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Inleiding 
 
Beste vrienden,  
Ik ben gevraagd om te spreken over “immuniteit”, een woord dat reeds veel informatie in zich bergt, 
immers het is afgeleid van twee latijnse woorden, namelijk in munis, binnen de muur : ons 
afweerssysteem vormt dus een soort van “muur” waarbinnen je veilig bent, denk maar eens aan de 
muur van een Middel-eeuwse vesting, waarbinnen de poorters ‘s-nachts veilig waren voor alle 
gespuis dat de wegen, buiten, onveilig maakte. 
 
Jullie hoeven niets op te schrijven, want de beheerders van de website van Antroposofie Eindhoven 
gaan ná 20 maart alle tekst en afbeeldingen van deze lezing op hun site zetten ! 
 
(V2) Immuniteit is een zogenaamde “ hogere ” lichaamsfunctie, net zoals onze vruchtbaarheid. 
Daarmee wordt ondermeer bedoeld, dat je deze functies niet rechtstreeks kunt meten of contro-
leren ; je kunt alleen een aantal voorwaarden voor hun goed functioneren verzorgen. Je weet pas, 
dat een echtpaar vruchtbaar is, wanneer ze een gezond kind hebben gebaard. Zo weet je ook, dat je 
immuniteit goed functioneert, wanneer je niet extreem ziek wordt tijdens een pandemie, maar de 
ziekte op een gezonder makende manier doormaakt. Dat heb ik in deze eerste afbeelding zo willen 
aangeven : een aantal bijdragende factoren staan bij de punten van de vijfster ; onze immuniteit zélf 
staat als een zonnetje in het midden.  De factoren die ik zo meteen wil behandelen, zijn : 
 
(1) - gezondmakende blik 
(2) - scholingsweg 
(3) - salutogenese 
(4) - meditatie 
(5) - sacramentalisme 
 
Maar eerst nog even door met deze algemene inleiding. 
 
[A] Tussendoor laat ik afbeeldingen zien van Craig P. Burrows, een fotograaf uit Zuid California, 
die een indruk geeft hoe bijen onze bloemen zouden zien, door ze te ftotgraferen met ultraviolet 
licht.  
Craig’s foto’s zijn hier te vinden : https://www.cpburrows.com/  
 
Als eerste het bijenbrood, de Phacelia-tanacetifolia. 
 
Hoe werkt onze afweer nu ? 
Iedere lichaamscel heeft een soort van “handje” aan zijn oppervlak, waarmee zo’n cel zich 
identificeert voor ons afweersysteem als lichaams-eigen en waarbij in de “handpalm”, net als in de 
handleeskunde, heel veel informatie valt te lezen, over hoe het gaat met die cel. In die zin lijkt het 
oppervlak van onze lichaamscellen wel op deze Phacelia, met zijn “antennes”. 
 
Hierbij kun je denken aan : of de cel goed gezond is,  of misschien al wat ouder en niet meer zo 
vitaal ; of er wellicht een virus-infectie heeft plaatsgevonden of dat die cel wellicht ontaard is tot 
een kanker-cel.  
 
Nu is het zo dat ons afweersysteem ten eerste een waarneemfunctie heeft, waarbij specifieke 
afweercellen alle lichaamscellen als het ware aflopen, als bij een receptie, en iedereen even een 
handje geven en in zo’n handshake even nagaan hoe die cel ervoor staat. Vervolgens kunnen 
zonodig killer-cellen worden opgeroepen die ongezonde cellen kunnen elimineren. Dit is dus de 
afbraak-functie van het afweersysteem. 
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Er is ten tweede ook een afstem-functie van het afweersysteem, die bepaalt in welke mate ons 
afweer systeem moet worden ingezet. en die voorkomt dat er bij een locaal opstootje meteen het 
hele nationale leger wordt gemobiliseerd, zoals bij de auto-immuun ziektes. 
 
Merk op, hoe onze afweer vaak wordt beschreven in militaire termen ! 
 
Als derde is er ook een functie van groei en herstel, die onze afweer op peil houdt en het immuun 
geheugen verzorgt. 
 
Mensen die enigszins zijn ingeleid in de antroposofie herkennen in deze drie functie wellicht het 
drieledig mensbeeld.  
 
 
(V5) Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het ontstaan van onze immuniteit, waarbij de placenta 
in de baarmoeder fungeert als een drager van ons hoger Ik en hoe ons microbioom, als wezenlijk 
onderdeel van ons immunsysteem, als het ware daarin is gegroeid, verwijs ik graag naar een recent 
(engelstalig) artikel uit Das Goetheanum :  
 
https://goetheanum.ch/en/news/the-immune-system-and-personality-emergence-from-the-you  
 
 
Ik wil graag vervolgen met een meditatie over blauw om jullie enigszins te helpen om een ingang te 
vinden in hetgeen ik vandaag graag met jullie wil delen. Omdat mijn verhaal voor een gedeelte een 
meditatief karakter heeft, wil ik jullie graag meenemen in een meditatie over hemels blauw. 
Hierover heeft Rudolf Steiner het volgende gezegd : ga maar eens op je rug in het gras liggen, en 
kijk dan vol aandacht naar de blauwe lucht, probeer als het ware het blauw van de lucht in te 
ademen. Sluit dan je ogen en probeer je innerlijk datzelfde blauw voor te stellen, net zo intensief als 
je het zojuist nog kon zien met je eigen ogen. Doe dan je ogen weer open en vergelijk je innerlijke 
beeld met wat je weer opnieuw, en nu misschien verdiept, buiten jezelf kunt waarnemen.  
 
Deze oefening heeft een sterk vitaliserend karakter als je haar een aantal keren herhaalt.  
 
Deze korte impressie, die is gebaseerd op een van de boeken van Liane Collot d’Herbois, gaat door 
op het gegeven van deze meditatie : Liane probeert dit blauw als volgt te karakteriseren en 
daarnaast ook een plek te geven in de ontwikkeling van de mensheid. 
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     h e m e l s  b l a u w 
 
… toen de mens voor het eerst 
- buiten - het hemelsblauw kon zien, 
sneed die stap in zijn ontwikkeling  
hem af van de geestelijke wereld 
en zette hem in de fysieke wereld  
 
dit hemelsblauw is onmeetbaar 
in z’n diepte en z’n kleur – 
je kijkt altijd in de verte : 
je kunt er wel heen lopen, 
maar je komt nooit dichterbij 
 
denk maar eens aan het blauw 
dat je kunt zien op een verre heuvel ; 
of stel je eens de wijdsheid voor 
van een blauwe zomerlucht, 
zo diep blauw en zo óplichtend ! 
 
… het hemels blauw 
schept de meeste ruimte 
en strekt zich tijdloos uit : 
het is niet op te meten  
en het blijft, de hele dag ! 
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(1) - gezondmakende blik 
 
Dit hoofdstuk gaat over beeldvorming : hoe kijk je naar een 
mens en hoe kun je die blik verruimen ? 
 
Deze afbeelding van de sfinx van Naxos geeft een 
mensbeeld, opgebouwd uit vier kwaliteiten :  
 
- het hoofd van een vrouw ~ het levende denken 
 
- de borst en vleugels van de adelaar ~ de wijdse blik 
 
- de romp van de stier ~ de gezondheid en standvastigheid 
 
- het hart en de achterpoten van de leeuw : moed en kracht 
 
 
Paradigma Wisseling 
 
Er is mij gevraagd om vandaag te spreken over onze 
immuniteit,  
 
ons immuun-systeem. 
 
De reguliere geneeskunde heeft als paradigma, als stelsel van met elkaar samenhangende,  
 
wetenschappelijke theorieën, over het immuunsysteem, dat het een systeem is dat ons  
 
beschermt tegen aanvallen van buiten, de zogenaamde infecties, en verstoringen van binnen. 
 
 
Nu geeft Rudolf Steiner vaker een omkering van medische uitgangspunten, een zogenaamde  
 
paradigma-wisseling. Zo gaat de reguliere geneeskunde bij het horen van geluid uit van het  
 
volgende model : geluid bestaat uit trillingen van de lucht, die zich voortplanten met de geluids- 
 
snelheid op hun weg  van de geluidsbron naar de ontvanger, de waarnemer van het geluid. 
 
Aangekomen bij  de ontvanger, brengen deze trillingen het trommelvlies in trilling, deze trillingen  
 
worden versterkt door de keten van gehoorbeentjes : hamer, aambeeld en stijgbeugel en tenslotte  
 
in het slakkenhuis wordt omgezet in een electrisch signaal, dat via de gehoorzenuw wordt  
 
voortgeleid naar de hersenen, waar het - via een proces dat in feite nog niet wordt begrepen - tot  
 
een geluids waarneming leidt :  
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[ acustic system ] 
  

Dwarsdoorsnede van het gehele slakkenhuis (cochlea) 1 
 

1. Scala media;  
2. Scala vestibuli;  
3. Scala Tympani. De rode pijl is vanaf het 
ovale venster. De blauwe pijl wijst naar het 
ronde venster.  
4. Spiraalvormige ganglion;  
5. gehoorzenuw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
1 zie : https://www.hoorzaken.nl/het-oor/het-slakkenhuis/  
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relatieve rust    versus  “tegenspreken” 
 
 
Rudolf Steiner geeft aan, dat - vanuit een etherisch perspectief - dit proces in feite helemaal  
 
omgekeerd dient te worden : binnen het oor heerst een relatieve rust, vergelijkbaar met de grote  
 
massa die de kern vorm van een seismometer, het instrument waarmee aardschokken kunnen  
 
worden gemeten. Verder is levend geluid, zoals van de menselijke stem of een muziek-instrument 
 
met name een etherisch gevuld fenomeen. Om deze levende inhoud goed waar te nemen, dient  
 
er - vanuit de rust die het binnenoor biedt - iets van ons uit te gaan, waarmee we het ons 
 
omringende geluid als het ware mee tegemoet treden. Het orgaan wat verantwoordelijk is voor 
 
dit “tegenspreken” is de buis van Eustachius.  In de ontmoeting van het geluid dat ons omringt 
 
en hetgeen daar tegenover wordt gezet vanuit onszelf, treedt de gewaarwording op. 
 
Samengevat ( zie afbeelding ) : 
 
relatieve rust   versus  “tegenspreken 
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Dit principe wordt toegelicht in de volgende figuur : 
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Wisseling medisch paradigma 
 
Collega Ton van Osch , antroposofische werkend huisarts, 
heeft onlangs in zijn lezing in de kerk van de 
Christengemeenschap in Veldhoven uitgebreid laten zien, 
dat er precies zo’n zelfde paradigma-wisseling nodig is om 
onze gangbare visie op de werking van het immuun-
systeem in het afweren van bijvoorbeeld een virus-infectie 
als het ware op te ruimen . 
 
In dit verband wil ik graag eerst een uitleg van Rudolf 
Steiner citeren :   
 
Want zie je, de logica die hier in de huidige geneeskunde 
wordt ontwikkeld, is zeer eigenaardig. Stel je voor, je 
ontdekt een landschap waarin je een groot aantal 
goedgevoede en goed uitziende koeien aantreft. Dan zul je 
toch niet zeggen:  
 

omdat deze koeien op de een of andere manier naar binnen zijn gevlogen,  
omdat het landschap is besmet door deze koeien,  
is dat alles wat je daar ziet zoals het is ?  

 
Het zal nauwelijks bij je opkomen, nietwaar, het zal eerder nodig zijn om te onderzoeken waarom 
er hardwerkende mensen in dit landschap zijn, waarom er bijzonder geschikte grond voor deze of 
gene verzorging van dieren is, kortom, je helpt waarschijnlijk met alles wat de oorzaak kan zijn van 
goed verzorgde koeien Je gedachten houden op. Het zal niet bij je opkomen om te zeggen: wat daar 
gebeurt, komt doordat het landschap is aangetast door de komst van goed verzorgde koeien. 
 Maar dat is precies dezelfde logica die de medische wetenschap in feite ontwikkelt met betrekking 
tot microben, etc. Uit de aanwezigheid van deze interessante wezens ziet men niets meer dan dat er 
een goede voedingsgrond is, en je moet dan natuurlijk ook op deze voedingsgrond letten. [ 
einde citaat ] 
 
Rudolf Steiner spreekt hier over microben, en doelt daarmee op bacterien en virussen - dat 
onderscheid kon in zijn tijd nog niet worden gemaakt, omdat er 
nog geen virussen konden worden waargenomen. 
 
Omgekeerd moeten we onszelf nu misschien wel de vraag 
stellen : wat betekent het, dat we nu wél hulpmiddelen hebben, 
zoals een electronen microscoop, om het fysieke, de vorm van 
een virus zichtbaar te kunnen maken ?  Krijgen we daarmee 
ook de essentie te zien ? 
 
Misschien kan de uitspraak van Ita Wegman helpend zijn :  
 

je moet van een ziekte gaan houden, om het wezenlijke 
ervan te gaan zien ! 
 
Wat ze hiermee heeft bedoeld : probeer je zo goed mogelijk in te leven in zo’n virus en probeer het 
zo goed mogelijk te karakteriseren in zijn manier van zijn. 
 



 10 

Welnu, van een mens weten we, dat hij verschijnt in zijn lichamelijke gestalte, verder dat zijn ziele-
geestwezen zich gedurende de dag dat lichaam als voertuig kiest, terwijl datzelde ziele-geestwezen 
gedurende de nacht, heel goed lichaamsvrij kan bestaan.  
 
In de reguliere optiek wordt een virus als een wezen gezien, dat ons kan “aanvallen”. Een virus is 
echter géén levensvorm : het heeft geen vertering en geen voortplanting en heeft, net als iedere 
andere parasiet, een gastheer nodig om zich te voeden en voort te planten. 
 
Toch spreekt Rudolf Steiner over wezens die het virus als uitingsvorm hebben om in te verschijnen. 
En verder, dat hun functie in de natuur het geestwezen van een organisme zichtbaar maakt ; zo zei 
Ton van Osch : een regenworm is in feite alleen een kruipende darm ; de rest van dit wezen treedt 
niet in verschijning !  De functie van een regenworm is het inzetten van zijn verterings-functie voor 
het intact houden van de natuur.  
 
Er is nu een paradigma-wisseling nodig, namelijk om een virus te gaan zien als een uitscheidings-
product, dat verschijnt in een zieke stofwisseling en dus - als een parasiet - in ons heeft geleefd ! 
 
De omkering is dan als volgt : in plaats van een virus te zien als iets, dat ons van buiten aanvalt, en 
waartegen je je met allerlei maatregelen moet gaan beschermen, zal bij deze zienswijze een virus in 
ons ontstaan en zich uitbreiden du moment dat de omstandigheden daar gunstig voor zijn. 
 
Ik wil hiermee uitdrukkelijk geen standpunt innemen : u bent uiteraard vrij in uw keuze, wat u van 
deze nuancering wil inzetten als aanvulling op en uitbreiding van de reguliere uitgangspunten, die 
in het werk van iedere arts, dus zeker ook van de antroposofische artsen, de basis vormen van het 
praktizeren, zoals Rudolf Steiner bij een aantal gelegenheden steeds met klem heeft benadrukt ! 
 
[ Sedirea-japonica - Craig P. Burrows ]  
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(2) - scholingsweg 
 
Bij het volgen van de scholingsweg 
wordt een groot beroep gedaan op 
hetgeen meestal wordt aangeduid 
met het Hoger Ik ; deze kwaliteit 
wil ik graag introduceren als onze 
entelechie ; dit woord is een 
samenstelling uit drie Griekse 
woorden, namelijk : en - telos - 
echein, datgene wat het doel reeds 
in zich draagt ! De volgende  
impressie geeft een karakterisering 
hiervan :  
 
    e n t e l e c h i e  
 
... een sterk ik 
is innig verbonden 
met haar spirituele identiteit, 
met haar kosmische bron 
 
... een sterk ik 
kan de ander zien 
als een ik-wezen, 
uniek en interessant ! 
 
... een sterk ik 
is innerlijk in balans 
en kan evenwicht brengen, 
via geven en nemen 
 
... een sterk ik 
kan goed tegen stress : 
ziet het hoger perspectief, 
waarin tegenstellingen oplossen 
 
... een sterk ik 
is in feite integratief : 
verbindt polariteiten 
en schept zó vrede 
 
... een sterk ik 
kan haar licht laten stralen; 
kan warmte verspreiden ; 
enthousiasme brengen ! 
 
... mijn ik is 
als een Koning, 
die innerlijk stáát, 
óók als hij zit ... 
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In zijn boek Hoe bereikt men bewustzijn op hogere gebieden ?  ( GA 10 ) 
 
geeft Rudolf Steiner zeven basisvoorwaarden voor het doorlopen van een weg van innerlijke 
scholing. Ik zal de eerste vijf hiervan bespreken en deze verbinden met de eerste vijf elementen van 
het zevenledig mensbeeld zoals dat is gegeven door Rudolf Steiner  
 
De eerste voorwaarde, die correspondeert met het fysieke lichaam, luidt : zorg voor een goede 
fysieke en geestelijke gezondheid  
 
De tweede voorwaarde, die correspondeert met het ether lichaam, luidt : leer te beseffen, dat je als 
individu steeds een onderdeel bent van een groter, sociaal geheel en waardeer de sociale 
interacties met je medemensen. 
 
De derde voorwaarde, die correspondeert met het astrale lichaam, luidt : besef dat gedachten en 
gevoelens net zozeer realiteiten zijn als objecten in de fysieke wereld. 
 
De vierde voorwaarde, die correspondeert met de Ik-organisatie, luidt : besef dat het wezenlijke van 
de mens zich in zijn innerlijk bevindt en dat je ( met de kleine Prins ) alleen met het hart het 
wezenlijke kunt zien. 
 
De vijfde voorwaarde, die correspondeert met het geestzelf, luidt : probeer trouw te blijven aan een 
eenmaal genomen besluit. Je mag alleen daarvan afzien als je tot het inzicht bent gekomen, dat dit 
besluit op een vergissing berustte. 
 
[ intermezzo ] 
 
Ik zie rond in de wereld, 
waarin de zon haar licht zendt, 
waarin de sterren fonkelen, 
waarin de stenen rusten, 
de planten levend groeien, 
de dieren voelend leven, 
waarin de mens, bezield, 
de geest een woning geeft; 
ik schouw diep in de ziel, 
die binnen in mij leeft. 
De Godesgeest hij weeft 
in zon- en zielelicht, 
in wereldruimte, buiten, 
in zielendiepten, binnen. 
Tot u, o Godesgeest 
wil ik mij vragend wenden, 
opdat de kracht en zegen 
voor leren en voor arbeid 
tot wasdom moge komen. 
 
Rudolf Steiner  
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(3) - salutogenese 
 
In een tijd, waar ziektes als burnt-out steeds prominenter 
aanwezig zijn in onze samenleving en de reguliere 
medische wetenschap zich voornamelijk lijkt te beperken 
tot de patho-genese, de leer van de oorzaken van ziekte, is 
het aan de orde om te zoeken naar een verruiming van de 
reguliere geneeskunde met saluto-genese, het genereren van 
gezondheid, door het mobiliseren van gezondmakende 
krachten in jezelf. 
 
 
Deze impressie spreekt over veerkracht, het engelse 
resilience, als een van de ankerpunten van salutogenese. 
 
 
[ A ] 
 
 
 

 V é é r k r a c h t  
 
      Hoe kan ik uitdagingen 
     die op mijn pad komen 
      en die de integriteit 
     van mijn lichaam op 
     de proef willen stellen 
      zó tegemoet treden, 
     dat ze een les worden, 
     tot lévensles worden ? 
 
Waar ik niet aan ten onder ga, 
dat maakt me nu juist stérk ! 
zo sprak Goethe, in het Duits 
 
 Ik kan veerkráchtig worden, 
door méé te gaan bewegen, 
meebewegen met de stroom 
 
  Rechtop, vanuit mijn as, 
  met vertrouwen als basis 
  en m'n hart als kompas 
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Luc van de Kasteele – ZUA 2021 
 
resilience ( veerkracht ) wordt vergroot door het optimaliseren de volgende drie factoren : 
 

(1) de kwaliteit van de fysieke levensomstandigheden 
(2) de ervaren harmonie in het gebied van de ziel van de mens 
(3) de realisatie van de spirituele oorsprong van de mens 

 
• de kwaliteit van de fysieke levensomstandigheden kan worden verbeterd via : 

- de voeding : meer vezels, meer bittere stoffen 
- gezonde beweging, slaapritme, stress-reductie 
- reductie van milieu-factoren: lucht- en ether-vervuiling 

 
• de ervaren harmonie op ziele-gebied kan positief worden beïnvloed door : 

- een ervaring van nabijheid en geborgenheid 
- het gevoel begrepen te worden door een ander 
- sociale zekerheid met een stabiel sociaal netwerk 

 
•  de realisatie van de spirituele oorsprong van de mens kan gaan leven door : 

- de ervaring dat een hoger wezen de spirituele basis van je leven vormt 
- de zingeving van het eigen lot en het groeien aan problemen 
- vertrouwen in het ontwikkelings potentieel van mensen met hoop op de toekomst 

 
[ intermezzo ] 
 
Om	dit	drieledig	proces	met	enthousiasme	aan	te	gaan,	kunnen	we	steun	zoeken	bij	het	
mercurius-ritme	uit	de	reeds	genoemde	grondsteenspreuk	:	
	
	 	
	 Göttliches	Licht,	 	 	 (	Goddelijk	licht	)	
	 Christus	Sonne	 	 	 (	Christus-zon	)	
	 Erwärme	unsere	Herzen	 	 (	verwarm	onze	harten	)	
	 Erleuchte	unsere	Häupter	 	 (	verlicht	onze	hoofden	)	
	 Dass	gut	werde	 	 	 (	opdat	goed	worde	)	
	 Was	wir	aus	Herzen	gründen;	 (	wat	wij	uit	harten	grondvesten	)	
	 Was	wir	aus	Häupter	zielvoll		 (	en	uit	hoofden	doelgericht		
	 			führen	wollen.		 	 	 	 willen	leiden	)	 	
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 (4) - Meditatie 
 
Om deze veerkracht in de praktijk te realiseren en te versterken is meditatie belangrijk ; voor deze 
presentatie kies ik voor een weg via de christelijke meditatie.Graag jullie aandacht voor deze 
impressie, als introductie van dit hoofdstuk : 
 
 m e d i t a t i e  
 
het midden zoeken, 
midden in mezelf, 
ademende midden, 
dat evenwicht brengt 
 
… er is iets, diep in mij, 
dat me steeds opjaagt, 
dat alsmaar verder wil : 
steeds méér presteren 
 
en binnenin is ook iets, 
dat alleen wil slapen, 
voedsel verteren en 
gedijen, als een koe 
 
wees wakker, mijn hart 
en beweeglijk, in rust 
en geef mij een midden, 
een ademend midden 
 
… m e d i t a t i e  is : 
eerbiedige aandacht ; 
samen zoeken, ook … 
 
 
De tweede strofe, waarin wordt verwezen 
naar hetgeen ons opjaagt, wordt door 
artsen het orthosympathische 
zenuwstelsel genoemd, of ook de 
sympathicus. Als je iemand sympatiek 
vindt, dan verwijden je pupillen zich - 
vroeger maakten mensen gebruik van dit 
gegeven, door Bella-donna, schone 
vrouw, te nemen : deze plant heeft 
immers ook een pupilverwijdend effect. 
Dit gedeelte van het onbewuste 
zenuwstelsel bereidt het lichaam voor op 
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het leveren van een inspanning en stelt ons in staat om te presteren, door het versnellen 
van de hartslag en de ademfrequentie en het afremmen van de spijsvertering. 
 
In de derde strofe wordt verwezen naar de werking van 
het parasympathische zenuwstelsel, dat ons lichaam 
terugvoert naar een ruststand, waarin de nadruk ligt op 
spijsvertering en opbouwfuncties en hartslag en de 
ademfrequentie juist afnemen. 
 
 
Dus gedurende activiteit wordt de hartslag versneld, in rust vertraagt onze pols. In ons 
hectische leven van alledag, waarin rusten en presteren zo door elkaar lopen, en je zo 
vaak frustratie kunt ervaren, krijg je een chaotisch beeld te zien wanneer je een grafiek 
maakt van de hartfrequentie ( het bovenste deel in deze figuur ). 
 

Tijdens de actieve rust die je bereikt gedurende een 
meditatie, vindt er voortdurend, vanuit ons ademend 
midden, een harmonische afstemming plaats tussen het 
versnellend effect van de sympaticus en de vertraging 
van de para-sympaticus : het chaotische ritme verandert 
in een harmonisch patroon, waarin zowel versnelling als 
ook vertraging een gelijke bijdrage hebben en er actief 
wordt gezocht naar een balans.  
 
 

… m e d i t a t i e  is : eerbiedige aandacht ; sámen zoeken, ook … 
 
[ intermezzo ] 
 
Als je kijkt naar de dagen van de week, en de planeten die daarmee zijn verbonden, dan 
wordt er een geheim zichtbaar :  
  
namelijk dat er in de nacht die de woensdag overleidt naar de 
donderdag een virtueel centrum wordt gevormd, waardoor de 
donderdag met recht de kleine zondag wordt genoemd ! 
  
In deze ordening gaat de zon haar planeten vóór, maar zij 
stuurt dus als het ware een representant om haar plek in te 
nemen te midden van de planeten ! 
 
Andersom redenerend, kunt je deze (virtuele) plek ook juist 
toekennen aan de aarde, die normaliter niet voorkomt in dit 
soort overzichten, omdat zij juist de plek is, van waaruit wordt 
gekeken !  [ A ] Curcumis sativa 
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Waar haal ik de rust vandaan ?  
 
Dan wil ik nu, samen met jullie, gaan kijken naar 
mogelijkheid voor een christelijke meditatie. 
 
Ik wil graag beginnen met hoofdstuk 2 
uit een boek van Bastiaan Baan, sinds 25 jaar  
priester van de Christengemeenschap ;  
dit hoofdstuk heet - heel toepasselijk -  
 

Waar haal ik de rust vandaan ?  
 
 vruchtbare duisternis 
 
innerlijke stilte bewaren 
midden in het lawaai - 
open, stille, vochtige 
teelaarde blijven, 
in de vruchtbare duisternis 
waarin milde regen valt 
en het graan rijpt ... 
 
[ vrij naar Dag Hammersköld ] 
 
Naast innerlijke rust, is ook eerbied nodig, eerbied in de ontmoeting met de ander, maar zeker ook 
in die diepste ontmoeting met jezelf, die de meditatie is. 
 

Karl König vergelijkt in zijn voordrachten over meditatie deze 
twee voorwaarden, innerlijke rust en eerbied, met de wegen van 
de herders en koningen in het evangelie : door de eerbied worden 
wij to herders, door innerlijke rust stijgen we op tot het nivo van 
koningen. 
 
 
 
De volgende impressies heb ik ontvangen tijdens het lezen in het 
boek Meditatie van Friedrich Rittelmeyer, een boek uit nota bene 
1928, dat verrassend modern “aanvoelt”. 
 
Rittelmeyer was een beroemd 
evangelisch predikant aan het begin 
van de twintigste eeuw ; hij heeft 
intensief met Rudolf Steiner 
samengewerkt in de periode dat de 
Christengemeenschap werd gesticht, 
dit jaar precies 100 jaar geleden. 

 
In de twaalf brieven van zijn boek geeft Rittelmeyer een aantal wegen 
naar christelijke meditatie. 
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De volgende twee meditaties : Ik ben de liefde en Ik ben de vrede zijn bedoeld als ochtend- 
respectievelijk avond meditatie - Rittelmeyer geeft aan, dat je deze twee volgens hem altijd zou 
moeten doen. 
 
Bij deze ochtend meditatie, die is afgeleid van 1 Joh 4, adem je de nieuwe dag als het ware in. 
Zij werd mij ingegeven na het lezen op pag 21 van zijn boek Meditatie : 
 
   Ik ben de liefde 
 
... God is liefde - 
wie in liefde blijft, 
die blijft in God 
en God in hem 
 
... liefde is de zin 
der aardewereld ; 
 zuivere liefde 
is het levensdoel 
van de mens ... 
 
... voor wie Christus 
als levende ervaart, 
is :  Ik ben de liefde 
de ware levensinhoud 
van waaruit hij spreekt 
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In deze bijbehorende avond meditatie adem je de afgelopen dag als het ware weer uit : 
 
    Ik ben de vrede 
 
… wanneer ik mediteer 
dan zoek ik m'n midden 
en kijk ik naar mezelf, 
... als ‘n kleine Prins, 
recht vanuit m'n hart ... 
 
in de avond gaat de ziel 
... terug naar de nacht ; 
dan kan ik uit-ademen 
naar : Ik ben de vrede 
en geneest m'n lichaam 
 
in de ochtend komt de ziel 
weer terug naar de dag ; 
dan kan ik in-ademen  
in : Ik ben de liefde 
en heelt zo m’n bloed 
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[ intermezzo ] 
 
 Idere twee weken is er een evangelie-bespreking in de kerk in Veldhoven. Daarbij wordt de 
perikoop, de evangelie-passage voor die week, besproken. Voor iedere week van het jaar is er 
namelijk een passage uit het evangelie aangeduid, die passend is voor die week, net zoals Rudolf 
Steiner dat al eerder voor de weekspreuken had gedaan. In zo’n evangelie-bespreking kan iets gaan 
oplichten van de essentie die als het ware leeft tussen de regels van de tekst. Gister hebben we op 
die manier Matteus 4, de beproeving in de woestijn, besproken. Naar aanleiding van die bespreking 
heb ik afgelopen nacht de volgende impressie “ontvangen”  : 
 
 
  beproeving in de woestijn 
 
... tot driemaal toe wil 
de luciferische verzoeker 
de Christus beproeven, 
Christus die juist volledig 
mens wil zijn op aarde 
 
als je van harde steen 
weer brood wil maken, 
 dan wil je niet gaan 
de weg naar de aarde, 
de aardse processen 
 
 en als je aardse rijken 
verkiest boven hemelse - 
... hoe kan er dan ooit 
het rijk der hemelen 
worden ingegaan ? 
 
toon mij uzelf, Heer, 
in uw lichtend hulsel 
... hulsel voor m'n ik, 
dat n stap wil zetten 
richting Uw glorie ... 
 
 
[ A ] Coreopsis-tinctoria 
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 (5) - Sacramentalisme 
 
 
Om het woord sacramentalisme bij jullie 
te introduceren wil ik graag beginnen 
met het citeren van een artikel van Linda 
Thomas uit het tijdschrift : Die 
Christengemeinschaft van deze maand. 
Linda Thomas, een vrouw uit 1953,  is 
degene die heel lang de coördinatie van 
het schoonhouden van alle 24 toiletten 
in het Goetheanum als verantwoorde-
lijkheid heeft gehad … 
 
 
Haar stuk is getiteld : 
 
Putzen als Dienst an einer heiligen und geheimnisvollen Flamme  
 
Schoonmaken als dienst aan een heilige en geheimzinnige vlam. 
 
Linda Thomas begint haar artikel met een citaat van Novalis : 
 
Das gewöhnliche Leben ist ein Priesterdienst - fast wie der vestalische. Wir sind mit nichts als mit 
der Erhaltung einer heiligen und geheimnisvollen Flamme beschäftigt.  
 
Het leven van alledag is een priesterlijke dienst - bijna zoals de Vestaalse [maagden]. We zijn met 
niets anders bezig dan het onderhouden van een heilige en mysterieuze vlam. 
 
De vestaalse maagden waren zeven priesteressen, die vanaf hun zesde à tiende jaar voor minimaal 
dertig jaar werden aangesteld. Hun hoofdopdracht was het onderhoud van het haardvuur in de 
tempel van Vesta, dat nooit mocht uitdoven, alsook het halen van water uit de heilige bron van de 
nimf Egeria, dat voor de reiniging van de tempel werd gebruikt. 
 
(...) Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, 
dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so 
romantisiere ich es. 
 
Door het alledaagse een hoge betekenis te geven, het alledaagse een mysterieus aspect, het bekende 
de waardigheid van het onbekende, het eindige een oneindige schijn, daardoor romantiseer ik het, 
maak ik het romantisch. 
 
Van de rest geef ik meteen de vertaling : 
 
Dat is wat Novalis al zei. Uit de context blijkt dat romantiseren in zijn vocabulaire niets 
sentimenteels is, maar de serieuze missie van ieder mens: de transformatie van het alledaagse. 
 
   Het mooie van het dagelijkse huishouden is, dat gewoon “poetsen” door een liefdevolle overgave 
kan worden tot : “verzorgen”. 
  
Door ze te koesteren laten we dingen bloeien. Als we een plant alleen maar water geven, dan zal zij 
groeien - als we ervoor zorgen, dan zal zal zij gedijen. Door zorg verwijderen we niet alleen vuil, 
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we creëren tevens ruimte voor iets nieuws. Alles in het leven heeft ruimte nodig die we bewust 
creëren: voor innerlijke mobiliteit en openheid, voor een gesprek, voor koesterende relaties. Deze 
ruimte maakt het voor onze kinderen mogelijk om te gedijen en voor ons om tot rust te komen ... 
   Het kostbaarste dat van onszelf is, ons diepste wezen, stroomt in ons werk - en mensen leven erin, 
ze herstellen, verzamelen nieuwe kracht voor de volgende taken. Ritme draagt leven. Ritme in werk 
en processen kan uitputting en overbelasting voorkómen, want er zit een helende potentie in het 
ritmisch verzorgende gebaar. 
 
   En hoe belangrijk is het om te weten dat de krachten van liefde uit ons ritmische gebied komen, 
vanuit ons hart rechtstreeks via de armen in de handen stromen en ons zo de genezende krachten 
verschaffen die we tegenwoordig zo hard nodig hebben. 
 
Alles wat we liefdevol aanraken, wordt getransformeerd. Zoals Faust zo prachtig zegt in de kamer 
van Gretchen: 
 
»    O liebe Hand! so göttergleich !   
  Die Hütte wird durch dich ein Himmelreich. « 
 
» O lieve hand! zo goddelijk!  Door jou wordt deze hut een koninkrijk van de hemel.« 
 
 
Hoe kun je nu deze uitgangspunten werkzaam laten worden in je dagelijks handelen ?  
Daarbij wil ik graag aansluiten bij hetgeen Bastiaan Baan, priester van de Christengemeenschap, 
ons heeft medegedeeld tijdens de ZUA : 
 
 
 
Met sacramentalisme wordt bedoeld, dat je door dingen met liefdevolle aandacht te doen, die 
handelingen kunnen worden opgetild uit de routine van alledag en als het ware oplichten door de 
aanwezigheid van wezens uit de geestelijke wereld. 
 
 
Door het sacramentalisme kan je werkplek, je 
laboratorium - denk maar aan de spreuk Ora et 
Labora, bid en werk, van de Middeleeuwse monnik 
-  tot een altaar worden.  
 
 
 
In dit verband wil ik ook graag alle ouders van 
jonge kinderen vermelden, voor die momenten dat 
ze zich inzetten voor het verzorgen en opvoeden 
van hun kinderen, werk dat vaak onvoldoende 
wordt gewaardeerd, in ieder geval in financiële zin 
... 
 
  
Mensenkinderen leren maar heel langzaam - 
daardoor kan opvoeden zo'n eindeloze taak gaan lijken, dat je de moed soms in de schoenen zinkt ... 
Als je de uitgangspunten van het sacramentalisme gaat toepassen in je huis en je gezin, dan wordt je 
huis weer een plek waar de natuurwezens zich op hun gemak zullen voelen en dan zul je merken dat 
de “kaboutertjes” je - letterlijk ! - weer komen mééhelpen ! 
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[ intermezzo ] 
 
Soms vraag ik me wel eens af, of ik Christus zou herkennen, als Hij zou besluiten om in deze tijd 
weer opnieuw te incarneren …  Nog los van het feit, dat zijn essentie dan waarschijnlijk zou kiezen 
voor een vrouwelijke incarnatie … Herkennen jullie deze vraag ? 
 
In het NRC van agfelopen weekend las ik een artikel over 
Tugrul Çirakoglu, een uit Turkije afkomstige man van begin 
30, met een gezin en een goede opleiding, die een bedrijf 
heeft, Frisse Kater, waarmee hij - eufemistisch gezegd -  
bio-hazards saneert : denk maar aan mensen die pas enige tijd 
na hun overlijden worden aangetroffen, maar ook aan mensen, 
zoals hoarders, waar het tijdens hun leven al volkomen uit de 
hand loopt … 
 
Tugrul vertelde, hoe hij als tiener werd gepest om z’n Turkse 
afkomst, en - via poetsbaantjes in studentenhuizen - langzaam 
in deze branche was terecht gekomen. Hem raakt met name 
de eenzaamheid en het isolement die sprak uit de plekken 
waar hij terechtkwam. Echt van harte lachen kan ik niet meer 
sinds ik dit werk doe … gaf hij toe en ook : m’n vrouw moet 
me soms afremmen als ik té boos wordt in de boeken die ik 
schrijf over wat ik zo al tegenkom … 
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Epiloog 
 
Laat mij afsluiten met een gedicht van Dietrich Bonhoeffer, geschreven in 1945, vanuit Duitse 
gevangenschap ( as Michaela Glöckler quoted, too ) : 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 
 
By gracious powers so wonderfully sheltered, 
we confidently await what may come. 
God is with us in the evening and in the morning 
and certainly each new day. 
 
Door goede krachten zo wonderbaarlijk beschut, 
wachten we vol vertrouwen af wat er komen gaat. 
God is bij ons in de avond en in de ochtend 
en zeker ook bij elke nieuwe dag. 
 
mocht u vragen hebben, dan is het goed om daar misschien even mee rond te lopen, zodat de nacht 
ook z’n werk kan doen ; als u er zelf niet mee verder komt, kunt u mij uw vraag stellen via 
mercuur@ezorg.nl  
 
Dank voor uw aandacht ! 
 
Harry Scholberg  
 
 
 
[ citaat Friedrich Benesch, uitgesproken door Henk ] 
 
 
Want de werkelijke waarheid is niet de waarheid maar de overwonnen dwaling.  
 
En de ware werkelijkheid is niet de werkelijkheid maar de overwonnen illusie.  
 
En de werkelijke reinheid is niet de oorspronkelijke reinheid, maar de gelouterde onreinheid.  
 
En het waarachtige goede is niet het oorspronkelijke goede, maar het overwonnen boze.  
 
Dat geldt voor het hele wereldal, ook voor de Goden.  
 
Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd, kan zich iets ontwikkelen, 
 dat oorspronkelijk zelfs niet in het goede aanwezig was.  
 
Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen, heeft hij zichzelf gedwongen zijn diepste wezen op nog 
andere wijze te openbaren dan hij het zonder hen had kunnen doen.  
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[ vragen vooraf -  genotuleerd door Walrik Holtermans ] 
 
 
• (V1) angst en immuniteit, link naar antroposofie 
 
 teveel angst verstoort het astraallichaam, en daarmede de samenwerking 
 tussen etherlichaam en Ik-organisatie, als basis van de immuniteit. 
 
• (V2) hoe zorg ik dat m’n immuniteit op orde is ? 
 
 door de genoemde vijf determinanten te optimaliseren ; zie pagina 1, bij V2 
 
• (V3) wat is de invloed van stress op m’n immuniteit ? 
 

een goede immuniteit is afhankelijk van een harmonische samenwerking tussen 
 Ik-organisatie en etherlichaam, bij een harmonisch astraal lichaam  

( niet teveel stress )  ;   zie tevens resilience, op pagina 14 ! 
 
• (V4) waarom krijg ík driemaal Covid en een ander nooit ? 
 
 een aantal zaken zijn karmisch bepaald, zo ook de immuniteit 
 
• (V5) worden we geboren met goede immuniteit ? 
 
 zie de link op pagina 3, bij V5 
 
• (V6) hoe houd je je immuniteit op orde ? 
 
 daar probeert dit referaat vijf ingangen voor te geven ☀ 
 
• (V7) wat is de relatie tussen vierledig mensbeeld en immuniteit ? 
 
 een goede immuniteit is afhankelijk van een harmonische samenwerking tussen 
 Ik-organisatie en etherlichaam, bij een harmonisch astraal lichaam ( niet teveel stress ) ; 
 pagina 2/3 geeft tevens de relatie met het drieledig mensbeeld. 
 
• (V8) wat is de plek van auto-immuun-ziektes ? 
 
 zie de link op pagina 3, bij V5 
 
 


