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forbundet med livets rytme, at alt le-
vende er dannet ud fra det flydende 
element.

Vand løber aldrig af sig selv ligeud, 
det slynger sig og danner skruebevæ-
gelser og hvirvler. Vands strømningsbe-
vægelser genfindes i levende organis-
mer - lige fra vanddyr til menneskets 
overarmsknogle eller skulderblad (se 
ill.).

Vandet synes således at bære livets 
rytme helt ind i dyrs og menneskers 
knogledannelse. Hvilket gøres endnu 
tydeligere af, at der ikke findes nogen 
fysisk levende organismer uden vand, 
uden det strømmende element.

Schwenk redegør også for, hvordan 
hjertet kan anskues som dannet ud fra 
hvirvlende bevægelser. Han skriver, at 
en hvirvel ofte pulserer i sig selv: i en 
streng rytme breder den sig ud og bliver 
kortere, for derefter at trække sig sam-
men og blive længere. Denne rytmiske 
urbevægelse danner hjertets kamre og 
kan ses i dets bevægelser, når det slår.

Plantens idé
Af alle levende organismer er planterne 
dem, der mest er rent liv. I dyrene kom-
mer der et drifts- og sjæleliv til. Hos 
mennesket yderligere en reflekterende 
selvbevidsthed og muligheden for at 
handle frit, dvs. løsrevet fra de dyriske 
instinkter.

Plantelivet er eminent beskrevet hos 
den tyske digter og naturforsker Goethe 
i hans bog Planternes metamorfose. Han 
beskriver plantens udfoldelse ud fra en 

kun livets virkninger i de levende orga-
nismer.

Der ville ikke være hverken planter, 
dyr eller mennesker uden livet. Vi ser 
det, når et menneske dør: legemet falder 
fra hinanden og går i opløsning. Det, 
der holdt kroppen sammen, har trukket 
sig ud. Livet er den formende og ska-
bende kraft. Livet er en urkraft.

Vandets hvirvler
Livet er bevægeligt, strømmende, pul-
serende, rytmisk. Vi ser det tydeligst i 
vand. Du behøver kun kort at bladre i 
den tyske ingeniør og antroposof Theo-
dor Schwenks bog Das sensible Chaos for 
at se, at vandets bevægelser er så tæt 

I gamle dage, før biologen Pasteur i sit 
mikroskop så den første mikroorganis-
me, troede man, at liv kunne opstå ud af 
det døde. Man troede, at haletudser op-
stod af dammens bundslam. Ja, en bel-
gisk forsker fra 1600-tallet mente, at 
hvis du tager en lerkrukke og fylder 
den med fugtige klude og lidt korn, vil 
der indenfor 21 dage opstå mus i kruk-
ken.

Dette fænomen, hvor vi tror, at liv 
opstår spontant af det døde, kaldes 
spontan genese. Genese betyder skabelse. 
I dag morer vi os over tidligere tiders 
naivitet, for nu ved vi, at liv opstår af liv 
- kaldet biogenese.

Alligevel har vi parkeret ideen om 
spontan genese fire milliarder år tilbage 
i tiden og mener, at vores levende uni-
vers er opstået af en død ursuppe. Men 
når det for tiden efter Pasteur gælder, at 
liv opstår af liv, må det vel også have 
været gældende for fire milliarder år  
siden … ?

Når naturvidenskaben i dag tror, at 
livet har sin oprindelse i en død, uorga-
nisk materie, er det kun, fordi livet i sig 
selv ikke kan opleves med vores almin-
delige bevidsthed. Gennem den ser vi 
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Livets urrytme  
- og hjertets

Vidste du, at blodet i fosteret har en rytmisk puls, 
før der er dannet et hjerte?

Livet er i sin essens en rytmisk urkraft, der 
viser sig i utallige former i den fysiske verden.

af Kirsten Skjerbæk, 
antroposof

Mange encellede vanddyr har ”fortættet” livets strømmende 
urbevægelse i deres kropsform. Mange af dem kommer 

fremad gennem skruende bevægelser.
(ill. fra ”Das sensible Chaos”)
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Menneskets 
overarmsknogle og 
skulderblad er eksempler 
på, hvordan vandets hvirvler 
og slyngninger genfindes i  
levende organismer.
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Bladfølge for en pæon:
1. Blade fra den overvintrede bladknop
2. De grønne blade
3. Bægerblade (omslutter blomsten)
4. Kronblade (farvede)
5. Overgangsformer til støvdragere
6. Støvdragere
7. Støvfang og frøanlæg
Fra 4-6 er det kun  
et repræsentativt  
udvalg af blade.

hjertet heller ikke 
selv kun er et fysisk 

organ, men også et over-
sanseligt sanseorgan.

Vi kan altså fornemme, at 
hjertet så at sige suger kroppens 

oplevelser til sig og gemmer dem i et 
åndeligt hjerterum. Hjertet må være 
meget stort for at rumme alt det, den 
fysiske tilværelse byder os …

Den nu afdøde antroposofiske tera-
peut Hanne Kjemtrup, som gav oplæg-
get til denne artikel, skrev:

”Selve hjertet er interessant, men om 
muligt endnu mere interessant er områ-
det lige bag ved hjertet eller på bagsi-
den af hjertet. Der hvor sinusknuden 
sidder. Dette område besidder stor neu-
tralitet og stor rummelighed. Prøver 
man at lande sin opmærksomhed der-
omme, vil der ofte indfinde sig en dyb 
ro og tillid. En tillid og rummelighed, 
der kan favne og ofte forstå selv store 
temaer og nogle gange endda modsæt-
ninger. Området har sin egen dybe vis-
dom. Stedet er meget ’gammelt’ forstået 
på den måde, at de allerførste celler, der 
meget tidligt i fosterudviklingen giver 
impuls til blodet om at have en rytmisk 
bevægelse i sig, senere hen bliver til 
denne sinusknude.”

Det er altså en god idé jævnligt at 
tage kontakt til og mærke hjertets og li-
vets urrytme.                                             r

Kirsten Skjerbæk er farmaceut og ernæ-
ringsterapeut, har studeret antroposofi i 35 
år. Henv.: www.individuelnæring.dk

Læs også artiklen Rytme i NA 5/11 eller via 
www.nytaspekt.dk/okt2016gl

rene er stive og hele. Ved den mindste 
utæthed - eller hvis pumpen slukkes - 
falder trykket i hele systemet på én 
gang. Forestil dig nu, at rørene var 
elastiske og dermed kunne udvide 
sig. Det ville også med det samme 
give et trykfald.

I menneskets hjerte-kredsløbssy-
stem er alt meget mere kompliceret. 
Det er selvfølgelig udenfor enhver tvivl, 
at hjertet sender blodet af sted med et 
stort tryk, men dette tryk bevares ikke 
gennem hele systemet.

Det er størst i aorta (hovedpulsåren, 
der udgår fra hjertet) og i de store arte-
rier, og de er særligt elastiske for at kun-
ne modstå det høje blodtryk. De udvi-
des af trykbølgen, derefter slapper de 
af, og denne indadgående bevægelse 
giver blodet en ekstra impuls, som er 
med til at drive det frem gennem arteri-
erne.

Men trykket falder. Fra at have været 
ca. 120 mm Hg i overarmen på højde 
med hjertet, er det lige før kapillærerne 
(de mindste blodkar ude i vævene) fal-
det til ca. 30. På den anden side af kapil-
lærerne, i venerne, er blodtrykket faldet 
til ca. 10, og det falder yderligere til 0, 
lige før blodet når tilbage til hjertet.

I den venøse del af kredsløbet er det 
alt andet end hjertet, der driver blodet 
fremad: Vores muskelsammentræknin-
ger presser på venerne, og veneklap-
perne forhindrer et tilbageløb. Under-
trykket i bughulen ved udånding og i 
brystkassen ved indånding suger vene-
blodet mod hjertet.

Derudover er nyrer og binyrer, hjerne 
og nervesystem samt mængden af blod 
i kapillærerne med til at regulere blod-
trykket.

Med andre ord, det er langtfra hjertet 
alene, der sørger for, at blodet løber 
rundt i årerne, og det er heller ikke kun 
hjertet, der regulerer blodtrykket. At 
kalde hjertet en pumpe er derfor i bed-
ste fald ensidigt, i værste fald decideret 
misvisende.

Sanseorganet i centrum
Antroposoffen Rudolf Steiner udvikle-
de i begyndelsen af 1900-tallet sine ide-
er om menneskets tredeling: Mennesket 
har en bevidsthedspol, som er koncen-
treret omkring centralnervesystemet og 
sanseorganerne. Vores tankeaktivitet er 
også koncentreret i dette område.

Denne pol modsvares af den nedre 
del af mennesket, centreret omkring 
bughulen og lemmerne. Her sker den 

nyt, andet perspek- tiv end det sæd-
vanlige i embryologien (læren om fo-
sterudvikling).

I tredje fosteruge begynder der i em-
bryoets periferi at dannes blodøer med 
primitive blodceller. Blodøerne slutter 
sig sammen, og nogle af cellerne dan-
ner de første anlæg til karvægge. Deref-
ter begynder blodet at strømme i rytmi-
ske bevægelser. Men læg mærke til, at 
der på dette tidspunkt endnu ikke er 
dannet et hjerte.

Inde midt i embryoet dannes der 
også blodøer, de slutter sig sammen 
med de perifere, og det hele strømmer 
mod embryoets hovedende. Her må 
blodstrømmen vende, og i dette vende-
punkt dannes hjertet. Men inden da er 
der begyndt en pulseren på dette sted!

Denne puls overtages senere af sinus-
knuden, hjertets egen ”pacemaker”, 
som sidder i højre forkammer.

Det er altså gennem blodets rytmiske 
strømning og pulseren, at hjertet dan-
nes - analogt med Schwenks tanker om, 
at alt levende dannes ud fra livets ur-
rytme.

I den almindelige lægevidenskab om-
tales bloddannelsen og hjertets dannel-
se ikke som en sammenhængende be-
vægelse. Der er ikke fokus på blodets 
strømning fra periferien og slet ikke på, 
at hjertet kan anskues som dannet ud 
fra blodets rytmiske pulseren.

Generelt lægges der mest vægt på 
hjertets pumpefunktion, og dermed 
overses hjertets store betydning som et 
rytmisk og sansende organ.

Er hjertet en pumpe?
Inden jeg vender tilbage til hjertet som 
sanseorgan, vil jeg kaste et blik på ideen 
om hjertet som en pumpe. Forestil dig 
en cirkulationspumpe i en ejendoms 
centralvarmeanlæg. Den skaber et tryk 
og et flow hele vejen gennem systemet. 
Men det kan kun opretholdes, fordi rø-

og imellem dem. For hvordan udvik-
les den ene form af den anden, hvor-
dan kommer planten fra det ene løv-
blad til det andet eller fra løvblad til 
bægerblad og videre til kronblade 
osv.?

For at vi kan opleve denne ”det le-
vendes melodi”, må vi lytte med an-
dre sanser end de fysiske. En måde 
kunne fx være i sin bevidsthed at leve 
sig ind den forvandling, planten må un-
dergå fra det ene trin til det næste.

Det er, som når du skaber i ler: Når 
du trykker ind ét sted, buler det ud et 
andet. For at komme fra én ydre form til 
en anden må noget trænges tilbage, 
snævres ind, og andet må udvides. Du 
bliver i den proces skabende, fordi du 
må leve dig ind i, hvordan plantens 
oversanselige organ bevæger sig og 
modellerer stoffet til de faktiske, fysiske 
former.

Alternativ embryologi
Retter vi nu blikket mod menneskets 
fosterudvikling - med bevidstheden 
om, at livets urkraft er en pulserende, 
rytmisk proces med åndelig oprindelse, 
og at den fysiske verden er bundet til 
det flydende og strømmende - ja, så kan 
vi se på vores blod og hjerte ud fra et 

rytmisk, bevægelig kraft. Grundprin-
cippet er udvidelse og sammentræk-
ning.

Når frøet tilføres vand og spirer, svul-
mer det op og sender en rodspire ud, 
derefter kommer kimbladene. Planten 
udvikler sig nu i en bladfølge (se ill.): 
Først en udvidelse i form af udviklin-
gen af de grønne blade. Op imod blom-
sterdannelsen sker der en sammen-
trækning til blomsterknoppen og dens 
bægerblade. Kronbladene folder sig ud 
- en udvidelse. De trækker sig atter 
sammen til støvdragere og støvfang. Så 
atter en udvidelse i frugtdannelsen, og 
til slut en sammentrækning i frødannel-
sen. Næste år begynder cyklussen for-
fra.

Dette er det rytmiske grundprincip, 
som naturligvis har uendelige variatio-
ner fra plante til plante og fra art til art.

For Goethe er grundelementet i plan-
ten ”plantens idé”, et oversanseligt or-
gan, som undergår denne udvidende og 
sammentrækkende forvandling. Det 
kommer til syne i den fysiske plantes 
forskellige organer i samspil med de 
ydre omstændigheder.

Det levende ved planten er således 
ikke alene de enkelte plantedele, men 
lige så meget det, der bevæger sig i dem 

”For at vi kan opleve  
’det levendes melodi’,  

må vi lytte  
med andre sanser  
end de fysiske.”

altdominerende 
stofomsætning, stof-  
skiftet, og menneskets 
vilje føres gennem arme 
og ben ud i verden. I denne 
pol er vi normalt ubevidste,  
sovende.

Det midterste område er kredsløbet 
med hjerte og lunger som det centrale. 
Dette system virker formidlende og re-
gulerende mellem de to andre. Det er 
også her, menneskets følelsesliv er cen-
treret. Vi kan fx se det i vores bevægel-
ser. Når vi tænker over noget, tager vi 
os til hovedet. Når vi føler noget, læg-
ger vi hånden på brystet.

Steiner taler yderligere om, at blodet 
på sin vej gennem kroppen ikke kun 
transporterer ilt den ene vej og affalds-
stoffer og kuldioxid den anden vej, men 
at det også modtager de mest forskelli-
ge indtryk fra alle organer og vævsom-
råder. Han bruger udtrykket, at blodet 
skriver indtrykkene ind på sin ”tavle”.

I hjertet forenes så de to blodstrømme 
fra henholdsvis hovedet/nervesanse-
systemet og fra bugorganerne/stofskif-
tet. Hjertet kan således betragtes som et 
sanseorgan, der aflæser ”blodtavlen” 
og mærker sig alle de indtryk, blodet 
kommer med. Dernæst visker det så at 
sige tavlen ren: Blodet harmoniseres 
med hjertets urrytme samtidig med, at 
det i lungerne belives med ilt og kos-
misk energi.

Hjertet som åndeligt organ
Det, der er indskrevet på blodtavlen, er 
ikke kun fysiske ”bogstaver”, men også 
sjælelige og åndelige. Det betyder, at 
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