche Symptomatologie s. 104, GA 185.   9  Rudolf Steiner, Vorträge 
über christlich-religiöses Wirken, V, Apokalypse und Priesterwirken, 
s. 239, GA 346.   10  Se note 9 s. 239 f.   11 Rudolf Steiner, Aus 
der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium, s. 66, GA 148.   12  
Rudolf Steiner, Die Weihnachttagung s. 69, GA 260.   13  Se note 
11, s. 219.   14 Se note 11, s. 219.   15  Rudolf Steiner, Vorstufen 
zum Mysterium von Golgatha, s. 92, GA 152.   16  Se note 15, s. 
91.   17  Se note 1.   18  Se note 15, s. 147.    19  Se note 2, s. 341.

“De fysiologiske processer i den sovende hjerne - det tyder 
stadig flere undersøgelsesresultater på - udgør grundlaget 
for dens enestående erindringsevne. På den ene side gør de 
det muligt for den sovende hjerne endnu engang at frem-
kalde dagens utallige indtryk og lagre dem varigt i hukom-
melsen. På den anden side er de natlige omorganiseringsar-
bejder i nervernes cellevæv åbenbart nødvendige for at luge 
ud i det og gøre det klar til at optage nyt næste dag.”

(Jörg Blech, “Licht im Oberstübchen”, Der Spiegel. Wissen. 
Schlaf und Traum. 4/2009)

Citatet ovenfor rejser flere spørgsmål! Sover hjernen da vir-
kelig om natten, når man påstår, at den bearbejder, inte-
grerer og ‘luger ud’ i det, der er overflødigt og med andre 
ord glemmer? Er det kun hjernen, som på sit ‘loftskam-
mer’ lagrer eller bortskaffer alt, hvad vi har oplevet? Hvad 
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