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Întâmpinare
Sebastian Stănculescu

Dragi prieteni,

Iată că lumina puternică a verii a primit din nou impulsul
puternic al fierului meteoritic de august, devenind tot mai

clară şi mai fermă la începutul toamnei. Învelişul vegetal

al Pământului primeşte binecuvântarea forţelor eterului

căldurii, care coace fructele şi condensează în seminţe şi

Societatea Antroposofică din România începe această

toamnă iniţiative noi pe care le oferă prietenilor, la

Bucureşti

fiind

organizate

evenimente

deschise

publicului larg, spre a pregăti drumul ştiinţei spiritului

în lume, spre cei care au nevoie de ea.

muguri forţele de viaţă şi formele lor pentru anul viitor.

Să aveţi o sărbătoare de Sfântul Michael cu inspiraţii

frunzele şi usucă ceea ce este verde, se naşte o forţă nouă

peste an!

În toată această activitate a focului exterior, care înroşeşte
în sufletul Pământului, forţa conştienţei.

Fiecare toamnă ne aduce în suflete forţa polară a

Paştelui, urmărind pe drumul dintre echinocţiu şi

solstiţiul de iarnă activitatea lui Christos în învelişul

eteric al Pământului. Aici are loc o aşezare a forţelor

sufleteşti nestăpânite sub puterea conştienţei treze, ce

aduce omului claritate interioară şi smerenia de care are

nevoie pentru a întâmpina misterul Nopţilor Sfinte de
Crăciun. Prima parte a toamnei, după cum ne arată şi

Calendarul sufletesc, coboară omul spre sine însuşi,
renunţând la chemarea spre lumea exterioară prin

simţuri, redobândind puterea gândirii şi conştienţa de

sine. A doua parte a toamnei, cea care pregăteşte în
noiembrie postul Crăciunului sau Adventul, aduce

omul într-o dispoziţie a morţii, unde natura exterioară
nu mai susţine sufletul uman. Fiecare om face atunci

experienţa singurătăţii, pentru a se întâlni cu sine în

modul cel mai profund.

Să urmărim şi în acest an modul în care drumul lui Christos

prin cercul sărbătorilor anului constituie o autentică iniţiere

a sufletului treaz în marile mistere cosmice!

bune şi o toamnă cu roade spirituale ale muncii de
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Lumea elementelor şi
metamorfoze ale ei în prezent
Devenirea substanţelor în om
Gheorghe Paxino

(Partea a VIII-a)

În cursul expunerilor din ultimele numere ale revistei am
urmărit devenirea şi chiar dispariţia materiei în cadrul
proceselor chimice şi radioactive (naturale sau provocate
de către om) la sol şi în atmosfera terestră. Am reuşit să
corelăm aceste aspecte cu consideraţiile făcute anterior
privitor la stările de agregare şi eteri. De data aceasta se
intenţionează prezentarea devenirii substanţelor în om,
pornind de la compararea omului cu planta.

Pentru a motiva încă o dată, pe baze noi, modul de
tratare a tematicii urmărite în cadrul acestor expuneri
(care porneşte de la rezultatele ştiinţelor naturale şi le
completează cu cele oferite de ştiinţa spirituală) apare ca
utilă menţionarea unor abordări filosofice mai noi, ce ţin
de progrese în domeniul gnoseologiei ştiinţelor. Deja în
august 1872, renumitul om de ştiinţă Du Bois-Reymond
rostise1 vestita sa cuvântare, şi astăzi plină de semnificaţie, „Despre limitele cunoaşterii în ştiinţele naturii”.
La mai bine de un secol, în 1992, Jannich venea cu
completarea: „deoarece ştiinţa experimentală se bazează
pe utilizarea aparaturii tehnice, natura i se arată omului
doar într-o formă tehnică. Treptat obiectul ştiinţelor
naturii nu mai este natura, ci doar o proiecţie a acesteia
în mediul înregistrărilor tehnic-experimentale. Măsurătorile pot fi tot mai tehnicizate, dar cu acest mediu
(tehnic) nu se mai poate accede autentic la natură”. Şi iată
că aproape zece ani mai târziu un alt gânditor
(G. Böhme) a propus depăşirea acestei atitudini
constatativ-resignative a lui Jannich: „Ori aceste ştiinţe
naturale se reformează în fondul lor, ori acceptă şi alte
forme de abordare ştiinţifică, paralele”. Iar cercetarea
spirituală a lui Rudolf Steiner2, antroposofia, oferă
rezultate complementare, prin integrarea cărora putem
obţine o imagine mai cuprinzătoare despre procesele din
natură şi om.

Omul şi planta – circuitul carbonului

O privire de ansamblu asupra omului, în măsura în care
el este ceva fizic-trupesc, ne revelează mai întâi structura
sa osoasă stabilă, muşchii săi. Dacă pătrundem mai adânc
în el, percepem circuitul sangvin, cu organele ce ţin de
circuitul sangvin. Percepem respiraţia. Putem observa
apoi procesele de hrănire şi felul în care se formează
diferitele organe din cele mai felurite forme de vase – aşa
cum sunt descrise de ştinţele naturii. Avem în continuare
creierul, nervii şi organele senzoriale. Scheletul, cu
procesele de depunere sau dizolvare a calciului (între
scleroză şi osteoporoză), sau pancreasul (care transformă
şi spiritualizează substanţele, de exemplu, glucidele)
reprezintă alte zone ale corpului unde au loc neîncetat
transformări şi transporturi materiale.

Din toată această maiestuoasă complexitate de procese ale
organismului uman ne vom îndrepta atenţia în special
asupra „omului median”. Principalele mişcări ale circulaţiei
sangvine, respiraţia şi hrănirea, se află într-o interdependenţă
vitală cu ceea ce se petrece afară, în natura fizic-senzorială.
În cele ce urmează vom încerca să evidenţiem legătura tainică
dintre sistemul piept-trunchi al omului şi lumea plantelor.

Procesul respiraţiei

Compoziţia chimică a aerului inspirat (în procente
volumice)3:
Oxigen (O2)
20,95 %
Azot (N)
78.09 %
Bioxid de carbon (CO2)
0,03 %
Vapori de apă (umiditate)
0,038 – 5,42 %

După cum este bine cunoscut, în procesul de respiraţie
omul preia oxigenul şi, în cursul proceselor vitale
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interne, prin aceea că oxigenul se leagă cu carbonul ia
naştere bioxidul de carbon (CO2 ). Carbonul ajunsese
deja în organism prin substanţele de hrănire transformate şi asimilate. Ce s-ar întâmpla dacă acum organismul, când are în sine acest bioxid de carbon, nu l-ar lăsa
afară, ci l-ar păstra înăuntru? Atunci în om ar creşte
dintr-odată întreaga vegetaţie. Căci dacă privim planta,
ce face ea? Şi ea într-un fel respiră, dar nu în felul regulat
în care omul inspiră oxigenul, ci ea asimilează bioxidul
de carbon. Planta este „ahtiată” după bioxid de carbon
pe timpul zilei, iar oxigenul îl cedează. Eliberarea oxigenului de către regnul vegetal este ceva vital pentru
animal şi om. Iar plantele păstrează carbonul şi prin
aceasta îşi formează amidonul şi zaharurile. Procesului
omenesc de respiraţie îi corespunde la plante procesul
invers, procesul de asimilare.

Deşi constituie un limbaj destul de imperfect, vom apela
la formulele chimice uzuale. În reprezentarea lor
geometrică, ele ne revelează o structură armonioasă, care
are la bază forţele formatoare active în natură. Aceste
forţe purtătoare ale unor procese ritmice ordonează
substanţele, în acest fel apărând hidrocarbonaţii
(glucozele Figura 1), amidonul (Figura 2) sau proteinele.

Figura 3: Celuloză

Putem remarca peste tot prezenţa oxigenului,
hidrogenului (H) şi carbonului (C) la polizaharaţi şi
amidon, cărora li se adaugă azotul (N) şi sulful (S), în
cazul proteinelor (Figura 4, vezi mai jos şi capitolul
„Fraţii cosmici”).

Figura 4: Proteine

În Figura 5 sunt evidenţiate procesele complementare
din ambianţa plantei, care sunt necesare devenirii
acesteia: radiaţia solar-cosmică şi mişcarea stimulată din
astral a insectelor. Chiar şi apelând la modelul simplificat
al luminii (considerată ca un curent de mici punctişoare
luminoase: fotonii), fizica modernă a dovedit în mod
convingător relaţia deosebită a plantei şi omului cu
lumina, care este asimilată nemijlocit prin frunză sau
piele. Existenţa biofotonilor poate fi demonstrată
experimental deopotrivă în clorofilă şi hemoglobină.

Figura 1: Glucoze

Figura 2: Amidon

Substanţa organică de bază din care sunt alcătuiţi pereţii
celulari este celuloza, o zaharidă multiplă. Şi doar pentru
a ne face o imagine mai completă, putem adăuga că o
moleculă de celuloză conţine n = 3-5000 unităţi glucoză
(vezi Figura 3).

Figura 5: Planta şi procesele ambiante
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Respiraţia omului: regnul antivegetal

Vorbind viitorilor dascăli Waldorf despre relaţia omplantă, Rudolf Steiner spunea4 că eliminarea bioxidului
de carbon este provocată dinspre organizarea capului şi
membrelor. „Deci putem spune: referitor la sistemul
piept-trunchi, omul este în situaţia de a crea domeniul
opus vegetalului. Dacă v-aţi reprezenta lumea plantelor
ca pozitiv, atunci omul generează negativul lumii
plantelor. El produce, într-un fel, o lume vegetală
inversă.” Iar dacă armonia acestui proces biologic este
tulburată, omul se îmbolnăveşte. Aici avem şi o indicaţie
privitoare la acţiunea terapeutică a plantelor, fiecare cu
specificul ei.

Un alt aspect important, care deosebeşte omul de regnul
vegetal, se referă la traiectul de la starea de fruct crud la
cea de fruct copt sau supracopt: faptul că omul
transformă substanţele tocmai cu ajutorul oxigenului
din respiraţie este considerat de către ştiinţă un proces
de ardere ca cel din natură. „Nu un adevărat proces de
ardere are loc în om, ci este un proces de ardere –
atenţie – căruia îi lipseşte începutul şi sfârşitul. Este doar
treapta de mijloc a procesului de ardere; îi lipseşte
începutul şi sfârşitul. În trupul omenesc n-are voie
niciodată să se petreacă începutul şi sfârşitul procesului
de ardere, ci doar partea de mijloc a procesului de
ardere. Este distructiv pentru om atunci când în organismul omenesc se desfăşoară primele stadii ale unui
proces de ardere, cum se întâmplă în prelucrarea
fructelor; de exemplu, atunci când omul mănâncă fructe
foarte crude. Acest proces incipient, asemănător arderii,
omul nu-l poate realiza. Acest lucru îl îmbolnăveşte. Iar
dacă poate mânca multe fructe necoapte, cum o fac
ţăranii zdraveni, atunci trebuie să aibă forţe foarte mult
asemănătoare cu cele din natura înconjurătoare, ca să
poată digera merele şi perele necoapte aşa cum digeră
fructele deja coapte de Soare. Deci el poate să parcurgă
doar procesul de mijloc. Din toate procesele de ardere,
omul poate realiza în procesul de hrănire doar partea de
mijloc. Dacă procesul este împins spre încheiere, atunci
se ajunge la stadiul la care ajung, de exemplu, afară
fructele coapte, la putrefacţie, iar omului nu-i este
permis să parcurgă şi acest stadiu. Deci nici sfârşitul
n-are voie să-l parcurgă.”

Din toate cele de mai sus putem conchide:

– Planta este locul în care substanţele anorganice devin
terestru-cosmice.

– Fiecare plantă este specifică unui loc în geografia
geologică-climatologică-eterică a Terrei.
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– Ca şi contraparte a omului, fiecare plantă are o misiune
care stă în legătură cu organe ale lui (lucru cunoscut de
Paracelsus sau de vindecătorii din Antichitate).

– Respiraţia omului este ca un regn antivegetal

– Omul se leagă trupeşte doar cu partea mediană a
proceselor din natură şi le însufleţeşte în procesul de
respiraţie.

Fraţii cosmici: oxigenul, hidrogenul,
azotul, carbonul şi sulful
Despre lucrarea cosmic-terestră a substanţelor în natură
şi om aflăm lucruri esenţiale în conferinţa a treia a
Cursului de agricultură5: „…Dar azotul are, prin faptul că
acţionează în fiinţa naturii, aş zice, patru fraţi, a căror
acţiune trebuie cunoscută în acelaşi timp, dacă vrem să-i
cuprindem funcţiile şi importanţa sa în aşa-numita
economie a naturii. Aceşti patru fraţi sunt cei cu care el
este legat, într-un mod încă tainic pentru ştiinţa
exterioară de astăzi, în proteina vegetală şi animală. Cei
patru fraţi sunt: carbonul, oxigenul, hidrogenul şi
sulful.” Cu metodele sale de laborator, chimistul de
astăzi nu ştie prea multe despre proprietăţile cosmicterestre ale acestor substanţe. Să-i prezentăm pe fraţi,
accentuând pe rând importanţa fiecăruia în procesele
care au legătură cu omul. Nu este întâmplător faptul că
în corespondenţă cu forţele zodiacului ei formează o
„cruce cosmică”, prezentată în Figura 6.

Figura 6

Sulful6. „Dacă vrem să cunoaştem întreaga importanţă

a proteinei, nu ne este permis să enumerăm drept componenţii ei cei mai importanţi numai hidrogenul,
oxigenul, azotul şi carbonul, ci mai trebuie adăugat şi
sulful, ca substanţă activă într-un mod profund
semnificativ. Căci înăuntrul acestei proteine sulful
reprezintă tocmai mijlocitorul dintre spiritualul
răspândit pretutindeni în Univers, între forţa
plăsmuitoare a spiritualului şi lumea fizică. Şi se poate
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spune că cel care vrea într-adevăr să vadă urmele trasate
de spirit în lumea materială, acela trebuie să urmărească
activitatea sulfului… pentru că spiritul acţionează în
fizicul din natură pe calea sulfului, care este de-a dreptul
purtător al spiritualului.”

Carbonul. El se găseşte sub aspecte multiple, de la
forma amorfă a cărbunelui ce se arde în sobe la grafitul
cu care se scrie, până la purul şi durul diamant. Dar şi
adevăraţii alchimişti vorbeau tot de el atunci când se
refereau la „Piatra filosofală”. Ei îi păstrau numele în
secret, pentru că se refereau la autenticul proces carbon
„în activitatea sa vie, aşa cum străbate el omul, corpul
animalelor, aşa cum edifică prin raporturile sale corpul
plantelor. … Căci carbonul este purtătorul tuturor
proceselor formatoare din natură. Oriunde trebuie să se
dea o formă, fie că avem în vedere forma relativ constantă a plantei sau forma în continuă metamorfoză a organismului animal, carbonul este marele plastician care nu
numai că poartă în sinea sa substanţialitate neagră, ci
care, atunci când este în deplină activitate, în mişcare
lăuntrică, poartă pretutindeni în sine imaginile formatoare ale lumii, marile imaginaţiuni ale Universului din
care trebuie să se nască tot ceea ce ia o formă în natură.
În carbon domneşte un plastician tainic, iar acest plastician tainic, în timp ce modelează cele mai diferite forme
pe care natura le plăsmuieşte, se serveşte de sulf.”

Un cuvânt de înţelepciune din vechime, reluat şi în
Faustul lui Goethe, afirmă privitor la om că „sângele este
un suc cu totul deosebit”. „…şi cu drept cuvânt trebuie
spus că Eul omenesc pulsează în sânge, exteriorizându-se în mod fizic. Detaliind, putem spune că acest spirit
al omului, pe care îl numim Eu, se mişcă în sânge, umezit
cu sulf, pe căile carbonului care ţese, care acţionează, îşi
dă formă şi îşi redizolvă forma. Aşa cum Eul uman
trăieşte în carbon, tot astfel trăieşte oarecum şi Eul cosmic în Spiritul cosmic, pe calea ocolită a sulfului, în carbonul care se structurează şi se destructurează mereu.”

Oxigenul – Omul biologic.

Prin procesul respirator,
preluăm oxigenul. După cum am văzut, ar putea exista
pericolul de reţinere peste măsură a carbonului, deci de
„vegetalizare” şi rigidizare a corpului uman. Dar oxigenul din respiraţie este cel ce desfiinţează această tendinţă
smulgând carbonul din rigiditate, combinându-se cu el
şi transportându-l în afară. Prin natura sa, oxigenul este
purtătorul etericului. Dar şi aici avem de-a face cu
procese subtile, cu diferenţieri pe care chimia nu le
cunoaşte: „În aerul respirat oxigenului i se ia vitalitatea,
ca să nu leşinăm din cauza oxigenului viu… Am leşina
dacă ar pătrunde în noi ceva cu un grad de viaţă. Deja o
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banală excrescenţă care proliferează, dacă se dezvoltă
într-un loc în care nu ar trebui, produce în noi un leşin şi
chiar mai mult decât atât. Iar dacă am fi înconjuraţi de
un aer în care se află oxigen viu, am umbla încoace şi
încolo complet năuci. Oxigenul din jurul nostru trebuie
să fie mort. Aş spune însă că, începând de la naştere,
oxigenul este purtătorul vieţii, purtătorul etericului. ... el
intră prin respiraţie înăuntrul nostru, unde are voie să
fie viu, unde este din nou vitalizat. Oxigenul care circulă
în noi nu este acelaşi cu cel exterior care ne înconjoară.
În noi, oxigenul este viu şi la fel devine el oxigen viu
când pătrunde din atmosferă în sol, chiar dacă acolo are
un grad mai redus de viaţă decât în noi oamenii sau în
animale. Însă el devine acolo oxigen viu. Oxigenul din
sol nu este acelaşi cu cel de deasupra Pământului.”

Azotul – Omul astral – Taine ale respiraţiei. Azotul

este esenţial pentru sufletescul din om, căci sufletescul
este mijlocitorul dintre viaţa propriu-zisă şi spirit.
„Vorbind din punct de vedere spiritual, am intercalat
astralul între oxigen şi carbon, însă pentru a putea
acţiona în fizic, acest astral se impregnează folosind
azotul. Pretutindeni unde este azot se află şi elementul
astral … azotul este marele remorcher al viului înspre
spiritual. … Dacă-i urmărim drumul prin organismul
uman, vom găsi că el este un întreg om. ... Prin procesul
respirator, omul preia în sine oxigenul, adică viaţa
eterică. Atunci apare azotul lăuntric, cel care remorchează oxigenul pretutindeni acolo unde există carbon,
adică formaţiuni urzitoare, schimbătoare; acolo duce el
oxigenul, pentru ca acesta să-şi poată lua carbon, pe care
îl transportă în afară. … În jurul nostru există numai o
mică parte de oxigen – adică purtător al vieţii – şi o mare
parte de purtător al spiritualităţii astrale, azotul”.7

La pragul dintre viaţă şi moarte.

Încă un aspect
demn de menţionat aici este faptul că în timpul fiecărei
respiraţii (!) pentru o fracţiune de secundă în organism
se formează combinaţia letală CN (cianură). Doar
acţiunea concertată a celor cinci fraţi face ca, în mod
magic, la fiecare respiraţie acţiunea ucigătoare să fie
anihilată prin desfacerea legăturii unilaterale dintre
carbon şi azot.

Marea metamorfoză a substanţelor în om
Am văzut că tot ceea ce se petrece în mod exterior în
natură, se transformă în altceva în momentul în care
pătrunde în interiorul omului, că niciun proces nu are
loc în om în felul în care se petrece în exterior, în natură.
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Acum, în perioada toamnei, când în natură poate fi
percepută mai intens acţiunea Spiritului timpului nostru,
Michael, putem deveni şi mai conştienţi de faptul că
progresul spiritual al epocii contemporane depinde de o
înţelegere justă a realităţii, în sensul celor de mai sus. Iar
aceste lucruri pot fi privite într-un context şi mai
cuprinzător, dacă descriem în încheiere şi metamorfoza
substanţelor în om ţinând cont de colaborarea celor patru
arhangheli pe parcursul anului (Figura 7)8. Căci de la
aceste fiinţe pornesc forţe transformatoare ce contribuie
la devenirea-Om a omului. Gabriel, Arhanghelul
Crăciunului, este pe tot parcursul anului responsabil cu
forţele hrănirii.

respirator-circulator. Uriel le conferă calitatea de a sluji
activităţii intelectuale, iar Michael stimulează forţa
mişcării, de la cea a gândirii vii până la cea a iniţiativei
şi faptei pline de abnegaţie.

Lumea substanţelor, forţe naturale şi cosmice, fiinţe
spirituale creează sfera existenţială şi determinantă a
omului. În această sferă el este chemat să lupte ca, prin
opţiuni şi decizii, să îşi creeze momente şi spaţii lăuntrice
de libertate pe baza cărora să contribuie la rândul său,
modest, la schimbarea în bine a lumii, deci a propriei sale
sfere existenţiale.

Note
1

În cadrul unei o şedinţe a Asociaţiei Cercetătorilor Naturii şi

2

Între timp şi ale altora, a se vedea, de exemplu, tematicile

3

Schmidt, R/G., Thews Physiologie des Menschen, Berlin,

4

Rudolf Steiner, Antropologia generală ca bază a pedagogiei,

a Medicilor germani.

simpozionului de cercetare spirituală de la Simeria, 2014.
Heidelberg, 1995.

GA 293, Stuttgart, conferinţa din 3 septembrie 1919, Editura

Triade, 1998.
5

Toate citatele din acest capitol sunt din: Rudolf Steiner,

GA 327, conferinţa din 11 iunie 1924 ţinută la Koberwitz.
Figura 7

Substanţele transformate şi asimilate primesc forţe
vindecătoare prin lucrarea lui Rafael în sistemul

6

Sulful stă mai ales în legătură cu forţele Gemenilor.

7

A se vedea şi „Compoziţia chimică a aerului inspirat”

8

Rudolf Steiner, Cursul anului trăit în patru imaginaţiuni cosmice,

prezentată mai sus.

GA 22, conferinţa a cincea, Editura Triade.
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Despre individualismul etic
Friedrich Nietzsche
Bogdan Geantă

(Partea a II-a)
„… dacă e să avem virtuţi, pesemne că acestea nu pot fi decât dintr-acelea
care s-au deprins cel mai bine să se acomodeze cu cele mai intime şi mai
dragi înclinaţii ale noastre, cu nevoile noastre cele mai arzătoare: ei bine, să
pornim dar în căutarea lor prin labirinturile noastre!”

În ce priveşte scopul pe care îl urmărim aici, opera lui
Friedrich Nietzsche ne interesează în mod deosebit: Aşa
grăit-a Zarathustra, Dincolo de bine şi de rău, Genealogia
moralei şi Amurgul idolilor sunt lucrări despre care Rudolf
Steiner spune că se află în concordanţă cu concepţiile
sale. Dincolo de concordanţă însă, diferenţa de metodă
şi de expresie dintre cei doi gânditori este evidentă. Fără
să-l intereseze prea mult fundamentarea teoretică,
Nietzsche face o filosofie nesistematică, exprimată în
fragmente aforistice şi limbaj poetic. De cealaltă parte,
Rudolf Steiner construieşte un eşafodaj conceptual
riguros căruia îi asigură o întemeiere gnoseologică
solidă. Este deci pe deplin justificată observaţia sa de a
fi ajuns la aceleaşi concepţii cu Nietzsche dar „independent de el şi pe alte căi”.1

există unele probleme: „În ultimă instanţă, judecăţile,
judecăţile de valoare asupra vieţii, pro sau contra, nu pot
fi niciodată adevărate; ele au doar valoare de simptome,
ele intră în considerare doar ca simptome ...”.3

Orice fiinţă vie năzuieşte către o viaţă cât mai plină de conţinut. Pentru Nietzsche acesta este un fapt indiscutabil.
Şi, pentru că „faptele sunt cele mai încăpăţânate lucruri
din lume”, cum zice ironic personajul Wolland al lui
Bulgakov – în sensul că, oricât ai vrea, nu poţi să schimbi
prin demersuri teoretice o stare de fapt –, Nietzsche este
suficient de conştient şi de onest pentru a gândi toate
chestiunile eticii ţinând seama de acest lucru: instinctul
primordial al unei fiinţe vii este acela de a da curs liber

Voinţa de putere

Căile pe care Nietzsche ajunge să îşi formeze convingerile sunt determinate în special de structura
excepţională a personalităţii sale. Nietzsche este gânditorul care spune un „da” răspicat vieţii. Chiar dacă
viaţa poate să însemne la un moment dat suferinţă, chiar
dacă, în asemenea ocazii, omul poate ajunge să dea
dovadă de slăbiciune, resemnare, înăsprire, întunecare
etc., acestea nu sunt decât „stări bolnave ale spiritului”
cărora, „în zilele sănătoase”, li se opun mândria, demnitatea spiritului.2 Ca atare, din perspectivă nietzscheană,
orice fenomen poate fi discutat, poate fi evaluat, mai
puţin viaţa însăşi. Cine pune în discuţie valoarea vieţii
nu face altceva decât să semnaleze că în propria-i fiinţă
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puterii sale. Viaţa, în esenţialitatea ei, este „voinţă de
putere”, instinctul de conservare nefiind altceva decât
consecinţa acestui fapt.4

Valoarea adevărului

Să încercăm dar şi noi ca, pornind de aici, să urmărim
cursul gândirii nietzscheene pe traiectoriile care ne-ar
putea releva unele caracteristici ale individualismului
etic. Cele spuse de Nietzsche referitor la „voinţa de
putere” pot fi uşor interpretate greşit. Le înţelegem
corect dacă, de exemplu, considerăm năzuinţa omenească de a descoperi adevărul drept expresie a voinţei
de putere a spiritului care caută să îşi subordoneze
lumea. În acest caz, adevărul este valoros prin aceea că
slujeşte vieţii. – Cu totul pe dos judecă însă „idealiştii”,
„pasionaţii” de Bine, de Adevăr şi de Frumuseţe, „în a
căror baltă, spune Nietzsche, înoată laolaltă toate soiurile
de dorinţe multicolore, greoaie şi blajine”5. (Observaţie
care spune multe oricui a trecut în drumul vieţii sale prin
etapa idealistă a tinereţii! Fichte, de exemplu, pune ideea
de adevăr deasupra vieţii când spune: „Eu sunt un preot
al adevărului; sunt în slujba lui; m-am legat să fac, să
îndrăznesc şi să sufăr totul pentru el.”6 Nietzsche merge
mult, mult mai în adâncimea problemei când întreabă:
„Ce anume din noi năzuieşte de fapt la adevăr?” şi când
pune în discuţie valoarea adevărului: „Presupunând că
noi vrem adevărul: de ce nu mai degrabă neadevărul?” –
întrebări ale căror răspunsuri, aşa cum am arătat, au ca
temei conceptul „voinţei de putere”. Din perspectivă
nietzscheană deci idealurile şi concepţiile filosofice sunt
valoroase şi acceptate ca atare în măsura în care
potenţează viaţa, în măsura în care sunt favorabile vieţii.
Întemeierea raţională, ea singură, nu e suficientă.
Trebuie, spune Rudolf Steiner, ca ideea să satisfacă
întreaga personalitate a omului, nu doar intelectul. „Cele
mai bune gânduri sunt acelea care pun toate forţele
naturii umane într-o mişcare adecvată lor.” (Să observăm
în treacăt că idealismul etic nu poate fi înţeles fără intuiţiile
etice, gânduri care pun în mişcare cele mai nobile forţe
ale naturii umane. Dacă rămânem la experienţa gândirii
ca înşiruire de abstracţiuni care nu au nicio treabă cu
viaţa sau la construcţii artificiale cu care snobismul
academic ne-a obişnuit din fragedă tinereţe, n-avem cum
să înţelegem idealismul etic.) „Numai gânduri de acest
fel prezintă interes pentru Nietzsche. El nu este un
filosof, ci un «culegător de miere al spiritului» care caută
în «stupii» cunoaşterii şi încearcă să aducă acasă ceea ce-i
prieşte vieţii.”7

Studii şi interpretări

Gândirea discursivă şi
„instinctul” filosofic
Datorită felului său de a fi, Nietzsche respinge multe din
reprezentările şi convingerile cele mai răspândite în
cultura epocii. Această respingere nu se datorează însă
unor asumpţii teoretice, ci suferinţei efective pe care
acestea i-o provoacă. Nietzsche scrie la persoana întâi şi
vorbeşte destul de mult despre el însuşi, mai exact,
despre modul în care se raportează cele mai personale
trăiri ale sale la o problemă sau alta. În tot ceea ce
întreprinde ca artist şi filosof, el rămâne fidel
impulsurilor spirituale personale pe care le recunoaşte
explicit, considerând asta drept condiţia esenţială a unui
discurs onest. Atitudinea nietzscheană, pe care Rudolf
Steiner o numeşte „modestie nobilă”, se află la polul
opus felului în care îşi prezintă opera alţi gânditori: drept
creaţie impersonală a purei raţionalităţi. „Ei se prefac cu
toţii, spune Nietzsche, că şi-au descoperit şi obţinut
opiniile prin exercitarea spontană a unei dialectici
îngheţate, pure şi divin-nepăsătoare (spre deosebire de
misticii de tot felul care, mai cinstiţi şi mai neciopliţi,
vorbesc de «inspiraţia» lor): în vreme ce este vorba, în
fond, de o afirmaţie arbitrară, de un capriciu, de o
«intuiţie», şi, cel mai ades, de o aprigă dorinţă
abstractizată şi căutată pe care o apără prin pretexte
născocite ulterior ...”.8 În spatele discursului filosofic,
Nietzsche vede ceea ce el numeşte – destul de ciudat, dar
nu fără temei – „instincte”: „Gândirea conştientă a unui
filosof, în cea mai mare parte a sa, este condusă tainic de
instinctele sale şi canalizată pe căi stabilite.”9

Supraomul

Nietzsche identifică în tendinţele cele mai răspândite în
cultura epocii sale expresiile instinctelor de supunere ale
unor personalităţi slabe. „Supunerea” este flagelul care
atinge toate formele culturii: filosofia, religia, ştiinţa şi
chiar arta, în măsura în care artiştii se fac dependenţi de
religie şi filosofie.

Într-adevăr, la nivel conştient, în gândirea sa, omul de
ştiinţă respinge reprezentările tradiţionale referitoare la
explicarea supranaturală a fenomenelor lumii şi pune în
locul lor noţiunile ştiinţei moderne, de exemplu,
„materie”, „forţă” etc., dar, instinctiv şi inconştient, are
faţă de ele atitudinea interioară pe care credinciosul o are
faţă de Dumnezeu. În loc să fie un creator suveran, omul
devine astfel sclavul propriilor creaţii, spiritul său este
prins în plasa propriilor reprezentări.

Studii şi interpretări

Slăbiciunea subordonării faţă de o putere străină este şi
mai evidentă în cazul filosofului sau al omului
credincios. Primul se supune „legilor veşnice ale
raţiunii”, noţiunilor „datoriei” etc., iar cel de-al doilea,
„voinţei lui Dumnezeu”. Gânditorul idealist crede că
viaţa omului dobândeşte valoare cu adevărat numai
dacă este pusă în slujba unor idealuri: „dreptate”,
„cunoaştere”,” frumos”... Acestea din urmă nu sunt însă
decât mijloacele prin care omul îşi dezvoltă instinctele
într-un mod specific naturii sale. (Trebuie avut în vedere
că Nietzsche foloseşte termenul de „instinct” inclusiv cu
referire la impulsurile de natură spirituală ale omului.)
Idealurile nu au o valoare în sine, ele dobândesc valoare
prin aceea că slujesc trebuinţelor mai înalte ale
oamenilor. Răsturnarea cu susul în jos pe care o fac
idealiştii nu ar fi dăunătoare dacă oamenii ar avea numai
instincte sănătoase. În acest caz, neajunsul ar fi doar legat
de împrejurarea că idealurilor le-ar fi atribuită o origine
străină omului, nenaturală sau supranaturală. Dar
urmarea unor idealuri care izvorăsc dintr-un instinct
nesănătos este că omul îşi asumă scopuri care nu servesc
vieţii, care îi prejudiciază dezvoltarea armonioasă. În loc
să caute potenţialităţile propriei fiinţe şi să le dezvolte,
el preia un model exterior şi îl impune cu forţa propriei
naturi. Că acest model este dobândit pe calea raţiunii sau
a dogmei, este lipsit de importanţă. Ceea ce contează însă
aici este că omul, în tentativa sa de a deveni asemănător
unui model, îşi neagă propria individualitate şi
nesocoteşte ceea ce este valoros în el.
Culmea denaturării este atinsă însă în viaţa religioasă,
care îl îndeamnă pe om să nu atribuie o valoare deosebită
acestei vieţi, să refuze viaţa reală pentru una închipuită.
Naturile slabe sunt atrase de acest gen de reprezentări
întrucât speră să dobândească undeva, cândva, ceea ce
nu au putut avea aici. Cei care suferă din cauza vieţii se
simt mângâiaţi să li se spună că aceasta nu e adevărata
viaţă şi că cei care sunt puternici şi sănătoşi, cei care se
bucură de viaţă vor sfârşi rău etc.

Opera lui Nietzsche, spune Rudolf Steiner, culminează
atunci când opune acestei teorii pentru „nereuşiţi şi
degeneraţi”, propagată de „preoţii ascetici”, una
adecvată celor sănătoşi şi reuşiţi. Omului care s-a pierdut
pe sine şi „zace cu faţa în pulbere în faţa propriilor
creaţii”, Nietzsche îi opune supraomul, cel care s-a găsit
pe sine şi se recunoaşte drept stăpân şi creator al
virtuţilor proprii.10 Supraomul nu îşi asumă scopuri
impersonale, ci îşi modelează viaţa pe măsura fiinţei sale.
În fiinţa proprie caută sensul existenţei sale, într-un
cuvânt, el nu ascultă decât de el însuşi. De aceea,
supraomul lui Nietzsche nu poate fi vreo formă generală,
o reprezentare – model la care omul trebuie să ajungă

9 / Antroposoﬁa

cândva, ci este ceea ce apare atunci când fiecare devine
propriul său stăpân, când priveşte de sus înţelepciunea,
virtutea şi cunoaşterea, când nu se subordonează nici
măcar virtuţilor sale. Mai degrabă decât să se dăruiască
în mod altruist unui „trebuie” de ordin general în care
cei slabi văd şi concep moralitatea, supraomul dă dovadă
de egoism creator, el este cel care îşi creează scopurile,
legile, propriul bine şi rău.
*

...putem presupune, pe deplin îndreptăţit, că în fiecare om se
află înnăscută trebuinţa de a se supune, ca un fel de conştiinţă
formală care dispune: „tu trebuie să faci neapărat ceva anume,
tu trebuie să renunţi neapărat la ceva anume”, pe scurt, „tu
trebuie”. Această trebuinţă caută să se satisfacă şi să-şi umple
forma cu un conţinut; ea pune mâna şi, fără să aleagă prea
mult, poftă brutală cum e, apucă pe măsura puterii, nerăbdării
şi încordării sale, acceptând din partea oricărui poruncitor –
părinţi, dascăli, legi, prejudecăţi sociale, opinie publică – tot
ceea ce i se strigă în urechi. Ciudata mărginire a evoluţiei
umane, mersul şovăielnic, tărăgănat, adeseori regresiv şi
bătând pasul pe loc al acesteia se bazează pe faptul că instinctul
de turmă al supunerii este cel care se moşteneşte mai lesne, în
dauna artei de a porunci.
*

A te ruşina de imoralitatea ta: iată una din treptele scării la
capătul căreia te vei ruşina de moralitatea ta.
*

...acesta e binele meu, pe care îl iubesc, îmi place aşa cum e şi
doar aşa gândesc eu binele. Nu-l vreau ca lege-a vreunui
Dumnezeu şi nici ca normă omenească ori ca trebuinţă: nu
vreau să-mi fie călăuză spre transcendenţă sau spre Paradis.
*

Iubesc pe cel ce năzuieşte să creeze ceva ce-l depăşeşte şi care
astfel merge la pieire.
*

Hai, îndrăzniţi să credeţi cât de cât în voi, în ceea ce simţiţi în
măruntaie! Cel ce nu crede-n sine însuşi întotdeauna minte.
*

Priviţi-i pe predicatorii resemnării! În orice loc unde se află
ceva mărunt, ceva bolnav, ceva bubos, ei se strecoară ca
păduchii şi numai scârba mă opreşte să-i strivesc. Ei bine!
Iată-acum predica mea zvârlită în urechea lor: sunt
Zarathustra, omul fără Dumnezeu, care vă-ntreabă: „E
vreunul mai ateu ca mine, ca să mă bucur de învăţătura lui?
„Sunt Zarathustra, omul fără Dumnezeu, care se-ntreabă:
Unde-am să aflu un altul ca mine? Căci sunt asemenea mie
toţi cei care-şi stabilesc chiar ei voinţa şi care fug de orice
resemnare. Sunt Zarathustra, omul fără Dumnezeu: pun toate
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întâmplările la fiert in oala mea. Şi numai după ce sunt bine
fierte le socotesc drept excelente, ca feluri din bucătăria mea.
*

Adică, presupunând că eşti o persoană, ai neapărat şi filosofia
persoanei tale: totuşi există aici o deosebire importantă. La
unul, mizeriile sunt cele care filosofează, la celălalt bogăţiile şi
forţele sale.
*

...trebuie să dăm naştere în mod constant gândurilor noastre
din durerea noastră şi să le înzestrăm ca o mamă cu tot ce avem
în noi plămădit din sânge, inimă, foc, plăcere, pasiune, chin,
conştiinţă, destin, fatalitate. A trăi – aceasta înseamnă pentru
noi a transforma în mod constant în lumină şi văpaie tot ce
suntem noi, tot ce ne vizează pe noi, nu putem cu niciun chip
altfel.
*

Cele făptuite întru iubire se petrec întotdeauna dincolo de Bine
şi de Rău.

Încheiere
Unii autori au văzut în conepţiile lui Nietzsche ceva
periculos, un soi de revelare a subteranelor sufleteşti ale
unor mari criminali exprimate într-o formă genială. O
cultură mare, spune Rudolf Steiner, trebuie să fie însă în
stare să primească ceea ce este grandios la o personalitate, să corecteze şi să ducă mai departe ceea ce nu a
fost gândit până la capăt. Această sarcină în legătură cu
Nietzsche avea să o aducă la îndeplinire el însuşi. Atât
timp cât Nietzsche nu a discutat deosebirile dintre
faptele care au ca temei conţinuturi ideatice şi celelalte
înfăptuiri omeneşti, i se poate obiecta că supraomul este
sclavul propriilor instincte.

Am încercat aici şi în articolul precedent prezentarea
contribuţiilor unor gânditori remarcabili la una dintre
cele mai arzătoare probleme omeneşti, problema
libertăţii. Dacă măcar în câteva rânduri am reuşit să
facem să transpară câte ceva din frumuseţea zborului
gândirii umane întru cucerirea libertăţii, atunci scopul
nostru a fost atins. Rudolf Steiner, cum am mai spus,
gândeşte lucrurile până la consecinţele lor ultime. Le
gândeşte şi le trăieşte, acesta este drumul pe care a mers
el însuşi. Conceptul de „fantezie morală”, de exemplu,

prin care trece dincolo de orizonturile indicate de
Nietzsche şi Stirner, n-a fost introdus într-o construcţie
teoretică pentru că aşa o cerea logica. El este rezultatul
unei experienţe de viaţă, aşa cum este Filosofia libertăţii
în ansamblul său. De aceea ea nici nu va putea fi
înţeleasă de capetele abstracte. Am trecut pe la Stirner şi
Nietzsche şi am văzut că avem de-a face nu cu
abstracţiuni, ci cu gânduri vii, cu gânduri trăite. Vrem să
mergem mai departe şi să continuăm configurarea
idealismului etic păstrând această atitudine de trăire vie
a gândului. Pentru că atât la Stirner şi Nietzsche cât şi la
Rudolf Steiner este vorba despre acelaşi lucru: despre
viaţa omului liber. Cine nu înţelege asta, fie rămâne la
nişte noţiuni fără conţinut, la simple cuvinte, fie se
răsuceşte la 360 de grade prin întreaga literatură
antroposofică şi nu se opreşte până ce nu a găsit pentru
fiecare formă abstractă câte un conţinut ceva mai
„spiritual”. Argumentul principal pe care îl aducem
împotriva acestui procedeu, care s-ar putea numi
„mistificare”, este că Filosofia libertăţii n-are nevoie să-şi
primească din altă parte conţinuturile, că omului
individual nu-i foloseşte la nimic să înlocuiască nişte
abstracţiuni cu reprezentări preluate la mâna a doua. Îi
este însă de mare ajutor dacă, pornind de la partitura
ideatică a textului, face să răsune viaţa ideilor în propriul
suflet într-o trăire unică.

Note
1

Rudolf Steiner, Friedrich Nietzsche – un luptător împotriva epocii

sale, traducere Diana Sălăjanu, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2003, p. 37.
2
3
4
5
6
7

„Ştiinţa veselă”, Cuvânt înainte la ediţia a doua.

Friedrich Nietzsche, Amurgul idolilor, „Problema lui Socrate”.
Ibidem,p. 21

Ibidem, p. 49.

apud Steiner, op.cit., p.45.

Rudolf Steiner, op.cit., p.47.

8

Friedrich Nietzsche, Dincolo de bine şi de rău, traducere Francisc

9
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Grünberg, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 12.
10

Rudolf Steiner, op.cit., p. 63.
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Cunoaştere ideatică – comuniune a
omului: o pecete ocultă
Mihaela Fazakas

„Pe omul prezentului îl caracterizează faptul că îi este
dat un surplus de forţe de inteligenţă pe care el nu este
capabil să le pună pe deplin în slujba umanităţii şi care,
la rândul lor, se folosesc din ce în ce mai mult de om,
provocând în omenire un haos, căruia el poate că i se
opune absolute neputincios.”1 Aceasta înseamnă însă că,
dacă forţele de inteligenţă, în mod obiectiv luxuriante,
nu sunt transformate în forţe de cunoaştere dobândite
prin efort propriu, sunt folosite atunci în scopul lor de
către puterile ahrimanice eclipsatoare de conştienţă.
Studiul Filosofiei libertăţii al lui Rudolf Steiner pretinde şi
în acelaşi timp dezvoltă forţe noi, ce trebuie să se adauge
celor de modestă dezvoltare deja existente. „Ceea ce
realizăm, ceea ce dobândim pe plan filosofic ne înalţă în
lumea spirituală, ne înalţă mai mult decât orice altceva.
Tocmai pentru faptul că forţele nu se consumă în
dobândirea unor cunoştinţe concrete, ele sunt în
întregime folosite pentru sporirea facultăţilor omeneşti.”2

O preocupare serioasă şi repetată cu lucrările filosofice
şi teoria cunoaşterii ale lui Rudolf Steiner provoacă o
puternică încordare şi angajare a intelectului, care îi este
dat astăzi omului în mod firesc. Iar strădania făcută
pentru însuşirea conţinutului acestor opere îl apără pe
om de atacul ahrimanic şi îl păzeşte în aceeaşi măsură şi
de falsele exaltări mistice luciferice.

Faptul că pentru înţelegerea scrierilor de ştiinţă
spirituală omul modern trebuie să facă un efort lăuntric
reprezintă şi un mijloc terapeutic de apărare împotriva
rătăcirilor mai sus menţionate.

Efectul pe care-l va avea ştiinţa spirituală în lume va fi
determinat în mare măsură de faptul că reprezentanţii ei
stăpânesc sau nu arsenalul spiritual-ideatic. Cel ce
înaintează spre cunoaşterea în lumile superioare are
nevoie de întărirea forţelor sufleteşti pentru a fi în stare

să „se ţină bine” atunci când prin lumea senzorială nu i
se oferă niciun fel de suport.

Elementul intelectual înnăscut este prin aceasta depăşit
şi transformat în facultatea – dobândită prin efort
personal – a unei cunoaşteri ideatic-suprasensibile.

Prima treaptă a cunoaşterii suprasensibile nu este imaginaţia ci transformarea gândirii într-un organ de
percepere conştient. În general, operele filosofice ale lui
Rudolf Steiner constituie o extraordinară şcoală pentru
creşterea şi întărirea forţelor Eului, ele oferă cea mai
sănătoasă bază pentru a putea rezista tuturor greutăţilor
pe drumul către lumea spirituală. Între înţelegerea
intelectuală şi posibilitatea spirituală se află deci o
adevărată cale ocultă de educaţie.

Trebuie creată întâi trăinicia spirituală a conştienţei, dacă
e ca aceasta din urmă să fie capabilă a suporta ponderea
lăuntrică a adevărurilor oculte. Orice punct slab din
fundamentul conştienţei constituie poarta spre care
năvălesc puteri duşmănoase, care atunci sunt,
bineînţeles, mai tari decât sufletul însuşi. Înţelepciunea
asimilată devine în acest caz o prea bine venită pradă a
fiinţelor luciferice sau ahrimanice şi pe nesimţite se iveşte
orgoliul, ambiţia ocultă etc., întunecând ţelurile pe care
le vizează întreaga strădanie.

Ce se întâmplă când luăm în mână şi ne adâncim timp
îndelungat în prima carte a lui Rudolf Steiner, Introduceri
la scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe? Forţa
suprasenzorială cuprinsă aici se revarsă în noi. Frazele
desăvârşite ale lui Rudolf Steiner sunt forţa spirituală
supremă turnată în formă – ne devine accesibilă o sferă
de conştienţă şi trăire care până atunci a fost absolut
închisă. „Faptul de a percepe ideea în realitate este
adevărata comuniune împărtăşanie”3 a omului – o pecete
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ocultă – care se dezvoltă necontenit în gândirea
meditativă.

În cunoaşterea ideatică omul experimentează o totală
transformare a capacităţii sale de vieţuire, oferindu-i-se
adevărata pâine a vieţii, el face în sensul cel mai profund
experienţa unei reale împărtăşanii. Aici avem de-a face
cu o conştienţă care, eliberată de timp, trebuie să fie
totuşi în stare să fiinţeze încă în gândirea ordonatoare.
„Când sesizăm Eul în gândire există un Eu triplu: un Eu
pur, care aparţine universaliilor <ante rem>, un Eu
înăuntrul căruia noi fiinţăm <in re> şi un Eu pe care îl
percepem şi care aparţine universaliilor <post rem>.”4

În cunoaşterea ideatică omul trăieşte înăuntrul unui
element viu, care nu poate fi vieţuit în legătură cu
lucrurile sensibile. El trăieşte în acea organizare pe care
Rudolf Steiner o desemnează drept „corp eteric”5. Forţele
vieţii, care sunt cucerite astfel printr-o cunoaştere
ideatică, nu numai că spiritualizează intelectul, dar
străbat apoi întregul om într-un mod terapeutic, ele sunt
capabile să oprească creşterea proceselor de moarte care
se extind în omenire.

Libertatea de gândire nu poate deveni realitate câtă
vreme gândirea este legată de elementul fizic-senzorial;
pentru a avea o asemenea conştienţă liberă trebuie
epuizate posibilităţile gândirii legate de acest element
fizic-senzorial. Aceasta se realizează prin trezirea

Studii şi interpretări

proceselor plăsmuitoare de gânduri din conştienţa
obişnuită şi intensificarea în cunoaşterea ideatică până la
cel mai înalt grad de luciditate posibil. Dacă acest lucru
se realizează cu ajutorul exerciţiilor date de Rudolf
Steiner ajungem în plastica minunată a imaginaţiunilor –
expresie a fiinţialităţii spirituale.

În acest sens, gândirea pură este un organ de sesizare a
ideilor care poartă cu ele sclipirea luminii suprasenzoriale, ce încălzeşte şi iluminează omul care se
împărtăşeşte cu ele, îndemnându-l spre făptuire
creatoare.

Evoluţia umană constă în a ridica continuu gradul de
desăvârşire a Eului. „Avem o misiune: suntem chemaţi
să cultivăm, să educăm Pământul” (Novalis).

Note
Carl Albert Friedenreich, Gândirea vie ca forţă creatoare –
principiile unei cunoaşteri ideatice, Editura Aldomar, 1996.

1

2
3
4

Rudolf Steiner, Cum putem introduce fiinţa în lumea ideilor.
Carl Albert Friedenreich, op.cit.

Rudolf Steiner, Filosofie şi antroposofie.

5
corp eteric = forţele vitale care străbat orice element viu şi în
care cunoaşterea trebuie iarăşi să pătrundă.
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Bucureşti – pentru trei zile capitală a
mişcării antroposofice europene
Gheorghe Paxino
În perioada 27-29 iunie 2014, Societatea Antroposofică
din România a fost în premieră gazda unei întâlniri de

lucru a reprezentanţilor Societăţilor Antroposofice din

Europa cu membrii Vorstandului din Dornach.

După scurta relatare din ultimul raport SAR, iată şi o

prezentare mai detaliată atât a temelor discutate la

Bucureşti, cât şi a unor demersuri efectuate imediat după

aceea. Câteva instantanee de la lucrările propriu-zise şi

de la întâlnirea cu membrii SAR şi prietenii antroposofiei
completează semnificativ textul prezent.

– În afara multor chestiuni curente s-a discutat şi evaluat

munca din ultimii doi ani a Vorstandului din Dornach

într-o componenţă extinsă, cu secretarii generali ai

Germaniei, Olandei şi Elveţiei.

– S-au făcut unele referiri-ecou privind unele subiecte

discutate la adunarea Societăţii Antroposofice Generale

din aprilie, care trebuie prelucrate în continuare. Aici o

temă importantă şi extrem de complexă o constituie

diferitele propuneri privind reamenajarea spaţiului

statuii Reprezentantului Omenirii, sau chiar mutarea
acesteia.

– Un spaţiu amplu a fost acordat meditaţiei „Tu Spirit al
spaţiului meu pământesc”1, din aşa-numitul Curs al
samaritenilor, ţinut de Rudolf Steiner pentru cei ce lucrau
voluntar la construirea Primului Goetheanum (13-16
august 1914), imediat după izbucnirea Primului Război
Mondial. Unele pasaje semnificative şi textele mantrice
aferente din respectivele conferinţe au fost deja publicate
în numărul 2 al revistei „Antroposofia” (septembrie
2012). Dar pe fondul a o sută de ani de la declanşarea
acelui eveniment şi în contextul actualei situaţii politice
atât din estul Europei, cât şi pe plan mondial, se justifică
o preocupare mai aprofundată cu conţinutul mantrei.
– La scurt timp după întâlnirea din Bucureşti, Paul
Mackay a trimis rezumatul analizei făcute la începutul
lui iulie de către Vorstand împreună cu factorii
responsabili de la Goetheanum, din Elveţia şi mai ales
Germania, privitor la statuia Reprezentantului Omenirii.
Coborârea statuii pe scenă ar implica demontarea şi
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inevitabil deteriorarea cu urmări imprevizibile a acesteia.
Pentru faza actuală s-a decis reamenajarea spaţiului în
care remarcabila lucrare plastică este expusă în prezent,
cu această ocazie căutându-se soluţii de extindere a
acestuia, mai ales în faţă şi în lateral.

Să revenim acum la meditaţia „Tu Spirit al spaţiului meu
pământesc”.
Du, meines Erdenraumes Geist,
Enthülle Deines Alters Licht
Der Christ-begabten Seele,
Dass strebend sie finden kann
Im Chor der Friedenssphären,
Dich, tönend von Lob und Macht
Des Christ-ergebenen Menschensinns.
Tu, Spirit al spaţiului meu pământesc,
Dezvăluie lumina vârstei Tale
Sufletului înzestrat cu Christos,
Ca el să poată năzuind să Te găsească
În corul sferelor păcii
Pe Tine, răsunând de laudă şi putere
Pentru starea* omului dăruit lui Christos.

(*dispoziţia/atitudinea lăuntrică)

Rudolf Steiner a menţionat că pentru abordarea adecvată
a unei asemenea problematici sunt necesare mai întâi
două atitudini de bază: o credinţă şi încredere fermă
(intensă) în forţa biruitoare a vieţii spirituale şi o
întâmpinare a evenimentelor cu acceptare2, iubire, pace
şi armonie în inimă. Apoi trebuie ţinut seamă de faptul
că Misteriul de pe Golgota nu a acţionat numai asupra
oamenilor, ci şi asupra ierarhiilor. Ca urmare, şi Spiritele
popoarelor au ajuns să fie christificate, ele conducându-şi
viaţa şi lucrarea conform Cuvântului: „Iubeşte-l pe
Dumnezeu mai presus de orice/toate şi apoi pe aproapele tău
mai mult decât pe tine însuţi”.3 De aceea ele, în lumea
spirituală, trăiesc împreună într-un cor al păcii şi armoniei.
La fel ca într-o familie, unde fiecare membru al ei îşi are
locul său, vârsta Spiritului poporului joacă un rol însemnat
şi ţine de misiunea proprie, conform căreia acesta îşi
îndrumă poporul. Conform cu armonia în care Spiritele

popoarelor trăiesc în sfera lor, nu ar putea să existe
război. Dar oamenii nu sunt reuşesc să se înalţe spiritual

până la Spiritul poporului lor; o legătură justă cu acesta
devine posibilă numai dacă se realizează „… un dialog

christificat cu Spiritul poporului. … La acest dialog,

mijlocitorul este Christos”. Unei asemenea acţiuni i se

opun însă fiinţe luciferice (de rang arhanghelic) şi

ahrimanice (de rang arhaic), ca adversari ai zeilor buni.

Ele acţionează în om ca forţe naturale; prin aceasta
oamenii îşi doresc o extindere nelimitată, fără menaja-

mente, a poporului lor pe planul fizic. Căci dacă în lumea
spirituală fiinţele pot trăi „în acelaşi spaţiu“, în lumea

fizică fiecare obiect se afirmă în cadrul volumului

propriu. Iar prin aceasta se ajunge la situaţii în care, în

loc armonie, de respect reciproc iau naştere situaţii

conflictuale grave.

Putem înţelege şi cu această ocazie cât de importantă este

strădania de a ne apropia într-un mod cât mai real, prin

rugăciune şi meditaţie, de Fiinţa lui Christos.

Note
1

Acest text mantric este citit la deschiderea şi închiderea tuturor

2

Este vorba de o „acceptarea angajată”, în sensul că omul se

3

Conferinţa din 16.08.1914, Dornach.

întâlnirilor reprezentanţilor Societăţilor Antroposofice.

străduie totodată să acţioneze spre bine, acolo unde este posibil.
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Meditation Worldwide 2014
Sebastian Stănculescu

În această vară, între 3 şi 6 iulie, la Goetheanum a avut

loc a doua ediţie a Worldwide Meditation Conference, o

întâlnire internaţională a cărui scop este dezvoltarea

metoda proprie. Prezentarea rezultatelor cercetării în

sine nu constituie un lucru la fel de valoros ca

împărtăşirea metodelor şi tehnicilor de lucru. Astfel, prin

culturii meditative şi colaborarea între promovatorii

participarea la mai multe ateliere de meditaţie s-au putut

Întâlnirea a fost destinată doar membrilor Universităţii

mai departe cultura meditativă.

acesteia care activează în diferite iniţiative antroposofice.
pentru Ştiinţa Spiritului, având ca temă întâlnirea

omului cu Lucifer şi Ahriman la Prag şi trecerea prin

meditaţie spre domeniul suprasensibil.

La eveniment au luat parte peste 120 de persoane din

întreaga lume, mulţi dintre participanţi fiind coordo-

natori de cursuri de meditaţie, autori de studii despre
tehnici meditative şi cercetători în domeniul suprasensibil. Printre personalităţile care au activat şi în domenii

academice, menţionăm participarea lui Arthur Zajonc

(preşedinte Mind and Life Institute), Dorian Schmidt

(colaborator Institutul pentru Cercetare Biodinamică,

Germania, şi Institutul de Cercetare Widar, Elveţia),

dr. Manfred

Schleyer

(director

Institut

für

Strömungswissenschaften, Germania), Rinke Visser

(fondator mişcare biografică în Olanda), dr. Martina

Maria Sam (scriitor şi trainer), dr. Christiane Haid

(director Secţiunea de Arte Literare şi Umane de la

Goetheanum) ş.a.

Evenimentele centrale ale întâlnirii au fost atelierele de

meditaţie, unde fiecare participant a putut să îşi prezinte

întâlni o serie amplă de forme de cercetare, dezvoltând
Fundamentul antroposofic al întâlnirilor a fost aşezat în
discuţiile de dimineaţă pe baza mantrelor 7 şi 14 din

Prima clasă a Şcolii esoterice din 1924, urmând ca după-

amiezele şi la prânz să fie propuse iniţiative libere de

grupuri de lucru şi de discuţii pe diverse interese.

Asemenea grupuri au fost organizate pe teme precum:

lucrul meditativ cu tinerii, cercetarea ştiinţifică în

meditaţie, meditaţia şi literatura ş.a.

Pentru că a doua ediţie a Meditation Worldwide a fost

de un real ajutor pentru a facilita contactul între

formatori şi lectori pentru cursuri de meditaţie din

întreaga lume, evenimentul va continua în anii următori
tot în luna iulie, participarea fiind posibilă pe bază de

invitaţie, datorită caracterului întâlnirii.

Din România au participat în acest an trei persoane,

respectiv, Mioara Gheorghiu, din partea Consiliului

Director al Societăţii Antroposofice din România, Marius

Gabor şi Sebastian Stănculescu.
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Evenimente

Evenimente interne şi internaţionale
Sanda Dale
Întâlnirea secretarilor
generali şi a
reprezentanţilor ţărilor
la Bucureşti

Un prim eveniment foarte important a avut loc în premieră pentru România între
27-29 iunie, şi anume Întâlnirea secretarilor generali şi a reprezentanţilor ţărilor la
Bucureşti, căruia îi acordăm o importanţă deosebită şi îi consacrăm mai mult spaţiu
în rubrica „Antroposofia în lume”. Astfel, vineri seara, după o primă secvenţă de
lucru a avut loc şi o întâlnire cu membrii şi prietenii SAR.

O serie de iniţiative, de grupe de lucru şi de cursuri de formare care au în fundal
antroposofia şi-au prezentat munca, răspunzând şi întrebărilor oaspeţilor. Zilele de
sâmbătă şi duminică au început cu o jumătate de oră de euritmie cu Mariana
Marincea. Sâmbătă oaspeţii au vizitat Muzeul de istorie sub îndrumarea competentă
şi bogată în exemple vii a Alinei Şerbu. În seara aceleiaşi zile oaspeţii au participat
şi la spectacolul de euritmie („Din Misteriile egiptene”) oferit de Şcoala de euritmie
în regia lui Walter Weinzierl. În cadrul celorlalte secvenţe de lucru, în afara temelor
curente legate de viaţa mişcării antroposofice internaţionale, în relaţia ei cu
activitatea de la Goetheanum, s-a acordat timp şi pentru
o prezentare a istoricului SAR de la întemeierea ei până
în prezent, efectuată de Gheorghe Paxino şi completată
de Agenor Crişan şi Rodica Paxino. Ion Ioniţă şi Gheorghe
Paxino au mai prezentat o serie de documente şi aspecte
inedite, obţinute din cercetarea proprie, privitoare la
vizita lui Rudolf Rteiner la Sibiu.
În perioada 3-7 iulie, la Dornach a avut loc a doua ediţie
a simpozionului intern Worldwide Meditation, destinat
membrilor Şcolii Superioare. Aici au luat parte cca 130 de
persoane din întreaga lume care se ocupă de cursuri de
meditaţie şi cercetare meditativă. Din partea României au
fost prezenţi Marius Gabor, Mioara Gheorghiu şi
Sebastian Stănculescu, în acest an având ocazia să
reprezinte prietenii români printr-o serie de ateliere, cu
scopul unui schimb de experienţă.

Evenimentul cel mai bogat al verii, ca întindere şi conţinut,
a fost tabăra de vară antroposofică de la Simeria Veche,
care a cuprins patru secţiuni: Simpozionul pentru tineri,
Atelierul de artă biografică, Observare sufletească în
Munţii Retezat şi Congresul de cercetare suprasensibilă
(ediţia a III-a) pe parcursul a aproape patru săptămâni
(27 iulie – 21 august). Pentru că activităţile au fost foarte
diverse şi cu o bogată încărcătură, vom oferi o descriere
lărgită a fiecărei secţiuni, din perspectiva participanţilor,
la rubrica „Cultura vie”.

Evenimente

A cincea ediţie a simpozionului „Sufletul Europei”, după Amsterdam, în 2005,
Budapesta, în 2007, Praga, în 2008 şi Gdansk (Polonia), în 2010, s-a desfăşurat în
Bulgaria, la Varna, între 28-31 august 2014, având tema: „Trezirea Europei de Est prin
Misteriile trecutului şi sarcinile viitorului”, cu lectori precum Virginia Sease, Hans
Hasler, Leena Westergreen, Traytcho Frangov, Hartwig Schiller, Dirk Kruse. Puncte
esenţiale din conţinut au fost Misteriile de la Marea Neagră, Bogumilii şi sarcinile de
viitor ale Europei de Est. La finalul simpozionului, la care au participat şi patru
membri ai SAR, a fost făcută propunerea ca următoarea ediţie să se desfăşoare în
România.

La debutul toamnei, un nou început şi pentru seria de simpozioane dedicate orelor
de clasă care se desfăşoară bianual la Oradea: de această dată s-a început
aprofundarea orelor de clasă repetate, însoţite de module de meditaţie şi discuţii
privitoare la modul în care reuşim să integrăm munca esoterică în viaţa noastră
cotidiană. Evenimentul a avut loc între 19-20 septembrie.
Casa Rudolf Steiner din Bucureşti găzduieşte între 3-4 octombrie cursul susţinut de
dr. Gheorghe Paxino: „Exersarea treptelor de trecere de la gândirea cotidiană la cea
intuitivă”. Cursul ne propune înţelegerea gândirii în toată realitatea ei prin intermediul
unor exerciţii de observare şi conştientizarea pragurilor de trecere de la gândirea
curentă spre cea eliberată de senzorial şi apoi spre cea intuitivă (în sensul Filosofiei
libertăţii a lui Rudolf Steiner), gândirea devenind astfel percepţie la nivelele eteric,
inspirativ şi intuitiv. Parcurgând acest drum, tot prin exerciţii, dr. Paxino ne va ghida
către întâlnirea, prin intermediul gândirii, cu bunul nostru prieten, Îngerul păzitor.
Între 9-12 octombrie suntem invitaţi în Bucureşti, în strada Vişinilor, la întâlnirea cu
dr. Yeshajahu Ben-Aharon, care va avea tema „Aurul României: Studiu ezoteric
asupra potenţialului forţelor creatoare de viaţă din România, în prezent şi în viitor”.
La aceste conferinţe şi ateliere, dr. Ben-Aharon va
prezenta cercetările sale spiritual-ştiinţifice privind esenţa
şi potenţialul spiritual al României, ce este cuprins şi
exprimat în legende, în geologie şi mineralogie drept
„Aurul României”. Luptele spirituale şi sociale din
prezent despre mineritul aurifer de la Roşia Montană
reprezintă un simptom curent al unei îndelungate
strădanii pentru identitatea spirituală a României, care are,
de asemenea, şi un aspect important spiritual, pe lângă
aspectul important al socialului şi mediului înconjurător.
Detalii asupra tuturor evenimentelor puteţi găsi pe site-ul
Societăţii: www.antroposofie.ro.
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Simpozionul
„Sufletul Europei”,
Varna

Simpozione dedicate
Orelor de clasă,
Oradea
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Iniţiative şi proiecte

Un nou început la Piteşti
Rodica Georgescu
Rod al colaborării amicale între cei câţiva membri cât număra
atunci grupul de lucru de la Piteşti, simpozionul din 2 iunie
a.c. a fost un eveniment reuşit. Am făcut cunoscut
evenimentul prin toate mijloacele posibile: afişe puse peste tot
în oraş, telefoane date cunoştinţelor, postări pe facebook şi
e-mailuri conţinând afişul etc.

Faptul că pe afiş a apărut chiar cuvântul „antroposofie” a
fost un oarecare risc în privinţa numărului posibil al
persoanelor prezente, dar s-a dovedit o idee bună, căci a
funcţionat ca o triere anticipată.

Am avut onoarea şi plăcerea de a-i avea conferenţiari pe
Zoltan Andras, care, într-o atmosferă caldă şi destinsă,
amicală chiar, a făcut o foarte frumoasă şi documentată
expunere şi o trecere firească prin domeniile în care antroposofia este aplicată, inserând foarte inspirat expunerile
celorlalti doi invitaţi: Petre Papacostea şi Ileana Vasilescu.
Toţi trei au trezit atenţia auditoriului prin concizia şi
claritatea celor prezentate, dar şi prin farmecul personal.

Prezenţa a 30-40 de persoane în sală, interesul acestora
pentru cele expuse (pentru unii poate era nou ceea ce au aflat
cu acest prilej), spontaneitatea şi seriozitatea conferenţiarilor,
întrebările care ar fi continuat mult timp dacă nu ar fi trebuit
să părăsim sala, căci depăşisem ora stabilită, mă fac să cred
că am dat un nou început bun activităţii noastre. În urma
acestui simpozion alte trei persoane – care nu erau la primul
contact cu antroposofia – s-au alăturat grupului.

Cu elan sporit, am început seria întâlnirilor de „miercuri la
18’’ (...lunea , din motive cunoscute şi altor grupuri ) ca un
nou început .

Simpozion, 2 iunie

La scurt timp după simpozion, pe 14 iunie, am organizat un
seminar de lucru la care am avut ca oaspeţi câţiva prieteni
antroposofi din Bucureşti şi Craiova, sub îndrumarea şi în
prezenţa caldă şi devotată a lui Dirk Kruse. În felul acesta,
dată fiind şi apropierea geografică, pe viitor am putea avea
o colaborare mai strânsă a grupurilor noastre de lucru.

După un scurt istoric al activităţilor pe tărâm spiritualantroposofic şi în cadrul Comunităţii Creştinilor din oraşul
nostru, am vorbit printre altele şi despre proiecte-ţel pentru
viitor. Am primit încurajări şi susţinere morală în privinţa
năzuinţei noastre de a înfiinţa o şcoală Waldorf şi o „Casă
Rudolf Steiner” la Piteşti .... vis ce îşi aşteaptă împlinirea.

Cu multă bucurie şi surpriză, am primit darul de suflet de
la Dirk pentru grupul din Piteşti: un trandafir de Ierihon –
nu mai văzusem până atunci. Moment emoţionant, căci, în
mod simbolic şi ca un omagiu, Dirk i l-a înmânat Mihaelei,
sora Cameliei Udrea, ... poate puţin şi cu speranţa că aceasta
va urma „calea” pe care a mers şi sora ei.

Darul de suflet al lui Dirk

Seminar, 14 iunie

Iniţiative şi proiecte
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Colegium
Dan Botez
Până acum, rolul Colegiumului a fost unul mai mult

Aceştia sunt invitaţi să fie membrii în Colegium, prin

acţiune ca el să devină un organ activ coerent al Societăţii

persoane.

simbolic. Ne dorim să-l vitalizăm, să creăm metode de
Antroposofice din România.

Prin cele descrise în continuare şi puse în practică,

Colegiumul devine o reflectare ritmică a activităţilor cu
caracter antroposofic ce se desfăşoară în România.

Totodată, Colegiumul devine liantul necesar între toate
activităţile antroposofice şi Consiliul SAR.

Sunt multe activităţi ce se desfăşoară în ţara noastră
despre care nu ştim prea multe lucruri. În caz fericit, o

parte din acestea sunt sumar descrise în cadrul
Adunărilor Generale ale Societăţii Antroposofice din

România, în raportul întocmit de CD al SAR sau mai pe
larg, unele, în revista „Antroposofia”.

Componenţa Colegiumului
În această nouă viziune, din Colegium sunt invitaţi să
facă parte cât mai mulţi oameni, şi anume:

a) Câte un reprezentant al fiecărei activităţi
antroposofice distincte, ritmice, din fiecare oraş.

Prin aceasta înţelegem toată varietatea activităţilor ce au

la bază antroposofia, pornind de la cercuri de studiu sau
de ramură până la activităţi clar conturate: iniţiative de

agricultură biodinamică, şcoli Waldorf, euritmie, teatru,
asociaţii medicale ş.a.m.d.

Fiecare astfel de organizare antroposofică este invitată
să-şi trimită un reprezentant în Colegium.

b) Cei care au studiat şi studiază antroposofia –

o au deci ca bază sufletesc-spirituală în ceea ce
întreprind – şi care prin activitatea lor sunt
iniţiatori de noi activităţi ce au un ritm propriu.

autoofertare sau în urma unor propuneri venite de la terţe
c) Organizatori de acţiuni şi evenimente cu
caracter antroposofic.

Fiecare este invitat să fie membru în Colegium. Aici este
vorba şi de membrii Consiliului SAR.

Activitatea membrilor Colegiumului
Pentru a reflecta ritmic activitatea antroposofică din
România, membrii Colegiului de la punctele a şi b de mai

sus ar fi de ajutor dacă ar întocmi de două ori pe an, în
perioada Crăciunului şi a Rusaliilor, scurte descrieri ale
activităţilor desfăşurate. Orientativ, aceste descrieri ar
putea conţine:

– Un scurt istoric al activităţii respective,
întocmit la debutul descrierilor;

– Care este specificul acestei activităţi;

– Derulări semnificative de la precedenta
descriere;

– Care sunt elementele de constanţă precum şi
cele înnoitoare în activitate;

– Dificultăţi sau oportunităţi întâmpinate;

– Cum ar putea sprijini mai bine Consiliul SAR

activitatea respectivă; dar alte activităţi din
ţară? Propuneri şi sugestii;

– Ce primeşte şi ce dăruieşte mai departe
activitatea respectivă, raportat la alte
activităţi antroposofice;

– Cine participă regulat sau/şi sporadic la
activitate.
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Iniţiative şi proiecte

Pentru persoanele cuprinse în c:

parcurgerea unor asemenea stări şi dezvoltarea

Societăţii Antroposofice. Membrii Colegiului de la

Desigur, un drum spiritual se raportează în final la

În prezent se desfăşoară multe evenimente în cadrul

punctul c ar fi de ajutor dacă ar întocmi pentru

evenimente mici portofolii. Aceste portofolii ar putea
cuprinde: premisele evenimentului, părţile interesate,

scopul, echipa de organizare, etapele de desfăşurare,

comunicare şi raportare în cadrul echipei, participarea la
eveniment, faza de încheiere a evenimentului, cu

evaluarea, concluziile şi retrospectiva evenimentului şi
a echipei de organizare.

Toate aceste descrieri ar putea să-şi găsească locul de

afişare şi de arhivare în cadrul site-ului SAR, într-un
subdomeniu ce va fi creat special pentru toate aceste

relatări. (Dacă decidem împreună, noi, membrii
Colegiumului, postările acestea pot deveni publice – va
fi alegerea noastră.)

Sunt multe activităţi antroposofice care se derulează în

conştienţei proprii şi de grup.

legătura directă a fiecărui individ cu lumea spirituală.
Totuşi, aşa cum în lumea spirituală am făcut cu toţii parte

din Şcoala michaelică, este de dorit ca să ne educăm
împreună, prin istorisirea parcursului în lumea fizică, în

demersurile noastre de a iniţia şi dezvolta activităţi
sociale sau de grup cu caracter antroposofic.

Pentru început va fi dificil de întocmit aceste comunicări,

însă ele vor ajuta la ordonarea şi la dezvoltarea
consistenţei activităţilor. Dacă aceste comunicări vor fi

supervizate de mai mulţi membri ai grupului sau de

echipa de organizare a unui eveniment, atunci
comunicarea va dobândi un caracter mai obiectiv,

însumând viziuni multiple ale persoanelor implicate în
activităţile respective.

prezent în România. Din descrierea parcursului lor, am

Ideile descrise sunt o punte spre lansarea în activitate a

ar ajuta semnificativ alte iniţiative, pentru a depăşi unele

vom decide împreună completările şi dezvoltările

putea beneficia de împărtăşirea unor experienţe. Aceasta
impasuri inerente, pentru a urmări unele oportunităţi

comune, pentru a conştientiza unele problematici

comune date de domeniul de activitate, de perioada de
timp.

Posibil ca in viitor, având la bază cele comunicate în
descrieri, să organizăm întâlniri anuale prin care să
păstrăm şi să aprofundăm interrelaţionarea umană,

legăturile dintre noi în sensul spiritului michaelic al
vremurilor actuale.

Colegiumului. Odată cu demararea acestei activităţi,
necesare.

Consiliul SAR va analiza cele expuse în descrieri, astfel
încât să-şi armonizeze activităţile cu nevoile reale
rezultate din activitatea antroposofică din întrega ţară.

Materialul acesta reprezintă viziunea comună a
Consiliului SAR. Persoanele de legătură din Consiliu
pentru demararea şi susţinerea activităţii Colegiumului
sunt Dan Botez şi Sebastian Stănculescu.

Nu va fi uşor să demarăm în masă procesul întocmirii

Avem rugămintea ca persoanele interesate de activarea

de timp, modestie exacerbată. Însă merită să privim şi la

asupra

descrierilor sus-menţionate; pot apărea motivaţii de lipsă

utilitatea unor asemenea împărtăşiri, la beneficiile altora
din istorisirea cât mai fidelă a unor parcursuri cu suişuri,

coborâşuri, prăbuşiri, înălţări. Nu suntem obişnuiţi să ne
dezvăluim prea uşor neîmplinirile şi suferinţele, dar

ştiinţa spirituală afirmă legătura directă dintre

Colegiumului să trimită punctele de vedere proprii
acestui

material

pe

adresa

de

e-mail

danbotez@albviolet.ro sau să le comunice telefonic.

Completările şi modificările ce vor fi comunicate vor fi
luate în considerare şi vor putea completa această
iniţiativă. Forma rezultată va fi comunicată în numărul
următor al revistei „Antroposofia”.

Cultura vie
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Şcoala de vară antroposofică
de la Simeria Veche

Şcoala de vară antroposofică a fost inspirată de ceea ce Rudolf Steiner a caracterizat drept „un nou curent în antroposofie”.
Tabăra a reunit oameni cu căutări diferite de pe meleaguri mai apropiate sau mai îndepărtate, oferind un spaţiu generos
pentru desfăşurarea unor evenimente pe cât de diverse pe atât de reuşite, datorită atât organizatorilor, cât şi participanţilor.
Pe scurt, în tabăra de la Simeria Veche s-au desfăşurat: Simpozionul pentru tineri, Atelierul de artă biografică, Congresul
de cercetare în suprasensibil (ediţia a III-a) şi a fost punctul de plecare pentru o minunată excursie în Munţii Retezat, având
ca scop observarea sufletească în natură. În cele ce urmează, povestea acestei şcoli de vară va fi adusă la cunoştinţa
Domniilor Voastre prin intermediul unora dintre cei care au participat la evenimente şi au dorit să împărtăşească din
experienţele lor. Le mulţumesc tuturor şi, de asemenea, un mare mulţumesc celor care au pus la dispoziţia noastră
fotografiile realizate pe parcursul Şcolii. (Sanda Dale)

Simpozionul pentru tineri –
Lumea noastră: cu aripile întinse,
prin Univers (27 iulie – 3 august)
Bogdan Szabo

Arta de a ne conecta – Simpozion cu
temă biografică, cu Rinke Visser şi
Josien de Vries (6-10 august)
Dan Huszti

„Lumea noastră” a fost cea de-a 11-a ediţie a Simpozionului pentru tineri de la Simeria Veche, fiind o întâlnire
a celor care vor să se dezvolte înspre un ideal care să
aparţină tuturor. În perioada 27 iulie–3 august 2014, într-o
formulă mai restrânsă decât în alţi ani, am parcurs pe rând
teme ca: agricultura şi hrana, temperamentele, căutarea
de sine a tinerilor, pedagogia Waldorf, artele etc.

Întâlnirea de la Simeria Veche a fost un regal spiritual
care a avut în centrul său pe fiecare din cei prezenţi.
Chiar dacă unii dintre participanţi erau absolvenţi ai
cursurilor de biografie, alţii foşti beneficiari ai întâlnirilor
de consiliere biografică şi, în fine, prieteni la primul
contact cu biografia, fiecare a fost atins într-un mod
personal de experienţa lucrului biografic.

La realizarea simpozionului au contribuit: Ioana
Fărcăşanu, Andra Croitoru, Sabin Brumă, Alexandru
Ceplinschi şi Bogdan Szabo. Activităţile au fost împărţite
între temele de discuţii, ateliere (arta vorbirii, jocuri
sociale, teatru) şi iniţiative libere, precum realizarea unei
mandale, sau un joc al zodiilor organizat de Ioana
Fărcăşanu şi Alexandra Spis.

Marian Simion a realizat încălzirea cu exerciţii de Tai
Chi, iar într-una din seri am vizitat dealul şi părul de
lângă satul vecin. Atmosfera a fost una prietenească, în
care a existat un schimb de impresii şi de idei, o
reactualizare a idealurilor şi căutărilor noastre personale.
Cu aceste strădanii ne îndreptăm spre lumea în care
trăim, şi spre Universul pe care vrem să-l cunoaştem.

Arta de a ne conecta a fost privită din trei perspective: a
ne conecta unii cu alţii, a ne conecta cu noi înşine şi a ne
conecta cu lumea. Procesul a fost în acelaşi timp unul
interior şi unul exterior, asemănător procesului de
respiraţie. Cu cât mergeam mai mult în afară spre celalalt,
cu atât coboram mai mult în noi înşine. Fiecare dintre noi
a avut experienţe şi un drum personal, urmărite cu multă
atenţie de dinamismul, structurarea, claritatea lui Josien
şi de simplitatea, delicateţea, iubirea şi protecţia lui Rinke.

Întrebări juste ne-au ghidat experienţele pe tot parcusul
simpozionului:

• Cum pot asculta, recunoaşte şi dialoga cu vocea
care-mi vorbeşte din trecutul meu?
• Cum mă pot iubi aşa cum sunt cu adevărat, cu
dublul meu şi cu valorile mele eterne?
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• Sunt pregătit să mă întâlnesc pe mine însumi şi să
mă iubesc aşa cum sunt?
• Pot să mă uit spre viitor cu încredere şi fără aşteptări?
• De unde vine încrederea mea?
• Cum mă golesc interior pentru a putea empatiza cu
altă persoană?

Întâlnirea cu Eul superior, paşii pentru experimentarea
imaginaţiei, inspiraţiei, intuiţiei sunt doar câteva roade
ale întâlnirilor spiritual-sufleteşti din cadrul simpozionului. Continuarea evenimentelor cu temă biografică
se doreşte a fi realizată chiar din această toamnă.

Observare sufletească în Munţii Retezat,
cu Dirk Kruse şi Thomas Mayer
(12-14 august)
Sanda Dale
Nu prea ştiu cum să încep şi cum să descriu experienţa
pe care am avut-o împreună cu tovarăşii de drum pe
cărările de munte din Retezat. Cuvintele par dintr-odată
sărace şi puţine şi pare peste putinţă să vă zugrăvesc cât
de frumos, curat, magic şi sacru este muntele acesta,
despre care am auzit multe de la cei care l-au străbătut
în lung şi-n lat dar care, vă spun sincer, mi se păreau
nişte poveşti. Dar încă de la primii paşi pe drumul de la
Cârnic către cabana Pietrele a începu a se desfăşura
pentru mine o poveste magică, cu atmosferă de copilărie
şi parfum de legendă, cu personaje care mi-au făcut
lumea mai mare şi mai frumoasă.

Aş putea să vă povestesc multe, despre cascada Lolaia cea
plină de viaţă şi bucurie, despre pădurile misterioase cu
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pietre învăluite în muşchi moale şi copaci înalţi şi semeţi,
despre cursurile de apă ale văilor cu meandre neobişnuite
şi căderi de apă pline de farmec, despre jnepenişurile care
fac trecerea către golul alpin cu perspectiva covârşitoare pe
care ţi-o oferă muntele, despre apa limpede şi vrăjită a
lacurilor sau despre cântecul vântului printre brazi, despre
cerul indigo şi aerul strălucitor luminat de Soare şi puzderia
de stele a cerului de noapte.

Părtaşi la această atmosferă bună şi caldă, ocrotitoare şi
înţeleaptă au fost toţi cei care au participat cât şi cei care
ne-au îndrumat în perceperea locurilor speciale şi a
fiinţelor care animă locul, Dirk Kruse şi Thomas Mayer.

Timpul a fost prea scurt şi când am coborât nu mi-era
foarte clar de ce ar vrea cineva să părăsească vreodată
acel loc curat şi plin de viaţă, unde te simţi legat de toate
într-un mod simplu şi real, unde gândurile sunt libere şi
sufletul voios. A rămas însă dorinţa de a face asta în
fiecare an atâta vreme cât au să mă ţină puterile, şi de a
povesti tuturor despre Gura-de-Rai din Munţii Retezat.
Dar vorba lui Veve, să lăsăm imaginile să vorbească.

Congresul de cercetare în suprasensibil –
ediţia a III-a (15-21 august)
Avându-i ca invitaţi pe Manfred Schleyer, Thomas
Mayer şi Agnes Hardorp, Dirk Kruse şi Marius Gabor,
Congresul de cercetare se anunţa provocator. Aşa a şi
fost. Primele trei zile au avut program comun, apoi s-au
organizat seminare individuale (adică a trebuit să ne
alegem – deşi cu mare greutate – câte unul dintre cele
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patru pachete din „ofertă”), alternând cu module în care
ne-am petrecut timpul împreună.

Fiecare zi a debutat cu paneuritmie, sub îndrumarea lui
Agnes şi în ritmul muzicii oferite de Mihai Mihăescu
(chitară) şi Wilfrid sau Evmarie Herold (blockflote),
momente în care, în mijlocul naturii am reuşit împreună
cele zece mişcări specifice care ne-au adus în armonie
unii cu alţii şi cu cele înconjurătoare.

Excursiile la copacul de-acum cunoscut şi la Sarmizegetusa
Regia ne-au înlesnit apropierea de fiinţele naturii, Thomas
şi Dirk fiindu-ne călăuze în percepţie şi integrare.

Seminarele comune ne-au familiarizat cu munca în cele
patru domenii oferite de conferenţiari. Astfel, împreună
cu Thomas şi Agnes am deprins noi tehnici meditative,
Manfred ne-a iniţiat în tainele perceperii forţelor formatoare ale substanţelor cu ajutorul simţurilor proprii, Dirk
ne-a ghidat în observare prin paşii imaginaţiei,
inspiraţiei şi intuiţiei, iar Marius ne-a testat abilităţile de
observare a sunetelor şi zgomotelor.

Am avut parte şi de o prezentare a rezultatelor muncii
institului de cercetare condus de Manfred, care studiază
calitatea apei şi metode de tratare a apei din perspectiva
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forţelor de viaţă. Au avut loc, de asemenea, discuţii despre
viaţa meditativă şi drumul fiecăruia în acest context,
precum şi despre legătura cu cei decedaţi şi aspecte legate
de viaţa de după moarte, împreună cu Thomas şi Agnes.
Dirk şi Marius au condus şi au organizat sesiunile de plen
şi s-au ocupat de partea socială, pentru ca fiecare dintre noi
să ne putem exprima în mod cât mai natural.
Cu toate că lucrul a fost intens, am avut timp şi de
distracţie, de cântec, dans, de o baie în Strei, de discuţii
interesante şi de legat prietenii.

În continuare vom vedea modul în care au decurs cele
patru seminare, descris de către participanţi.

Seminarul condus de Manfred Schleyer –
lucrul cu forţele formatoare
Alexandra Vasilache
La seminarul susţinut de Manfred Schleyer am
experimentat după metoda de cercetare a lumii suprasensibile prin lucrul cu forţele formatoare dezvoltată de
Dorian Schmidt, folosindu-ne propriile simţuri în
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Seminarele cu Manfred au deschis noi porţi către cunoaşterea suprasensibilă obiectivă, printr-o metodă ştiinţifică
accesibilă, îmbogăţindu-ne sufleteşte şi spiritual.

Seminarul condus de Thomas Mayer şi
Agnes Hardorp – tehnici de meditaţie
Meda Czerniavski
procesul cunoaşterii. Astfel noi am devenit atât cercetători, cât şi instrumente de cercetare. Pentru a ne folosi
pe deplin de instrumentele noastre de cercetare, am
învăţat să ne aducem propria sine la o stare de calm,
eliberându-ne în primul rând corpul de orice presiune,
apoi golindu-ne de propriile gânduri. Primul pas l-a
reprezentat deci crearea acestui spaţiu interior, în care
obiectul cercetării noastre să vorbească despre el. Sinea
noastră a devenit în acest proces supraactivă, fără a fi
deranjată de propriile gânduri, sentimente sau impulsuri
de voinţă de până atunci.

Obiectele cercetării noastre pe parcursul a celor trei zile
de seminar au variat de la pământul fizic pe care ne aflam,
cer şi spaţiu înconjurător, văcuţele din curtea centrului
curativ, mostre fizice, cum ar fi frunzele, tulpinile sau
fructele unor plante sau suc de fructe din comerţ la copaci
şi mantre meditative. Indiferent ce abordăm ca obiect de
cunoaştere, metoda se referă la faptul că spaţiul golit de
gândire, obişnuit în conştienţa de zi să fie plin, va dezvolta
forţe de atracţie pentru o nouă forţă de viaţă, care va duce
la noi tipuri de percepţie sau simţuri interioare.

Pentru studiul mostrelor ne-am folosit de organele de simţ,
văz, examinare tactilă sau gust, experimentând ce se
creează în spaţiul nostru interior în momentul în care
intrăm în contact cu obiectul de cercetare. Pentru studiul
copacilor, ne-am concentrat pe spaţii, delimitând astfel
graniţele acestora, apoi pe coroană, stând în acel spaţiu
deschis, şi pe rădăcină, prin contact cu lemnul. Pentru
studiul văcuţelor ne-am folosit de observarea de la
distanţă, în special a coarnelor şi abdomenului acestora. În
studiul mantric ne-am concentrat pe ceea ce se creează
când rostim anumite cuvinte individuale, apoi adăugăm
altele, înlocuitoare sau întregitoare. După orice experienţă
colectam percepţiile şi încercam să le ordonăm,
diferenţiind între planul fizic, eteric, astral sau spiritual, să
le obiectivizăm şi să le găsim o formă adecvată de punere
în limbaj. Lucrând cu mostre diferite, am încercat să
diferenţiem între cele patru tipuri de eter (eterul căldurii,
cel al luminii, eterul chimic şi cel al vieţii) şi să stabilim ce
tip de eter este predominant într-o anumită substanţă.

Mi-a plăcut foarte mult experienţa de introducere în
meditaţie alături de Thomas şi Agnes în cadrul Simpozionului de la Simeria. Am apreciat foarte mult deschiderea lor şi disponibilitatea de a-mi răspunde la întrebări
şi a-mi oferi siguranţă acolo unde eu aveam dubii. Am
simţit că metoda lor mi se potriveşte foarte bine şi astfel
s-a născut în mine o dorinţă de a continua cu aceste
meditaţii. Ocazia de a împărtăşi în grupuri restrânse
trăirile din timpul meditaţiilor mi-a permis să-mi clarific
ceea ce eu percepeam şi pentru mine a devenit foarte
valid să trec aceste percepţii prin filtrul inimii şi al
gândirii.

În acelaşi timp s-a clarificat pentru mine faptul că trebuie
să apreciez fiecare percepţie şi experienţă indiferent dacă
în acel moment o pot sau nu interpreta, pentru că
înţelegerea ei va veni ulterior, după mai mult exerciţiu
în acest sens. Astfel, cu ajutorul intuiţiei, mă pot orienta
în aceste meditaţii şi eventual să le adaptez liber conform
necesităţilor mele dintr-un anumit moment, fie că este
vorba despre meditaţia pe cuvânt, întâlnirea cu Îngerul
personal, contactul cu o persoană decedată, cu o fiinţă
elementară sau vieţuirea fiinţelor ierarhiilor.
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Seminarul condus de Dirk Kruse –
observare sufletească în natură
Ioan Surgean
Programul de lucru s-a desfăşurat în două etape: în
prima parte au fost prezentate şi discutate aspecte
fundamentale care stau la baza cercetării suprasensibile
în natură, iar în partea a doua s-a luat legătura direct în
natură cu aspectele concrete, diferenţiate, ale activităţii
fiinţelor spirituale.

În prima parte a programului, Dirk a făcut o succintă
trecere în revistă a modului în care fiinţele ierarhice
coordonează din punct de vedere spiritual existenţa
terestră şi cea umană, evidenţiind unele particularităţi
specifice. Au fost apoi discutate cele patru grupe de fiinţe
elementare şi legătura lor cu diferite ierarhii spirituale
dar şi cu regnurile naturii vii terestre. În acest sens au
fost evidenţiate particularităţile gnomilor, ondinelor,
silfidelor şi salamandrelor, cu diferitele lor manifestări,
atât în cadrul naturii şi al regnului animal, cât şi în
domeniul fiinţei umane. S-au evidenţiat şi cazurile
particulare privind interacţiunea diferitelor grupe de
fiinţe elementare.

S-au prezentat apoi principiile care stau la baza cercetării
spirituale în natură, caracterizând cele patru eteruri şi
domeniul astral în care cercetătorul spiritual caută să
desluşească esenţa spirituală. Au fost amintite aspecte
concrete ale acestei activităţi în domeniul suprasensibil,
accentuându-se în mod deosebit calităţile sufleteştispirituale pe care cercetătorul spiritual trebuie să le
dezvolte ca o condiţie prealabilă. Un prim pas asupra
căruia Dirk a insistat este atenţia ce trebuie dezvoltată de
antroposofi, chiar în viaţa cotidiană, privind emanaţia
subtilă a prieteniei, a veneraţiei; ea trebuie să constituie
o şcoală zilnică, mai ales în confruntarea dură care apare
mereu cu fiinţele negative şi emanaţiile lor potrivnice.
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De aceea trebuie să acordăm o atenţie deosebită depăşirii
pragului rutinei şi al convenţionalismului, care apasă ca
unul dintre mijloacele cu care fiinţele negative vor să
îngrădească dezvoltarea calităţilor sufleteşti şi în
domeniul prieteniei.

Legat de acest aspect, tocmai ca un ajutor în dezvoltarea
acestei sensibilităţi sufleteşti, prin voinţă, Dirk a sugerat,
pornind de la relaţia intimă a acestui grup de cercetători
din micul nostru cerc, avantajaţi chiar de dimensiunea sa
restrânsă, să încercăm şi pe viitor să menţinem această
primă legătură creată aici, prin confluenţa noastră
sufletesc-spirituală dezvoltată în sânul şi cu sprijinul
fiinţelor elementare de care noi căutăm acum să ne apropiem cu o emanaţie de caldă prietenie. Să încercăm să
continuăm acest început: să exersăm prietenia în cadrul
micului nostru grup şi pe viitor, fiind separaţi spaţial.

În partea a doua a programului, în cele trei zile de lucru
s-a căutat să exersăm aceste calităţi spiritual-sufleteşti
direct în natură, în contact cu diferite entităţi spirituale,
diferite fiinţe elementare. Astfel, în plimbările inspirative
din apropierea aşezământului s-au ales trei popasuri.

Prima legătură pe care am stabilit-o a fost cu fiinţa unui
gnom mai vârstnic, care străjuia şi era legat de existenţa
unui brad. În prima zi am vrut să descoperim particularităţile sale fiinţiale şi ale configuraţiei sale, apropiindu-ne
cu delicateţe şi multă prietenie din diferite părţi de fiinţa
sa, fiecare din membrii grupului făcând o experienţă
personală cu el şi descriind unele dintre aceste impresii.
Despărţirea s-a făcut, de asemenea, cu respectarea
anumitor reguli, promiţând că vom reveni a doua zi.

Fără să descriu aspectele de amănunt a celorlalte două
popasuri care s-au făcut pe dealul din vecinătatea
aşezământului, voi aminti unele aspecte esenţiale. Astfel,
al doilea popas s-a făcut la baza unui arbore solar, un
salcâm. Şi în acest caz au fost investigate forţele subtile
emanate de elementalul copacului, în corelaţie însă cu
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întâmpinăm cu o dispoziţie de o demnitate morală
apropiată (aspecte mai subtile şi mai de amănunt asupra
acestor întâlniri cu aceste fiinţe minunate se pot regăsi şi
în cărţile semnate de Dirk Kruse).

La încheierea programului Dirk a sugerat că activitatea
noastră de grup ar putea continua în viitor, de astă dată
pe un alt plan spiritual, urmărind aprofundarea şi
dezvoltarea calităţii de prietenie, întâlnindu-ne meditativ
unul cu altul şi cu entităţile superioare zilnic, pe baza
unei mantre.

Înainte de a transmite aceste gânduri către redacţia
revistei am primit printr-o scrisoare o propunere
concretă de la Dirk, pe care o voi transmite personal
membrilor acestui cerc; Dirk se poate întâlni astfel cu noi
zilnic pe cale meditativă!

forţele solare. Au fost făcute tatonări în diferitele părţi
ale acestui arbore, de către fiecare participant,
înconjurând trunchiul său şi evidenţiind astfel
diferenţele emanaţiilor din diferite locuri. Dirk a făcut,
de asemenea, o descriere detaliată a specificului forţelor
solare care pot emana prin acest tip de arbore.

Al treilea popas l-a constituit un loc mai îndepărtat, care
însă permite sesizarea şi trăirea unei emanaţii mult mai
ample, datorită privirii panoramice ce se deschidea de
aici asupra împrejurimilor. Prin această investigaţie
spirituală au putut fi sesizate diferenţele de calitate ale
emanaţiilor din diferite locuri: a ceea ce unduia în primul
rând din spatele locului în care ne aflam, din crângul de
pomi, ceea ce venea din munţii din faţă, apoi din munţii
din dreapta noastră. Fără să intru în amănunte, era uşor
sesizabilă diferenţa semnificativă a naturii spirituale şi a
emanaţiei care venea din orizontul din faţă, din cel din
dreapta, din munţii care ajungeau în desfăşurare până
deasupra platoului Găina. Aici au fost făcute investigaţii
legate de forţele care aduc în simţire trecutul, dar care
configurează totodată viitorul. Sesizarea suprasensibilă
indică chiar aspecte istorice legate de viitorul acestor
regiuni geografice, dar care, după cum spunea Dirk, s-ar
putea contura mai bine dacă am ajunge să cutreierăm
spaţial regiunile respective.

Tot timpul cât s-au desfăşurat aceste activităţi de
investigaţie suprasensibile şi în zilele care au urmat Dirk
ne-a atras atenţia asupra necesităţii emanaţiei de
prietenie şi empatie cu care trebuie să ne apropiem de
ele. Astfel, de peste tot fiinţa peisajului ne întâmpina cu
o mare demnitate şi binecuvântare. Aceste fiinţe care ne
„îngăduie” să le contemplăm doresc ca noi să le

Seminarul condus de Marius Gabor –
observare goetheană, meditaţie
Magda Brad
La seminarul susţinut de Marius Gabor am exersat în
primă instanţă observarea fenomenelor de creştere şi
ofilire, a doua parte a atelierului fiind rezervată
meditaţiei crucii cu trandafiri.
Observare goetheană – fenomenele de creştere şi ofilire

Observăm plantele care cresc şi cele care se ofilesc. Unde
este adormire? Unde trezire? Exerciţiul se reia până când
creşterea–ofilirea trăiesc în noi la fel ca şi în plantă. Totul
fără grabă, cu răbdare, cu perseverenţă. Zilnic, ritmic.
Ritmul înlocuieşte forţa. Observaţia o facem cu cât mai
mare exactitate, ascuţindu-se simţurile (identificăm utilizarea simţurilor văzului, gândirii, mişcării, echilibrului).
Observăm şi cunoaştem cu dăruire şi iubire. Aceasta e
„calea“ spre plantă. Ne străduim să avem gânduri şi
sentimente clare, nimic nu e lăsat la voia întâmplării.
Meditaţia crucii cu trandafiri

Ne adâncim în reprezentarea simbolică a crucii cu
trandafiri conform indicaţiilor date de Rudolf Steiner în
Ştiinţa ocultă. Exersăm. Constatăm că fiecare dintre noi
are un mod propriu de construire a reprezentării. Ne
străduim să creăm imagini. Suntem atenţi la trăirea
afectivă. Meditaţia e întoarcerea către percepţie. Dorim
să „dezautomatizăm” gândirea, folosind ca mijloc reprezentarea simbolică. Sufletul e obligat astfel să se sprijine
pe el însuşi. Fiecare parte a meditaţiei construieşte
anumite organe spirituale.

Astfel de exerciţii, de regulă, trebuie efectuate mult timp
pentru a avea rezultate. Din nou, răbdare şi perseverenţă.
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Inima eterică
Ruth Haertl
Traducere: Daniela Lazăr, medic

Tema studiului este formarea unei noi inimi eterice, în lumina culturii prezente a Misteriului michaelic, în modul în care
Rudolf Steiner a anunţat pentru timpul nostru în ciclul de conferinţe Die Sendung Michaels und Die Offenbarung der eigentlichen
Geheimnisse des Menschenwesens (Misiunea Arhanghelului Michael. Revelarea tainelor entităţii umane GA 194). Articolul
se găseşte la adresa http://www.rsarchive.org/RelArtic/ GoldM/etheric_heart.html. Studiul s-a publicat de Michaeli 2000.

Eseul despre inima eterică atinge cele mai profunde mistere
ale fiinţei umane, plecând de la procese individuale din
viaţa omului şi ajungând la schimbările pe care le aduce
evoluţia şi care afectează întreaga omenire. Cunoaşterea
acestor schimbări este importantă pentru toţi cei care vor să
dezvolte abilitatea viitoare de cunoaştere a karmei.

Pentru început, voi face un scurt rezumat al dezvoltării
inimii eterice. Rudolf Steiner descrie procesul în detaliu,
atunci când vorbeşte despre formarea inimii eterice la copii.

Înainte de naştere, forţele eterice sunt aduse împreună,
pentru a crea corpul eteric individual. Aceste forţe eterice
pătrund substanţe luate din întregul Cosmos.

Într-un desen al inimii eterice (vezi Figura 1), Rudolf Steiner
a conturat periferia stelelor, inima între Soare şi Lună, în timp
ce mai jos a schiţat pământescul. „Este important să ştim că
atunci când coborâm în lumea pământească contractăm în
noi înşine un fel de imagine din Cosmos.” Această primă
configurare a inimii eterice, Rudolf Steiner o descrie ca fiind
provizorie sau moştenită. Ea rămâne cu copilul doar până
când el îşi pierde dinţii. Către vârsta de 7 ani, ea pleacă sau
„se descompune”. Este lepădată, aşa cum se întâmplă cu
dinţii la vârsta de 7 ani. Minunata configuraţie cosmică a
imaginilor stelare se şterge treptat, pe măsură ce se apropie
aniversarea de 7 ani. Aceasta se întâmplă în momentul în care
se naşte propriul corp eteric al copilului.

Raze de configuraţii eterice încep să se formeze din nou şi
tind de la periferie către centru. Aici ele se acumulează
împrejurul inimii fizice şi, pe măsură ce cresc împreună, se
naşte noua inimă eterică, cea de-a doua. Este inima eterică
individualizată a persoanei tinere, care se maturizează de
la vârsta de 7 la 14 ani.

Aceasta are loc printr-un proces în care, puţin câte puţin, noua
inimă eterică înlocuieşte ceea ce dispare din inima moştenită.
Noua inimă este condensată din întreaga sferă a lumii.

Într-o altă conferinţă a lui Steiner citim că la pubertate
corpul astral este restructurat într-o nouă configuraţie. În
aceeaşi zonă a corpului în care s-a format noua inimă eterică
printr-o reflectare a stelelor, Soarelui şi Lunii, forţele
corpului astral pun bazele unui organ central adiţional.
Aceste două organe se întreţes unul în celălalt, ca organ
central unic, şi în el se înscriu toate misiunile, toate
motivaţiile morale, intenţiile şi ideile umane.

Într-una din conferinţele sale, Rudolf Steiner vorbeşte
despre o casetă în care este înregistrat absolut totul cu
privire la viaţa noastră. Ca discipoli pe calea iniţierii,
suntem chemaţi ca, treptat, să fim capabili să citim şi să
interpretăm îndatoririle noastre karmice trecute, suntem
îndemnaţi să ne dezvoltăm către a înţelege tot ce este înscris

Figura 1 (preluată din GA 212, conferinţa din 26 mai 1922)
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în inima eterică. Pe 27 februarie 1925, la a 60-a aniversare,
Rudolf Steiner i-a dat următoarea meditaţie doamnei doctor
Ita Wegman:
„Inimi interpretează karma
Când inimi învaţă să citească
Cuvântul,
Care creează în
Viaţa umană;
Când inimi învaţă să
Vorbească Cuvântul
Care creează în
Fiinţa Umană”.

„Hearts interpret Karma
When hearts learn to read
The Word,
Which creates in
Human Life;
When hearts learn to
Speak the Word
Which creates in
The Human Being”.

În corpul astral care se restructurează avem o imagine
pentru tot ceea ce am trăit în lumea spirituală între moarte
şi o nouă naştere. Mari secrete sunt înscrise în corpul astral
în acel timp. De-a lungul tinereţii omului, ele se unesc
treptat cu organele fizice şi eterice, care adăpostesc acum cele
mai adânci secrete cosmice, ca şi cum le-ar ţine prizoniere.
Eul – care în mod simpatetic se conectează cu corpul nostru
astral – imprimă aceste secrete, cât or fi ele de pozitive sau mai
puţin pozitive ca intenţii şi motivaţii, în organul eteric al
inimii, acea casetă de care se vorbea mai înainte. Din acest
motiv, Rudolf Steiner spune că are loc o unire a Eului cu
inimile eterică şi astrală. Aceasta înseamnă o ajustare, o
sincronizare completă a karmei individuale cu legile cosmice
universale.

În acest fel, putem vizualiza un proces interior dinamic, care
formează activ fizicul omului prin lucrarea creatoare a
Logosului. Putem spune că omul este născut din cea mai
adâncă înţelepciune cosmică. Forţe creatoare lucrează prin
puterea Cuvântului în învelişurile omului. Logosul devine
în inima umană un organ de lucru creator de destin, în
armonie atât cu învelişurile eteric şi astral, cât şi cu Eul
omului. Este creaţia uimitoarei noastre inimi, care are loc
după pubertate. Vine acum momentul să vorbim despre
următorul miracol al creaţiei umanităţii.

Are loc un proces continuu, în care umanitatea devine
cocreatoare. Prin căutarea pentru spirit şi prin muncă activă,
fiinţa umană individuală devine cocreatoare a propriului
destin într-un grad foarte înalt. Ea nu mai este pasivă,
Logosul nu mai creează singur corpul fizic. În fiecare fiinţă
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umană, calitatea devenirii depinde de străduinţa orientată de
ţel şi de dezvoltarea puternică a forţelor voinţei. Noi înşine
putem să veghem ca aceasta să aibă loc aşa cum trebuie.

Ne cuprinde uimirea când vedem câte posibilităţi sunt
lăsate în propriile noastre mâini. În completă libertate,
putem lucra la configurarea structurală a propriei noastre
inimi eterice, noua inimă ce a început un proces de separare
de inima fizică în jurul anului 1721 (vezi Figura 2).
Perfecţiunea acestei noi creaţii depinde atât de stricta
autoorientare pătrunsă de ţel, cât şi de cea mai puternică
dezvoltare a forţelor voinţei. Trebuie să răsară din
„fiziologia libertăţii” dată de Logos pentru transformarea
propriei noastre fiinţe. Formularea „fiziologia libertăţii” a
fost lansată de dr. Peter Selg, un tânăr medic, care a scris
cartea Vom Logos Menschlicher Physis (Verlag, Goetheanum,
2000) – Din Logosul fizicului uman.

Modul de gândire profund spiritual, dar şi strict natural
ştiinţific al lui Peter Selg, cunoaşterea lui neobişnuită ca
doctor în medicină, îi permite să privească la corpul fizic
într-un mod nou. El a găsit că în interiorul structurii
corpului fizic creat de către Logos există „loc liber” şi această
descoperire l-a îndreptăţit să lanseze expresia „fiziologia
libertăţii”. În cartea sa Vom Logos Menschlicher Physis, el se
ocupă de aceste părţi ale corpului care pot fi numite „spaţiu
liber”.

Desenul din figura 2 arată inima fizică plutind în sacul
format de inima eterică înconjurătoare, care se separă de
inima fizică. Dacă dăm atenţie desosebită acestor idei, apare
în faţa ochiului nostru interior Filosofia libertăţii („Filosofia
activităţii spirituale”), capitolul 9, a lui Rudolf Steiner. Acolo
el vorbeşte despre apariţia conştienţei de Eu prin intermediul corpului fizic şi de posibilitatea acestei conştienţe de
a evolua datorită faptului că Eul ia parte la întreaga gândire
spiritualizată. Mai departe se spune că organizarea fizică nu
contribuie la esenţa gândului, într-adevăr, dar că, în schimb,
fizicul se retrage şi creează un spaţiu pentru gând. Gândul
omului este liber! Voinţa însă este până acum accesibilă
numai prin intermediul corpului fizic. Ea poate fi eliberată,
dacă activitatea de gândire devine aşa de puternică încât Eul
este eliberat încet din adâncurile voinţei. Cititorul poate
vedea în ce măsură procesul măreţ de creare în libertate este
conectat profund cu munca miraculoasă a fiinţei umane
individuale, pe măsură ce el se eliberează pe sine de ceea ce
îl opreşte de la evoluţia justă a inimii eterice. Vorbim despre
inima eterică văzând-o ca organ pentru vieţile viitoare, un
organ cu un ochi pentru cunoaşterea karmică.
Acesta proces este continuu plasat în mâinile omului şi,
după spusele lui Rudolf Steiner, în jurul anului 2100 acest
proces este menit să ajungă treptat la o concluzie.

Deşi ceea ce a fost descris face parte dintr-o evoluţie
normală, este o sarcină peste care e bine să nu trecem uşor
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Indică doar pe scurt meditaţia punct/cerc, dată de Rudolf
Steiner în cursul de pedagogie curativă.

În concluzie, putem spune că, prin separarea inimii eterice
şi prin expansiunea ei într-un organ de dimensiunea întregii
circulaţii a sângelui, s-a pus în mişcare un pol de opoziţie.
A devenit posibil pentru sufletele conectate cu Michael să
se angajeze în educarea încărcată de ţel pentru iniţere şi prin
aceasta să intre în legătură strânsă cu ierarhiile şi cu
Christos eteric, care se revelează pe sine în zilele noastre ca
Înger. Este ţelul lui Michael ca educarea spirituală să
conducă la cunoaşterea cu inima şi ca ochiul eteric al inimii
să devină un organ de cunoaştere.

Figura 2(preluată din GA 190, conferinţa din 5 aprilie 1919)

cu vederea. După spusele lui Rudolf Steiner, este important
ca omenirea să creeze o compensare, o contrapondere
pentru trecut, când inima a fost un organ dat de Dumnezeu
şi protejat de Dumnezeu. Fiinţele umane trebuie să
conecteze inima eterică, care se separă, cu lumea spirituală,
printr-o viaţă de gândire şi de simţire transformată. În
timpurile de acum, oamenii au nevoie să găsească o nouă
cale michaelică pe care să caute adevărul. Ei vor găsi calea
justă către această a treia inimă eterică, cea creată cosmic.
Această cale spirituală dinamică îi dă omului posibilitatea
să îşi structureze inima sa eterică pentru a fi un organ de
simţ deosebit. Pentru că a treia inimă este creată de către
Logos în libertate michaelică în colaborare cu omul, ea
creşte în mărime tot pe atât pe cât este de mare întregul
organism al sângelui. Este un organ de simţ invizibil, un
ochi cunoscător al inimii care revelează înlănţuirea karmică
a evenimentelor de-a lungul încarnărilor.

Rudolf Steiner a indicat modul în care discipolul spiritual
poate învăţa să gândească cu o aşa inimă spirituală şi cum
poate el proteja şi îngriji o astfel de cunoaştere. Atunci când
gândirea michaelică a fost cu adevărat activată, cunoaşterea
spirituală este dobândită prin inima care se separă, nu prin
capul nobil, care dispreţuieşte ceva atât de subiectiv cum
sunt sentimentele umane; da, Michael va deschide calea
gândului de la cap către inimă, şi inimile, nu capetele, încep
să aibă gânduri. Toate acestea urmează în mod firesc marea
revelare a creării celei de a treia inimi, după ce se pierde
treptat nou-formata inimă eterică.

Este intuiţia lui Michael că în viitor inteligenţa va izvorî din
inimile fiinţelor umane şi că aceasta va fi conectată cu
aceleaşi forţe spirituale divine care au ajutat la crearea
omului la începutul timpului.

În ce priveşte cea de-a cincea cameră a inimii, am fost
ghidată de autobiografia lui Ehrenfried Pfeiffer (Perseus
Verlag, Basel). Acolo el aminteşte în trecere despre acest
secret adânc, dar nu adaugă referinţe la opera lui Steiner.

În Scrisorile michaelice citim următoarele:

„Forţa lui Christos imprimă imaginaţiunile umane în
eterul cosmic.”

„Ceea ce omul trăieşte ca forţă a imaginaţiei conştiente
devine conţinut al lumii.”

„Inimile încep să aibă gânduri, aceasta este noua cale a
gândirii cu inima.”

„Nou-dezvoltatul organ al inimii se transformă încet
într-un ochi sau, mai bine spus, un organ de simţ-ochi
al inimii.”

„Oricine se străduie în lumina ştiinţei spirituale şi se
conectează cu lumea creatoare a Logosului prin gânduri
simţite cu inima, mai devreme sau mai târziu, va învăţa
să citească karma. Făcând aşa, va adăuga la substanţa
de tinereţe eterică sau la fiinţa Îngerului prin care
Christos eteric se revelează pe sine astăzi.”

Pentru discipolii activi spiritual în curentul michaelic, a treia
inimă eterică devine:

1. Ochi pentru cunoaştere de sine, realizarea adevăratului sine ca fiinţa eternă a omului.

2. De asemenea, devine ochiul pentru simţul Eului, care
îl percepe pe celălalt în fiinţa sa adevărată.

3. Un ochi de cunoaştere a fiinţelor suprasensibile şi
pentru Christos eteric, protejat şi preţuit în cultura
Misteriului michaelic al voinţei, care a fost predestinată pentru epoca noastră.

4. De asemenea, devine posibil de a percepe karma
celorlalţi, cât şi propria înlănţuire karmică.

Toate acestea cresc din roadele voinţei antrenate. Mă refer
aici la strofa pentru septembrie din Calendarul sufletului:
Natură, fiinţarea ta maternă
În fiinţa vrerii mele eu o port;
Iară puterea de foc a vrerii mele
Impulsurile spiritului meu le oţeleşte
Ca ele sentimentul de sine să îl nască
Pe mine-n mine însumi să mă port.
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O Nature, your maternal life
I bear within the essence of my will.
And my will’s fiery energy
Shall steel my spirit striving,
That sense of self springs forth from it
To hold me in myself.

Când un medic şi cercetător ştiinţific, dr. Kaelin, l-a întrebat
pe Rudolf Steiner de ce există o creştere a numărului bolilor
de inimă, el i-a explicat aceasta prin faptul că inima eterică
se desprinde tot mai mult de fizic. Despre acest aspect a fost
vorba mai devreme.

Se poate vedea din răspunsul lui Rudolf Steiner că noi, la
începutul secolului al XXI-lea, ne aflăm în punctul central
al procesului de dezvoltare a inimii eterice. În cercetarea
noastră trebuie să cuprindem orice aspect posibil cu cea mai
mare claritate, trebuie să perseverăm în a practica exerciţiile
şi a ne purifica în timp ce căutăm adevărul. Da, în acest fel
contribuim la formarea noii inimi eterice; Michael ne lasă
liberi, dar el aşteaptă şi ne observă. În ziua de azi, majoritatea oamenilor nu practică exerciţiile spirituale, meditaţia,
este omisiunea lor, o tragică pierdere care se întâmplă
pentru că lipseşte cunoaşterea şi astfel se deteriorează inima
fizică. Ar trebui să lucrăm mult mai mult pentru evoluţia
organului inimii, ceea ce ne permite să ne înălţăm la
imaginaţie şi inspiraţie, forme de cunoaştere în care putem
să ne exersăm ochiul cunoscător al inimii eterice în legătură
cu Soarele-Logos.

Razele puternice ale Spiritului-Soare trăiesc în noua inimă
eterică (GA 212). Într-o bună zi, fiinţa umană va fi capabilă
să se ridice în înălţimi spirituale infinite. Şi mai multe
aspecte din această direcţie pot fi găsite prin cercetare. La
Basel, la 1 octombrie 1911, Rudolf Steiner a vorbit despre
eterizarea sângelui, fapt bine cunoscut de cei care studiază
antroposofia. Bolile de inimă pot fi configurate în mod
semnificativ de către lipsa de activitate spirituală. Caracteristicile morale afectează contracţia şi dilatarea capilarelor
şi, de asemenea, influenţează compoziţia sângelui.

Sângele nostru, văzut din perspectivă spirituală, trece
printr-un proces constant de eterizare, creând astfel baza
pentru sănătate şi viaţă. Dacă este dezvoltată suficientă
activitate spirituală, aceasta are efect pozitiv asupra
sângelui, pentru că substanţele folosite pot fi eterizate.
Această substanţă eterică îşi are originea ocultă în sângele
eterizat al Logosului. Este sângele inimii Crucificatului şi
apoi a Înviatului Logos. El este unit cu eterul Soarelui. Dacă
omul se uneşte interior cu Fiinţa lui Christos, trăieşte în el
cu adevărat, în substanţa eterizată a inimii sale eterice şi în
curentul sângelui eterizat, curentul de sânge al
Crucificatului. Dacă o fiinţă umană nu se poate uni interior
cu Christos, dacă îl respinge, sângele eteric al lui Christos
exclude curentul sangvin eteric al acelui om. Acesta este un
adevăr ocult profund, o precondiţie a dezvoltării minunate
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a noii inimi eterice. („Eterizarea sângelui”. The Etherisation
of the Blood, conferinţă ţinută la Basel, 1 octombrie 1911,
publicată la noi în GA 130, Creştinismul esoteric.)

La fiecare bătaie a inimii, o anumită cantitate de substanţă
este absorbită, scoasă de sub presiunea fizicului şi adăugată
la substanţa eterică. Această substanţă eterică începe să
radieze în afară, aşa încât devenim contienţi de întregul
proces printr-o imagine. Vedem pentru început fiinţa
umană pe crucea corpului său fizic. Raze eterice izvorăsc
din centrul inimii sale. Din inima lui Christos pironit pe
crucea Arborelui Vieţii curge ca raze sângele Său în
pământul muribund şi în corpurile umane muribunde. Ca
raze de Soare eteric ele străbat până departe în Cosmos. Noi,
de asemenea, putem lua în noi înşine aceste raze, astfel că
dintr-un mic Soare eteric în noile noastre inimi eterice pot
să radieze în mod asemănător curenţi departe în Cosmos.
Adăpostim în eterul inimii noastre un Soare interior, activ,
creator, care radiază căldură şi lumină împrejur, până în
depărtările Cosmosului. În inima eterică, cel care este
predominant activ este eterul căldurii.

Găsim orientări importante de la Rudolf Steiner, într-o
conferinţă ţinută în 2 iulie 1921, GA 205 (Devenirea umană,
sufletul lumii şi spiritul lumii):

„Pe inimă se reflectă ceva care se spiritualizează când
ajunge la peretele său exterior, viaţa. Ceea ce este reflectat
de inimă sunt remuşcările. Acest lucru trebuie luat ca fiind
întru totul fizic: remuşcările care radiază în conştiinţa
noastră reprezintă ceea ce este reflectat din vieţuirile noastre
de către inimă. Aşa ne învaţă cunoaşterea spirituală a inimii.
Însă în interiorul inimii se acumulează şi forţe, prin
intermediul întregului organism metabolism-membre. Şi
pentru că ceea ce se leagă de inimă, de forţele inimii, este
spiritualizat, înăuntrul ei se spiritualizează şi ceea ce este
legat de viaţa noastră exterioară, de acţiunile noastre. Oricât
i-ar părea de paradoxal, de straniu, unui om care, în sensul
actual, este foarte deştept, lucrurile stau astfel: forţele care se
pregătesc în inimă sunt predispoziţiile karmice, sunt
structurile karmei. Este revoltător să se vorbească despre
inimă ca despre o pompă, căci inima este organul care, prin
intermediul oganismului metabolism-membre, duce în
încarnarea următoare ceea ce noi concepem a fi karma.”

„Dacă se cunoaşte această organizare se învaţă cum se
diferenţiază ea în cele patru sisteme principale şi îţi apare în
legătură cu întreaga viaţă care trece prin naştere şi moarte;
atunci se poate vedea întregul interior al acestei construcţii
a omului. Despre cap nu am putut vorbi în acest context, căci
capul este pur şi simplu eliminat; forţele existente în cele
patru sisteme provin din transformarea celor ce vin din
încarnarea trecută. Ceea ce avem însă în aceste patru sisteme
principale, în sistemele plămâni, rinichi, ficat şi inimă, trece
în mod modelator pe calea ocolită a organismului
metabolism-membre şi formează capul nostru, cu toate
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componentele sale, din încarnarea următoare. Şi trebuie să
căutăm în interiorul organelor forţele care transferă în
încarnarea următoare ceea ce parcurg acum.

Metabolismul omului nu este acea bolboroseală şi fierbere
de retortă despre care vorbeşte fiziologia actuală. Trebuie
să faci doar un pas şi se împlineşte un metabolism care nu
este numai un proces chimic pe care să-l poţi studia cu
mijloacele fiziologiei, ale chimiei, ci este totodată colorat
moral, poartă o nuanţă morală. Această coloratură morală
este depusă şi conservată în inimă, fiind transferată ca forţă
karmică în încarnarea viitoare. A studia omul în întregul
său înseamnă a găsi în el acele forţe care trec dincolo de
viaţa pământească.”

„Vă puteţi gândi ce mare deosebire este între ceea ce
sălăşluieşte în încarnarea actuală în inimă şi starea în care va fi
acelaşi lucru după ce a parcurs întreaga evoluţie dintre moarte
şi o nouă naştere şi se manifestă apoi într-o nouă viaţă în
comportarea exterioară a omului. Cu toate acestea, dacă priviţi
în interiorul inimii dumneavoastră puteţi înţelege destul de
bine – acum în mod latent, nu într-o imagine deplin realizată –
ce veţi face în viaţa următoare. Aşadar, nu se poate spune
numai în general, in abstracto: În viaţa prezentă se pregăteşte
ceea ce se va manifesta karmic în viaţa viitoare; se poate chiar
scoate la iveală caseta în care se află karma timpurilor
următoare. Acestea sunt lucrurile care trebuie văzute concret,
dacă vrei să practici adevărata ştiinţă a spiritului.”

O altă conferinţă importantă pentru această temă a fost
ţinută la 1 mai 1915, GA 161, unde Rudolf Steiner vorbeşte
despre inima eterică în legătură cu noua ei localizare, în
spatele capului în afara corpului fizic. Vezi Figura 3. Este
important că se ţine seamă de acest lucru. Pentru acest
aspect este necesar să privim şi ceea ce scrie în Cum se
dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?, în capitolul
„Despre unele efecte ale iniţierii”. Partea haşurată întunecat
din spatele capului din desen poate fi primul început al noii
inimi eterice. Ea apare ca o reţea puternică de sânge eterizat
care creează o porţiune mică de „piele” individuală subţire,
care o separă de eterul cosmic. Cu acestea am făcut un nou
pas în înţelegerea mărimii şi poziţiei inimii eterice.

În cele din urmă, să aruncăm o privire la posibilităţile pe
care această nouă inimă eterică, în calitatea ei de organ de
simţ sau de ochi-Soare, va fi capabilă să le dezvolte pentru
viitor. Am vorbit deja câte ceva despre aceasta. În conferinţa
din 6 mai 1922 aflăm că atunci când privim în noi înşine
putem să ne vieţuim ochiul eteric ca ochi cunoscător. Acesta
poate deveni organul pentru a pătrunde în propriile
profunzimi. Acolo trăim emoţii înflăcărate, arzătoare,
sufocante, dorinţe, pasiuni şi pulsiuni, pe de o parte, şi, pe
de altă parte, găsim în noi, dar fără legătură cu cele dinainte,
fiinţa noastră eternă. Ea, fiinţa noastră eternă, trăieşte în noi
în acelaşi „timp” cu ele. Ca urmare, putem spune că noul

Figura 3

organ eteric devine organ de cunoaştere pentru fiinţa
noastră eternă în profunzimile organizării metabolismului
şi a voinţei. În timp ce capul nostru poartă sufletul ca şi cum
l-ar fi îngropat în interior, ne înţelegem, ne găsim pe noi
înşine, fiinţa noastră eternă, în adâncurile voinţei purificată
de emoţii şi pulsiuni. „Intrăm acum în domeniul în care
sufletul şi spiritul devin una”, a spus Rudolf Steiner în
conferinţa din 6 mai 1922, GA 212. „În cap sau în creier omul
este fizic. Ceea ce este sufletesc este îngropat acolo, e ca un
cadavru. Spre acest cadavru este orientată în prezent
întreaga cercetare ştiinţifică naturală în ceea ce priveşte
sufletul. Dar, în realitate, sufletul este cu adevărat suflet şi
conectat cu spiritul mai jos de inimă. Noul şi minunatul
organ de simţ, care este de mărimea organismului sângelui,
găseşte fiinţa eternă a omului învecinată cu tot ce răsare din
adâncurile voinţei ca pulsiuni şi emoţii.”

Când discipolul se ridică la cunoaşterea prin imaginaţie şi
inspiraţie, atunci ceea ce răsare ca pulsiuni şi instincte joase
poate să nu grăiască. În locul lor răsare o sumă de gânduri
în imagini puternice, care revelează ce a fost omul înainte
de naştere.

Ceea ce vedem ca viziune prin inima noastră, devenită
organ de simţ, aceea este fiinţa noastră eternă. Ne trăim pe
noi înşine în fiinţa noastră eternă. Când continuăm să
înaintăm în propria noastră fiinţă, calitatea solară se
schimbă. Ajungem la un punct în care întâlnim cunoaşterea
inspirată şi unde ne întreţesem prin cunoaşterea inspirată
într-o reală lume de imagini. Acum, în completă conştienţă,
printr-o zguduitură interioară, în sufletul nostru spiritual
simţim ca şi cum ne-am contopi cu Soarele însuşi… Dar, în
acelaşi moment în care ajungem la cunoaşterea inspirată,
când simţul inimii devine organ de cunoaştere, simţim
dintr-odată ca şi cum propria noastră inimă este
transplantată în Soare, simţim cum mergem cu Soarele,
Soarele este în noi, ne aparţine. Soarele devine ochiul,
urechea, organul nostru de căldură. Suntem împinşi brusc
în fiinţa Soarelui. „Stăm în lumină, atingem fiinţele
spirituale cu organele noastre de lumină.” Aici cunoaşterea
suprasensibilă atinge un nou stadiu, face un pas mai
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departe. Nu numai că ne simţim pe noi înşine în Soare, dar
ne percepem pe noi înşine „de pe partea cealaltă a Soarelui”,
de asemenea. Ne mişcăm acum pe deplin în Soare, ne
simţim parte din Soare cu fiinţa noastră cea mai profundă
şi vieţuim lumea ca fiind în interiorul fiinţei noastre, ceea
ce înainte era în afara noastră, împrejur. Aceasta rezultă din
cuvintele lui Rudolf Steiner. O astfel de trăire avem în mod
inconştient în timpul somnului.

Acum avem nevoie să atingem domeniul de dincolo de
sfera Soarelui, dar aceasta se întâmplă prin inspiraţie şi mai
târziu prin intuiţie. Aici Soarele fizic ne desparte de locul în
care trăim în viaţa dintre moarte şi o nouă naştere. Soarele
fizic ne împiedică să vedem spiritualul. Prin pasul adăugat,
vieţuim în mod conştient spiritul Soarelui şi simţim ca şi
cum ne aflăm în interiorul Soarelui, colindând de-a lungul
lumii. Ajungem dincolo de ceea ce este solar, ca fiinţă
spirituală a Soarelui, un fel de super-Soare. Tot aşa cum
Luna are o influenţă puternică asupra fizicului omului, la
fel, Soarele are o influenţă puternică asupra sufletului său.

Se mai spune şi altceva, anume că, în trecut, prin clarvedere
instinctivă se cunoştea că oamenii cu înclinaţii spirituale
sunt ceea ce sunt nu numai prin Soare şi Lună, ci prin marea
fiinţă a Soarelui. Acesta este motivul pentru care în trecut
asemenea oameni erau pictaţi cu aură aurie. Aceasta avea
rolul să arate că acea fiinţă a reuşit să atingă nu numai
domeniul sufletesc, ci şi pe cel spiritual, şi mai departe, aşa
încât extensia putea deveni vizibilă în eteric. Vezi Figura 4
din desenele lui Rudolf Steiner. Nici pulsiune, nici pasiune,
nici dorinţă nu sunt în legătură cu acest super-Soare, ci mai
degrabă suflet pentru lume. Poate fi vieţuită atât o căldură
interioară cât şi un entuziasm, dar în formă spirituală pură,
nu prin pulsiuni şi pasiuni. Este vorba de o căldură ce vine
de la lume, de la marea fiinţă-Soare.

Toate acestea, pe scurt, sunt încununarea a ceea ce cândva
va fi perceput şi cunoscut spiritual de către noul organ al
inimii eterice ca ochi-Soare, când Soarele ca super-Soare
spiritual devine ochiul cunoscător al inimii eterice.

Tot ce a fost menţionat aici, mai ales minunata posibilitate
pentru inima eterică, este de mare importanţă pentru că la
baza ei se găseşte o misiune michaelică liberă, asumată
creativ de către elevul spiritual.

Aceasta este o chemare esoterică puternică adresată fiecărui
discipol al lui Michael, să ajute la crearea unui nou PământSoare. Acţionarea împreună poate să aibă loc atunci când
corpul eteric şi inima eterică devin tot mai mult creştine,
pornind de la noile facultăţi ale ochiului-Soare al inimii, în
timp ce inima învaţă să interpreteze evenimentele karmice
prin citirea în interiorul Logosului creator.

Pentru a învăţa să vorbim Cuvântul care structurează viaţa
umană, e nevoie ca forţele de voinţă trezite din somn în
cultura michaelică să devină mai puternice. Prin aceasta, în

Figura 4

viitor, vor răsări pentru fiinţa umană abilităţi magice, de
mister. Mai devreme sau mai târziu, noua inimă eterică a
omului va deveni un organ activ, care prin intuiţie karmică
poate fi din ce în ce mai mult de ajutor şi vindecătoare în
sfera socială. Stâlpului cunoaşterii trebuie să îi adăugăm
stâlpul voinţei, ca şi coloană a sângelui christificat.

În acest fel, secretul Graalului trăieşte în minunata dezvoltare ocultă spiritual-sufletească a inimii eterice. Noua
inimă eterică, ochi spiritual cunoscător al fiinţei eterne a
omului, este locul în care în cupa Graalului, organul eteric,
se aprinde şi luminează ca adevărată putere, ca şi sânge al
Mântuitorului. Christian Morgenstern spune:

„Îmi ridic inima către tine, ca adevărată cupă a Graalului…”

„I lift my heart to you as a true vessel of the Grail...”

E vorba aici de experienţa de a fi total impregnat cu spiritul
eternităţii, care umple sufletul ce primeşte tinereţea
Graalului, în cadrul unui eveniment cultic spiritual pe altarulSoare. Aici sufletul şi spiritul se unesc cu adevărat. Este calea
michaelică înspre oraşul ceresc al Noului Ierusalim.
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Agricultura ecologică şi agricultura
biodinamică
Sorin Liviu Ştefănescu
Introducere
Dacă în ultimul deceniu s-a scris şi vorbit destul de mult
pe tema „agricultura ecologică versus agricultura convenţională”, am sesizat că anul acesta au apărut diverse
lucrări şi expuneri (cu tentă fratricidă) pe tema
agriculturii ecologice, pe de-o parte, şi a agriculturii
biodinamice, pe de alta, care întreţin confuzii atât
privitor la reperele principale ale fiecăreia dar şi între
cele două abordări (asemănări şi diferenţe). Încerc să
clarific câte ceva în prezentul articol, într-un mod de
exprimare pe alocuri destul de anost şi sec şi fără a intra
în prea multe detalii.

Mai întâi trebuie spus că, cel puţin în UE, atât agricultura
ecologică cât şi cea biodinamică constituie subiectul unei
unice legislaţii, preparatele biodinamice fiind acceptate
conform Articolului 12 (c) din Regulamentul Consiliului
(CE) nr. 834/2007 pentru producţia ecologică; prin
urmare, atât fermierii ecologici cât şi cei biodinamici au
drepturi şi îndatoriri similare atât pentru recunoaşterea
certificării cât şi pentru accesul la stimulente financiare
europeane pentru practici ecologice.

Un al doilea aspect se referă la confuzia care încă persistă
între un produs ecologic şi un produs natural. Produsul
ecologic este unul controlat, certificat şi etichetat. La fel
şi cel biodinamic (numai schema de certificare este
diferită). Aşa că pe eticheta unui produs ecologic sau
biodinamic, alături de logo-ul şi sigla europeană
(Figura 1), se găseşte o referire la organul care a operat
certificarea, după caz, ecologică (de exemplu – fără a face
publicitate–Ecoinspect, Lacon etc.) sau biodinamică
(Demeter, Ceres etc.).

Figura 1: Logo european valabil pentru agricultura ecologică
(dar şi pentru agricultura biodinamică)

O a altă problemă e legată de termenul de „agricultură
ecologică”. Trecând peste toată pedanteria terminologiei
academice, conform actualei legislaţii europene,
„ecologic”=„organic”=„biologic”. Fiecare stat membru a
optat pentru utilizarea unuia (iar uneori chiar doi) dintre
aceşti termeni. Termenul de organic este utilizat în Marea
Britanie şi Olanda, biologic în Franţa şi Italia, ecologic în
Danemarca, Polonia dar şi în România. Mai clar,
teremenul de „agricultură ecologică” este atribuit de UE
României pentru definirea acestui sistem de agricultură
şi este similar cu termenii ,,agricultură organică” sau
„agricultură biologică” utilizaţi în alte state membre.
A trebuit să treacă ceva timp până s-au lămurit şi
instituţiile noastre centrale în acest sens (de exemplu,
Ordinul comun din 2005 de aprobare a Codului de bune
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practici agricole pentru protecţia apelor emis de
Ministerul Mediului şi Ministerul Agriculturii conţine o
serie de confuzii).

A patra problemă, este răspunsul la întrebarea, legitimă
într-o ambianţă de continuă critică şi concurenţă, „Cine
a fost primul?” Contrar tuturor părerilor, avizate sau nu,
există un singur răspuns corect. Conceptele care au
prefigurat agricultura ecologică au fost elaborate de
mişcarea biodinamică fundamentată în anii ’20 de Rudolf
Steiner.1 Deşi au multe în comun (mai ales din punct de
vedere juridic, dar şi tehnologic), agricultura ecologică şi
cea biodinamică se diferenţiază sub aspectul spiritual, al
nivelului integrator, complexităţii tehnice şi acceptării
academice.

Şi una, şi cealaltă, se confruntă cu critici privind demonstrabilitatea (argumentată ştiinţific prin teste standardizate) a superiorităţii calitative a produselor certificate faţă de cele convenţionale. Întrucât impactul de
mediu al celor două alternative agricole este evaluat,
conform normelor acceptate, prin judecăţile naturaliste
proprii mediului academic, în prezent este larg acceptat
faptul că atât agricultura ecologică cât şi cea biodinamică
aduc cele mai consistente beneficii de mediu ecosistemelor agricole. Rezultatul: prin concluziile studiilor
sistematice privind efectele de mediu pe termen lung ale
celor două alternative2, detractorii sunt reduşi la tăcere.

Agricultură ecologică
În anii ’40, un grup de pionieri ai agriculturii ecologice
din Marea Britanie, condus de Lady Eve Balfour şi Albert
Howard, a studiat atent conexiunile dintre fertilitatea
solului şi sănătatea plantelor, animalelor şi oamenilor.
Astfel s-a constituit, în 1946, Asociaţia Solului (Soil
Association), pentru promovarea agriculturii ecologice şi
a unui sistem durabil de producere a hranei. În 1960 a fost
inaugurat primul magazin de produse ecologice iar în
1972 a fost creată deja celebra Federaţie Internaţională
pentru Agricultură Ecologică (IFOAM), ca reţea de comunicare globală pentru coordonarea producţiei ecologice.

Dacă în anii ’70, opinia publică din ţările vestice trata
dezaprobator solicitările vehemente ale unor activişti de
mediu care protestau împotriva agriculturii chimizate
(indivizi aparent complet neserioşi şi afişând un aspect
dezageabil, cu barbă şi plete, îmbrăcaţi neglijent), iată că
în prezent nebunia acelor protestatari s-a metamorfozat
rapid, în câteva decenii, în înţelepciune. În 1991 a apărut
prima legislaţie pentru agricultura ecologică (Regulamentul CEE 2092/91 al Consiliului), în care au fost
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expuse principiile şi modul de aplicare a acestora (printre
ele, cele referitoare la perioada de tranziţie/conversie a
unei ferme către agricultura ecologică şi a necesităţii
inspectării şi certificării fermei). În prezent, în Europa,
agricultura ecologică este susţinută prin bugetul de
dezvoltare rurală al Uniunii şi se conformează Regulamentului Consiliului (CE) nr. 834/2007 şi regulilor de
aplicare prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 889/2008.
Foarte curând (se apropie finalizarea consultărilor
publice), va fi emis un nou Regulament, îmbunătăţit.

Mai mult, recunoscându-se importanţa contribuţiei
agriculturii ecologice la numeroase obiective şi priorităţi,
pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeană a propus
stabilirea unei măsuri specifice distincte şi voluntare de
agricultură ecologică. Viziunea Comisiei este că plăţile
stimulative efectuate către femieri pentru conversia sau
menţinerea practicilor de agricultură ecologică trebuie
să-i încurajeze pe aceştia să participe la astfel de scheme
şi, prin urmare, să răspundă la cererea crescută a
societăţii pentru utilizarea unor practici prietenoase faţă
de mediu şi pentru standarde înalte de bunăstare a
animalelor.

Agricultura ecologică este un fenomen global, fiind
practicată pe aproximativ 37,2 milioane ha, în 160 de ţări.
Liderul absolut este Australia, cu 12 milioane ha. Acum
două săptămâni, un fermier australian mi-a mărturisit că
preţul fertilizanţilor chimici a crescut aşa de mult că nu
mai are încotro şi va efectua conversia către agricultura
ecologică.

În Europa, raportat la suprafaţa totală agricolă naţională,
lider este Austria, care s-a apropiat de 20% suprafeţe
certificate ecologic.3 În privinţa consumului de produse
ecologice, Danemarca ocupă primul loc.

Primul specialist care din anii ’80 a practicat sistematic
şi conştient agricultura ecologică în ţara noastră este
dr. Lucian Stoian, la Staţiunea de Cercetări pentru
Legumicultură şi Floricultură din Bacău.

În ultimii ani, în România a fost înregistrat un ritm rapid
şi constant de creştere a suprafeţelor agricole şi a numărului de operatori care au aderat la standardele ecologice.
Nivelul relativ scăzut al poluării din agricultura românească continuă să furnizeze oportunităţi pentru
conversia către practici ecologice. În 2012, suprafeţele
certificate au ajuns la 2,1% din suprafaţa agricolă
utilizată a ţării. Începând cu 2006, suprafeţele de agricultură ecologică au crescut constant, până la 288 261 ha în
2012 (+268%), iar numărul de operatori certificaţi a
crescut de 4,6 ori. Între 2006-2012, cea mai spectaculoasă
creştere a fost înregistrată pe segmentul suprafeţelor „în
conversie” (+436%), mai ales în ultimii doi ani (întrucât
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România a implementat schema de agricultură ecologică
doar din anul 2010), evidenţiind faptul că sprijinul
efectuat prin plăţile către fermieri stimulează consistent
etapele iniţiale de dezvoltare a sectorului ecologic. În
2012, potenţialul de creştere (estimat prin suprafaţa în
conversie ca procent din suprafaţa totală certificată, care
oferă un indiciu asupra potenţialului sectorului de
agricultură ecologică în anii ce urmează) a fost considerabil: 64,2 %. În pofida acestor evoluţii, în prezent,
România este în urma mediei UE-15, unde proporţia
agriculturii ecologice din suprafaţa agricolă utilizată este
de trei ori mai mare.

Piaţa internă de produse ecologice din România este
într-o fază incipientă de dezvoltare, lipsind date viabile
privind dimensiunea acesteia. Deşi consumul de produse ecologice se află într-o uşoară creştere, acesta reprezintă un procent mic din consumul total de produse
agroalimentare. Vânzările de produse ecologice au atins
în 2011 aproximativ 1% din întreaga piaţă de vânzare cu
amănuntul din România. În acelaşi an, exporturile au
atins o valoare totală de 200 milioane de euro (de două
ori mai mare decât în anul anterior), în timp ce piaţa
internă a atins 80 de milioane de euro, cu o creştere
anuală constantă de 20%. Cu toate acestea, cea mai mare
parte a consumului domestic este acoperit de importuri.
România este încă un exportator net de mărfuri ecologice
brute. Deoarece sectorul de procesare este insuficient
dezvoltat (în fapt, întregul lanţ de furnizare a produselor
ecologice este încă neconsolidat), multe dintre produsele
certificate sunt vândute ca produse convenţionale.

Însă accesibilitatea produselor ecologice s-a îmbunătăţit
semnificativ în ultimii doi ani, mai ales datorită interesului comercianţilor cu amănuntul. Astăzi aproape
toate super şi hipermarketurile prezintă la vânzare
produse ecologice şi constituie cele mai importante
canale de distribuţie a produselor certificate în România.
Tendinţele pozitive ale producţiei şi pieţei produselor
ecologice au fost recunoscute la cel mai mare eveniment
anual al agriculturii ecologice europene, Târgul Biofach
din Nürenberg: România a fost nominalizată ca „Ţara
anului 2013”.

Agricultura ecologică este încă percepută ca o simplă
reîntoarcere la natură. În realitate, acest sistem este un
proces complex de producţie bazat pe principii ştiinţifice
verificate şi pe observarea atentă a fenomenelor naturale
ocurente în fermă.
Într-o fermă ecologică se interzice utilizarea fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi
regulatorilor de creştere, hormonilor, antibioticelor şi a
organismelor modificate genetic. În procesarea
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alimentelor certificate ecologic se restricţionează
folosirea aditivilor, a substanţelor complementare şi a
substanţelor chimice de sinteză. În schimb, metodele
producţiei ecologice utilizează tehnici agronomice bazate
pe folosirea raţională a resurselor naturale, precum
rotaţia culturilor, culturi intercalate fixatoare de azot,
îngrăşământ animal, composturi verzi, control biologic
al dăunătorilor, soiuri locale de plante rezistente la boli
etc. Conceptul de sol ca sistem viu este unul central în
agricultura ecologică. Ceea ce este extras din sol trebuie
pus înapoi, pentru a asigura durabilitatea sistemului
agricol. O mare importanţă se acordă ciclului nutrienţilor, protecţiei mediului, biodiversităţiii şi bunăstării
animalelor.

Agricultură biodinamică
Agricultura biodinamică, prezentată prima oară la
cursurile din Koberwitz (Kobierzyce, Polonia) în 1924, a
fost fundamentată de Rudolf Steiner şi este cea mai veche
abordare ecologică conştientă a practicilor agricole. În
conferinţele sale, Steiner a anticipat, astfel, pe de-o parte
preocupările actuale pentru poluarea mediului şi
insecuritatea alimentară datorată exploatării iraţionale a
resurselor4, iar pe de altă parte a anticipat concepte care
au fost dezvoltate 30 de ani mai târziu de către
cibernetică şi ecologie.

Agricultura biodinamică are multe în comun cu
agricultura ecologică (interzicerea utilizării fertilizanţilor
şi pesticidelor chimice, a organismelor modificate genetic, folosirea compostului din gunoi de grajd etc.). Pe
lângă acest pachet comun de practici, fermierii biodinamici folosesc o serie de preparate specifice din minerale
sau plante tratate sau fermentate cu gunoi de grajd, apă
şi/sau sol. Agricultura biodinamică se distinge însă de
celelalte metode de agricultură ecologică în trei feluri:
(I) utilizează un calendar de semănat/plantat bazat pe
influenţele atent studiate şi urmărite ale Lunii, planetelor
şi constelaţiilor asupra creşterii plantelor, (II) foloseşte
doze minuscule (chiar diluţii homeopatice) de preparate
minerale şi vegetale care sporesc nivelul de sănătate al
solului şi culturilor, (III) afirmă şi aplică o viziune
holistică – principiul spiritual al interconectării tuturor
organismelor vii. Pe scurt, cele mai importante preparate
specifice agriculturii biodinamice sunt:

(I) Preparate pentru pulverizare pe sol şi culturi: 500
Gunoi de corn, 501 Silice de corn.

(II) Preparate pentru compost: 502 Coada şoricelului (flori
de Achillea millefolium), 503 Muşetel (flori de Matricaria
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chamomilla), 504 Urzică (lujeri de Urtica dioica), 505 Coajă de
stejar (Quercus robur), 506 Păpădie (flori de Taraxacum
officinale), 507 Valeriană (suc din flori de Valeriana officinalis).

De asemenea, aşa cum spuneam mai sus, agricultura
biodinamică are propria schemă de control şi certificare,
mai strictă decât toate schemele specifice agriculturii
ecologice.

Agricultura biodinamică este practicată pe aproximativ
143 000 ha, în 47 de ţări.5 Faţă de suprafaţa mondială
totală a agriculturii ecologice, procentul este mic, chiar
foarte mic. Liderul incontestabil este Germania, cu
aproximativ 64 000 ha.

Primul specialist care a documentat agricultura biodinamică în ţara noastră (în anii ’80), este dr. Petre
Papacostea. În România, nu există încă un inventar precis
al activităţilor de agricultură biodinamică dar au existat
câteva iniţiative notabile. Din păcate una dintre ele (şi
poate cea mai importantă) a fost abandonată într-o fermă
de trandafiri din Transilvania. Nu din motive de aplicare
a sistemului biodinamic ci pentru că în ferma respectivă
distanţele iniţiale de plantare nu au permis ulterior o
agrotehnică eficientă. Tot în Transilvania, la Cluj, din ce
informaţii deţin, există şi o competentă expertiză în
domeniu (dublată de una pedagogică).

Cel mai criticat aspect în lumea academică (şi nu numai)
rămâne dificultatea de a furniza evidenţa obiectivă a
rezultatelor benefice ale tehnicilor aplicate (mai ales cele
relaţionate influenţelor celeste), deşi calitatea organoleptică superioară a produselor biodinamice rămâne
recunoscută şi indubitabilă. Este invocat „misticismul”
acestor tehnici. Acum câţiva ani, o asociaţie a fermierilor
biodinamici din Olanda (Biodynamic Union) a semnalat
faptul că membrii acesteia au dificultăţi în a explica
viziunea cosmică a practicilor biodinamice.6 În timp ce
unii au rezerve privind efectul preparatelor, alţii au
devenit extrem de sensibili la aspectele spirituale din
fermă, fenomen de altfel dificil de formulat în cuvinte.

Fermierii biodinamici sunt, de fapt, fermieri ecologici care
au făcut un pas (mare) înainte, acordând atenţie relaţiilor
Pământ-Cosmos şi fiinţelor spirituale din fermă. Acest
pas este însoţit însă şi de o deplasare faţă de normele de
gândire uzual acceptate şi deja standardizate şi mai ales
faţă de prejudecăţile şi lipsa de bunăvoinţă a intelectualismului modern (care între timp a devenit baroc).

Considerente personale
Agricultura ecologică are ca principal obiectiv relaţia
corectă a agricultorilor şi consumatorilor cu mediul
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înconjurător, prin practici corespunzătoare. Agricultura
biodinamică vizează ceva (mult) mai mult, relaţia corectă
şi complexă a oamenilor cu întregul Univers. Firesc,
într-o primă etapă, este mai simplu de înţeles şi de
aplicat agricultura ecologică. Biodinamismul este şi
rămâne soluţia viitorului. La acest moment, în care
angoasele privind o criză a hranei bântuie media lumii
civilizate, nu există decât două formule majore privind
securitatea alimentară: agricultura ecologică sau
agricultura cu organisme modificate genetic. În privinţa
productivităţii mai scăzute a agriculturii ecologice,
cercetările pe termen lung efectuate la Institutul de
Cercetare pentru Agricultură Ecologică (FiBL) din
Elveţia şi mai ales la Institutul Rodale din Statele Unite
demontează toate reproşurile adresate de apologeţii
agriculturii convenţionale. Nu aceştia din urmă ar trebui
lăsaţi să decidă, noi toţi avem ceva de spus privind
opţiunea pentru ecologic sau modificat genetic.

Agricultura biodinamică poate acoperi multe dintre
problemele şi temerile privind siguranţa alimentară. Iar
înţelegerea acestor probleme de siguranţă implică (îmi
cer scuze dacă supăr pe cineva cu această afirmaţie) un
anumit nivel de educaţie şi un nivel cultural. Din acest
motiv, în literatura de specialitate sunt raportate o serie
de iniţiative biodinamice de mică magnitudine derulate
în zonele intra şi periurbane.7

Am practicat inconştient agricultura ecologică (domeniul
agriculturii ecologice era necunoscut în România la
vremea când eram fermier). Nu am nicio experienţă în
practica biodinamică (şi cred că cei ce produc articole sau
expuneri în acest domeniu ar trebui să-şi decline
autoritatea de practicieni). Dar, ca şi cei ce citesc aceste
rânduri, încerc s-o înţeleg. Iar în acest sens, orice
expunere sau articol merită tot interesul. Cred că este
dificil, foarte dificil să fii practician biodinamic. Fără
cunoştinţe antroposofice nici nu cred că e posibil (deşi
am găsit în Ungaria un tânăr manager de fermă
biodinamică care nu citise o boabă de antroposofie). Nu
e simplu nici să înţelegi profunzimea fundamentului
biodinamicii. Îmi găsesc greu cuvintele pentru a exprima
o intuiţie legată de felul în care practicile biodinamice
plasează ceva din domeniul stelar (în acela în care
domină Lucifer) în domeniul stapânit de Ahriman
(pământ şi apă). Agricultura care se practică astăzi este
foarte puternic ahrimanizată. Este suficient să citiţi
sumar capitolul de factori ecologici (de vegetaţie) din
orice manual de agrotehnică şi veţi descoperi că
intervenţia agrotehnică consistentă (mecanizată şi mai
recent electronizată, mai întâi în spaţii protejate iar acum
din ce în ce mai mult în câmp) se face doar asupra solului
şi apei şi cu mult mai puţin asupra aerului, luminii şi
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căldurii. E foarte posibil ca asupra acestor ultimi trei
factori civilizaţia persană veche să fi avut un anumit
nivel de acces, e greu explicabil de ce anumite soiuri
horticole de provenienţă orientală (trandafir, piersic etc.)
au stabilitate genetică durabilă de mii de ani iar actuala
nostră civilizaţie e incapabilă de lucruri similare, mai
mult, opererează într-un mod echivoc şi criticabil, în
scopuri comerciale, asupra genomului vegetal şi animal.
Despre acestea, poate cu altă ocazie.

Pentru cei preocupaţi de sănătatea lor şi a Pământului,
agricultura ecologică este recomandabilă. Pentru acei
(încă puţini) idealişti devotaţi unui profund sentiment
cosmic, agricultura biodinamică este un ideal care poate
deveni realitate, pentru unii deocamdată în curtea casei
sau şcolii sau pe orice mică suprafaţă (cum face prietenul
nostru Cris Lăzărescu, de pildă), iar pentru eroi încă
anonimi, într-o fermă orientată comercial ce tinde spre
perfectă armonie cu Universul.

Am afirmat că agricultura biodinamică este un ideal. Este
el şi utopic? Mai ales că unul din reproşurile sistematice
aduse este aderarea la astrologie (care de fapt şi plasează
biodinamismul oarecum în afara curentului general al
cercetării din domeniul agriculturii ecologice). Nu cred
acest lucru şi am să dau, din nou, un exemplu. În prezent, în anumite instituţii guvernamentale şi organizaţii
private se lucrează intens la redactarea noului Program
Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 20142020, care conţine, printre altele, măsuri de finanţare
destinate mediului şi climei, agriculturii ecologice,
împăduririi etc. Iată un exemplu de recomandări de
prescripţii (elaborate de un coleg de breaslă, neafiliat
mişcării antroposofice), în una dintre aceste măsuri,
pentru un pachet destinat terenurilor agricole cu înaltă
valoare naturală: „…cositul poate începe doar după data
de 1 iulie” (propunere nouă: 24 iunie, care în calendarul
popular corespunde Sânzienelor, când vara nu mai are putere
şi ierburile de leac s-au maturizat… „sau după data de 15
iunie” (propunere nouă: 11 iunie, care în calendarul popular
corespunde Vartolomeului grâului). Sunt impulsuri aparent
timide, pornite din încercarea de armonizare între
cunoaşterea străveche instinctivă plină de înţelepciune
şi exigenţele conceptuale moderne şi conformarea
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(dureroasă) cu standarde complicate, uneori chiar
absurde, dar care vor face ca în viitorul nu prea
îndepărtat reproşurile făcute conexiunii agriculturii
biodinamice cu ritmurile planetare şi sfera constelaţiilor
să devină, progresiv, din ce în ce mai stinghere.

Celor care sunt un pic dezamăgiţi de cifrele statistice care
plasează minor agricultura biodinamică vizavi de cea
ecologică şi, firesc, de cea convenţională, le reamintesc
suficienţele bine cunoscute ale domeniului statistic (ştiţi
bine cine profită de încrederea oarbă în statistică) şi le
recomand (re)citirea capitolului „Apollonios din Tyana
şi Iisus din Nazareth” din Cei trei ani8 privind efectele pe
termen lung ale strălucirii celebrităţii versus importanţa
unei vieţi purtate în limitele strâmte ale unui ţinut
modest (Palestina).
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Observare suﬂetească în natură

A practica iubire în jurul nostru –
a întâmpina cu prietenie percepţiile
Dirk Kruse
Traducere: Lucian Popescu
După cele trei seminare susţinute la Bucureşti în
perioada 2012-20131, în care am încercat să ajungem la
imaginaţii, inspiraţii şi intuiţii referitoare la România,
păşind prin diferite porţi de acces (natură, copilărie,
poezie, dans, muzică, religie etc.), impresia cea mai
puternică care s-a condensat ar putea fi pusă în cuvinte
ca cele care urmează:

Spiritul poporului român
„Corpul eteric al Spiritului poporului român – cu o fluiditate
orizontală specifică, cu o vastitate şi deschidere în care tot
spiritual-sufletescul se poate conecta cu uşurinţă în mod profund.

Sufletul Spiritului poporului român – ca o originalitate ce
lucrează cu aptitudini blânde, într-o ţesere empatică, şi cu o
pasiune curată pătrunzătoare, un suflet cu o sensibilitate
empatic-mistică care conduce într-un mod natural diversitatea
religioasă la fraternitate.
Spiritul Poporului român este cel care, cu un gest lăuntric de
largă îmbrăţişare christică, conectează fiinţele pe direcţie

Pacea din Munţii Carpaţi

orizontală, uneşte Cosmosul şi Pământul pe verticală – şi poate
învăţa şi alte naţiuni ale lumii acest gest.”

Ce interesant este să găsim aici gestul de prietenie de
care avem întotdeauna nevoie pentru a pătrunde cu
armonie în latura spirituală a realităţii noastre.

Iubirea lui Michael
Acest gest îl găsim la Michael atunci când mergem prin
lume însoţiţi de el: „Cine stă alături de Michael cultivă
iubire în relaţie cu lumea exterioară…” (GA 26, Lumea de
gânduri în acţiunea michaelică şi în cea ahrimanică).

În Misiunea lui Michael (GA 194), conferinţa din
30.11.1919, Rudolf Steiner arată cum într-o cultură
michaelică, în paralel cu percepţiile noastre senzoriale,
se desfăşoară o legătură sufletească nouă:

„Trebuie să învăţăm că – cu fiecare rază de lumină, cu fiecare
sunet, cu fiecare senzaţie de căldură – intrăm într-un proces
de comunicare sufletească cu lumea… Dacă învăţăm să
primim şi forţa sufletească odată cu percepţia senzorială,
atunci vom ajunge la o legătură christică cu natura
exterioară… Aceasta va fi cultura michaelică.”

Această curgere prietenească în lumea eterică a
imaginaţiilor, în lumea sufletească a inspiraţiilor şi în
lumea spiritual a intuiţiilor are nevoie de forme diferite
ale acestei legături de iubire. Putem simţi ce atitudine
trebuie să cultivăm pentru a putea pătrunde în
percepţiile noastre. În general, trebuie să ne transformăm
lăuntric într-o formă sufletească asemănătoare cu cea a
lucrului pe care îl observăm. Într-o pădure de brazi, în
care domneşte o atmosferă de seriozitate, este nevoie să
putem dezvolta într-un fel prietenia unui preot. Crestele
semeţe ale munţilor ce se înalţă în razele Soarelui cer din
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este întrupat şi unde: Steiner a răspuns că acesta trăieşte
în Carpaţi şi că era în legătură spirituală cu el (aceste
mărturii se pot, de asemenea, găsi în capitolul menţionat
din GA 264). Carpaţii se întind în Slovacia şi Ucraina,
însă cea mai mare parte a lor este în România.
Arsenie Boca obişnuia să petreacă aici câteva săptămâni în
fiecare vară.

Rudolf Steiner, 1879

partea noastră un fel de prietenie de limpezimea şi tăria
cristalului, un pârâu drăgălaş vrea de la noi prietenia
deschisă a unui copil etc.

În atmosfera sufletească din estul Europei şi foarte
puternic în România, în natura de aici, pare că respiră
continuu comoara ascunsă a unui suflet vechi – fie ca
acesta să se înalţe cu claritate şi forţă. Nicio mirare că
Rudolf Steiner lega zona din jurul Mării Negre cu
şcolirea fraternităţii, iar Carpaţii cu maestrul
fraternităţii – Maestrul Iisus.

Maestrul Iisus
Despre Maestrul Iisus Rudolf Steiner spunea că are de-a
face cu „partea cea mai intimă a sufletului omenesc” (GA
264, Ore esoterice, Berlin, 26 iunie 1906) şi cu „principiul
iubirii fraterne care va creşte în viitor” (GA 264, Ore
esoterice, Köln, 12 februarie 1906).

Ne putem întreba cum se leagă această substanţă a
Maestrului Iisus din secolul al XX-lea cu şcolirea
fraternităţii în cadrul Misteriilor din zona Mării Negre
din perioada Evului Mediu, pe care Rudolf Steiner le-a
descris în GA 155, Christos şi sufletul omenesc, conferinţa
despre morala teosofică susţinută la Norkoping pe 29
mai 1912. Era vorba de o şcolire în care era implicat şi
Buddha, prin corpul său spiritual.

Dacă mergem prin Carpaţi vom fi uimiţi de numărul
mare de mănăstiri întâlnite, în România existând cele mai
multe mănăstiri din lume raportat la numărul de
locuitori (un fel de Tibet al Europei). Tot aici putem
descoperi un puternic curent eteric şi o atmosferă
sufletească christice, cu o „respiraţie empatică” în ele.

Observaţii sufleteşti în Carpaţi – realizate de
Dirk Kruse

În munţii Carpaţi din zona Păltiniş, la sud de Sibiu (acolo
unde Steiner a fost în perioada nopţilor sfinte din anul
1889, şi unde se spune că şi-ar fi întâlnit Maestrul, într-o
noapte în care ieşise singur într-o excursie cu sania),
pretutindeni peste văile şi pădurile singuratice întâlnim
o astralitate feminină foarte fraternă.

În văile de pe lângă mănăstirea Voroneţ, în regiunea
Bucovinei, găsim o concentrare de o religiozitate şi
nobleţe tulburătoare, apropierea a nenumărate fiinţe
elementare atât de diverse. Aici putem descoperi un

Steiner spunea, de asemenea, că Maestrul Iisus fusese
„prietenul lui Dumnezeu din Oberland” din Evul Mediu,
care a venit în cercul celor 12 adunaţi în regiunea Elveţiei
şi parţial în Franţa, în zona oraşului Strassbourg, în
apropierea graniţei cu Germania. Cunoscutul mistic
Johannes Tauler era printre cele 12 personalităţi.
Maestrul Iisus nu numai că se întrupează pentru 12 ani
în fiecare secol, dar este mereu întrupat la trecerea dintre
secole. (GA 264, capitolul: „Din convorbiri despre maeştrii
înţelepciunii şi ai armoniei sentimentelor” – discuţii personale
ale lui Friedrich Rittelmeyer şi Wilhelm Rath cu Rudolf
Steiner.)
Interesant pentru România este acum răspunsul dat de
Steiner la întrebarea lui Rittlemeyer dacă Maestrul Iisus

Lacul Bucura, Munţii Retezat, România
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Observare suﬂetească în natură

Arsenie Boca

Peter Deunov

model de viaţă în natură, unde fiecare spaţiu este plin de
nenumărate fiinţe, fiind totodată atât de uşor şi inspirativ. Prin comparaţie, putem simţi ce îngrozitor de goale
sunt atâtea locuri atinse de civilizaţia zilelor noastre.

înaltelor personalităţi aflate în contact cu mănăstirile de
pe Muntele Athos: „În Est totul este încă fluid” (în Ludwig
Kleeberg, Drumuri şi cuvinte – Amintiri despre Rudolf
Steiner, Mellinger, 1961, p.195.

Lângă Fundata, în zona Carpaţilor, la sud de Braşov,
găsim o atmosferă spirituală înaltă, astfel că aici putem
avea cu uşurinţă gânduri spirituale.

În zona munţilor Retezat, la sud de Hunedoara, găsim în
natură o spiritualitate de o armonie plină de forţă, care
poate transforma inimi şi destine.

Şi alte locuri din Carpaţi indică diversitatea spirituală
prezentă în aceşti munţi – însoţită mereu de o atmosferă
sufletească fundamentală de blândeţe, fraternitate şi
empatie.

Înţelegerea lui Christos în Europa de Est
Lărgind evocarea acestor experienţe, dobândim impresia
intimă că în estul Europei „… s-a dezvoltat o înţelegere mult
mai mare a lui Christos decât în vestul Europei…” (GA 121,
16.06.1910). Aici au acţionat cu putere prin şi cu corpul
eteric al Maestrului Iisus personalităţi spirituale mature
ca Arsenie Boca (1910–1989) în România sau Peter
Deunov (1864–1944) în Bulgaria (paneuritmia etc.).

În 1908, Rudolf Steiner spunea despre spiritualitatea din
Europa de Est, în legătură cu înţelepciunea esoterică a

Interesant este şi faptul că prietenia cu Dumnezeu
conduce în estul Europei şi la o prietenie intimă cu
natura, aşa încât „acest suflet estic este capabil să vadă fiinţe
în fenomenele naturii” (Rudolf Steiner, GA 121,
16.06.1910).

Se poate spune că în România şi Bulgaria teme ca
legătura cu natura şi formarea de noi fraternităţi, pe care
Rudolf Steiner le menţiona atât de des, constituie porţi
speciale spre spiritual.

Pentru a găsi forţa de a crea noi curente ale unei culturi
spirituale moderne, cu instituţii puternice în toate sferele
de activitate, avem nevoie de o pregătire lăuntrică
superioară, de curaj michaelic şi de iubire îndreptată spre
mediul din jurul nostru. Următorii ani par a fi foarte
importanţi pentru România, ca şi pentru întreaga regiune
din jurul Mării Negre.

Notă
1

Vezi scriptul seminarului „Spiritul României” – disponibil la

Mioara Gheorghiu: mioara.gheorghiu@gmail.com

