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Hos det lille barn skal or-
ganerne vokse ud fra de kim, 
barnet er født med, så bl.a. 
derfor har børn brug for at 
sove mere end voksne.

Sande og usande  
følelser
Følelser opstår i mødet mel-
lem vores æterlegeme og 
astrallegeme. Æterlegemet 
griber som nævnt urbilledet 
fra Jupiter og bygger en sund 
lever. Fra leveren udgår der 
en svingning, som opfanges 
af astrallegemet og omsættes 

søvn og hvile samt lever et 
harmonisk liv. Hvis hun har 
et ”træt” æterlegeme pga. for 
hårdt arbejde eller følelses-
mæssige belastninger, påvir-
ker det organdannelsen i fo-
steret og derved barnets ro-
busthed resten af livet.

Denne skabelsesproces på-
går resten af livet, dog pri-
mært om natten. Mens vi  
sover, genopbygger æter-
legemet alle vores celler, væv 
og organer ud fra de urbil-
leder, som strømmer ind  
fra planeterne.

metaller og mineraler i Jor-
dens fysiske legeme. Ud fra 
urbilledet fra Jupiter skabes 
fx metallet tin (se skema).

Fosteret og barnet
Skabelsen af et nyt menne-
ske starter på det æteriske 
plan og får så en fysisk mani-
festation i form af et foster. 
Det er morens æterlegeme, 
som danner fosterets organer 
ud fra planeternes urbilleder.

Derfor er det afgørende, at 
moren har et æterisk over-
skud, fx får tilstrækkelig 

ker ind i vores æterlegeme 
fra de planeter, som står tæt-
tere på Jorden.

Hver planet sin 
”opskrift”
I sfæren omkring hver af de 
syv planeter lever højere ån-
delige væsener, som har ”of-
ret” sig og er trådt nærmere 
Jorden for herfra at indvirke 
på os mennesker.

Fra hver planet udgår der 
et urideal, en urlyd og et ur-
billede (se figur 1). Når disse 
urbilleder rammer menne-
sket, ”gribes” de af vores 
æterlegeme, som står for al 
opbygning og vedligeholdel-
se af vores fysisk/biologiske 
organisme. Fx virker urbille-
det fra Jupiter som en ”op-
skrift”, som vores æterlege-
me skaber en lever ud fra.

Når urbillederne fra plane-
terne rammer dyreriget, ska-
bes der organer i dyrene, fx 
skaber Jupiters urbillede en 
lever hos pattedyrene.

Når urbillederne rammer 
planteriget, opstår planter 
med de kvaliteter, der udgår 
fra den pågældende planet. 
Fx opstår mælkebøtteplan-
ten ud fra urbilledet fra Jupi-
ter.

Urbillederne stråler helt 
ind i mineralriget, hvor de 
gribes af Jordens æterlege-
me, som herudfra skaber 

for denne udvikling i bogen 
”Uddrag af Akasha-kronik-
ken”).

Astrologer reagerer med 
forbavselse, fordi dette ikke 
stemmer overens med de 
aspekter, der arbejdes med i 
astrologien. Men her er det 
vigtigt at skelne mellem, 
hvad der virker ind i menne-
sket helt ude fra stjernebille-
derne primært via en astral 
indflydelse, og hvad der vir-

Neptun og Pluto indgår 
ikke).

De syv planeter udgjorde 
engang i Jordklodevæsenets 
tidligere inkarnationer en del 
af Jordens fysiske legeme. 
Deres kræfter virkede inde 
fra kloden og ud i menne-
sket. Men i forskellige udvik-
lingsstadier blev de udskilt 
fra Jorden, og de påvirker os 
nu fra deres position i vores 
solsystem. (Steiner redegør 

hele livet inderligt forbundet 
med de kræfter, som virker 
fra kosmos. Der er helt bog-
staveligt tale om en skabel-
sesproces.

Den næste overraskelse er, 
at Steiner peger på i alt syv 
planeter, som virker skaben-
de i mennesket, nemlig Må-
nen, Merkur, Venus, Solen, 
Mars, Jupiter og Saturn (Må-
nen og Solen opfattes her 
som planeter, og Uranus, 

Mange kender gennem 
astrologien til planeternes 
virke i forhold til os menne-
sker og bliver overraskede 
over, at planeterne også på-
virker menneskets fysisk/
biologiske konstitution.

Ifølge Rudolf Steiners 
åndsforskning er mennesket 

PlaNeTer, 
Kosmiske kræfter fra planeterne medvirker til at  
        holde vores organer sunde.

Fra sunde organer opstår sunde følelser.

af Heidi Hansen, 
heilpraktiker

Ved sygdom i et organ kan man behandle ud  
fra den tilhørende planets metal eller plante.

Hvordan kan planeterne 
påvirke mennesket?
Fra den åndelige verdens skabelseskræfter ud-
går et overordnet ideal, et urideal. Når det pas-
serer gennem Jordens astrale aura, omsættes 
det til en urlyd, jf. ”Ordet” i Biblen. Lyd er som 
bekendt trykbølger gennem luft, og nogle men-
nesker oplever dette som energi.

Når urlyden passerer gennem den æteriske 
aura, omsættes den til et urbillede. Urbilleder er 
fx symboler, som kendes fra mysterietraditioner, 
fx femstjernen.

Når urbilledet til sidst passerer ned i Jordens 
fysiske område, skaber det en form i tid og rum. 
Denne fysiske manifestation følger reglerne i 
den fysiske verden, fx tyngdekraften.

Organ Sand (sund) følelse Mangelfuld udvikling
(usand følelse)

Plante Metal Lyd

Måne Hjerne
Forplantningssystem

Sans for sandhed Dumhed Thuja Sølv Ei

Merkur Lunger
Lymfesystem

Ligeværd
Andagt

Mindreværd 
Hovmod 

Vedbend Kviksølv I

Venus Nyrer
Blære

Social harmoni (Social) angst Padderokke Kobber A

Sol Hjerte
Kredsløb

Aktiv kærlighed
Lykkefølelse

Sorg
Had

Perikon Guld Au

Mars Galde
Tarme

Mod
Styrke

Hidsighed Brændenælde Jern E

Jupiter Lever
Muskler

Naiv uskyld Vrede Mælkebøtte Tin O

Saturn Milt
Knoglesystem

Entusiasme
Begejstring

Fanatisme Bræknød (frø af tropisk 
træ)

Bly U

NB: Thuja, vedbend og bræknød er giftige.

organer og følelsesliv
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menneskets følelsesliv.
Fysiske sygdomme helbre-

des ved, at organerne brin-
ges tilbage til en mere oprin-
delig form gennem æterlege-
meterapi - men samtidig skal 
der hos voksne mennesker 
også arbejdes med astralle-
gemeterapi, som handler om 
at forstå de usunde følelsers 
oprindelse, indse hvad de 
har forårsaget og derved for-
løse dem.                                r

Heidi Hansen er antroposofisk 
heilpraktiker, tlf. 51 49 07 05, 
www.helsepraksis.dk, www.stei 
ner-inspiration.dk
Heidi holder i aug.-sep.-okt. 
foredrag i Teosofisk Forening 
København, www.teosofiskfor             
ening.dk

Litteratur:
Metalterapi - sammenhænge 
mel lem metaller og planeter, 
organer og psyke, Peer Bach 
Boesen, Foreningen Alma, 2006.

eller æterisk olie.
•	Brug	af	metaller,	mineraler	

eller planter i homøopa-
tisk medicin - måske i en 
kombination, så billederne 
forstærker hinanden. Fx 
giver mælkebøtte og tin i 
samme homøopatiske 
middel Jupiters urbillede i 
to forskellige former.

•	Sprogformning	(talepæda-
gogik) eller toneeurytmi, 
hvor der arbejdes med de 
urlyde, som hører til hver 
planet.

•	Heileurytmi:	 fysisk/æteri-
ske eurytmi-øvelser, som 
udtrykker den bevægelse 
og form, der udgår fra pla-
neternes urbilleder.

Forståelsen af, hvordan san-
de og usande (usunde) følel-
ser opstår, fører til erkendel-
sen af, at en væsentlig årsag 
til fysisk sygdom findes i 

kan blive til en kronisk svæk-
kelse eller kronisk sygdom.

Et eksempel: Hvis en per-
son bliver ved med at blive 
vred, når andre mennesker 
opfører sig på en bestemt 
måde, som måske ligner det, 
der er oplevet i barndom-
men, så forstyrrer denne vre-
de leverens arbejde. Det kan 
resultere i træg mave eller 
andet fordøjelsesbesvær.

Det kan også vise sig ved, 
at der ophobes affaldsstoffer 
i kroppen, fordi leveren ikke 
har styrke nok til at afgifte 
blodet. Så kan der komme 
hovedpine eller hudsyg-
domme som et udtryk for, at 
udskillelsesorganerne er 
overbelastede.

Der er nu ikke kun uba-
lance i leveren, men også i 
alle de processer, som har 
med leveren at gøre, og disse 
ubalancer har indflydelse på 
andre organer.

Æterlegemeterapi
Der kan arbejdes på mange 
måder med helbredelse af 
sygdomme ud fra den her 
beskrevne forståelse, men 
den grundlæggende idé er at 
styrke æterlegemets evne til 
at opretholde sundheden i 
organerne gennem de syv 
planeters udstråling. Det kan 
fx ske ved:
•	Brug	af	en	plante,	som	ud-

trykker den relevante pla-
nets urbillede, for eksem-
pel i form af udtræk, te  

Almindeligvis sker det 
gennem hændelser i opvæk-
sten, fx i opdragelse og sko-
letiden. Følelserne ligger så 
mere eller mindre ufordøje-
de i organerne og påvirker 
derfra vores følelsesliv og 
adfærd.

Sygdomsårsager
Så længe vores æterlegeme 
er i stand til at opfange de 
impulser, som strømmer ud 
fra de syv planeter, og mani-
festere dem i form af fysiske 
organer, kan vi opretholde 
vores sundhed.

Men efterhånden som vi 
bliver ældre, løsner æterlege-
met sig fra det fysiske lege-
me, og det bliver sværere at 
holde sig rask. Allerede i 
35-årsalderen er æterlegemet 
ikke længere kraftfuldt nok 
til at opretholde styrken og 
sundheden i organismen, så 
derfra pågår en aldringspro-
ces, fordi de nedbrydende 
kræfter er stærkere end de 
opbyggende.

Sygdom kan altså opstå, 
når æterlegemet er svækket 
enten pga. for lidt hvile og 
harmoni eller pga. aldring.

Æterlegemet kan også bli-
ve låst af en livsførelse, hvor 
mennesket bliver ved med at 
bygge for mange ufordøjede 
følelser ind i organerne. Når 
der er gået tilstrækkelig tid, 
nogle gange mange år, mani-
festerer følelsen sig i form af 
en sygdomstendens, som 

skets følelsesliv og betyder 
fx, at mennesket er mindre 
frit, opfører sig mærkvær-
digt eller lider under ikke at 
kunne forstå sig selv.

De usande følelser er al-
ment menneskelige og fore-
kommer i større eller min dre 
grad hos alle. Det er ikke 
muligt at leve et almindeligt 
liv uden at opleve disse fø-
lelser.

opstår vilkårligt. Eller angst 
for situationer, som ligner 
den, hvor chokket oprinde-
ligt opstod.

Når en usand følelse byg-
ges ind i et organ, klinger 
idealfølelsen ikke længere 
frit gennem organet; det ud-
sender en anden følelse. Den 
manifesterer sig i menne-

grund indeholder noget, 
som gør, at urbilledet fra pla-
neterne præges ind på en 
mangelfuld måde. Det kan fx 
være, at organet bærer en 
nedarvet sygdomstendens. 
Det kan være, at organet er 
belastet af livshændelser, 
som er bygget ind i det.

Fx kan et chok i forbindel-
se med en ulykke eller anden 
voldsom begivenhed være så 
kraftfuldt, at følelsen lever 
længe efter. Den bliver ikke 
nedbrudt og udskilt, men 
ophobes i kroppen. På et 
tidspunkt lagres de ufordø-
jede følelser i organerne.

Oplevelsen af chok hører 
sammen med nyrer og biny-
rer (binyrerne producerer 
angsthormonet adrenalin), 
og følelsen kan fx manifeste-
re sig som diffus angst, der 

til en følelse. Den kaldes for 
en sand følelse, fordi den ide-
elt set er skabt ud fra et gud-
dommeligt billede.

Den sande følelse, som 
klinger ud fra leveren, når le-
veren får lov til at virke ufor-
styrret og harmonisk, er fø-
lelsen af ”naiv uskyld” (se 
skema).

Det er vigtigt at lægge 
mærke til, at følelser i denne 
forstand ikke er vores egne. 
Der er tale om noget alment, 
som virker ind i alle menne-
sker. Idet følelserne opfanges 
og bliver bevidste via astral-
legemet, som også indehol-
der egoet, oplever vi dog vo-
res følelsesliv som en del af 
vores selvbillede. Vi tror, at 
de følelser, som lever i os, er 
vores egne.

Usande følelser opstår, når 
organerne af en eller anden 

Planetsegl
Rudolf Steiner skitserede, hvordan han så  

planeternes urbilleder - og kaldte dem planetsegl.  
Kunstnere har udarbejdet dem i bl.a. træ og metal.  

Her ses nogle eksempler.

Mælkebøtten bærer Jupiters kvaliteter.

Mars.

Jupiters planetsegl, 
skitseret af Rudolf Steiner.

Merkur, kviksølv.

Saturn, bly.

Månen.

Solen.

Venus, kobber.
Øvelser
Planetseglene kan bruges meditativt. Fx kan man 
hver dag i mindst 28 dage (svarende til æterlege-
mets rytme) fordybe sig meditativt i et af dem, fx 
ved at se på det og forsøge at genskabe billedet af 
det for sit indre øje.

En anden mulighed er at tegne konturerne af 
planetseglet med blyant på papir - i én lang bevæ-
gelse, tre gange. Også gerne i 28 dage eller mere.

Begge øvelser kan med fordel gøres før senge-
tid, fordi det øger sandsynligheden for, at man får 
det repeteret på åndeligt plan i søvnen.

Gennem disse øvelser præges planetseglet be-
vidst ind i dig, og det kan forstærke en helbredel-
sesproces.

ill
. N

ie
ls

 E
rik

 B
ac

h 
B

oe
se

n,
 w

w
w

.b
ac

hb
oe

se
n.

dk


	3-17 FÆRDIG fra Tao, opslag - Kopi

