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Nas últimas Noites Santas fui tomada pela impressão de que a humanidade está em um ponto 

no qual há coisas que estão recaindo sobre ela, principalmente o que tem a ver com o que faz 

outros seres sofrerem. Por isso me dediquei intensamente a dois temas: as queimadas na 

Austália3 e a primeira notícia relacionada a um novo vírus na China. Como já é de conhecimento 

geral, ainda em dezembro decisões errôneas (mascaramento da situação por questões de 

prestígio) contribuíram para ajudar a disparar a pandemia, cuja evolução estamos vivendo 

atualmente. 

 

Não existe algo material que não tenha sua origem no âmbito espiritual4 

Bactérias são células que possuem uma parede celular, uma estrutura interior e metabolismo. 

Portanto, podemos considerá-las seres vivos, que se reproduzem mediante divisão celular. As 

bactérias podem ser tratadas com antibióticos. Os vírus são apenas uma espécie de 

“informação”, ou seja, material genético dentro de um envoltório. Os vírus não conseguem 

reproduzir-se por si mesmos e por isso dependem de um hospedeiro; uma “mudança do 

programa” do material genético deste último faz com que eles próprios se reproduzam, e não o 

hospedeiro. Portanto, não se consideram os vírus seres vivos, e eles não reagem aos 

antibióticos. Apenas essas características já apontam, até mesmo no plano físico, ao que Rudolf 

Steiner descreve como o pano de fundo espiritual dos vírus e bactérias. 

Na época de Rudolf Steiner já se havia descoberto os vírus, no entanto, eles não foram descritos 

em detalhes. Pode-se partir da premissa que Rudolf Steiner os tivesse incluído em seus conceitos 

talvez como “bacilos”. Assim, no contexto da queda dos espíritos das trevas, ele diz: “Houve, por 

exemplo, uma dessas lutas por meio da qual essas hostes arimânicas, depois de terem sido 

lançadas para a Terra, trouxeram para o âmbito terrestre aquela população terrestre que hoje, 

no domínio médico, denominam-se bacilos. Tudo o que se manifesta por meio de forças 

resultantes dos bacilos, do qual participam bacilos, é igualmente uma consequência do fato de 

as hostes arimânicas terem sido lançadas para a Terra. De modo que se pode afirmar que no 

âmbito material as enfermidades causadas por tubérculos5 e bacilos têm uma origem 

semelhante ao materialismo intelectual atualmente vigente no âmbito espiritual-anímico.”6 A 

inteligência arimânica tem uma certa frieza, hostilidade à vida, e sua meta é a troca de 

 
1 Artigo publicado em Mitteilungen aus dem anthroposophischen Leben in der Schweiz [Comunicações sobre a vida 

antroposófica na Suíça], IV, 2020. (A tradução livre dos títulos citados inéditos em português são grafadas entre 
colchetes.) 
2 Beatrix Hachtel é euritmista, euritmista terapêutica e consultora em organizações. Vive em Dornach, Suíça. 
3 Ver https://www.liebe-zur-erde.eu/feuer2020.html. 
4 Steiner, R. Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft. Christliche Esoterik im Lichte neuer Geist-Erkenntnis 

[Impulsos originais da ciência espiritual. O esoterismo cristão à luz do novo conhecimento do espírito]. (GA 96). 2ª 

ed. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1989. Palestra de 29/1/1906. 
5 Rudolf Steiner provavelmente estava se referindo ao bacilo causador da tuberculose. (N.T.) 
6 Steiner, R. Die spirituellen Hintergründe der äusseren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis [O pano de fundo 

espiritual do mundo exterior. A queda dos espíritos das trevas]. (GA 177). 6. ed. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 2013. 
Palestra de 14/10/1917. 
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informações e divulgação de informações, mas não o desenvolvimento interior próprio.7 Uma 

imagem disso é o vírus reduzido à informação, que não subsiste por si próprio. 

Ora, pela maneira como conduzimos nossos pensamentos e nossa vida podemos fortalecer ou 

enfraquecer nossa própria constituição. Com suas medidas profiláticas, a medicina 

antroposófica pode dar um suporte constitucional. Para os médicos, Rudolf Steiner expôs o 

seguinte: “A descoberta de um bacilo em uma enfermidade é um fato extraordinariamente 

interessante para a botânica e zoologia intestinais do organismo humano, no entanto, isso não 

é significativo para a doença, a não ser que constitui um sinal distintivo: quando aparece esta 

ou aquela doença, o organismo humano oferece a oportunidade de desenvolvimento desta ou 

daquela forma interessante de pequenas formas animais ou vegetais, e nada mais. A presença 

desses seres interessantes mostra apenas que há um substrato bastante fértil e, naturalmente, 

é preciso dirigir toda atenção para esse substrato”.8 Quando aparece uma grande quantidade 

de bacilos “[...] é óbvio que esses bacilos provoquem manifestações, assim como qualquer corpo 

estranho provoca manifestações no organismo. Atribuindo-se essa atuação ao efeito dos 

bacilos, a atenção realmente é dirigida apenas ao que os bacilos fazem. Mas desvia-se essa 

atenção da verdadeira causa da doença.”9 

 

Pensamentos humanos, atos humanos e erupção de doenças 

No que consiste a causa primária, esse substrato? Por que médicos e enfermeiros não estão 

sempre doentes, uma vez que lidam o dia todo com enfermos? “O importante é mantermos 

nossa constituição corporal de maneira que aí não haja mais nenhum ambiente agradável para 

toda essa proliferação vegetal; se agirmos assim esses dominadores não poderão empreender 

devastações muito grandes em nós”.10 Segundo Rudolf Steiner, a atuação indiscutível dos bacilos 

via de regra não prevalece se o ser humano não lhes prepara o solo adequado, pois a 

constituição corpórea pessoal pode ser influenciada pela vida anímica-espiritual pessoal e por 

outras medidas. 

Ao lado do destino individual também existe um destino da humanidade. Já em relação à 

questão climática fica evidente11 que existe uma ligação vivaz entre a vida interior da 

humanidade e os acontecimentos no mundo exterior objetivo. Da mesma forma como a 

alteração do clima, essa enfermidade [covid-19] abarca o planeta todo e acomete a humanidade 

como um todo. 

Rudolf Steiner relaciona determinadas formas desses “bacilos” com mentiras da humanidade. 

Aqui não se trata da vida anímica individual, porém, da atmosfera espiritual que a humanidade 

como um todo gera na Terra: “Cada ser humano, na medida em que está inserido em toda a 

humanidade restante, retroage sobre o universo todo quando fala a verdade ou quando mente, 

pois, se ele cria demônios da verdade ou da mentira, os efeitos são totalmente distintos. 

Imaginem um povo que fosse constituído de muitos mentirosos. Eles povoariam o plano astral 

com muitos demônios da mentira, e estes, por sua vez, podem manifestar-se na disposição física 

para epidemias. Assim, existe uma determinada forma de bacilos transmissores de moléstias 

 
7 Ver também as explicações de Rudolf Steiner sobre a Escola de Gondishapur. 
8 Steiner, R. Geisteswissenschaft und Medizin [Ciência espiritual e medicina]. (GA 312). 8. ed. Dornach: Rudolf Steiner 
Verlag, 2020. Palestra de 24/3/1920. 
9 Idem. Palestra de 7/4/1920. 
10 Steiner, R. O estudo geral do homem, uma base para a Pedagogia. (GA 293). 5. ed. São Paulo: Antroposófica, 2015. 

Palestra de 3/9/1919. 
11 Ver referência 2. 
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infecciosas que se originam das mentiras da humanidade. Elas nada mais são senão demônios 

da mentira incorporados no âmbito físico”.12 Esses demônios da mentira podem ser 

relacionados com Árimã. “No momento, porém, em que nos aproximamos dos seres que têm o 

domicílio de sua atividade em outros seres vivos, em plantas, animais ou no ser humano, 

principalmente quando se trata de criaturas semelhantes a bacilos que estejam 

preferencialmente no corpo humano, estamos lidando [...] com criaturas de Árimã”.13  

Portanto, quando se trata de doenças infecciosas, tanto fatores individuais quanto o carma da 

humanidade são relevantes. Desde os afazeres pessoais durante o tempo de quarentena até a 

questão de como administrar individualmente essa situação, estamos, como humanidade, 

precisamente agora diante da pergunta: O que é importante para nós? Pensamos e vivemos de 

maneira material ou espiritual? Falamos e pensamos de modo verdadeiro ou falso? Cada um 

salva a si próprio, ou formam-se comunidades de ajuda fraterna? Na Europa temos muitas 

possibilidades de profilaxia individual à nossa disposição por meio da medicina antroposófica. 

No entanto, parece que também a atividade anímico-espiritual da humanidade, que atua até no 

âmbito físico, influencia a evolução desta pandemia. 

Em relação à propagação de epidemias é interessante um fator temporal: 

• 1720: a última grande epidemia de peste. 

• 1820: entre 1817-1824 alastrou-se a pandemia da cólera da Ásia, pela África, até a 

região do Mar Mediterrâneo 

• 1920: em poucas semanas a gripe espanhola circundou a Terra em 1918. 

A relação com o sofrimento dos animais 

Anteriormente escrevi sobre minhas impressões, segundo as quais o modo de como lidamos 

com os animais e o sofrimento decorrente do nosso agir recairá sobre nós. 

Um grande mercado de animais vivos no centro da cidade de Wuhan é considerado o epicentro 

da eclosão da pandemia, mesmo que ainda não se tenha esclarecido totalmente como o vírus 

passou do animal ao ser humano. Suspeita-se do morcego e do pangolim: este animal, com 

revestimento de escamas e que se alimenta de cupins, está em extinção; mesmo assim é caçado 

e vendido nesses mercados por causa de sua carne. Rudolf Steiner menciona a relação entre o 

sofrimento dos animais e os micróbios patogênicos: “A investigação oculta nos ensina que toda 

morte, todo sofrimento que o ser humano causa aos animais, que tudo isso volta e ressurge, 

não por meio de reencarnação, mas porque se causou dores e sofrimentos aos animais. [...] É 

verdade que os animais aos quais se causou dor não reaparecerão da mesma forma, mas o que 

volta é o que neles sente a dor, de modo que no futuro, a cada dor se acrescenta o seu oposto. 

Vou recorrer a um exemplo concreto: quando a Terra for substituída por Júpiter, os animais não 

aparecerão em sua forma atual, suas dores e sofrimentos, todavia, despertarão as forças da 

sensação de dor. Estas viverão nos seres humanos e se incorporarão nestes como animais 

parasitários. As sensações e os sentimentos dessas pessoas criará a compensação das dores dos 

animais. [...] Lenta- e gradualmente isso já acontece no decorrer da atual vida terrena [...]” por 

meio “de espécies de bacilos e criaturas similares”.14  

 
12 Steiner, R. Die Theosophie des Rosenkreuzers [A teosofia do rosa-cruz]. (GA 99). 7. ed. Dornach: Rudolf Steiner 

Verlag, 1985. Palestra de 30/5/1907. 
13 Steiner, R. Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt? [Como se adquire compreensão sobre o mundo 

espiritual?]. (GA 154). 2. ed. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1985. Palestra de 5/5/1914. 
14 Steiner, R. Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege der Seele zu Christus [Experiências do âmbito 

suprassensível. Os três caminhos para o Cristo]. (GA 143). 4. ed. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1994. Palestra de 
17/4/1912. 
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A configuração atual do adoecimento pela covid-19 

 

A doença é transmitida de maneira relativamente simples por meio da infecção por gotículas 

(falar, tossir). Estudos mostram que o vírus também pode manter-se por algum tempo pairando 

livremente no ar e continuar ativo sobre superfícies por vários dias15. Em consequência disso, 

países asiáticos desinfetaram amplamente os meios de transporte público e as ruas. O período 

de incubação é de 1 a 14 dias, em média 5 a 7 dias. Pessoas infectadas já contagiam antes de 

apresentarem os primeiros sintomas. Em última análise isso significa que não é possível 

proteger-se corretamente do vírus: de certo modo ele apresenta as características de um 

troiano16.  

O início da doença é leve (tosse, febre), e ela dura geralmente de 5 a 7 dias. Nem todas as 

pessoas infectadas adoecem. Além disso, o vírus apresenta claras preferências etárias: ele quase 

não causa problemas para crianças; para as pessoas idosas ele torna-se um chamado em direção 

ao limiar. Aproximadamente 15% de todos os infectados desenvolvem sintomas graves na 

terceira semana depois de infectados. Muitos precisam ser ventilados ou necessitam de um 

aporte de oxigênio. Na quarta semana ocorre a decisão entre vida e morte. A Seção Médica no 

Goetheanum apontou para o fato de a evolução média da enfermidade apresentar um ritmo de 

7 dias que se entrelaça com o ritmo lunar. 

 

Preocupação real ou histeria em massa? 

A intensidade de contágio do vírus pode ser comparada aproximadamente com a da gripe. As 

diferenças são as seguintes: 

• Na gripe comum há nitidamente menos casos que necessitam de ventilação. Além disso, 

é preciso ter em mente que na covid-19 aproximadamente 10 a 15% de todos os 

infectados adoecem gravemente e em parte necessitam de ventilação. 

• No coronavírus a taxa de letalidade está em torno de 2%, ou seja, ela é 20 vezes mais 

elevada do que na gripe comum, na qual é aproximadamente 0,1%. Ressalte-se que a 

avaliação (feita em meados de março) ainda se baseia em dados da China. 

• Em média, cada pessoa infectada contagia entre 2 e 4 novos pacientes (RO = 2 a 4). 

Os hospitais na Europa estão chegando ao seu limite. Na China e na Itália a estafa e a falta de 

artigos de proteção levaram inúmeros médicos e enfermeiras a contrair a infecção pelo 

coronavírus. Nosso problema é a sobrecarga dos sistemas de saúde. O sistema imunológico da 

humanidade estava despreparado diante no novo coronavírus e até a aquisição de imunidade 

coletiva o caminho ainda é longo. Também nesse contexto parece ser válido o seguinte: 

Somente podemos nos proteger coletivamente. Será que o quadro dessa doença coloca um 

espelho diante da humanidade? 

 

Transformem seu estado de alma 

 
15 Doremalen, N., et al. “Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1”. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2 020.03.09.20033217v1.full.pdf. 
16 Referência ao Cavalo de Tróia, que traz o inimigo em seu interior. (N.T.) 
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Assim como nossa vida interior atua sobre o organismo calórico da Terra, nosso pensar e agir 

também interferem em nossa saúde. “Onde aparecem seres parasitas, eles são um sintoma da 

interferência de Árimã no mundo. As relações do ser humano com Árimã estabelecem-se por 

meio de uma mentalidade materialista ou estados de temor puramente egoístas”.17 Será que o 

medo evidencia que inconscientemente o ser humano pressente que a ameaça pela covid-19 no 

fundo é a consequência do alinhamento e da mentalidade materialistas de uma sociedade da 

qual ele mesmo participa mediante seu agir? 

O amor atuante, os cuidados em relação à comunidade e o cultivo de uma disposição anímica 

espiritual na vida são os grandes curadores do nosso tempo. Aproveitemos o chamado que 

acompanha a onda dessa enfermidade: voltemos a nos ocupar mais com assuntos espirituais, 

com a antroposofia de Rudolf Steiner, com os importantes textos espirituais da humanidade, 

com euritmia, música, pintura, arte. Graças às descobertas mais recentes estamos diante do fato 

que, devido à quarentena ou outras leis, muitos de nós temos de nos afastar da vida social – 

também esta é uma situação de limiar. Voltados a nós mesmos poderíamos aproveitar o tempo 

disponível para que na atmosfera espiritual da Terra possam atuar cada vez mais pensamentos 

vivos, cósmicos, de acordo com o espírito.  

Nós também sabemos o seguinte: “Bacilos somente se tornam perigosos quando se cuida bem 

deles. A melhor maneira de cuidar bem deles é quando o ser humano leva para o estado de sono 

nada mais que uma mentalidade materialista. Ainda existe pelo menos mais um meio tão 

eficiente quanto esse. É viver em um foco de doenças epidêmicas ou endêmicas, e assimilar 

somente os quadros patológicos do entorno, preenchendo-se unicamente com a sensação de 

temor diante dessa doença. Se for possível atenuar ao menos um pouco esse temor, por 

exemplo, mediante amor atuante, quando, ao se cuidar dos enfermos chega-se a esquecer que 

também seria possível contagiar-se, certamente se diminui igualmente as forças de cultivo dos 

bacilos”.18 

Esse vírus, que surgiu em consequência do agir e pensar da humanidade, exige agora o que antes 

praticamos em nossa mente: o isolamento de nossas sociedades no egoísmo do materialismo 

espelha-se agora no isolamentos social, que se tornou necessário para, com muito esforço, 

manter uma pandemia sob controle, para que os sistemas de saúde não colapsem. O vírus 

espelha o nosso agir. Se quisermos criar uma contra-imagem, temos de retornar, como 

humanidade global, para uma verdadeira comunidade, para a proteção de cada um e o cultivo 

dos aspectos sociais, para o reconhecimento do próximo como entidade espiritual e, finalmente, 

para as fontes vitais do cosmo em nosso pensar e agir. Nesse sentido todos nós podemos 

colaborar. 

 

 
17 Steiner, R. Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt? (GA 154). Palestra de 5/5/1914. 
18 Idem. 


