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CORONA-KRISE 
DEN MENNESKELIGE SANSEORGANISATION 

       
 
Angrebet af corana-virus har vist, at noget er galt i verden!  
Som mennesker sanser vi i den ydre verden og tilligemed i den indre. Ud fra vor sansning tænker, føler og agerer 
vi. Derfor er udviklingen og plejen af vor menneskelige sanseorganisme altafgørende sådan at forstå, at en sund 
udvikling og pleje af sanserne kan bevirke et sundt forhold til såvel naturrigerne uden for os selv som til de os 
iboende forskellige bevidsthedslag.  
Opdagelsen af menneskets 12 sanser kan tilskrives Rudolf Steiner, og forskningen i dem er central for hans 
livsværk. Som regel deles sanserne i 3 grupper med 4 i hver: viljessanserne: følesans, ligevægtssans, bevægel -
sessans, livssans – følelsessanserne: synssans, lugtesans, smagssans, varmesans – og erkendelsessanserne: 
tonesans, sprogsans, tankesans, jegsans. Rudolf Steiner gør i forbindelse med de 12 sanser opmærksom på, hvor 
vigtig en sund videreudvikling af disse sanser er, hvis verdenssamfundet skal kunne undgå dekadence! 
 
Cristoph Lindenberg (1930-1999) har samlet og kommenteret nogle foredrag af Rudolf Steiner om dette emne: 
 
https://www.geistesleben.de/Wissenschaft-und-Lebenskunst/Anthroposophie/Zur-Sinneslehre.html 
 
Willi Aeppli (1894-1972) behandler sanseorganisationens betydning for undervisning og opdragelse og for det 
voksne menneskes selvopdragelse. De er hos ham først og fremmest sat i sammenhæng med en sund udvikling 
af tænkning, følelse og vilje. 
De tolv sanser, sjælens porte er foredrag af den hollandske læge Albert Soesman (1914-2007), og de henvender 
sig ikke kun til undervisere og opdragere, men til alle, der interesserer sig for menneskelig udvikling. 
 
https://www.audoniconsbogsalg.dk/19-sanselaere 
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ENDNU ET SØM I LIBERALISMENS LIGKISTE 
 

       
Joseph Stiglitz 
 
I forbindelse med corona-krisen gør den amerikanske økonomiprofessor og nobelprisvinder Joseph Stiglitz 
opmærksom på, hvor sårbar verdenssamfundet er blevet på grund af ’blind tillid til det økonomiske marked’. Han 
redegør for sine synspunkter og peger ligesom Barak Obama på, at man aldrig må lade alvorlige kriser gå til spilde, 
men være villig til at lære lektien. De sidste årtiers kriser har vist det nødvendigt med offentlige investeringer, 
social sikkerhed, sundhedsreformer og alt den slags. 

 
https://www.information.dk/moti/2020/04/nobelprisvindende-oekonom-corona-endnu-soem-liberalismens-
ligkiste 
 
 

RUNDSKRIVELSE FRA GEORG SOLDNER 

 

                                                                 
  Georg Soldner                                       Weledas Hovedsæde                                                            
 
Den antroposofiske medicin fejrer 100 år. Det betyder fejring på en anden måde end planlagt. 
Corona-pandemien udfordrer alle samfund, kræver årvågenhed, forsigtighed, beslutsomhed og tålmodighed.  
Børnelægen Georg Soldner, som er med i ledelsen af den medicinske sektion ved Goetheanum, går i detaljer 
omkring corona-krisen, og han konkluderer, at vi behøver et nyt livsvidenskabeligt forskningsparadigme, en 
økologisk farmaci og medicin, en tænkning baseret på mutualitet, resonans, på levende vekselvirkning og ikke på 
viljen til magt. 

 
https://medsektion-goetheanum.org/fileadmin/user_upload/Fragen_in_der_SARS-CoV-2-
Epidemie_GSoldner_9Apr20.pdf      
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INTERVIEW MED MICHAELA GLÖCKLER 
 

         
                         Michaela Glöckler                                                                           

 
Den kendte børnelæge Michaela Gløckler, som fra 1988 til 2016 var leder af den medicinske sektion ved 
Goetheanum, fortæller i et interiew om baggrunden for coronavirus og andre influenzavira, om lungen som vort 
mest sociale organ, om vort forhold til dyrene, om at kunne styrke os mod virusangreb med god søvn, næringsrig 
kost samt sund og tilstrækkelig bevægelse, om den mærkbare virkning på vort immunforsvar ved glæde, 
fordybelse, godt humør, taknemmelighed, bøn og meditation og om vigtigheden af en moralsk omgang med 
tekniske hjælpemidler. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8r6KFfy12Ko 

 
 
 
 
BESKYT ÆLDRE MED DERES EGEN IMMUNITET 
 

             
Havelhöhe Hospital Berlin                                                         Direktør Harald Matthes 
 
 
Havelhöhe var et af de første hospitaler i Berlin, som oprettede en corona-poliklinik for Covid 19-patienter. 
Direktør Harald Matthes besvarer spørgsmål desangående i en samtale, der fandt sted midt i marts 2020. 
 
https://dasgoetheanum.com/zeitsymptome/2020/3/20/durch-immunitaet-menschen-schuetzen 
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KLINIK ARLESHEIM SCHWEIZ 

 

       
Klinik Arlesheim ved Dornach                                                 Virus 
 
 
Arlesheim-klinikken er i tæt kontakt med den konkrete lægetjeneste i Basel distriktet vedrørende Covid 19 og er 
baseret på retningslinjer, bestemmelser samt aktuelle oplysninger fra Bundesamt für Gesundheit, BAG.  
 
 
 
https://www.klinik-arlesheim.ch/klinik-arlesheim/news/516-information-zum-corona-virus 

 
 
 
ITA WEGMAN-INSTITUTTET I ARLESHEIM 
 

        
Ita Wegman                                   Ita Wegman Institut                                                                                   Peter Selg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Ita-Wegman Instituttet for antroposofisk basisforskning blev grundlagt 2002 i det træhus, som Rudolf Steiner i 
1924 tegnede og lod bygge til sin medicinske assistent Ita Wegman. Huset ligger i haven ved Arlesheim-klinikken. 
Instituttets centrale opgave er fordybelse i humaniorafundamenterne i antroposofien og deres anvendelse på 
forskellige civilisationsområder. 
Instituttet drives af dr. med. Peter Selg, der ved siden af sine forsknings – og publikationsopgaver samt foredrag 
også underviser på universitetet i Witten-Hardecke syd for Dortmund og på Alanus College für Kunst und 
Gesellschaft i Elfter ved Bonn. 
 
https://www.wegmaninstitut.ch/ 
 
https://www.fondsgoetheanum.ch/en/campaigns/die-vielfache-wirkung-der-mistel-bei-krebs/ita-wegmans-
pioniertat-gegen-den-krebs-und-fuer-das-leben.html 
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CORONA-VIRUS. BAKTERIER ER VIRUSJÆGERE 

 

        
                                                           Anne Katharina Zschocke              Gramfarvede bakterier 
 
Dr. Anne Katharina Zschocke er ved siden af at være skribent tillige ekspert og pioner i forskningen af 
mikroorganismer og deres praktiske anvendelse. Hun forsker i menneskets mikrobiom, hvilket vil sige det samlede 
antal af kroppens bakterier, som interagerer med kroppen på positiv måde. I samtale med Eifeler Presse Agentur 
Tipps redegør hun for, hvordan man, hvis mikrobiom er sundt og tilstrækkeligt, kan være beskyttet mod corona-
virus og i det hele taget mod influenzainfektion.  
 
https://em-chiemgau.de/corona-virus-bakterien-sind-virenfaenger-interview-mit-dr-anne-katharina-zschocke/ 
 
 

TVANGSVACCINATION I DANMARK 
 

          
 
Folketinget har sidst i april vedtaget en lov om tvangsvaccination. Loven er omfattet af en såkaldt 
solnedgangsklausul og tænkes evalueret november 2020. Her er brug for ikke-politisk forskning på området! Hvad 
kan være værst? sygdommen? eller vaccinationen?  
 

     
 
https://ing.dk/artikel/vaccine-skandale-mange-born-pafort-uhelbredelig-hjernesygdom-126818 
 
https://politiken.dk/indland/art4958013/Jagt-p%C3%A5-vaccinations-skader 
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NY LEDELSE I DEN VIDENSKEBELIGE SEKTION VED GOETHEANUM 
 

                        
                   Johannes Wirz                                                     Matthias Rang 
 
Matthias Rang og Johannes Wirz blev i april de nye ledere af den naturvidenskabelige sektion ved Goetheanum. 
Johannes Wirz er biolog og skrev sin phd i molekylær udviklingsgenetik ved universitetet i Basel 1987. Han ser 
genetik som spillende en central rolle i udviklingen af alt levende – men ikke som årsagen til liv. 
Matthias Rang er molekylær biolog og fysiker. I sin doktorafhandling 2015 på Bergische Universität Wuppertal, 
Tyskland identificerede han synspunkter i farveteorien fra henholdsvis Johann Gotlieb Goethe og Isac Newton. 
Han tillagde dem to perspektiver, der supplerer hinanden, men ikke modsiger hinanden. 
 
http://www.forschungsinstitut.ch/ 
 
Der er tillige sket ledelsesændringer i sektionerne for billedkunst og for Almen antroposofi. 
 
https://goetheanum.co/de/nachrichten/berufungen-von-ueli-hurter-in-den-vorstand-weitere-berufungen-bei-
den-sektionen 
 
 
 

ERFARINGER FRA SEKEM I ÆGYPTEN 

 

    
                                                Helmy og Konstanze Abouleish                     Christine Arlt 
 
 
Forskning inden for bæredygtigt landbrug viser, at hvis man undgår kemisk kvælstofgødning og pesticider sammen 
med enkelte andre faktorer, ville verdensomspændende landbrugsområder have potentiale til at binde 8.6 
gigatons CO2 pr. år. I de biodynamisk dyrkede jordarealer påvises en binding på mere end 3 tons CO2 pr. hektar 
om året. 
 
https://www.anthroposophie.ch/de/landwirtschaft-ernaehrung/news/artikel/die-zukunft-wird-
klimaneutral.html 
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AT MALE DET IKKE SYNLIGE 

 

    
Ninetta Sombart                                             Ærkeenglen Michael                  Nadveren          
 
Malerinden Ninetta Sombart (1925-2019) levede efter 2. Verdenskrig en årrække i USA på Spring Valley, hvor hun 
lærte antroposofien at kende. Da hun vendte hjem til Europa igen, slog hun sin ned i Arlesheim ved Dornach. 
Christiane Hald, leder af sektionen for billedkunst ved Goetheanum bringer en artikel om hendes liv og kunst. 
Hendes malerier er religiøst esoteriske illustrationer udført med en speciel farveteknik. 

 
https://sbk.goetheanum.org/fileadmin/sbk/Ausstellungen/2020/NS_Artikel.pdf  
 
 
 
 
 

RUSSISK KUNST I GORKI PARK MOSKVA 
 

     
Gorky Park                                               Garage Museum                               Garage Museum 

 
Garage Museum of Contemporary Art er beliggende i Gorky Park i Moskva. Museet har dannet rammen om russisk 
kunst 1905-1969 og kaster lys over en subkultur, der har været overset i russisk modernisme. Den sovjetiske 
teknokratiske maskin-æstetik har længe været den accepterede, men udstillingen her viser en anden historie om 
mystik, esoterisme og okkultisme. (Museet er lige nu lukket på grund af corona-virus). 
 
https://garagemca.org/en/event/usto-mumin-s-friendship-love-eternity-a-talk-by-boris-chukhovich 
 
https://www.themoscowtimes.com/2020/03/04/we-treasure-our-lucid-dreams-at-garage-museum-a69510 
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I BALANCE MED KVÆG, KULSTOF, KLIMA 
 

       
                                                                                                              Erik Endrik Maat 

 
Gartner Erik Endrik Maat på gartneriet Rødmose ved Vejle dyrker 100 forskellige grønsager, urter, frugter, bær og 
har køer, heste, høns, ænder, bier samt katte. Mangfoldigheden giver liv og balance, en frugtbar muldrig jord og 
godt høstudbytte. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jGElj6nQ2Ss 
 
 

NATURENS LIVSKRÆFTER OG KOSMOS 

 

    
                                                                                                                        Verner Andersen 
 
I corona-isolation er der måske stunder til en lidt længere video, og da kan man se eller gense journalist Jørgen 
Skoubos livsbekræftende samtale med en af Danmarks dygtige biodynamiske frugtavlere, der har værdifuld 
indsigt i antroposofien. 
 
https://www.dr.dk/drtv/episode/naturtid_-bio_bonden_53635 
 
 

SÅ MEGET GODT I VENTE 
 

             
Niels Kristian Stokholm 
 
Eller man kan gense den meget populære film om en af vore mest idealistiske og indsigtsfulde biodynamiske 
landmænd Niels Kristian Stokholm, hvis livsværk er kendt i vide kredse. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ReV6Fwbtk6M 
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SANDUKO HJÆLPEORGANISATION 
 

     
Børn i Afrika                                                                har brug for hjælp.                  Clara Ussing                            
   
Afrika er i undtagelsestilstand! Covid 19-pandemien kan sende mange millioner flere mennesker end ellers 
ud i sult og hungersnød! En uoverskuelig katastrofe truer både humanitært og økonomisk på grund af 
omfattende nedlukninger og restriktioner. Her er hårdt brug for akutte hjælpepakker med mad og sæbe, som 
skoler kan uddele til familier, og der er brug for at kunne hjælpe til med den fremtidige åbning – ekstrahjælp 
til underernærede og traumatiserede børn, omlægning af skolernes sanitære forhold, ekstra rengøring, 
bustrafik m. m. m. Al arbejdsindsats i Sanduko er på frivillig basis, så donationer går 100% til Covid 19-
nødhjælp. 
 
http://www.sanduko.dk/ewExternalFiles/Ny%20Covid%2019%20n%C3%B8dhj%C3%A6lpforslag%203.pdf 
 
 

GODE RÅD OG ØNSKER I KORONA-TIDEN 
 

       
Sebastian Jüngel    
 
Fra redaktionen Antroposofie weltweit sender Sebastian Jüngel medlemmerne en hilsen, der handler om at 
komme godt igennem corona-krisen ved bl.a. at pleje forbindelsen til sanseverdenen, færdes iagttagende i 
naturen, holde fast i livsglæden og forberede genåbningen. Foruden sit arbejde ved Goetheanum inden for 
medlemskommunikation og medieopgaver er Sebastien Jüngel forfatter til romaner og til flere moderne 
eventyr og legender. Han vil med sine fortællinger bringe poesi og liv ind i hverdagen.                                  
 
https://anthroposophie.org/de/newsletters/anthroposophie-weltweit-5 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ep_Ax-Fg--M 
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