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KRÖNIKA	
	

Läkning	är	ljus	och	kärlek	
	
100	år	antroposofisk	medicin	
	
MATTHIAS	GIRKE	–	GEORG	SOLDNER	–	MORITZ	CHRISTOPH		
	
Efter	att	Rudolf	Steiner	upprepade	gånger	yttrat	sig	till	medicinska	frågor	
bad	kemisten	Oskar	Schmiedel1	honom	1920	om	en	föredragsserie	för	me-
dicinare.	Efter	cirka	tre	månader	genomfördes	i	Dornach	”Andevetenskaplig	
fackkurs	för	läkare	och	medicinstuderande”	som	senare	blivit	bekant	som	
Första	läkarkursen	och	som	grundade	den	medicinska	rörelsen.	
	
Vad	betyder	100	år	sedan	en	första	medicinsk	kurs?	
MATTHIAS	GIRKE:	Med	denna	kurs	vid	påsktiden	1920	lades	grunden	för	den	antroposo-
fiska	medicinen	och	en	ny	förståelse	av	människans	organism,	hennes	sjukdomar	och	
det	terapeutiska	konceptet	utvecklades.	Sammanhang	blev	då	tydliga	som	till	stora	delar	
kan	bekräftas	idag	och	som	leder	till	nya	synpunkter	i	förhållande	till	skolmedicinens	
sjukdoms-	och	terapiförståelse.	Så	utvecklas	sammanhanget	mellan	tarm	och	hjärna	som	
”brain-gut-axis”,	som	har	ett	avsevärt	inflytande	på	vår	hälsa:	talrika	sjukdomar	blir	idag	
satta	i	relation	till	mikrobiom	och	leder	till	nya	terapier.	Rudolf	Steiners	första	läkarkurs	
har	en	enorm	frökraft.	Mycket	har	uppstått	ur	den	och	har	hittat	in	i	praktiken	och	
mycket	kommer	också	i	framtiden	att	utvecklas	ur	den.	I	denna	läkarkurs	beskrivs	talri-
ka	läkemedel	som	exempelvis	misteln,	fysiologiska	aspekter	av	hjärtats	funktion	nämns,	
yttre	användningar	och	massage	omnämns,	liksom	ljusets	och	färgernas	terapeutiska	
verkningar	och	även	grunderna	till	en	antroposofisk	tandläkekonst.	
	
GEORG	SOLDNER:	Med	detta	jubileum	firar	vi	en	medicin	som	inte	ser	människan	som	en	
maskin,	utan	som	kunskapar	om	det	andligas	verksamhet	i	människan	och	som	vill	göra	
detta	terapeutiskt	verksamt.	Vi	vet	idag	hur	starkt	upplevandet	präglar	hälsan.	Så	är	ex-
empelvis	en	livsstilsändring	just	vid	hjärtkärlsjukdomar	mer	verksamt	än	allt	annat	man	
kan	köpa	i	tablettform.	I	denna	kurs	har	Rudolf	Steiner	också	lagt	grunden	för	den	an-
troposofiska	mistelterapin	inom	cancerterapiområdet.	I	medicinhistorien	var	det	inte	tal	
om	något	sådant	innan.	Här	skapas	också	basen	för	den	första	moderna	integrativa	me-
dicinen,	en	medicin	som	fullt	ut	erkänner	den	naturvetenskapliga	ansatsen	och	samtidigt	
tillfogar	människans	själsligt-andliga	dimension.	Också	detta	har	nu	blivit	mycket	aktu-
ellt	och		även	här	är	antroposofiska	medicinen	helt	otvivelaktigt	en	pionjär.	
	
En	100-årig	historia	–	vilka	lyckosamma	ögonblick	kan	ni	se?	
GIRKE:	Jag	ser	ett	underbart	ögonblick	när	denna	medicin	efter	nationalsocialismens	för-
budstid	igen	blommar	upp.	Redan	1946	publicerades	de	första	bidragen	till	Erweiterung	
der	Heilkunst	(läkekonstens	utvidgning)	som	ett	informationsbrev.	Det	är	en	stor	gåva	att	
impulser,	som	föddes	här	i	Mellaneuropa,	även	kunde	mottas	på	andra	orter	och	vidare-
utvecklas	där,	som	genom	Otto	Wolff,	som	redan	tidigt	regelbundet	flög	till	Sydamerika	

																																																								
1	Oskar	Schmiedel	(1887	–	1959),	kemiker,	som	grundade	den	antroposofiska	farmaceutiska	rörelsen,	grundare	av	
Weleda	1921	
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och	förde	den	antroposofiska	medicinen	till	västvärlden.	Läkare	och	terapeuter	öppnade	
mottagningar	och	kliniker	grundades.	Om	Gemeinschaftskrankenhaus	Herdecke	kunde	
man	läsa:	”ett	chefsfritt	sjukhus”	och	andra	antroposofiska	sjukhus	följde	som	Klinikerna	
i	Öschelbronn,	Unterlengenhardt,	Filderkliniken	och	slutligen	Gemeinschaftskrankenhaus	
Havelhöhe	i	Berlin.	Den	antroposofiska	rehabiliteringsmedicinen	utvecklades	och	antro-
posofiskt	gestaltade	avdelningar	i	kommunala	sjukhus.	
	
SOLDNER:	Det	hela	började	med	en	oerhört	duktig,	kvinnlig	läkare	med	internationella	
perspektiv:	Ita	Wegman.	Det	är	unikt	att	en	kvinna	som	läkare	står	i	spetsen	av	detta	
grundande.	Hon	är	dessutom	den	första	som	praktiserade	den	antroposofiska	mistelte-
rapin.	Tidigt	såg	hon	nationalsocialismen	som	ett	hot	och	understödde	därför	också	me-
dicinens	internationalisering.	Efter	kriget	var	det	framför	allt	Otto	Wolff	som	drev	den	
medicinska	frågan	och	sedan	Michaela	Glöckler	med	sina	världsomspännande	aktivite-
ter	–	det	hör	till	de	lyckliga	tillfälligheterna.	Det	är	intressant	att	det	just	är	kvinnor	som	
var	ledande	personligheter	som	har	bidragit	till	att	den	antroposofiska	medicinen	blev	
det	den	är	idag.	Vi	vill	också	nämna	Gerhard	Kienle:	han	hade	impulsen	att	hjälpa	denna	
medicin	till	ett	offentligt-rättsligt	erkännande.	På	dessa	sätt	lyckades	det	att	förankra	
den	antroposofiska	medicinen	som	en	erkänd	medicinsk	impuls	och	lära.	
	
GIRKE:	Och	det	är	nutiden	vi	firar!	Till	den	hör	att	vi	har	över	2	000	vetenskapliga	studier	
bara	om	mistelpreparaten.	Under	de	sista	20	åren	har	den	akademiska	forskningen	inom	
antroposofisk	medicin	tagit	fart	med	en	växande	vetenskaplig	representation.	Vi	behö-
ver	denna	för	att	visa	den	antroposofiska	medicinens	potential.	Vi	vill	i	dessa	tider	med	
en	tilltagande	automatisering	och	robotisering	inom	medicinen	bidra	till	ett	förmänskli-
gande	av	medicinen	och	leva	upp	till	patienternas	växande	behov	av	integrativa	behand-
lingar,	så	att	den	antroposofiska	medicinen	blir	en	del	av	samhällets	arbete	för	en	för-
bättrad	hälsa.	Vi	behöver	en	innehållsmässig	vidareutveckling	av	medicinimpulsen,	för	
om	väsenskärnan	inte	är	vital,	förlorar	den	i	kraft.	Det	kan	liknas	vid	när	en	människa	
inte	längre	verkar	med	sitt	själsligt-andliga	väsen	i	kroppen,	vilket	har	en	tilltagande	
kraftlöshet	till	följd.	
	
Offentligt	intresse	för	en	helhetlig,	integrativ	medicin	stöter	på	ett	politiskt	och	akade-
miskt	tryck.	
GIRKE:	Det	finns	ett	konstruktivt	tryck.	Människorna	frågar:	”Vad	kan	ni?”	”Hur	ser	er	
verksamhet	ut?”	Det	är	i	bästa	mening	en	utmaning	för	oss.	Men	det	finns	också	ett	de-
struktivt	tryck,	motståndare	som	den	så	kallade	skeptikerrörelsen,	som	på	sitt	religions-
krigsartade	sätt	kräver	en	tillbakagång	till	en	”naturvetenskaplig	medicin”	som	på	1800-
talet.	De	verkar	som	om	det	under	1900-talet	inte	har	funnits	sådana	enastående	per-
sonligheter	som	Thure	von	Uexküll	och	många	andra.	Här	handlar	det	inte	om	en	veten-
skaplig	diskussion	utan	om	en	förutfattad	reduktionism	med	ett	paradigmatiskt	förne-
kande	av	människans	översinnliga	väsen.	
	
SOLDNER:	De	bekämpar	det	patienterna	vill	och	undviker	dialog.	Det	är	intressant	att	den	
kliniska	forskningen	inom	den	antroposofiska	medicinen	då	ignoreras,	eftersom	det	inte	
kan	finnas,	som	inte	får	finnas.	Skeptikerrörelsen	är	fångad	i	en	maskinmodell.	Det	är	
ingen	slump	att	det	ofta	är	samma	företrädare	som	också	förnekar	klimatförändringen	
och	som	pläderar	för	atomkraftverk.	
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Jag	berördes	av	när	Jürgen	Schürholz	uttalade	att	varje	generation	måste	erövra	eller	på	
nytt	vinna		insikt	i	läkemedlens	verksamhet.	
SOLDNER:	Av	den	anledningen	har	vi	2005	börjat	samla	de	nu	terapeutiskt	arbetande	lä-
karnas	vetande	och	offentliggöra	detta	i	vårt	Vademecum	Anthroposophischer	Arzneimit-
tel.	274	kvinnliga	och	manliga	läkare	från	19	länder	har	medarbetat	i	detta.	Här	är	det	
möjligt	att	rapportera	både	en	skeptisk	erfarenhet,	att	alltså	säga	att	detta	inte	verkar	
när	jag	använder	det,	men	också	kunna	bekräfta	den	terapeutiska	erfarenheten	eller	ut-
vidga	den.	Det	har	blivit	ett	dialogiskt	verk	på	5	språk,	som	redan	kan	hittas	som	refe-
rens	i	enskilda	juridiska	omdömen.	Vi	har	verkligen	upplevt	att	varje	generation	på	nytt	
måste	erövra	förståelsen	för	antroposofiska	läkemedel!		
	
GIRKE:	Enligt	skolmedicinsk	förståelse	är	det	ovanligt.	Där	gäller:	när	ett	läkemedel	ver-
kar,	är	det	egalt	vilken	generation	som	ordinerar	det	eller	tar	det.	Men	för	läkemedels-
verksamheten	är	det	faktiskt	inte	irrelevant	vilken	relation	den	som	förordnar	och	den	
som	tar	emot	utvecklar	sitt	förhållande	till	läkemedlet.	Vi	behöver	inte	bara	en	yttre	ga-
lenik	(Galenisk farmaci eller galenik behandlar läkemedelsberedningars sammansättning och framställ-
ning - Wikipedia), utan	också	en	inre	som	vi	beledsagar	läkemedlet	med.	Detta	förutsätter	
ett	ständigt	nytt	umgänge	med	läkemedlen.	De	måste	bli	vänner	och	inte	ett	på	distans	
ordinerat	pillersystem.	
	
SOLDNER:	Sedan	finns	också	de	läkemedelsspecifika	verkningarna.	En	antroposofisk	lä-
kemedelstillverkares	mest	sålda	ampull	används	i	veterinärmedicinen	och	till	99	%	av	
ickeantroposofiska	veterinärer.	Den	är	mycket	verksam	vid	kroniska	njursjukdomar	hos	
katter.	Här	spelar	naturligtvis	inställningen	till	katten	ingen	roll.	En	läkare	måste	ha	ett	
vaket	förhållande	till	alla	de	läkemedel	hen	använder.	Så	har	också	synsättet	på	många	
skolmedicinska	medel	förändrats.	Om	ett	antibiotikum,	som	många	fortfarande	idag	sät-
ter	in	för	varje	blåskatarr,	vet	vi	idag	att	det	finns	patienter	som	på	grund	av	detta	sitter	i	
rullstol.	Att	vi	vid	enkla	akuta	blåskatarrer	i	möjligaste	mån	inte	ska	behandla	med	anti-
biotika,	eftersom	följden	är	många	resistenser.	Den	antroposofiska	medicinen	erbjuder	
verksamma	alternativ	här.	
Det	visar	sig	hur	verksamma	antroposofiska	läkemedel	kan	vara	och	de	har	inte	särskilt	
många	biverkningar.	De	utvinns	ur	natursubstanser	och	framställs	på	ett	ekologiskt	fö-
rebildligt	sätt.	Det	börjar	bli	dags	för	en	ekologisk	vändning	inom	farmacin,	vars	produk-
tion	och	produkter	i	hög	grad	belastar	omvärlden!	
	
	
GIRKE:	De	ekologiska	och	de	spirituella	områdena	hos	våra	läkemedel	hänger	ihop.	Så	
som	vi	försöker	förstå	jorden	som	en	levande	organism,	med	sitt	ursprung	i	och	sina	
växelförhållanden	med	kosmos,	så	är	det	med	substanserna,	som	vi	utvinner	ur	naturen,	
i	deras	växelverkningar	med	den	levande	organismen.	Det	är	den	centrala	angelägenhe-
ten	i	vår	farmaci	att	befrämja,	förstärka,	harmonisera	dess		självregleringsförmåga	och	
därmed	också	den	själsligt-andliga	individualitetens	kroppsliga	närvaro.	Vi	finner	det	
också	mycket	intressant	att	konstterapin	och	läkeeurytmin	har	en	inre,	meditativ	nivå. 
Att gestalta en bild innefattar, bredvid färgernas verkan och processen att framställa en kom-
position, även en inre, meditativ bild. 
 
Vad	för	slags	människor,	läkare,	terapeuter	är	det	som	nu,	som	fjärde	generation,	kom-
mer	till	antroposofin?	
SOLDNER:	Det	är	en	bild	som	präglas	av	det	kvinnliga.	Det	är	människor	som	lever	i	in-
formationssamhället	och	som	har	andra	förväntningar:	”multitasking”,	förmågan	att	
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göra	flera	saker	samtidigt	och	hitta	harmonin	mellan	yrkeskrav,	partnerskap,	familje-
bildning	och	kommunikation.	Det	innebär	också	att	bilden	av	läkaren	på	landet	med	80	
veckotimmars	arbete,	men	som	inte	svarar	på	mail,	hör	till	det	förgångna.	Det	finns	ofta	
parrelationer	där	man	delar	på	en	läkarpraktiks	uppgifter	och	där	yrkesverksamheten	
utövas	på	deltid.	Pauser	för	att	föda	barn	tillkommer	och	även	fäder	stannar	hemma	
med	pappaledighet	glädjande	nog	några	månader	hemma.	Det	betyder	att	tiden	man	är	
AT-läkare	varar	längre,	det	går	längre	tid	tills	man	är	färdig	specialistläkare	och	kan	ta	
det	fulla	patientansvaret.	Familjebildning,	delaktighet	i	det	moderna	livet	inklusive	den	
digitala	kommunikationen,	kräver	sin	tid.	Uppskattningsvis	måste	varje	läkare	från	den	
äldre	generationen	ersättas	genom	två	läkare	från	den	nya	generationen.	Patienterna	
behöver	lika	mycket	tid	som	för	30	år	sedan.	Vi	ska	också	förhålla	oss	till	nya	sjukdoms-
bilder.	Man	förstår	att	det	är	en	annan	profil	än	på	1980-talet	när	man	vet	att	exempelvis	
var	fjärde	holländsk	student	kämpar	med	utbrändhetsyndromet.	
GIRKE:	Man	märker	också	att	medicinen	har	blivit	sjukare.	Många	läkare	lider	av	utmatt-
ning.	Självmordsfrekvensen	bland	läkare,	särskilt	inom	anestesin	och	psykiatri,	följda	av	
akutmedicinen	och	kirurgin,	är	betryckande.	När	den	terapeutiska	verksamheten	inte	
längre	följer	de	egentliga	målsättningarna	och	idealen	i	en	människofokuserad	medicin,	
utan	blir	till	ett	mekaniskt	regelverk	som	följer	det	ekonomiska	trycket,	då	”bränner	
man	ut”	sina	inre	krafter	och	den	upplevda	meningsförlusten	väcker	till	och	med	suicid-
tankar.	Medicinstudiet	börjar	ofta	med	ideal	och	empatiförmåga,	vilka	alltmer	försvinner	
under	studietiden.	Efter	utmattningsepisoderna	följer	sedan under	yrkesutövningen	en	
viss	”resignation	i	hur	man	fungerar”.	Men	ur	detta	uppstår	också	impulser,	nya	värde-
ringar,	alternativ	och	att	söka	en	verklig	människo-,	en	”human”-medicin.	Vi	är	glada	
över	att	vi	har	fullbelagda	medicinska	utbildningar.	
	
Hur	kommer	det	sig	då	att	antroposofiska	läkare	har	svårt	att	hitta	efterföljare	till	sina	
mottagningar?	
SOLDNER:	Ett	sjukhus	som	Havelhöhe,	som	inte	fanns	innan	1995,	engagerar	över	60	lä-
kare.	Vi	har	en	koncentration	av	unga	läkare	i	kliniker	och	i	några	städer.	Det	är	faktiskt	
en	brist	ute	i	landsbygden.	Men	vi	har	många	läkare	som	intresserar	sig	för	antroposofi	
och	som	är	mellan	25	och	35	år	gamla.	Tills	man	är	så	gammal	att	man	kan	ha	en	praktik,	
vilket	förutsätter	att	man	är	specialistläkare,	är	man	i	regel	i	40	årsåldern.	Just	nu	är	
många	i	den	fasen.	För	ögonblicket	är	det	brist	på	40-	till	55-åringar	i	Tyskland	och	
Schweiz,	det	är	de	som	axlar	huvudbördan	av	patientomhändertagandet.	Vi	förväntar	
oss	att	det	kommer	många	från	de	för	närvarande	fulla	seminarierna.	
	
Medicinare	har	ofta	centrala	roller	och	präglar	det	antroposofiska	livet.	Hur	kommer	det	
sig?	
GIRKE:	För	det	första	är	läkarlivet	fokuserat	på	att	förstå	människan.	Antropos	står	i	an-
troposofins	medelpunkt.	En	medicin	som	är	inriktad	på		läkandets	perspektiv	och	på	
människans	utveckling	kan	mycket	vinnas	för	en	förståelse	av	den.	För	det	andra	hjälper	
vi	som	terapeutiskt	orienterade	gärna	till,	och	inte	bara	medicinskt.	När	en	uppgift	ska	
lösas	eller	det	finns	behov	av	handlingsberedskap	är	det	lätt	att	”terapi”-impulser	utlö-
ses.	Jag	gör	alltid	på	följande	sätt:	när	en	medicinsk	utbildning,	konferens	eller	andra	
evenemang	äger	rum	i	ett	land,	gläder	jag	mig	alltid	över	när	Sällskaps-	och	offentlig-
hetsarbete	ansluter.	För	det	mesta	handlar	det	om	en	kongress	i	ett	universitetsområde,	
men	även	i	Antroposofiska	Sällskapet	och	den	Fria	Högskolan.	
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SOLDNER:	Medicin	går	inte	att	skilja	från	förändringar	inom	de	sociala	förhållandena.	Just	
i	fattiga,	men	även	i	rika	länder.	Man	kan	ofta	göra	mer	för	hälsan	genom	arbetsgestalt-
ningen	och	samhällsrelationer	än	genom	en	konsultation	om	tinnitus.	Alltså:	människan	
står	i	centrum	men	det	är	säkert	helt	bekant	hos	alla	läkare	hur	starkt	de	sociala	och	de	
spirituella	dimensionerna	i	livet	på	ett	avgörande	sätt	också	präglar	hälsa	och	sjukdom.	
Det	finns	tyvärr	många	länder	där	sjukvården	helt	enkelt	bara	betyder	att	människorna	
får	något	att	äta	och	har	tillgång	till	rent	vatten.	Att	vara	läkare	är	helt	enkelt	ett	yrke	
med	ett	brett	spektrum	–	från	enskilda	ödessituationer	till	grundläggande	frågor	om	
mänsklig	existens.	
	
I	er	kommande	årskonferens	verkar	det	som	ni	går	i	denna	riktning?	
MORITZ	CHRISTOPH:	Därför	är	det	så	härligt	att	medicinska	rörelsens	årskonferens	detta	år	
förbereds	av	unga	människor.	Temat	är	”Crossing	Bridges”.	Idén	är	att	bygga	broar	mel-
lan	de	olika	disciplinerna	–	mellan	läkare	och	konstterapeuter,	mellan	terapeut	och	far-
maceut,	mellan	generationerna.	Under	konferensen	ska	vi	besinna	oss	på	”Brückenvor-
träge”	av	Rudolf	Steiner	–	som	en	konferens	som	står	inne	i	livet	och	ger	deltagarna	
mycket	kraft.	Till	detta	hör	konferensens	organiska	struktur.	Vi	börjar	med	”elementen”,	
dag	nr	2	ägnar	vi	oss	åt	”eterarterna”	och	stiger	sedan	upp	till	”medvetenhetsstadier”	
som	själslig	nivå.	Med	den	fjärde	dagens	motto	”Begeistringens	psykologi”	fokuserar	vi	
på	jaget.	Vi	går	ännu	längre,	för	nu	följer	frågan	efter	friheten,	alltså	den	ort	där	jaget	
blommar	upp.	Sedan	kommer	frågan:	vad	är	kärlek?	Vad	betyder	hängivenhet?	Vad	kan	
kärleken	åstadkomma?	Jag	är	nyfiken	på	om	vi	slutligen	lyckas	slå	bågen	från	att	kunna	
beröra	substansens	återuppståndelse	till	frågan	efter	visheten.	
	
Vad	är	ditt	personliga	svar	på	frågan	vad	kärlek	betyder?	
CHRISTOPH:	Ett	ställe	hos	Rudolf	Steiner	har	gjort	det	största	intrycket:	egentligen	är	det	
bara	ljus	och	kärlek	som	verkar	som	läkemedel.	Solljus,	som	förvandlats	till	kärlek	i	väx-
ten,	kan	hjälpa	till	att	beledsaga	en	människas	ödesväg.	Läkande	är	ljus	och	kärlek.	
	
SOLDNER:	Den	verkliga	diagnosen,	alltså	kunskapen	om	patienten,	är	en	kärleksakt.	Utan	
att	jag	vänder	mig	till	patienten	kan	jag	inte	förstå	henne.	
	
GIRKE:	Kärlek,	hängivenhet	och	intresse	förlänger	livet,	det	vet	vi	idag	från	talrika	studier.	
Idag	vet	vi	att	hjärtsjukdomsrisken	stiger	när	människor	isoleras.	Genom	att	övervinna	
isoleringen	är	hälsan	där.	Det	är	verkligen	berörande	att	Rudolf	Steiner	kallar	livsorga-
nisationen	för	”kärlekskroppen”	och	därmed	visar	på	kärlekens	läkande	verksamhet	
som	det	”mest	verksamma	läkemedlet”	i	paracelsisk	mening.	
	
Vilka	önskningar	har	ni	för	detta	jubileumsår?	
SOLDNER:	Vi	önskar	att	jubileumsfirandet	ska	få	en	respons	världen	över.	Till	vår	världs-
konferens	väntar	vi	1	000	människor	från	över	50	länder	och	just	inte	bara	läkare.	Det	är	
också	ett	lyckligt	ögonblick	för	antroposofin:	den	antroposofiska	medicinen	har	inte	
bara	grundats	med	en	integrativ	kvalité,	utan	också	med	en	multidisciplinär	karaktär.	
Det	är	också	unikt	(annorlunda	än	hos	homeopatin	och	skolmedicinen)	att	den	antroposofiska	
medicinen	är	en	organism	där	vården,	läkarna,	terapeuterna	samarbetar	i	team.	Det	blir	
alltmer	ett	icke-hierarkiskt	samarbete	”på	ögonhöjd”.	Från	psykoterapeuter	till	vård-
medarbetare	och	från	specialistläkare	till	läkeeurytmister	och	målningsterapeuter.	Och	
jag	vill	uttryckligen	innefatta	farmaceuterna	här,	oavsett	om	de	är	verksamma	i	apotek	
eller	i	tillverkning.	De	har	en	bärande	roll.	
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GIRKE:	Vi	vill	ju	också	gå	ut	i	offentligheten	med	en	film,	”Läkandets	konst”.	Vi	visar	att	
den	antroposofiska	medicinen	har	en	mänsklig	dimension,	att	antroposofisk	medicin	är	
något	som	i	mötet	med	den	andre	vill	leda	till	det	egna	egentliga	jaget.	
CHRISTOPH:	De	unga	människorna	som	förbereder	konferensen	har	en	önskan	att	det	är	
eller	blir	en	självklarhet	hos	oss	att	slå	broar	till	det	andliga.	Att	det	inte	längre	verkar	
egendomligt	utan	att	det	erkänns.	Att	man	ser:	det	finns	en	andlig	sida	som	man	kan	lära	
sig	att	handla	ur.	
Wolfgang	Held	intervjuade.	
	
Matthias	Girke	är	ledare	för	Medicinska	Sektionen	vid	Goetheanum,	Georg	Soldner	är	ställföreträdande	le-
dare	för	denna	sektion	och	Moritz	Christoph	är	medlem	i	initiativgruppen	för	100	år	Antroposofisk	Medi-
cin.	
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