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element i både mennesker og dyr.
 Der gælder altså det samme her 

som for stofferne og det levende: Stof-
ferne er bærere af det sjælelige, og 
sjælen trænger helt ind i stofferne og 
organiserer dem - men nu på et højere 
niveau end livet.

 Dyrene og vi har et indre liv, der 
adskiller os fra planterne. Vi drives af 
et helt spektrum af følelser. Vi men-
nesker rummer de samme begær, 
emotioner og følelser, men de er blan-
det forskelligt fra person til person.

 Dyr og mennesker har en sjæl, hvil-
ket gør os langt mere individuelle end 
planterne. Planter er bestemt af arten 
og omgivelserne. Dyr og mennesker 
er også bestemt af deres sjæleliv.

Den åndelige krop
Mennesker er ikke dyr. De udgør et 
rige for sig. Fra trin til trin føjer sig et 
element til det forrige: Planterne er 
levende, og det er dyr og mennesker 
også. Dyrene har et sjæleliv, og det 
har menneskene også. Det, der adskil-
ler os fra dyr, er, at vi har en selvre-
flekterende, tænkende bevidsthed. 
Mennesket er en ånd, der er inkarne-
ret i kroppen og påvirker den helt ind 
i hver enkelt celle.                                g

alene. Stofferne er bærere af livet, og 
livet trænger helt ind i stofferne og 
organiserer dem.

Den sjælelige krop
Menneskenes kroppe er langt hen ad 
vejen ens. Det er grundlæggende de 
samme fysiologiske processer, der 
foregår i dig og i mig. På den anden 
side: Sidder vi om det samme bord og 
indtager den samme middagsret, er 
det forskelligt, hvordan vi fordøjer og 
omsætter maden. Din krop er din, og 
min krop er min. Vores fysiske, le-
vende krop er individuel.

 Tænk fx på organtransplantation. 
Vi kan ikke uden videre modtage et 
fremmed organ. Vores immunforsvar 
vil afstøde det, hvis ikke vi med medi-
cin undertrykker immunforsvaret.

 Spørgsmålet er, hvordan kroppen 
er blevet så individuel?

 I den levende krop blander følelses-
livet sig - helt ind i cellerne. Den ame-
rikanske forsker Candace Pert be-
skrev i sin bog Molecules of Emotion, 
hvordan peptider (små proteiner) og 
følelser er uløseligt vævet sammen. 
Steiner sagde noget tilsvarende: at 
især proteinerne med deres indhold 
af kvælstof er bærere af det sjælelige 
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Fordøjelsens  mysterium

Den mad, du spiser, skal forvandles til din 
helt individuelle krop. Det er en proces, 
som rækker langt ud over det fysiske. 

Hvordan kan vi spise den sam-
me mad og dog være helt in-
dividuelle? Hvordan bliver 

vi hver især til den, vi er?
Ernæres vi af andet end den mad, vi 

spiser? Er det muligt også at tale om 
sjælelig og åndelig ernæring?

 Åndsforskeren Rudolf Steiner be-
svarer disse spørgsmål ud fra sine 
tanker om menneskets opbygning og 
ernæring.

De fysiske stoffer
Ifølge Steiner - og andre indenfor 
åndsvidenskab - er verden både fy-
sisk, sjælelig og åndelig. Han ser det 

åndelige som konkrete væsener, der 
danner grundlag for både det sjæle-
lige og det fysiske.

 Alt er dynamisk, dvs. i stadig for-
andring. De fysiske stoffer er ”proces-
ser, der er kommet til ro”, siger Stei-
ner. En anden måde at sige det på er, 
at stof er fortættet ånd.

 Men de fysiske stoffer svinger hele 
tiden mellem ro og bevægelse. I vores 
krop sker det med forskellig hastig-
hed, men der er aldrig stilstand.

 Tænk lige over det! Jeg synes, det er 
en ufattelig tanke, at mens jeg sidder 
her og skriver, foregår der tusindvis 
af omdannelser i min krop, og dog 
føles den udefra helt fast og rolig …

 Ifølge den almindelige naturviden-
skab er kroppen sammensat af fysiske 
stoffer, der ganske vist hele tiden om-
dannes og skiftes ud, men det er den 
stoflige sammenhæng, der får det 
hele til at fungere.

 Ikke desto mindre falder kroppen 
fra hinanden, når vi dør. De holder 
altså ikke sammen på den. En anden 
instans er aktiv: livet selv. Livet er den 
kraft, der får de fysiologiske proces-
ser til at forløbe.

 Vi kan selvfølgelig ikke undvære 
de fysiske stoffer, men de kan ikke stå 
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 Der er tale om en døds- og genop-
standelsesproces. Maden må dø for at 
genopstå som vores eget legeme, vo-
res ”fysiologiske individualitet”, der 
kommer til udtryk i alle dele af vores 
krop.

 Billedligt kan processen sammen-
lignes med sommerfuglelarvens for-
vandling. Larven skal forgå og genop-
stå i en helt ny skikkelse som som-
merfugl. Det, der var gulerod og hav-
regryn, er på vejen gennem fordøjel-
seskanalen blevet til en neutral, død 
masse, der på den anden side af 
tarmslimhinden bliver til vores helt 
individuelle levende krop, formet af 
vores sjæl og ånd.

”Mæt af indtryk”
Vi kender nok alle til, at vi efter en 
stor oplevelse kan føle os helt fyldt 
op, ja mættede af indtryk. Vi ved da, 
at nu må vi holde en pause og fordøje 
alt det oplevede. Vi ved altså, at både 
åndelig og sjælelig føde ernærer os.

 Steiner tog dette helt konkret og 
forklarede, at alt det, vi optager gen-

gulerodens top stadig en smule, mens 
den ligger i køleskabet.

 Men plantens livskræfter er os 
mennesker fremmede. De skal derfor 
overvindes, og det gør vi med vores 
egne livskræfter, som derved styrkes. 
Det er, som når man går til fitness og 
træner sine muskler: jo stærkere grøn-
sagens livskræfter er, desto mere må 
vi anstrenge vores egne.

 Normalt siger man, at vi trækker 

system. Fordøjelseskanalen er på sin 
vis en del af vores omverden, som er 
”krænget ind i” vores krop. Maden 
kan derfor passere igennem uden at 
skade os.

 Men for at vi kan optage maden fra 
tarmene, må den forvandles: alt frem-
med ved den må fjernes.

 Planter bærer de livskræfter med 
sig, som fik dem til at udfolde sig på 
marken. Når vi spiser en plante, er 
den endnu ikke helt død. Fx vokser 

 Sjælelivet er fælles for alle menne-
sker, selvom det som sagt kommer 
forskelligt til udtryk i den enkelte, 
men ånden  - selvet eller jeget, kært 
barn har mange navne - er helt vores 
egen og gør hver enkelt af os til en 
helt igennem unik individualitet.

 Igen her gælder det: Stofferne er 
bærere af det åndelige, og ånden 
trænger helt ind i stofferne og organi-
serer dem - men nu på et endnu høje-
re niveau end sjælen og livet.

 Mennesket består af krop, sjæl og 
ånd. Og det er fremfor alt ånden, der 
gør kroppen så individuel, at den rea-
gerer på alt fremmed.

Planteføde
Den mad, vi spiser, er os fremmed. 
Fik vi den sprøjtet direkte ind i krop-
pen, ville immunforsvaret reagere. Vi 
ville blive syge. Men nu er vi så vise-
ligt indrettede, at vi har et fordøjelses-
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plantens energi ud af den og omsæt-
ter den i vores egen krop. Men vi er 
nødt til at gøre plantens energi til vo-
res egen, ellers vil vores immunsy-
stem reagere.

 Steiner forklarer, at vi lærer af plan-
tens livskræfter, hvorved vores egne 
øges. Disse livskræfter bruger vi dels 
til vores stofskifte og dels til udfol-
delse af vores vilje.

 Derfor er madens vitalitet af afgø-
rende betydning for vores sundhed 

og velbefindende og 
for vores evne til at 
udfolde os i livet og i 
verden.

Animalsk føde
Hvis vi spiser kød, 
fisk, æg og mælkepro-
dukter, skal vores 
egne livskræfter ligele-
des forholde sig til 
disse fødevarers livs-
kræfter. De plante-
ædende dyr har på en 
vis måde gjort et styk-
ke arbejde for os, fordi 
de allerede har forar-
bejdet planternes livs-
kræfter og gjort dem 
til deres egne.

 Set fra denne syns-
vinkel er animalsk 
føde lettere fordøjelig 
for os, fordi den befri-
er os fra arbejdet med 
at overvinde planter-
nes livskræfter. Men 
det er alligevel ikke 
nødvendigvis en for-
del, fordi vi nu ikke 
længere får trænet vo-
res ”livskraftmuskler”. 
Af den grund fremhæ-
vede Steiner vegeta-
risk kost, suppleret 
med mælkeprodukter 
og evt. æg.

 Ved animalsk føde skal vi udover at 
overvinde dyrets livskræfter også 
overvinde dyrets sjælekræfter. De er 
fremmede for os, så de må ligeledes 
overvindes, det sker ved at proteiner-
ne nedbrydes til aminosyrer på vejen 
gennem mave-tarm-kanalen.

Mineralsk føde
Mineraler er i sig selv døde, så der er 
ikke noget, vi først skal overvinde el-

ler fordøje. Et eksempel er det almin-
delige bordsalt, natriumklorid, som 
optages direkte igennem mund- og 
tarmslimhinden.

Død og genopstandelse
Vores fordøjelsessystem skiller sig af 
med fremmede livs- og sjælekræfter 
ved at nedbryde maden, og her er det 
selvfølgelig afgørende, at alle proces-
ser fungerer optimalt.

 Nedbrydningen starter i munden 
og fortsætter i mavesækken. Derfra 
går maden ud i tyndtarmen, og idet 
næringsstofferne passerer tarmslim-
hinden, forlader de den ”ydre” ver-
den og går over i organismens indre 
via blod- og lymfekar. I samme øje-
blik skal de gøres til vores egne.

 Det er i denne overgang, i dette nul-
punkt, at fordøjelsens mysterium finder 
sted. Maden er blevet opløst, forfinet 
og fortyndet så meget, at den kan 
”gribes” af menneskets egne kræfter. 
I denne proces deltager det enkelte 
menneskes livs- og sjælekræfter samt 
dets åndelige kerne.

nem vores sanser og åndedræt, er 
med til at opbygge vores krop helt 
fysisk. Selv åndelig og sjælelig sub-
stans fortætter vi til fysisk stof.

 De fleste ved, at oplevelser lagrer 
sig i kroppen. Vi er mest opmærk-
somme på det efter en traumatisk op-
levelse. Hvis vi da går til en kropste-
rapeut, kan vedkommende af og til 
fremkalde og forløse traumet.

 Modsat føler vi os styrkede og hel-
bredte, når vi har oplevet noget opløf-
tende. Så glæden, begejstringen og 
vores spirituelle oplevelser er lige så 
meget en del af kroppen som den 
mad, vi spiser.

 NB: Mens du har læst denne artikel, 
er en del af din krops fysiske stof skif-
tet ud. Om ca. syv år vil hele din krop 
være skiftet ud. Dog føler, tænker og 
handler du til stadighed som den, du 
er. Stof forgår, ånd består!                    q
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Idet næringsstofferne fra maden passerer tarmslimhindens fimrehår og går ind i blodet, 
”gribes” de af vores egne livskræfter. Dermed er de ikke mere fremmede for vores krop.
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Fysisk stof er fortættet ånd.


