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Lumea elementelor şi metamorfoze
ale ei în prezent
Graniţe ale cunoaşterii în ştiinţele naturii – lupta
spirituală la Pragul spre secolul al XX-lea
Gheorghe Paxino
Perioada consolidării ştiinţelor moderne
ale naturii

Din cele prezentate în articolul anterior1 a rezultat că
apariţia ştiinţelor moderne ale naturii a avut loc într-un
spaţiu de cca. 100 de ani (1440 – 1550), delimitat biografic
de activitatea lui Nicolaus Cusanus şi cea a lui Copernic.
Şi spuneam, că pentru a putea aborda cu o gândire clară
eliberată de dogme atât problema credinţei, cât şi pe cea a
ştiinţei, Cusanus a descoperit principiul unităţii contrariilor
(coincidentia oppositorum). Aceasta presupune cercetarea
obiectelor din lumea fizică sau a figurilor geometrice
apelându-se la două moduri de gândire, parţial diferite.
Pentru lumea mineralului este valabilă metoda măsurării
şi a cantitativului, conformă cu geometria euclidiană: Unui
cristal de cuarţ, cu imuabilitatea sa, i se poate face analiza
chimică, i se pot măsura sau calcula greutatea, unghiurile,
muchiile şi suprafaţa feţelor etc. Cusanus numea aceasta
logica finitului, care este necesară şi valabilă pentru lumea
anorganicului. Privitor la aspecte superioare ale existenţei de la lumea viului, cu formele sale în permanentă
metamorfoză până la cele divine -, el vedea necesitatea
apelării la un alt mod de gândire, complementar primului.
Era vorba de o „cunoaştere superioară”, de o gândire vie,
care să cuprindă printre altele mişcarea, transformarea şi
chiar elemente incomensurabile, adică elemente la
graniţa/limita infinitului (mare şi mic)2.

Progrese ale matematicii

Şi iată că cca 2 secole după Cusanus, aceste deziderate
încep să devină posibile prin evoluţia matematicii.

Filozoful şi matematicianul René Descartes (1596–1650)
a reuşit să unească geometria clasică a lui Euclid, veche
de 2000 de ani, cu algebra, dând naştere geometriei analitice. Ea este foarte aplicată şi astăzi: Cu ajutorul sistemului rectangular de coordinate carteziene (x, y şi z) pot
fi poziţionate şi măsurate figurile geometriei clasice şi
toate obiectele lumii fizice. Prin aceasta, în direcţia
cantitativului se realiza o dezvoltare importantă, geometria analitică fiind numită şi geometrie metrică. O caracteristică esenţială a acesteia este însă faptul că în cadrul ei
rămânea valabil postulatul paralelelor al lui Euclid,
conform căruia două drepte paralele nu se pot întâlni.

Girard Desargues (1591–1661), prieten cu Descartes, cu
Blaise Pascal şi cu alţi matematicieni, întemeiază cam în
acelaşi timp o geometrie nouă, geometria proiectivă, în
cadrul căreia două drepte au un punct comun şi numai
unul, chiar şi paralelele (!).

Această geometrie ne-metrică include în mod organic
elementele geometrice (puncte, drepte plane) aflate la
infinit. Să luăm un caz simplu, dar care stă în legătură cu
tema noastră.

Se dă triunghiul oarecare ABC (figura 1a)3. Din punctul
de vedere al geometriei lui Euclid putem măsura
lungimile laturilor, mărimea unghiurilor şi suprafaţa lui
(haşurată), putem decupa din carton sau tablă un
triunghi identic cu el. Să ne imaginăm acum următoarea
metamorfoză geometrică: latura AC se roteşte în sens
antiorar în jurul lui A, iar latura BC în sens orar în jurul
lui B în aşa fel că C se deplasează spre în sus. Figura 1b
redă trei paşi ai transformării formei triunghiului, deci
şi trei poziţii succesive (C1, C2 şi C3) ale vârfului C. Dacă
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baza AB a triunghiului rămâne
constantă, suprafaţa sa creşte
tot mai mult. Ne putem imagina cum, prin rotaţia lor, cele
două laturi AC şi BC vor
ajunge la un moment dat să fie
paralele (vîrful C se află la ∞),
urmând ca mai apoi C „să vină
din partea cealaltă“, de jos.
Prin aceasta va lua naştere un
triunghi proiectiv ABC (haşurat
în figura 1c). Conţinutul lui
(aria) cuprinde atât partea de
deasupra bazei AB cât şi pe cea
de sub vârful C! Deşi din
punct de vedere strict geometric totul este „în regulă“,
aria acestui triunghi este incomensurabilă. Iată de ce geometria proiectivă este o geometrie
ne-metrică, adecvată proceselor
care se desfăşoară pe Pământ
dinspre cosmos. Unele părţi
ale acestui triunghi ne sunt
„direct“ accesibile (în sens
euclidian), alte părţi impun o
abordare – tot riguros matematică, nespeculativ mistică,
dar conformă cu specificul
geometriei proiective. Rezumăm: punând în mişcare
laturile unui triunghi, obţinem
Figura 1
un proces geometric la care
distigem: a) o „stare de fază”
euclidiană, a triunghiului „clasic” (complet măsurabil),
ea fiind conformă cu o geometrie metrică, şi b) o „stare
de fază” polar-euclidiană, a triunghiului „proiectiv”, care
poate conţine unele elemente incomensurabile în sens
euclidian.

Aici mai trebuie menţionat şi faptul că acest gen de logică
a infinitului din geometria proiectivă şi din geometriile
neeuclidiene care i-au urmat, nu mai vizează în mod
expres, ca la Cusanus, lumea divinului: Ştiinţa şi religia
se despărţeau tot mai mult. Dar geometria proiectivă va
putea fi un instrument util ştiinţelor în devenire.

Progrese ale fizicii şi chimiei

În paralel cu evoluţia matematicii, şi în fizică şi chimie
se făceau mari descoperiri privind fenomenele şi
legităţile din natură. Vom selecta câteva evenimente de
pe filiera principală4.
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Mecanică

Pornind de la observarea legănării marelui candelabru
al domului din Pissa, Galileo Galilei (1564-1642)
experimentează acasă mişcarea pendulului şi încearcă să
o evalueaze cantitativ. Istoria ştiinţelor consideră că aşa
s-au pus bazele mecanicii moderne. Mergând consecvent
pe acest drum, Galilei va răspândi tot mai mult concepţia
că realităţii îi aparţine numai ceea ce poate fi măsurat.
Născut în anul morţii lui Galilei, Isaak Newton (16421727) vine să preia ştafeta. Utilizând un aparat matematic
superior, el postuleză conceptul unui spaţiu dat şi
imuabil, în cadrul căruia formulează mult mai exact
legile mişcării şi legea gravitaţiei. El aplică aceste legi şi
în astronomia lui Copernic şi Kepler, proiectând prin
aceasta în spaţiul cosmic legităţi valabile pe Pământ. La
rândul său, Albert Einstein (1879–1955) va duce această
muncă mai departe, prin formularea teoriei relativităţii.
1884 pe baza rezultalelor experimetale ale lui J.Stefan
(communicate în 1879), fizicianul austriac Ludwig
Boltzmann (1844–1906) pune o formulă statistică
(constanta Boltzmann) la baza teoriei cinetico-moleculare
a fenomenelor termice. Ca urmare se postulează că tot ce
ţine de temperatură ar fi cauzat de „agitaţia haotică a
atomilor şi moleculelor” din spaţiul respectiv5. Prin
aceasta, termodinamica vine să conteste existenţa căldurii
ca forţă a naturii de sine stătătoare.

Max Born (1882–1970), Niels Bohr (1885–1962), Werner
Heisenberg (1901–1976) ş.a. vor proiecta la rândul lor
legităţile mecanicii în domeniul microcosmic, dezvoltând
modele ale atomului iar ceva mai târziu concepte ale
mecanicii cuantice.

Chimie

Sintetizând rezultatele chimiei din ultimul secol, Dmitri
Mendeleev (1834-1907) publică în 1871 „tabelul periodic
al elementelor”, care cuprindea într-o formă tabelară
toate elementele chimice cunoscute pe acea vreme,
aranjate în funcţie de proprietăţile lor fizice şi chimice.
Considerând că au depăşit naivităţi sau şarlatanerii ale
alchimiştilor Evului Mediu, savanţii din acea vreme erau
convinşi că, deşi se puteau realiza combinaţii chimice tot
mai sofisticate, elementele chimice ca atare erau imuabile
şi permanente.

Electricitate, Magnetism şi Radioactivitate

În 1600, pe când Shakespeaare scria Hamlet şi Romeo şi
Julieta, apărea o carte de răsunet în lumea ştiinţifică a lui
William Gilbert (1544-1603), medic de curte al reginei
Elisabeta I-a. El pornea de la un experiment descris deja
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în antichtate de către Thales din Milet. Era vorba de
faptul că prin frecarea cu lână a unei bucăţi de chihlimbar (eléctron în greacă), aceasta capătă însuşirea de a
atrage bucăţele de hârtie sau lemn. Forţa necunoscută ce
se manifesta aici a fost denumită de el „Electricitate”.
Ducând gândul mai departe, el o numea şi vis electrica,
presupunând că a descoperit secretul vieţii(!)6.
1672 Otto von Guericke (1602-1686) construieşte prima
maşină de producere a electricităţii (“electricitatea prin
frecare”).

1780 Observând zvâcnirea pulpelor unei broaşte disecate
supuse unei tensiuni electrice, Luigi Galvani (1737-1798)
descoperă efectul fiziologic al electricităţii.

1800 Alessandro Volta (1745-1827) constată că la asocierea a două plăcuţe din metale diferite (de ex. Cupru
şi Zink) într-o soluţie uşor acidă se formează în permanenţă un curent electric. Această primă baterie, crea o
punte între electricitate şi chimie. Ea reprezenta un al
doilea mod de a produce electricitate („electricitatea
chimică”).

1803 Experimentând toate fenomenele de electricitate
chimică pe propriul corp, Johann Ritter (1776-1810)
reuşeşte să construiască în Jena primul accumulator
electric.

1820 Avându-l pe Ritter ca prieten şi sfătuitor, Christian
Oersted descoperă că un cablu prin care trece un current
electric este înconjurat de un câmp magnetic. Din acesta
rezulta că magnetismul poate apare şi cu ajutorul
electricităţii.

1831 După cercetări asidue, Mihael Faraday (1791-1867)
reuşeste să dovedească şi efectul complementar
descoperirii lui Oersted: cu ajutorul unui câmp magnetic
variabil se poate obţine electricitate ! Prin aceasta se
obţinea un al treilea mod de a produce electricitate
(„electricitatea prin inducţie magnetică”) şi se puneau în
mod decisiv bazele electromagnetismului. Pornind de la
aceasta, Werner von Siemens construia din 1866 primele
motoare şi generatoare electrice (dynamo-maşinile); şi
bicicletele din ziua de azi pot folosi asemnea dinamuri.

1842 Robert Mayer (1814–1878) introduce conceptul
generalizator de energie şi formulează legea energiei de
o manieră ce înglobează toate fenomenele şi forţele din
natură (calorică, mecanică, electrică, magnetică, etc). El
a pornit de la faptul că în maşinile termice (de ex
locomotiva cu aburi), prin căldură se produce lucru
mecanic, dar şi invers, prin lucru mecanic (de ex. prin
frecare) apare căldură; ca medic el a studiat aceste
aspecte şi la organismal uman.
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1879 Thomas Alva Edison (1847–1931) prezintă becul
electric cu filament, care va începe să aducă din 1881
lumina electrică în încăperi şi pe străzi.
1888 Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894) descoperă
undele electromagnetice, care în 1895 vor fi transmise în
spaţiu (cu emiţător şi receptor) de către Alexander
Stepanovici Popov (1859-1906).

1896 Fizicianul Antoine Henri Bequerel (1852–1908)
descoperă radioactivitatea naturală care, deşi este o
entitate aparte, prin razele α, β şi γ7 cuprinde în sine forţe
electrice şi electromagnetice. Ea formează împreună cu
electricitatea şi magnetismul o triadă aparte în spectrul
forţelor naturii, care în secolul al XX-lea îşi vor găsi tot
mai multe aplicaţii, cu implicaţii multiple.

Strădanii ştiinţifice cu un caracter mai
cuprinzător sau complementar: Christian
Rosenkreutz, Novalis, Goethe şi Steiner

Valoroasele rezultate ştiinţifice prezentate mai sus ţin de
o necesitate a progresului civilizaţiei, dar ele poartă în
sine totodată o anumită unilateralitate. De aceea sunt de
menţionat acum şi alte abordări ale unor personalităţi,
care au fost preocupate în aceeaşi măsură de latura
ştiinţifică, artistică şi etic-religioasă a realităţii.

În 1616 apare o scriere anonimă: «Nunta chimică a lui
Christian Rosenkreuz. Anul 1459». Cu aceasă ocazie se
făcea publică existenţa unui curent esoteric creştin
neconfesional care, pornind de la căutări autentic
alchimiste, cerceta cu rigurozitate ştiinţifică fenomenele
şi legităţile naturii8. Rosicrucienii au dat impulsuri în
social, în artă şi ştiinţe, acţionând din anonimitate. Ca
exemple în acest sens pot fi menţionate influenţa lor
inspiratoare asupra curentului „fraţilor vieţii comune”,
unde a fost educat Cusanus, asupra lui Rembrant
(tehnica clar-obscurului) sau asupra operei lui Goethe.
Despre acesta din urmă se vor face referiri mai jos.

Spuneam într-un număr anterior al revistei că studiile,
preocupările şi scrierile lui Novalis (1772–1801) au
cuprins o gamă largă, de la filozofie şi poezie9 la studiul
matematicii, chimiei şi ingineriei miniere. Împreună cu
savanţi din vremea sa, el a efectuat şi o valoroasă muncă
de cercetare geologică de vârf pentru acea vreme. În el
trăia preocuparea ardentă de a lucra pentru transformarea Pământului. Asemeni lui Cusanus, el simţea că şi
în efortul ştiinţific trebuie inclusă lucrarea Divinităţii. În
Fragmente10, el afirma: «Forţa este „materia” substanţelor,
Sufletul/sufletescul este forţa forţelor, Spiritul este sufletul
sufletelor, Dumnezeu este Spiritul spiritelor». Tot acolo mai
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găsim şi: « Inima este cheia lumii şi a vieţii, ea este organul
religios, … şi de fapt Christos este cheia lumii.».

Pe de altă parte Novalis a recunoscut cu simţ pătrunzător
al adevărului importanţa deosebită a operei contemporanului său, Johann Wolfgang von Goethe (1749–
1852). Elogiind fenomenologia goetheanistă, el face referiri
detaliate privitoare la metamorfoza plantelor sau teoria
culorilor, elaborate de maestrul din Weimar. Demn de
menţionat aici mai este şi un eseu din tinereţe al lui
Goethe publicat în 1772, în care el vorbea despre
„Experiment ca mijlocitor între subiect şi obiect”.

La trecerea spre secolul al XX-lea, ajungând în situaţia de
a comenta „Lucrările de ştiinţe naturale” ale lui Goethe,
Rudolf Steiner (1861–1925) evidenţiază marele merit al
acestuia în abordarea domeniului viului (metamorfoza
plantei). În 1890 el scria11«Goethe este Copernic şi Kepler al
lumii organice». Comentarea operei lui Goethe este făcută
de o manieră ce trimitea un mesaj gândirii ştiinţifice de
pe vremea aceea care, după cum am arătat mai sus, era
atunci serios confruntată cu problematica forţelor naturii
şi a conceptului de materie. Iată doar una din afirmaţiile
lui Rudolf Steiner: «Îmaginea concret sensibilă a lumii este
suma conţinuturilor perceptibile în veşnică metamorfoză, fără
o materie care să stea la baza lor (GA 1)». În următoarele
două decenii el va duce mai departe goetheanismul nu
numai în mod filozofic-teoretic, ci şi concret, întemeind
– pe baza cercetării spirituale proprii –, ştiinţa spirituală
modernă. Conform cu aceasta, el pune bazele unei ştiinţe
a naturii ce acceptă pe deplin realitatea lumii fizice, dar
include spiritualul. Din aceasta au luat naştere
agricultura biodinamică, medicina antropozofică, etc., ce
sunt aplicate actualmente pe plan mondial.

Anul - Prag 1900: Situaţia cosmic-umană.
Confluenţă de ritmuri
Lupte şi jertfe la Prag: Friedrich Nietzsche

Pragul spre secolul al XX-lea marchează un segment mai
amplu din istoria civilizaţiei umane, care îl are la un
capăt pe Socrate iar la celălalt pe Friedrich Nietzche
(1844-1900). Socrate este cel care a desprins pentru prima
oară gândirea cu caracter pur ştiinţific de vechea cultură,
în care cele trei ramuri principale ale acesteia - ştiinţa,
religia şi arta - fuseseră una. Nietzschse a trăit în
perioada în care, datorită evoluţiei din ştiinţele naturii,
se desăvârşea separarea dintre ştiinţă, religie şi artă, şi a
luptat în mod tragic împotriva acestei divizări. Mai
înainte de a vorbi despre aceasta, trebuie însă prezentată
o altă caracteristică importantă a perioadei în care trăia
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el. Este vorba de faptul că ultimele decenii ale secolului
19 erau totodată marcate şi de confluenţa mai multor
ritmuri cosmic-terestre, fiecare cu o altă amploare şi
semnificaţie; se vor menţiona două dintre acestea.

- Anul 1879 a marcat începutul acţiunii arhanghelului
solar Michael, ca regent al unei epoci de cca 350 de ani,
inspirator al curajului, al unei gândiri vii şi al noilor
Misterii creştine.

- Anul 1899 reprezintă sfârşitul epocii numită în
esoterism Kali Yuga, sau Perioada Întunecată, care a durat
5000 de ani (3101 î.e.n – 1899 e.n.). Acesteia îi va urma o
Perioadă Luminoasă de cca 2500 ani.

Datorită entuziasmului său înaripat către cunoaştere pe
toate planurile, Nietzsche îşi însuşise în fragedă tinereţe
şi cu o dotare genială impresionantă, aproape tot ceea ce
putea oferi spiritul ştiinţific al epocii sale. Dar el era în
aceeaşi măsură preocupat de arte. A publicat printre
altele lucrarea «Naşterea tragediei din spiritul muzicii»,
iar la 24 de ani era profesor de filologie clasică la Universitatea din Basel. Recepţionând cu intensitate dramatica
epocii sale şi presimţind şansele care se conturau, el a
renunţat în curând la catedră, decis să lupte pentru a găsi
o cale de reuni filosofia cu artele şi cu gândirea ştiinţifică.
Un contemporan al său, Rudolf Steiner, a sesizat şi
onorat prompt aceste strădanii ale lui12.

Dar deoarece pe atunci, încă sub domnia întunericului
cauzat de Kaly Yuga, nu putuse să se contureze o ştiinţă
spirituală, cu toată văpaia spiritului său, Nietzschse nu
a reuşt să facă faţă spiritului unilateral, de naturăahrimanică, al gândirii ştiinţifice pe care o asimilase. Cu
Eul său înflăcărat, dar fără să fi putut parcurge o iniţiere
care să-l conducă fără pericole la facultatea suprasensibilă a Inspiraţiei, el a vrut cu orice preţ să treacă Pragul.
Şi neavând competenţa de a prelucra conţinuturile
respective cu ajutorul Inspiraţiei, gândirea lui a alunecat
tot mai mult spre patologic. În lucrările lui apar idei
extreme ca cea a „supraomului” sau ca ideea lipsită de
conţinut a „eternei reveniri” (prin care se nega principiul
evoluţiei). Totul va culmina cu ceea ce se conturează în
„Antichrist”.

La sfârşitul anului 1888, cu puţin înaintea declanşării
bolii sale sufletesc-spirituale, el scria şi publica vestitul
său «Ecce Homo»:

Ja, ich weiß, woher ich stamme,
Ungesättigt gleich der Flamme
Glühe und verzehr’ ich mich.
Licht wird alles was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse,
Flamme bin ich sicherlich.
Da! Din ce mă trag iau seama!
Ard nepotolit ca flama!
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Şi mă mistui, mă frământ.
Tot ce-apuc se face pară
Tot ce las ca scrumul zboară
Negreşit, văpaie sunt!
Postat pe internet de Dana Banu
Ard ca flacăra de viu
Mistuindu-mă în sine.
E lumină tot ce-ating
Las cenuşă când mă sting:
Căci eu flacără-s, vezi bine.
Traducere de Lucian Blaga
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către secolul al XX-lea neştiinţa cunoscătoare a lui Cusanus
era pentru Du Bois-Reymond un Ignorabimus.
Da! de unde vin eu ştiu

Sintetizând se poate afirma13: «Nietzsche a avut curaj în
gândire, dar a respins impulsul lui Christos». Un mare
geniu, o stea cu destin tragic marchează astfel încheierea
epocii Kali Yuga.

Revenind peste ani la această temă14, Rudolf Steiner va
descrie faptul că destinul lui Nietzsche poate fi luat ca o
imagine a ceea ce Ahriman pregăteşte omenirii, dacă
aceasta nu este capabilă ca, „pornind de la o gândire
educată în mod riguros ştiinţific”, să avanseze la
goetheanism şi la Ştiinţa Spirituală.

Unele schimbări de paradigmă la
trecerea spre secolul al XX-lea

Cercetări ulterioare din domeniul radioactivităţii, au
dovedit dispariţia materiei din spaţiu, modificând
dramatic paradigma permanenţei „materiei” (a elementelor chimice).

Un alt episod demn de evocat aici este următorul: şi în
istoria ştiinţelor descoperim momente cheie care se
repetă, deşi de fiecare dată într-o altă formă, care conţine
noul. Dacă în Evul Mediu avusesem acea „De docta Ignorantia”, „neştiinţa cunoscătoare” a lui Nicolaus Cusanus15,
iată că Emil Du Bois-Reymond (1818-1896), părintele
electrofiziologiei experimentale, rector al universităţii
Humbolt16, rosteşte în 1872 vestita sa cuvântare „Despre
graniţele cunoaşterii naturii“. Şi pe când teologul Cusanus
pronunţase al său „eu ştiu că nu ştiu“ ca o graniţă faţă
de suprasensibil, graniţele se refereau acum la procesele
din lumea senzorială şi la cele din viaţa sufletească. Căci
pornind de la o analiză cuprinzătoare a cunoştinţelor
ştiinţifice ale timpului, Du Bois-Reymond afirma:
«Privitor la ambele întrebări: Ce este materia? Cum ia naştere
conştienţa din procesele materiale? Noi nu vom şti aceasta
niciodată» Luând o atitudine influenţată de kantianism,
el postula că noţiunile de materie şi conştienţă marchează
graniţele până la care poate accede cercetarea. La pragul

Tendinţele principale din ştiinţe în jurul
anului 1900 şi unele consecinţe
semnificative

Dacă luăm o marjă de cca ±10 ani în jurul anului 1900
putem face o prezentare rezumativ-comparativă atât a
domeniilor realităţii spre care sunt orientate ştiinţele
naturii curente şi cele orientate goetheanist, cât şi a şi
unor consecinţe semnificative.

a) consecinţe ale concepţiilor la care s-a ajuns în ştiinţele de
orientare unilateral materialistă:

- Legile mecanicii descoperite experimental în mediul
ambiant sunt proiectate prin modele teoretice atât în
spaţiul cosmic cât şi în cel microscopic sau
submicroscopic, adică în domenii care se află dincolo de
graniţele unei percepţii nemijlocite cu simţurile sau cu
aparatele. Ca urmare, prin folosirea unei gândiri ce nu
acceptă decât lumea fizic-sensibilă, se forţează o „trecere
teoretică de Prag”.

- Ne mai considerând căldura o stare de agregare, teoria
cinetico-moleculară a termodinamicii trunchiază crucea
elementelor pământ-apă-aer-foc, iar în locul căldurii este
pus conceptul de plasmă. Aceasta din urmă reprezintă o
stare specială de ionizare a substanţelor chimice care, cu
o intensitate extremă, sunt pătrunse de forţe ale
magnetismului şi mai ales ale electricităţii.

- Lumina este considerată o forţă exclusiv electromagnetică, ca cea a telefoanelor mobile, numai de o
frecvenţă mult mai înaltă.

- Este adevărat că în lumea organică apar forţe electrice,
dar într-o formă foarte subtilă; din punct de vedere strict
fenomenologic ştiinţa atribuie însă acestor forţe o
importanţă nejustificat de mare. Mişcările din sistemul
muscular sunt cu totul altceva decât zvânirea stimulată
electric au unei pulpe disecate de broască. Fenomenul
„viaţă” poate fi influenţat de electricitate, dar nu poate
fi explicat pe această cale. Idealul lui Gilbert privitor la
vis electrica nu s-a îndeplinit.

– Electromagnetismul, fenomenul plasmă şi radioactivitatea sunt luate ca unică explicaţie a proceselor
geotermice sau a celor solare. Prin aceasta, nu numai legile
mecancii (Newton), ci şi aceste legităţi sunt proiectate în
sistemul solar şi în întregul Univers. Figura 2 sintetizează
în formă de imagine cele prezentate mai înainte.

Anexa A conţine data naşterii şi morţii personalităţilor
menţionate.
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b) Orizonturi oferite de ştiinţele de orientare goetheanistă.

Figura 2

Abordarea consecvent goetheanistă a fenomenelor şi
completarea acestora cu ajutorul cercetării spirituale a lui
Rudolf Steiner conduce la o viziunea mai cuprinzătoare
a realităţii.

- Cu un simţ sănătos al realităţii, Goethe nu a aceptat
trecerea Pragului, a graniţei observării senzoriale, prin
introducerea unor modele teoretice (atomi, etc.). Pentru
găsirea legităţilor respective el postula oprirea la Prag,
rămânerea în domeniul fenomenelor şi dezvăluirea tainelor
naturii prin asocierea cauzală a acestora, legitatea de
bază fiind de fiecare dată un fenomen originar.

dinspre partea spirituală a omului. Această cale modernă
de iniţiere reprezintă idealul „cunoaşterii superioare” al
lui Cusanus. Prin aceasta şi acel Ignorabimus al lui Du
Bois-Reymond primeşte un răspuns obiectiv şi superior.

- Despre realitatea forţelor vieţii. În concordanţă cu
concepţia antică a celor patru elemente, Căldura este
considerată ca o forţă de sine stătătoare, ce mijloceşte
între forţele spaţiului fizic (al geometriei euclidiene) şi
cele ale „antispaţiului” (al geometriei proiective
menţionate anterior). Acesta din urmă este domeniul din
care forţe planetar-cosmice acţionează în domeniul
organicului, electricitatea fiind doar o fină reflectare a
acestei acţiuni (vezi figura 3).

- Rudolf Steiner va duce mai departe demersul goetheanist pornind de la descoperirea unei legităţi superioare18:
« În Eul antrenat în procesul cunoaşterii are loc unirea naturii
cu spiritul». El va afirma că în principiu nu există decât
graniţe de moment ale cunoaşterii: prin muncă esoterică,
prin dezvoltarea facultăţilor suprasensibile de
Imaginaţie şi Inspiraţie, omul poate trece concret Pragul,
fără a fi expus pericolelor care l-au ruinat pe Nietzsche!
Atât pragul către lumea material-senzorială, cât şi cel
către procesele lăuntrice ale conştienţei. Iar în acest caz
se va face descoperirea: conştienţa nu se naşte din
procesele materiale, ci din Eul care gândeşte, adică

Din această perspectivă, înglobând regnurile naturii şi
Jertfa de pe Golgota, Pământul este o fiinţă vie şi
însufleţită, iar Christos este Domnul Elementelor. Prin
această abordare presimţim că elementul ştiinţific se
poate reuni cu cel religios. Iar dacă dacă luăm în
considerare şi cele două arte (Euritmia şi Arta vorbirii)
create din colaborarea lui Rudolf Steiner cu Marie von

Figura 3

Figura 4

Tot aici este luată în considerare existenţa şi lucrarea
fiinţelor elementare din natură: Acestea sunt în realitate cele
care lucrează în mod diferenţiat îndărătul noţiunii
teoretice şi pauşale de forţe ale naturii.
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Sievers la începutul secolului al XX-lea, reiese că s-a
pornit şi un proces de reînnoire şi reunire a triadei
ştiinţă-artă-religie. Visul lui Nietzsche poate începe acum
să devină realitate.
- Despre electricitate, magnetism şi radioactivitate.

Cunoaşterea domeniului lumii eterice permite la rândul
ei o mai bună încadrare a electromagnetismului şi
radioactivităţii în spectrul forţelor naturii. Este vorba de
faptul că în cursul procesului de îmbătrânire
macrogeologică a Pământului, o parte din forţele eterice
se degradează20. Electricitatea rezultă din degradarea
eterului luminii, magnetismul este o transformare a
eterului chimic-sonor, iar radioactivitatea are la bază
eterul vieţii. Iar aici se mai poate menţiona un aspect
esenţial: dacă îndărătul forţelor eterice se află lucrarea
unor fiinţe spirituale purtătoare de o înaltă moralitate
(care am putea spune că alcătuiesc o Supranatură), triada
electro-magnetic-radioactivă poartă în sine valenţe ce pot
avea (nu este o obligativitate!) efecte negative până la
devastatoare. Ele aparţin unui domeniu pe care Rudolf
Steiner la sfârşitul vieţii sale, în „Tezele antroposofice”21
l-a numit Subnatură.
Epoca marilor opţiuni

Gândirea strict materialistă care s-a cristalizat în jurul
anului 1900, respinge pe bună dreptate concepţiile
nebulos-mistice occidentale, concepţia orientală pauşal-
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ostilă realităţilor din lumea fizică sau spiritismul foarte
la modă pe acea vreme în Europa. Pe de altă parte, ea
taxează drept neştiinţifică şi „transcendentalistă”22 orice
concepţie ce afirmă că fenomenele lumii fizic-senzoriale
şi-ar avea cauza în domenii de existenţă de „dincolo” de
lumea fizică (ca de exemplu o lume a forţelor vieţii, a
sufletescului sau spiritualului). Prin aceasta ea contestă
valabilitatea ştiinţei spirituale, acceptând ca aparţinănd
realităţii numai ce ţine de palierele orizontal şi coborâtor
din figura 2.

Pe braţul ascendent al evoluţiei din aceeaşi figură vedem
însă că începe să se realizeze, pe o bază nouă, unirea
ştiinţei cu arta şi religia. Pe acest palier este luată în
considerare fiinţa integrală a omului, în contextul său
existenţial terestru-cosmic. Palierul descendent este
reprezentativ mai degrabă pentru robot: Este cert că
tehnologiile pot sluji cu sens omului, dar ele nu trebuie
să-l abată de la menirea lui.

Din perspectiva destinului pe Pământ al omului, fizica şi
chimia pot deveni ştiinţe sacre, care aplică o artă
fenomenologică a cercetării sau ele pot deveni o antifizică şi o anti-chimie.

În autentica epocă a libertăţii, trebuiesc luate decizii.
Electro-magnetismul şi radioactivitatea sunt o şansă, dar
şi o provocare.

Studii şi interpretări

Note
1

Revista „Antroposofia” nr. 12, Paşte 2015.

A se vedea de exemplu Figura 3 din articolul trecut,
revista „Antroposofia” nr. 12, Paşte 2015.
2

Gheorghe Paxino „ Aspectul dual al spaţiului – spaţiul
dinamic” introducere la Rudolf Steiner „Căldura la
graniţa dintre spaţiu şi antispaţiu” GA 321, Ed. Arhetip
2002.
3

Cititorul care nu doreşte să se confrunte cu detalii
privind istoria şiinţelor, poate sări fără probleme peste
această enumerare de evenimente şi descoperiri.
4

Aici se făcea de fapt o asociaţie neriguros-fenomenologică cu „mişcarea Browniană”.
5

Literatura şi filmele cu Frankenstein s-au inspirat de aici.

6

A se vedea partea VI-a din Revista „Antroposofia” (nr.8
de Paşte, 2014)
7

8

Rudolf Steiner, GA 55, conferinţa din 14.03.1907.

Imnuri către noapte, Ucenicii din Sais, Studii şi
fragmente, etc.
9

10

Novalis Werke, Ed. C.H..Beck München ed 3-a 1987.

Rudolf Steiner „Introduceri la scrietile de ştiinţe
naturale ale lui Goethe”, Editura Triade, 1999, ClujNapoca.
11
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Rudolf Steiner „Friedrich Nietzsche, ei Kämpfer gegen
seine Zeit” GA 5, 1895(!).
12

Delia Soare, „Tema Abisului”, expunere în Casa Rudolf
Steiner, 2014.

13

Rudolf Steiner „Graniţe ale cunoaşterii în ştiinţele
naturii” GA 322, 1920, în curs de traducere.
14

A se vedea partea X-a a acestei serii de articole în nr. 12
al revistei Antroposofia.

15

El a devenit şi membru al mai multor prestigioase
instituţii ştiinţifice din lume.
16

Mai târziu el a mărit numărul lor cu încă cinci, în cadrul
unei cuvântări despre «Cele şapte enigme ale lumii».

17

Figura a fost realizată pentru acest articol pornind de
la lucrarea lui Martin Basfeld „Erkenntnis de Geistes an
der Materie – Der Entwicklungsursprung der Physik”,
ed. Freies Geistesleben, 1992

18

19

Rudolf Steiner „Mein lebensgang”, GA 28, p 30.

Rudolf Steiner „Creştinismul esoteric şi conducerea
spirituală a omenirii” GA 130 (conferinţa din Basel, l
octombrie 1911), Univers Enciclopedic.
20

21

GA 26 Univers Enciclopedic.

Este vorba de lupta filozofică dintre pozitivismul
materialist şi transcendentalism.
22
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Lucrarea lui christos în condiţiile spirituale
apocaliptice ale secolelor 20 şi 21
Yeshayahu Ben-Aharon
Fragmentul de faţă face parte din lucrarea Spiritual Science in the 21st Century: Transforming Evil, Meeting the Other and Awakening
to the Global Initiation of Humanity, reprezentând o conferinţă ţinută de autor la Utrecht în 1997. Lucrarea menţionată a apărut la
data de 25.09.2013 şi se poate găsi la adresa Virtualbookworm.com Publishing, în ediţie Kindle. Traducerea acestui fragment a
fost realizată de Alexandra Vasilache.

Ne străduim încă să găsim un limbaj al sufletului care să
poată aborda spiritul şi un limbaj al spiritului care să
poată vorbi sufletului. Sufletul nu poate vorbi spiritului,
iar spiritul nu a învăţat încă să se apropie de suflet în
mod adecvat. Suntem deci divizaţi chiar şi la nivelul
acesta; suntem împărţiţi în două. Acest lucru se întâmplă
şi la nivelele geografic şi politic, cu consecinţe asupra
întregii organizări a lumii, asupra hărţii întregii lumi.
Discuţia despre Europa de Vest, despre oamenii
vorbitori de engleză şi despre Europa Centrală, despre
vorbitorii de limbi germanice, până în Est este foarte
importantă; este crucială pentru viitor.

Intenţia mea este în primul rând să trasez o linie generală
despre secolul 20 ca întreg şi ce înseamnă el pentru
evoluţia asumată a conştienţei pe Pământ în aceste
timpuri. Voi da apoi nişte indicaţii legate de transformarea generală a constituţiei umane care a avut loc în
secolul 20 şi care stă la baza lucrului psihoterapeutic.

Figura 1

Daţi-mi voie să desenez (Figura 1) o linie care reprezintă
spiritul timpului secolului 20. Acesta este un aspect al
evoluţiei spiritului timpului în ultimul secol. Este în mod
evident paradoxal. Pentru că dacă noi începem în 1899,
odată cu sfârşitul epocii Kali Yuga, aşa cum este ea
numită, înseamnă că atunci a fost mai multă lumină
decât acum; că au fost mai multe valori în trecut în viaţa
socială a umanităţii decât cele care au urmat ulterior.

Paradoxul, pentru multe aspecte ale vieţii, este că ceea
ce a urmat după sfârşitul epocii Kali Yuga şi odată cu
începutul noii „epoci a luminii”, linia de dezvoltare a
culturii, civilizaţiei şi vieţii sociale a mers sub nivelul
epocii Kali Yuga.

Astfel acesta este primul mare paradox al timpurilor
noastre. Desenând aşa, eu indic o linie a civilizaţiei în
general, nu mă refer la nivelul individual. Linia apoi se
duce în sus, plecând din acest abis. Este mai puţin clar
acest lucru şi de aceea folosesc linia punctată pentru a
indica faptul că urcarea nu este atât de sigură precum
coborârea. Coborârea în abis este un fapt al umanităţii.
S-a întâmplat; se întâmplă încă; suntem acolo. Urcarea
este o posibilitate, ceva ce nu s-a realizat încă şi poate nici
nu va fi realizabilă deloc în viitor în această formă.
Dacă îmi daţi voie, voi interpreta Figura 1 după cum
urmează. Evenimentele care au avut loc când umanitatea
a coborât în abis pot fi, bineînţeles, explicate în multe
feluri. Ceea ce voi spune va reflecta, în mod evident, doar
o singură abordare. Dar o va face foarte clară. Eu cred că
trăim vremurile în care trebuie să vorbim clar, mai clar
decât suntem câteodată obişnuiţi, despre realităţile
secolului 20, pentru că altfel nu vom fi pregătiţi pentru
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secolul 21. Trebuie să le spunem lucrurilor pe nume, ceea
ce înseamnă că voi avea plăcerea de a folosi concepte ce
vor desemna experienţe spirituale, umane şi sociale ale
timpurilor acestea preluate din Antroposofie. Alegerea
nu este arbitrară, ci rezultată dintr-o luptă interioară, care
este atât o parte a experienţei antroposofice, cât şi a uneia
umane la momentul actual. Termenii antroposofici nu
pot fi aplicaţi pur şi simplu la toate evenimentele
secolului 20, fără o consideraţie conştientă, cum e şi
firesc. Pentru ceea ce a apărut în lume până în 1933,
umanitatea a fost pregătită conceptual, dar nu avem
concepte antroposofice pentru tot ce a venit în a doua
treime a secolului, din 1933 până în 1966. Cuvintele,
conceptele antroposofice, rezultatele cercetării comunicate de Rudolf Steiner au fost date până în 1925. Numai
realităţile timpului respectiv au putut fi, bineînţeles,
numite.

Despre viitor au fost date doar indicaţii şi indicaţiile sunt
ceva diferit, dacă le comparăm cu realitatea care e deja
prezentă. Dacă luăm în considerare modul în care Rudolf
Steiner a vorbit despre viitor, vedem că el a vorbit
întotdeauna despre posibilităţi. El a spus mereu că
dezvoltarea Eului în epoca sufletului spiritual va
depinde de libertatea umană. Când priveşti către viitor,
poţi spune doar că poate fi într-un anumit mod, dar
acesta va depinde de calea pe care vor alege oamenii în
mod liber să meargă. Este destul de clar că Rudolf Steiner
a vorbit despre posibilităţi într-o manieră diferită decât
cea în care a vorbit despre lucruri care avuseseră deja loc.
El putea vorbi direct despre anumite lucruri, caracterizându-le din diferite puncte de vedere, dar acestea sunt
lucrurile care se întâmplaseră, care deveniseră realităţi.
Astăzi, când privim în urmă la secolul 20, avem indicaţiile lui Rudolf Steiner, dar o mai mare libertate în
percepţie legată de lucrurile care s-au întâmplat deja. Din
această cunoaştere noi trebuie să spunem lucrurilor pe
nume şi să stăm în spatele judecăţii noastre cu autoritatea
noastră interioară, cu experienţele noastre interioare. Nu
ne mai putem ascunde după ideile cunoscute de la
Rudolf Steiner. Dacă nu suntem siguri de experienţele
noastre sau nu le putem aduce către o deplină cunoaştere, vom fi de asemenea nesiguri şi în încercarea de a
privi în spate la secolul 20 şi în capacitatea noastră de a
judeca într-un mod care conduce cu adevărat la concepte. Avem nevoie de conceptele antroposofice bazate
pe cunoaşterea potrivită timpurilor noastre. Această
nesiguranţă, în mod evident, nu este ceva intelectual.
Este o întrebare a inimii omului. Este o întrebare morală
a sufletului, o întrebare psihoterapeutică de cea mai mare
importanţă în vremurile noastre.
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Sufletul uman, Eul omului din timpurile noastre, a
crescut nesigur de propria sa existenţă. Pentru că el a
experimentat ceva ce nu a mai fost posibil în evoluţia
umană. Şi aici mergem către evenimentul central al
secolului 20, către acest abis adânc. Daţi-mi voie să
caracterizez acest lucru în termeni simpli. Nu voi fi foarte
antroposofic în legătură cu acest lucru, dar dacă vă uitaţi
la toată literatura antroposofică disponibilă, veţi găsi
multe explicaţii posibile. Ceea ce s-a întâmplat în această
perioadă este o totală transformare a Eului uman. Aici
este abisul şi în acest abis avem corpul fizic, corpul eteric,
corpul astral şi Eul fiinţelor umane, constituţia lor
umană. Privind la experienţa din abis, trebuie să spunem
că a avut loc o transformare totală, o metamorfoză a
evoluţiei sau dezvoltării Eului uman. S-a întâmplat în aşa
mod încât au devenit posibile următoarele: În primul
rând, fiinţa umană poate pierde complet Eul. Corpurile
nu mai ţin Eul strâns în încarnare. Acesta este rezultatul
faptului că umanitatea şi-a început procesul morţii.
Umanitatea moare din punct de vedere fizic. Acest lucru
a început la sfârşitul epocii Kali Yuga şi chiar mai înainte,
de la începutul epocii sufletului spiritual şi într-adevăr a
Misteriului de pe Golgotha. Umanitatea moare sau, aşa
cum spunem noi de obicei, trece pragul. Atunci când
murim, corpurile încep să se desprindă. Primul lucru
care se întâmplă când îmbătrânim este că trupul eteric se
desprinde şi se separă de cel fizic. Acest lucru se
întâmplă foarte intens în aceste timpuri.

Două treimi din timpul despre care Rudolf Steiner
spunea că i-ar lua corpului eteric să fie complet liber de
organizarea umană au trecut deja. El a vorbit despre 300
de ani necesari corpului eteric să se separe de inima
umană. Capul, a spus el, este separat deja. 300 de ani este
un timp foarte scurt; aceste două treimi conţin primele
două secole ale epocii mihaelice, pînă la sfârşitul
secolului 20 şi începutul secolului 21. În o sută de ani,
corpul eteric va fi complet separat de inimă. Putem
spune astfel că Eul uman nu mai este legat eteric, dar nici
astralic, de corpul fizic. Eul nu mai este legat de corpul
fizic, nici eteric, nici astral. Eul uman este liber de forţele
care îl ţin în mod natural în încarnare. Folosesc termenul
„natural” în sensul unei evoluţii bune.

Forţele bune au fost la lucru de la începutul evoluţiei
Pământului, aducând împreună compoziţia naturii
umane şi creând corpul fizic, corpul eteric şi astral, apoi
adăugând Eul, sclipirea divină a fiinţei umane. Acestea
au încetat să mai lucreze de la mijlocul secolului 20, deşi
a fost un proces lung ce a dus aici. Dar aşa cum a spus
Rudolf Steiner mereu, de acum înainte toate treburile
trecutului vor fi făcute şi ele vor scădea. 1950 este, în mod
absolut, punctul final. Acesta marchează sfârşitul
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trecutului. Trecutul pică în abis şi este distrus.
Conducerea divină prin sânge, ereditate, norme, concepte, valori şi credinţe religioase – toate acestea cad în
abis. Tot ceea ce ţine Eul la nivel uman, şi chiar la nivelul
epocii Kali Yuga, este distrus de abis. Cei 5000 de ani de
Kali Yuga apar acum foarte umani tocmai datorită a tot
ceea ce se petrece sub acest nivel. În cei 5000 de ani de
Kali Yuga, numiţi anii întunericului, evoluţia umană a
fost încă purtată de tradiţia spirituală divină, dacă nu
chiar inspirată; până când vâltoarea apelor a venit în
timpul nostru şi trecutul a încetat. Eul uman este astfel
liber să se încarneze sau să nu se încarneze, dar de
asemenea este la mila forţelor care sunt încorporate în
civilizaţia noastră.

Pentru a încerca să înţelegem evenimentul spiritual al
secolului 20, trebuie să îl luăm în inimile noastre golite,
în spaţiul liber din centrul libertăţii noastre morale,
spirituale şi religioase. Trebuie să deschidem larg acest
spaţiu, pentru că deschiderea acestui spaţiu este un fapt
al evoluţiei. A-l menţine deschis înseamnă a avea
libertatea în minte, spirit şi viaţă socială de a lăsa adevărata, natura Eului superior a umanităţii să înceapă să
se încarneze. Eul vechi traditional, dependent de sânge
a fost distrus. Nu mai este acolo. Sângele care l-a purtat
a fost distrus; nu mai există; nici pentru umanitate ca
întreg, nici pentru indivizi. Pentru umanitate ca întreg,
aceasta nu mai este o forţă purtată de divin, Eul spiritual
al asemănării omului cu Dumnezeu, născut de sânge. El
trebuie adus acum în încarnare, încorporat şi individualizat în deplină libertate, ca oameni care lucrează
împreună în viaţa culturală, socială şi economică.

Căutând un concept pentru a cunoaşte şi înţelege
evenimentul secolului 20, trebuie să spunem că întreaga
constituţie umană a trecut printr-o transformare totală,
cu fiecare dintre corpuri separându-se. Nu pot intra
acum în detalii despre acest lucru, dar corpul fizic a fost
complet transformat, la fel şi cel eteric şi cel astral. Cel
mai important lucru este că acum Eul şi-a pierdut centrul
din inima umană. El este acum liber şi dacă sistemul
inimii este liber acest lucru înseamnă, desigur, că
întreaga constituţie umană este complet în afara armoniei. Sistemul inimii aduce natura umană inferioară
în echilibru cu cea superioară – fizic, eteric, astral şi la
nivelul Eului. Până acum acest echilibru a fost menţinut
inconştient. Astăzi nu mai este aşa. Echilibrul nu mai este
acolo. Constituţia umană se destramă. Aceasta are
consecinţe extrem de importante legate de corp şi de
corpurile sufleteşti. Nu pot vorbi despre toate acum, dar
rămân la problema Eului şi sinelui.

Când Eul a părăsit celelalte corpuri, când s-a excarnat în
această epocă, procesul a fost apucat de puterile malefice.
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Răul a fost astfel şi el capabil să facă un pas nou în
evoluţie. A fost capabil să intre în spaţiul liber din inima
omului, unde Eul nu mai deţine domnia, ci este complet
liber. Daţi-mi voie să desenez această putere a răului care
vine de dedesubt (vedeţi săgeata mică din stânga jos a
figurii 1). Noi vorbim de încarnarea răului, care nu e un
termen potrivit din punct de vedere spiritual-ştiinţific,
pentru că încarnarea se referă mai degrabă la ceva care
vine de sus. Să o numim individuaţia sau individualizarea răului. El vine de aici, de dedesubt şi în centrul
golit al inimii umane el poate deveni ceva asemănător
unui Eu uman inversat, să îl numim din punct de vedere
cognitiv şi mai practic, un Eu inversat. Suntem primele
generaţii care trebuie să experimenteze individuaţia sau
individualizarea Eului inversat. Acestuia i-au fost date
diverse nume în ştiinţa spirituală. Ceea ce are legătură
cu Eul meu individual, ca o ispită, a fost numit Asuras.
Când acelaşi principiu atacă Eul umanităţii, el este numit
Sorat, bestia, demonul soarelui, principiul anti-Eului în
univers, antichristul; bestia cu două capete, spiritul lui 2.
Dacă ar fi să spun că acest spirit al răului, anti-Eul, a
devenit fiinţă umană, acest lucru ar fi adevărat; aş putea
spune sigur asta (dar aici intervine problema despre care
vorbeam mai înainte: nu avem concepte pentru ceea ce
se întâmplă aici). Dar a spune asta ar fi un paradox
extraordinar. Pentru că inversarea s-a întâmplat. În loc
de doar fiinţa umană, avem prima temelie a unei întregi
existenţe umane. Este o întreagă umanitate umană/nonumană, subumană, anti-umană care va suporta, odată cu
asta, ca principiu al civilizaţiei, toate nivelele de viaţă şi
le va dezvolta mai departe în viitor. Pentru un timp
acestea vor rămâne în trupuri asemănătoare omului,
trupuri fizice. Dar în viitor acest trup fizic nu va mai avea
forma pe care o recunoaştem astăzi. Ce s-a întâmplat aici
este individualizarea răului.

Acest lucru nu trebuie considerat ca ceva ce s-a întâmplat
întregii umanităţi ca întreg sau doar câtorva persoane; ar
trebui să înţelegem în schimb că acest lucru se întâmplă
în fiecare fiinţă umană astăzi. O persoană nu se poate
naşte astăzi fără a purta o copie, un exemplu al anti-Eului
în propria fiinţă. Una dintre cele mai importante realităţi
interioare a fiinţelor umane de astăzi este, de asemenea,
cercetarea spirituală a acelei entităţi a fiinţei umane care
nu este dublul său luciferic, nici cel ahrimanic, ci dublul
său asuric. Termenul este, firesc, înşelător, pentru că
acesta nu e dublul. Dublul este ceva despre care putem
vorbi doar în relaţie cu corpurile. Cineva poate avea un
dublu al corpului fizic-eteric şi atunci vorbim despre
dublul ahrimanic. Un dublu în corpul astral se referă la
dublul luciferic. Dar dacă este posibil şi permis să vorbim
despre un dublu al Eului, trebuie să ne amintim că
vorbim despre Eu şi nu despre celelalte trei corpuri.
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Dublul Eului, această entitate reală, este o forţă care
caută, mai presus de orice, să distrugă Eul. Vrea să
distrugă, să dezintegreze Eul. Are puterea să umple
întreaga civilizaţie cu acest element al său. Tot ceea ce
ajunge în acest teritoriu de acum înainte poate fi definit
în termenii împrumutaţi de la Rudolf Steiner. Dar pentru
el, la începutul secolului 20, acest lucru era doar o
posibilitate. La acel moment, adică exact la mijlocul
perioadei de 300 de ani în care se eliberează corpul eteric,
el a vorbit de a doua venire a lui Christos. El şi-a expus
profeţiile despre ce se va putea întâmpla în a doua treime
a secolului 20. La acest punct de mijloc el a spus că umanitatea fie va merge către Antroposofie şi către lumea
spiritului, fie către abis, pe care l-a numit kamaloka
lumii. Această kamaloka a lumii, care este kamaloka
inversată, este tărâmul despre care vorbeam mai
devreme, unde forţele anti-Eului lucrează şi sucesc toate
forţele Eului către opusul lor. De aceea noi avem o structură socială inversată, educaţia, medicina, publicitatea
sau orice alt domeniu este inversat, tot ce a contribuit la
progresul agregării, la baza acestei kamaloka a lumii ca
civilizaţie a lumii. Astăzi avem, oriunde în jurul nostru,
chiar la baza structurii fizice a pământului eteric şi astral
însuşi, la baza cea mai de jos a existeţei pământeşti,
forţele anti-Eului, procesul unei kamaloka inversate.

Pentru a studia conceptul de kamaloka a lumii, trebuie
să mergem mai departe, dar daţi-mi voie să dau măcar o
indicaţie. Dacă studiem adevărata kamaloka, aceea în
care orice suflet uman ajunge după moarte, putem
înţelege natura acestei kamaloka inversate aici pe
pământ unde forţele subumane lucrează ca forţe ale antiEului. Este o imagine destul de neplăcută. Nu ştiu dacă
cineva dintre dvs. a experimentat asta. Neplăcerea ne
face nedoritori în a privi în adâncuri, de a înfrunta răul
din noi înşine, din cultura noastră. Este o nelinişte pe
care trebuie să o depăşim, pentru că nu putem începe să
vindecăm rănile timpului nostru decât dacă o depăşim.
Dacă putem spune că ceva e important pentru forţele
fiarei, acest lucru este, mai presus de orice, această
deschidere a spiritului în timpurile noastre, libertatea
Eului, a inimii, care trebuie imediat umplută, închisă şi
pecetluită de cealaltă putere, cea a anti-Eului. Acest
proces al umplerii inimii, acum golită de Eul de sânge
traditional, este principalul scop, idealul principal al
bestiei împreună cu forţele răului.

Dacă putem măcar să începem să lăsăm rana umanităţii,
care este locul unde Eul nu mai acţionează instinctual în
sânge, să fie văzută nemijlocit, ea apare în mod
imaginativ ca o rană în inimă, în regiunea centrală a
fiinţei umane. Dacă putem să ne uităm la ea fără frică,
dacă acceptăm individualizarea răului ca un fapt al
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evoluţiei umanităţii şi începem să îi facem faţă conştienţi,
putem să o înfruntăm cu individualizarea Eului adevărat, cea a Eului christic, care a apărut în acelaşi timp,
dar este total ignorant de umanitate. Este complet
ignorat pentru că aici, jos, toată lumea este preocupată
cu individualizarea răului. Nimeni nu are timp să
înceapă procesul individualizării principiului christic
către libertate. Principiul christic este Eul superior al
fiinţei umane şi al umanităţii ca întreg. Dacă ne permitem
să folosim expresia „a ţine rana deschisă”, începem să
lucrăm în sensul bun contra forţelor bestiei din timpurile
noastre.

Există un tablou imaginativ care de asemenea vorbeşte
direct inimii. Putem aduce multe concepte împreună în
acest tablou. Analizate conceptual, conceptele nu vor
face decât să întărească forţele morţii. Dar imaginea
vorbeşte direct inimii, inimii golite, şi începe să o umple
cu entuziasm, cu libertatea spiritului, cu iubirea
spiritului în care cineva poate fi mereu în aceste timpuri,
dacă acesta este cu adevărat în spiritul timpului nostru.
Imaginea este foarte veche. Ea vorbeşte despre bestie ca
având multe capete. Un cap foarte special al acestei bestii
a fost rănit mortal. Ea vorbeşte despre puterea măreaţă
a bestiei care apare oriunde în timpurile noastre, marea
putere a primei bestii. Cea mai mare putere a bestiei celei
de-a doua este să facă o doctrină ştiinţifică pentru
întreaga umanitate şi să o înveţe despre miracolul primei
bestii. Miracolul bestiei este că poate arăta, nu în mod
teoretic, ci cu fiecare pas în viaţa umană, că rana morţii,
a răului, a karmei, a încarnării, a excarnării, cea de a fi
născut, a fost vindecată. Această „rană a vieţii”, aşa cum
am putea-o numi pentru a avea o imagine, a fost
vindecată. Bestia spune că putem fi oameni în timpul
prezent fără să fim supuşi acestor lucruri, chiar fără să fi
fost fiinţe umane; nu trebuie să ne mai încarnăm, să
experimentăm karma, nu trebuie să ne mai naştem sau
să fim educaţi. Bestia spune că vom depăşi moartea,
boala, bătrâneţea, maternitatea, paternitatea şi copilăria.
Toate acestea vor fi depăşite pentru că această rană a
deschiderii, a încarnării şi a dezvoltării spirituale a fost,
în mod miraculos, închisă. În locul în care avem cea mai
teribilă arsură şi cel mai adânc abis al diavolului, avem
aşadar şi învăţătura: „Răul a fost depăşit de multă vreme.
A existat, desigur, o vreme când oamenii erau primitivi.
Ei se năşteau, îmbătrâneau, încă mai mureau şi se mai
năşteau. Dar este sarcina noastră principală să depăşim
toate astea.” Astfel avem o imagine măreaţă a capului
bestiei care a fost rănit mortal. Aceasta înseamnă
mortalitate umană, pentru că este mortal pentru oameni
să se deschidă spiritului. Acum dacă oamenii nu mor, ei
de asemenea nu se întorc în lumea spirituală să-şi
pregătească karma. Nu vor avea nimic la care să se
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întoarcă, nimic de continuat. Bestia ne învaţă: „Oamenii
vor fi nemuritori în moduri non-spirituale – fizic,
material, biologic. Ei vor trăi veşnic, nefiind capabili să
se nască sau să moară. Aceste lucruri vor fi depăşite.”

Acestea sunt natura primei bestii şi învăţăturile celei dea doua. Acestea sunt lucrurile împotriva cărora trebuie
să lucrăm. În foarte multe aspecte am fost adormiţi către
această realitate în secolul 20, dar este sarcina noastră în
secolul 21. Putem spune de aceea că rana a fost închisă,
că ea a fost pecetluită şi că va fi depăşită fizic pentru
întreaga umanitate. Învăţăturile celei de-a doua bestii au
fost complet acceptate de umanitate. Dacă vorbim despre
oameni cu căutări spirituale, incluzând chiar antroposofi
în profesiile lor, trebuie să înţelegem această imagine din
ce în ce mai mult pentru a permite forţelor bune să curgă
în munca noastră. Aici în mod special văd un potenţial
mare pentru mişcarea psihologică şi psihoterapeutică.
Am spus mişcare. Este o mişcare şi ceea ce face această
mişcare potenţial importantă este faptul că ea este
recentă. Ea a venit şi s-a dezvoltat prin conflictele
secolului 20. Aici este ea acasă. Desigur că au fost
începuturi mai înainte, dar în anii ’50 şi ’60 s-a aprins şi
extins într-un mod entuziast. Deci avem o mişcare
recentă care e aici, deja luptându-se cu forţele care
predomină în vremurile noastre. Este un mare potenţial
pentru forţele care pot izvorî din această muncă către alte
domenii ale vieţii. Aceste forţe nu îşi găsesc uşor calea,
nici măcar prin mişcarea psihologică; este, în mod
evident, doar la început. Cu toate acestea, prin ea se
poate realiza acest potenţial chiar dacă la început,
comparând-o cu medicina, educaţia, agricultura şi viaţa
socială şi politică. În aceste domenii este mult mai dificil,
pentru că tradiţiile lor au fost deja transformate complet
de conceptul anti-Eului. Avem forme care pot fi descrise
spunând: „nu vei putea să faci parte din această
civilizaţie, nu vei putea cumpăra sau vinde, decât dacă
vei avea cel puţin unul dintre aceste trei lucruri, în trup,
suflet sau spirit, cel puţin numele sau numărul sau
semnul fiarei.” Toate trei sunt deja puternic dezvoltate.
Nu putem fi fiinţe sociale în timpul nostru, nu putem
cumpăra sau vinde fără să purtăm acestă semnătură
întreită, a individualizării fiarei, trecând prin spiritul,
sufletul şi trupul fiinţei umane.

Unde suntem astăzi este kamaloka lumii. Aceasta este
civilizaţia noastră. Numai cei cu graţie divină pot lucra
aici, căci pentru a fi de ajutor astăzi, trebuie să-ţi înfrunţi
imaginea naturii şi biografiei tale, în încercarea
individulă de a deveni fiinţă umană, pornind de la baza
non-umanităţii. A deveni cu adevărat om şi nu pornind
de la valorile tradiţionale ale societăţii care încă mai
aveau ceva umanitate în ele; de exemplu, a fost acceptat
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din tradiţie că omul e o fiinţă creată după asemănarea lui
Dumnezeu. Acest lucru încă mai putea fi găsit până la
mijlocul secolului al 19-lea; toată lumea ştia până la un
punct, chiar dacă era complet inconştient, dar era încă
acolo, că fiinţa umană a fost creată după asemănarea lui
Dumnezeu, prin Christos. Cu toate acestea astăzi noi
trebuie să privim fără ocolişuri la cealaltă imagine, cea
inversată. Avem civilizaţia şi avem fiinţe umane care
sunt deja formate după imaginea antichristului. Acest
lucru este o realitate; este carne, sânge, suflet şi spirit.
Este deja aici şi trebuie înfruntat. Efortul trebuie început
în suflete şi continuat, e efort comun al fiinţelor umane.

Ca un ultim cuvânt, voi atrage atenţia asupra acestei
lumi umane comune, asupra aspectelor sociale legate de
inima golită şi voi spune că munca psihoterapeutică
poate fi făcută numai printre oameni, cu alţi oameni. De
fapt, munca însăşi este un proces de vindecare. Aceasta
se întâmplă şi este începutul unei recunoaşteri prin
cunoaştere şi prin puterea vindecării, prin vindecarea
umană conştientă. Ea poate fi făcută doar lucrând
împreună, a vedea că lucru cu un pacient este deopotrivă
auto-vindecător şi vindecător. Educaţia trebuie făcută
astăzi astfel încât copiii să înceapă să devină ceea ar fi
trebuit să devină de multă vreme. Educarea educatorilor,
vindecarea vindecătorilor, realizarea socialului în social
– toate acestea reprezintă inversarea inversării. Pentru că
trebuie să reinversăm acest invers al Eului şi nimic nu
poate fi luat de bun astăzi, absolut nimic.

Nu mai există nici un element uman, pozitiv în noi. Dacă
credem că avem idei măreţe, poate chiar antroposofice
pentru care Rudolf Steiner s-a străduit din greu să le
dezvolte şi că ne vindecăm cu ele astăzi, atunci noi am
uitat tot ceea ce a stat în realitatea din ultimele decenii.
Suntem adormiţi la adevărata realitate a muncii noastre.
Aceasta nu mai are teren de lucru. Nu mai funcţionează
pentru că munca de vindecare azi trebuie creată din
elementul uman pur. Nu mai sunt alte forţe, iar Christos
nu poate lucra decât prin acele fiinţe umane care fac în
social acest ritual inversat. Dar ajungem din nou la un alt
concept care va distruge totul. Nu mai vorbim despre
ritualul inversat, ci pur şi simplu despre elementul social
în lucrul cu celălalt. Acesta este un aspect care trebuie
subliniat.
Noi ştim că tradiţia trebuie transformată şi la fel şi
creştinismul are nevoie să fie transformat în timp.
Christos şi-a schimbat mult relaţia cu umanitatea în
timpurile noastre faţă de acum 20 de secole. Poate ne
amintim scena în care, după Înălţare, El vine să îşi
viziteze discipolii. Vă amintiţi că unul dintre ei nu a
putut să-L vadă în spirit. Şi de aceea L-a întrebat pe
Christos: „Vrei să-mi arăţi rănile Tale? Pentru a Te vedea,
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a crede în Tine, trebuie să-Ţi văd rănile”. Şi Christos,
mereu foarte sensibil la nevoile umane, a trecut peste
asta şi a zis: „OK, OK, nu Mă crezi şi vrei să vezi şi să
atingi. Sunt cu tine, nu te teme”. Şi El i-a dat mâinile
pentru a Le atinge şi crede. Dar Christos atunci a zis: „
Tu a trebuit să atingi ca să vezi şi să cunoşti, dar în viitor
oamenii vor trebui să creadă fără să vadă.” Pentru că
Christos ştia foarte bine că umanitatea va trece în
ultimele două milenii din marea, adânca perioadă Kali
Yuga, în care oamenii nu vor mai putea vedea, dar va
trebui să îşi dezvolte forţa credinţei. Astfel Christos ne
pregătea pentru epoca credinţei. L-a dojenit pe Toma şi
i-a spus: „Ei bine, nu ai mai putut să vezi şi ai vrut să
vezi, dar vremea vederii s-a sfârşit.”

Acum reversul este foarte important aici. Astăzi este
valabilă o inversare totală. Astăzi Christos abordează
fiinţele umane; El vine să le răspundă: „Aş vrea să-ţi arăt
rănile tale. Îţi voi arăta rănile tale, pentru a fi
vindecătorul rănilor tale”. Aceasta este abordarea lui
Christos astăzi. Este reversul poveştii lui Toma. Şi El
mereu spune: „Îţi voi transforma rănile şi vei fi capabil
să vezi.” Vindecarea rănilor în suflet, spirit şi corp astăzi
este sursa vederii, a vederii în spirit, noile facultăţi
imaginative sunt cele născute din transformarea forţelor
vindecării, noua vindecare, noua lucrare a rănilor. Şi cel
mai bun mod de a mă face înţeles este să o spun în
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germană. Pentru că tocmai m-am întors dintr-o vizită la
Munich unde se află una dintre cele mai bune lucrări ale
unui artist german. Aceasta este lucrarea lui Joseph
Beuys, Zeige mir deine Wunde. Trebuie, bineînţeles, să
jucaţi voi înşivă această dramă minunată, la fel cum a
jucat-o Beuys. Titlul dă direcţia corectă. Este cuvântul lui
Christos: „Arată-mi rănile dacă vrei să vezi, pentru că
rana deschide ochii şi inima către o nouă cunoaştere“. De
la compasiune la cunoaştere, de la vindecarea rănii la
cunoaştere, totul trebuie să pornească de la inimă. Forţele
capului în ele însele sunt deja parte a pricipiului răului.
Orice concept, chiar şi cel mai mic care vine din cap, este
deja parte din kamaloka lumii şi de aceea el este nu doar
nefolositor, ci în mod clar dăunător. Este cu siguranţă o
forţă care ascunde rana. Aş dori să închei cu această
imagine. Rănile lui Christos (dar acum rănile fiinţei
umane unde se arată Christos) care se deschid şi se
vindecă, pentru ca ochii inimii să se poată deschide;
inima vederii şi rana bestiei. Pe de o parte, bestia cu rana
care a fost miraculos vindecată, care este principiul
magiei negre în timpurile noastre şi în viitor; şi pe de altă
parte, Christos şi rănile sale, dar răni care acum sunt
pecetluite şi ascunse în inima omului. Aş vrea să sugerez
astfel acest tablou Imaginativ ca o contribuţie la
dezvoltarea psihoterapiei în timpurile noastre.
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Evenimente

Evenimente interne şi internaţionale
Sanda Dale
Curs de artă biografică,
Bucureşti, Cluj-Napoca

Primăvara şi începutul verii ne-au adus anul acesta evenimente bogate, întâlniri cu
prieteni şi oaspeţi de seamă.

Adunarea Generală din acest an a avut loc într-un context special şi s-a desfăşurat
în cadrul Simpozionului de Paşte. Tema evenimentului a fost „Intenţia lui Rudolf
Steiner prin Congresul de Crăciun din 1923”. Contextul special a fost oferit de faptul
că în această primăvară am sărbătorit 25 de ani de la reînfiinţarea Societăţii
Antroposofice din România. Din acest motiv, Adunarea Generală din acest an
a găzduit momente de aducere aminte pentru a putea vedea cum am început, cum
s-au transformat lucrurile, cum am crescut şi ce am învăţat sau ce ne rămâne în
continuare ca perspectivă.

Simpozionul a debutat vineri seara cu o prezentare a studenţilor de la Asociaţia
„Euritmia”. Dimineaţa de sâmbătă a fost dedicată expunerii cu tema „Ritmurile Pietrei
Fundamentale – o cale spre realitatea neînşelătoare”, urmată de discuţii libere. Expunerea
a fost prezentată de Gheorghe Paxino.
În cadrul Adunării Generale care s-a desfăşurat în după-amiaza zilei de sâmbătă 4
aprilie au avut loc prezentări şi discuţii pe teme specifice, cum ar fi prezentarea
raportului de activitate al S.A.R. şi a bilanţului contabil, actualizări ale statului,
aprobarea bugetului pentru anul 2015,
respectiv detalii legate de plata cotizaţiei, situaţia Casei Rudolf Steiner şi alte
aspecte ale vieţii Societăţii.
Pe parcursul întâlnirii au avut loc mai
multe momente speciale dedicate
prezentărilor de către membri a unor
personalităţi, evenimente, comemorări
şi amintiri din viaţa Societăţii de la
înfiinţare până în prezent.

Partea artistic-socială a fost bine reprezentată de un modul de pictură socială
pe grupe şi de atelierul „Comunitate
pentru antroposofia”, coordonate de
Valentin Barbu şi Camelia Oprea.

În toată ţara perioada de Paşte a fost
întâmpinată prin simpozioane sau
întâlniri dedicate, la Timişoara, Oradea,
Cîmpia Turzii sau Iaşi. Prietenii din ţară
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s-au adunat pentru a pregăti interior Evenimentul de pe Golgotha, prin prezentări,
discuţii, artă sau pur şi simplu prin căldura sufletească a adunării-împreună.

Între 24-26 aprilie, Casa Rudolf Steiner din Bucureşti a găzduit seminarul coordonat
de Dirk Kruse având tema: „Experimentarea celor patru eteruri în cadrul ecologiei
spirituale”. Începutul s-a realizat prin prezentarea fundalului ecologiei spirituale şi
a unor teme specifice acesteia, cum ar fi înţelegerea organismului pământesc ca o
conlucrare a fiinţelor spirituale.

A doua zi, în cadrul unei excursii în parcul Tineretului din Bucureşti, participanţii
s-au familiarizat cu paşii de recunoaştere a celor patru eteruri în diferite situaţii, a
conlucrării între astralitate şi eteruri şi a arhetipurilor cosmice care sunt imprimate
de către astralitate prin cele patru eteruri şi fiinţele elementare în lumea noastră
înconjurătoare.

În ultima parte a seminarului a fost evidenţiat rolul central al omului în evoluţie şi
ecologia spirituală, cu multe exemple de practici de fiecare zi, încheind
cu viziuni asupra înnoirii legăturilor între oameni şi natură. Pentru anul viitor a fost
propus un seminar de continuare, care să cuprindă detalii practice referitoare, de
exemplu, la diferitele metamorfoze din natură şi din ciclul anului. Cine doreşte
suportul scris al acestui seminar (disponibil doar în engleză), poate trimite un mesaj
la: mioara.gheorghiu9@gmail.com.

În acest an, seminarul de agricultură biodinamică de primăvară a avut loc în data
de 22 aprilie, la centrul de pedagogie din Simeria Veche, iar în program s-a avut în
vedere lucrul efectiv cu preparate biodinamice (mod de obţinere, mod de depozitare,
mod de întrebuinţare etc). Seminarul a fost condus de Liviu Tomoş, care pentru
început a prezentat la modul general cele 8 preparate biodinamice, cu obţinerea,
utilizarea şi influenţele pe care le au în sol şi asupra plantelor. Apoi s-au realizat
concret unele preparate, în timp ce altele s-au împărţit participanţilor.

Cursul de biografie susţinut de Rinke Visser şi Josien de Vries a continuat cu modulul
al III-lea şi al IV-lea la Bucureşti şi Cluj-Napoca, într-o atmosferă intensă, propice
muncii de desluşire a sensului aflat în spatele evenimentelor vieţii.

Între 8-9 mai, la Casa Rudolf Steiner din Bucureşti au avut loc o serie de evenimente
coordonate de Marius Gabor, pe tema meditaţiei şi a investigaţiei spirituale.
Conferinţa publică din data de 8 mai a fost urmată pe 9
mai de un seminar în cadrul căruia s-au pus în practică
tehnici de investigaţie spirituală antroposofică, după
metoda oferită de Rudolf Steiner.

Casa din strada Vişinilor a găzduit tot în luna mai, între
22-24 ale lunii conferinţa şi seminarul avându-i drept
coordonatori pe Thomas Mayer şi Agnes Hardorp.
Tema evenimentului organizat cu aceasta ocazie a fost
„Meditaţia antroposofică - Legătura cu Christos”. Acest
seminar a avut ca scop impulsionarea practicii
meditative şi extinderea câmpului vieţuirilor spirituale,
debutând cu o scurtă introducere în tehnica meditativă.

La sfârşit de mai (29-31), a doua ediţie a simpozionului
naţional de Rusalii s-a desfăşurat la Craiova pe Dealul
trandafirilor sălbatici, avându-l ca invitat pe Dirk
Kruse. Tema simpozionului a fost: Cum putem învăţa
colaborarea cu fiinţe ale încăperilor, ale caselor, ale grădinilor,
ale peisajelor şi ale ţărilor? Au avut loc expuneri cu teme

Întâlnire cu tema
„Apariţia lui Christos
în eteric”, 10 martie

Simpozionul naţional de
Paşte, Bucureşti, 3-5 aprilie
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Evenimente

legate de „Recunoaşterea, construirea şi
manifestarea coerenţei într-o comunitate
- între oameni, între grupuri şi fiinţe”,
„Căi practice pentru construirea de
comunităţi spirituale” şi module de
practici de observare meditativă (având
teme ca: Noi căi de comunicare şi colaborare
între noi, Căi de comunicare şi colaborare cu
fiinţe ale grupurilor, ale încăperilor, ale
caselor, ale grădinilor, ale peisajelor şi ale
ţărilor). coordonate de Dirk Kruse De
asemenea, participanţii au avut parte de
plimbări inspirative şi activităţi artistice
sub îndrumarea lui Dirk Kruse şi Mihai
Mihăiescu.

Concomitent, între 29-31 mai, la Bucureşti au avut loc o serie de conferinţe privind
mitologia, muzica nouă şi aspecte ezoterice ale ştiinţei spiritului, susţinute de dr.
Christiane Haid (conducătoarea Secţiunii de Ştiinţe frumoase de la Goetheanum) şi
Michael Kurz. Printre temele abordate de Christiane Haid se află: „Cum înţelegem
fundamentul esoteric al mitologiei şi al basmelor?”, „Aspecte privind dezvoltarea
sufletului conştienţei: întâlnirea cu răul şi cu moartea”, „Scenele din Templu în
Dramele Mister” (conferinţă pentru membrii de Clasă). Michael Kurz a făcut o
expunere despre „Rudolf Steiner şi muzica – Cercetare biografic-spirituală. Impulsuri
de viitor”.

Dr. Gheorghe Paxino a susţinut ]ntre 12-13 iunie la Casa Rudolf Steiner din Bucureşti
un curs practic de fenomenologia culorilor în natură, în artă şi pe display, cu tema
Curcubeul şi Arcul Aurorei Boreale. În cadrul cursului s-au efectuat împreună cu
participanţii experimentele lui Newton şi Goethe privind fenomenele cromatice
legate de spectrului curcubeului (Newton) şi de spectrul complementar acestuia
(Goethe). S-a prezentat de asemenea şi modul în care, din aceste două spectre, Goethe
a format un cerc al culorilor, care stă la baza fotografiei color clasice şi a tehnicilor
digitale (tipografică, xerox şi pe computer). Alte două teme din program au fost:
„Fenomenul cromatic în pictură” şi „Arcul Aurorei Boreale”.

La Oradea s-a desfăşurat între 5-7 iunie o nouă ediţie a Simpozionului de
aprofundare a orelor de clasă, dedicat de această dată orelor a IV-a şi a V-a repetate.
Un interval generos de timp a fost rezervat discuţiilor asupra rolului şi calităţii de
membru de clasă precum şi exersării meditative.

Începute în luna septembrie, la Casa Rudolf Steiner continuă cele două cursuri ritmice
de istoria religiilor şi de istoria artei, susţinute de Sebastian Stănculescu şi cursurile
de introducere şi familiarizare cu antroposofia organizate de Valentin Barbu.

Şi pe această cale vă învităm călduros să participaţi la evenimentele organizate de
Societatea Antroposofică din România în perioada următoare. Evenimentul central
al verii îl constituie Simpozionul internaţional „Sufletul Europei”, care este găzduit
în premieră de Societatea Antroposofică din România şi care va avea loc între 20-23
august la Simeria Veche. Între 18-20 septembrie se va desfăşura la Oradea o altă ediţie
a Simpozionului de aprofundare a lecţiilor de clasă (orele a VI-a şi a VII-a repetate),
iar la Bucureşti îl vom avea ca invitat între 9-11 octombrie pe Manfred Schleyer,
pentru un seminar de cercetare meditativă. Pentru detalii referitoare la evenimente
consultaţi site-ul nostru: www.antroposofie.ro.
Vă doresc o vară frumoasă, cu mult soare şi căldură în suflete!

Cultura vie
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Secretul noilor misterii
Marius Gabor
Acest material este transcrierea unei conferinţe susţinute la Simeria Veche în anul 2003. Dată fiind actualitatea temei abordate, va
vedea lumina tiparului pentru prima dată în acest număr al revistei, constituind o premieră pentru cei care nu au asistat la
conferinţă şi aducere-aminte pentru participanţii de atunci.

Acum o săptămână Agenor Crişan a fost la Simeria Veche

la inaugurarea sălii festive şi mi-a spus nişte lucruri care

îl preocupă, legate de Societatea Antroposofică, de

grupele de lucru antroposofice şi de modul în care se

lucrează în ele şi din acestea am luat impulsul de a vorbi
acum.

antroposofică de lucru. Întrebarea se pune atât de serios,

mai ales începând din anul 1923.

În anul 1923 exista deja o Societate Antroposofică, al cărei
membru Rudolf Steiner nu era şi nu fusese niciodată,

începuse de asemenea mişcarea Waldorf, erau diverse

„fiice” ale mişcării antroposofice, care erau active în lume

Se zice că înainte de ‘89 merge un miliţian la librărie şi

dar nu mai aveau o relaţie cu Societatea. Apoi a luat foc

Vânzătoarea îi răspunde: Ne pare rău, s-a epuizat. El

tineri şi cei bătrâni, într-atât nu se înţelegeau încât se

zice: Daţi-mi vă rog cartea „Ce e miliţienii şi ce vrea ei”.
zice: Nu-i nimic, daţi-mi-o şi aşa epuizată. Şi cu Societatea Antroposofică eu văd că lucrurile au o oarecare

Goetheanum-ul. Era o perioadă cu conflicte între cei

intenţiona înfiinţarea unei aşa-zise Societăţi Antro-

posofice Libere pentru cei care nu se simţeau acasă în cea

asemănare, s-a cam epuizat.

existentă. A fost un an foarte mişcat, acest lucru se poate

suntem aici. Mă doare la modul cel mai serios inima când

ce se mai întâmplă. La un moment s-a gândit să facă un

Lăsând glumă la o parte mă doare inima când văd câţi

văd câţi suntem aici, când ştiu de fapt că există un număr
foarte mare de oameni care caută într-un mod mai mult

citi. Rudolf Steiner nu prea ştia ce să facă, aştepta să vadă

fel de ordin spiritual, cu 48 de membri cu care să se

retragă undeva din lume. Nu l-a făcut, poate în mare

sau mai puţin conştient aceste lucruri. Şi nu ajunge să

parte pentru că a venit cineva şi i-a pus o întrebare: Cum

pricepe nimic, ci de fapt o mare parte din vină ne aparţi-

noi? Şi aici e un lucru interesant pentru că antroposofia,

spunem că acolo afară este lumea rea, lumea care nu

ne nouă. Pentru că nu reuşim să venim în întâmpinarea

acestor oameni care poartă ca un impuls al inimii lor

acestă căutare a antroposofiei, după cum spunea Sorin

Toma citind textele din Rudolf Steiner. Această căutare

a antroposofiei este o nevoie la fel cum îţi este sete sau

cum îţi este foame. Haideţi să vedem ce se întâmplă cu

mişcarea antroposofica din jurul nostru.

Câţi din cei care sunt în sistemul Waldorf şi care au o

e cu misteriile în ziua de astăzi, unde sunt misteriile cele

ca învăţătură, în cea mai mare parte exista. Rudolf

Steiner ţinea până la trei conferinţe pe zi, avea cărţi

publicate. Dar misteriile noi unde sunt? Şi acum se pune

întrebarea: Unde era ceea ce se numea misteriile noi?

Când Ita Wegman i-a pus această întrebare, se povesteşte

că Rudolf Steiner a mers la ea şi a prins-o călduros de
mâini şi i-a spus: „Dacă mă ajutaţi, o vom face!”. Şi a

înfiinţat Societatea Antroposofică Generală, cea pe care

relaţie cu antroposofia sunt aici? Aproape nimeni. Din

o ştim noi acum şi care l-a avut pe el ca prim conducător.

desprins din antroposofie s-au îndepărtat de Societatea

acum. Care sunt lucrurile noi? Şi îmi permiteţi acum, ca

se pune foarte serios întrebarea ce este de fapt o grupă

Societatea Teosofică şi cea de atunci încolo Societatea

agricultori a venit doar unul. Iniţiativele care s-au

Antroposofică, nu sunt parte a ei. Ăsta este adevărul. Şi

Ce era nou acolo? Despre asta vreau să discutăm noi

termen tehnic, să numesc ceea ce era până atunci drept
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Antroposofică, chiar dacă înainte s-a numit o perioadă
de timp tot Antroposofică.

Să zicem că noi suntem nişte oameni care vrem să facem
antroposofie împreună într-o grupă. Nu mă refer la
Societate în întregul ei, asta e un pic mai greu, astăzi
vreau să vorbesc despre comunitatea mică dintr-un oraş.
Oamenii se întâlnesc, lucrează împreună. Ce se întamplă
acolo? Primul lucru este să vedem cum se raportează
omul la o asemenea grupă. O asemenea grupă, să zicem
că este un fel de instituţie, e ceva care s-a creat de către
om. Sunt nişte legături între oameni. În decursul
evoluţiei omenirii vedem că la începuturi, când oamenii
au început să facă ceva împreună, era mai important ce
făceau ei, decât persoana care era activă acolo. Respectiv
individul în acel moment era în slujba instituţiei şi spun
instituţie la tot ce era, chiar dacă numim asta familie sau
un templu egiptean. Atunci nu conta individul, atunci
conta instituţia. Se mergea atât de departe în această
direcţie, ca să vă dau un exemplu, încât la egipteni dacă
cel care oficia cultul în templu făcea o greşeală în timpul
oficierii, după aceea era omorât. Conta mai puţin omul,
sau chiar deloc – conta instituţia. Dar astăzi cine s-ar lăsa
omorât chiar dacă a făcut greşeli imense? Nimeni! Şi nu
mai găsim acest lucru normal. Şi astăzi spunem: Bine, eu
vin la această instituţie, dar la ce îmi foloseşte mie? Şi
acest lucru este corect! În ziua de astăzi când trăim în
epoca de cultură a individualităţii, nu mai este omul cel
care trebuie să slujească instituţiei, ci instituţia trebuie să
slujească omului. Este o regulă de bază. Deci o grupă de
lucru antroposofică nu este făcută de dragul grupei, ci
este făcută ca să slujească oamenilor care lucrează în ea.
Şi ce dispare atunci? Ce este potrivit timpului nostru?
Trebuie să dispară orice impuls autoritar. Nimic ce are
de-a face cu autoritatea nu mai este potrivit timpului
nostru. A fost unul dintre lucrurile pe care Rudolf Steiner
s-a străduit să le aducă în viaţă. De ce?

Existau în perioada aceea, aşa cum am spus, diverse
grupări şi persoane pornite din Antroposofie care ziceau
„Eu nu mai am nimic cu Societatea asta care există, cei
de acolo îmi sunt străini”. Erau acolo structuri ierarhice,
un mod formal de a se comporta unul cu altul care venea
din tradiţiile burgheze şi aristocratice. Mulţi din cei legaţi
de antroposofie spuneau: „Eu nu vreau să am nimic dea face cu astea, eu mă simt îngrădit prin structurile
impuse de autoritate”. Şi unul dintre primele lucruri a
fost atunci ca la înfiinţarea Societăţii Antroposoce
Generale să se lase la o parte acest mod formal-ierarhic,
să nu mai existe în sensul acesta nicio autoritate.
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Cine lucrează cu tinerii în ziua de azi - şi eu iubesc să
lucrez cu tineri - observă că toţi se răzvrătesc împotriva
oricărei autorităţi. Şi este firesc. Dar atunci brusc, dacă
eşti consecvent acestui principiu, ai în jurul tău oameni
pe care nu îi mai poţi controla, care fac lucruri care poate
nu îţi plac. Se întâmplă de multe ori, nu? Vine câte-un
ciudat şi face ceva, de exemplu vă vorbeşte ceva aici şi
trebuie să îl ascultaţi. Şi se naşte întrebarea, ce facem întro asemenea situaţie? Şi este clar că singura soluţie este
de a dezvolta toleranţa. Fără toleranţă nu mai merge,
dreptul pe care mi-l acord mie de a fi eu însumi, trebuie
să îl acord şi celuilalt de a fi el însuşi. Dacă nu cultiv
această toleranţă consecvent, voi merge doar din conflict
în conflict sau mă voi măcina pe mine însumi. Dar, dacă
sunt consecvent din aceste motive, să le zicem pentru
început „igienice”, dacă nu vreau să distrug ceva, să
îmbolnăvesc ceva, mă voi strădui să fiu tolerant. Dar pot
eu să mă lupt să clădesc această toleranţă în mine?
Evident doar într-o oarecare măsură, pentru că
întotdeauna cel din faţa mea îmi trezeşte o trăire interioară pe care nu o pot controla decât în parte. Iar dacă
încerc să evit aceste trăiri pe care nu le pot controla, în
mod normal observ că ar trebui să dezvolt în loc de
toleranţă indiferenţă. Însă indiferenţa nu duce niciunde,
ci ne separă de ceilalţi.

Acum ajungem la un alt lucru care se cere legat de o
ramură antroposofică de studiu. Nu se cere în sensul că
ne cere cineva, dar este un lucru care urmează firesc şi el
este educaţia de sine. Trebuie să mă educ pe mine,
trebuie să îmi educ slăbiciunile mele, dacă vreau să fiu
tolerant şi nu să mi se ridice părul în cap când face unul
ceva, care, datorită modului în care eu sunt constituit,
îmi cade greu să suport. Pentru că mintea poate foarte
uşor să spună: „Acum voi fi tolerant”. Dar partea din
mine pe care nu o controlez nu face asta, din păcate. Şi
în mod firesc ajungem la o educaţie de sine şi în mod
firesc ajungem la întrebarea: Cum mă comport faţă de
slăbiciunile mele? Şi nu mai devine atunci dezvoltarea
esoterică ceva care o fac ca să tind către stele, sau din cine
ştie ce alte impulsuri egoiste, ci devine un fapt de viaţă
concret. Dacă în inima mea port la modul cel mai cinstit
acest impuls de a face antroposofie împreună cu alţii, din
această necesitate dezvoltată consecvent ajung la o
dezvoltare esoterică. Îmi dau seama că pentru a fi în stare
să fac lucrul acesta, trebuie să mă schimb eu pe mine. Şi
vedem deja două gesturi pe care le presupune o comunitate, o ramură antroposofică. O dată este socialul, am
de-a face cu ceilalţi, şi apoi intervine modul în care mă
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manifest faţă de ei. Dar coloana vertebrală a acestui lucru

este de fapt educaţia de sine, sau hai să îi spunem
educaţia esoterică a fiecărui om din grup, liber consim-

ţită, fără autoritate, fără a da socoteală.

Vreau să discutăm şi despre unde duce această educaţie

esoterică. Va duce în mod obligatoriu la ceea ce Rudolf
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legate de miezul nostru adevărat şi să le dea urmare. Ea

singură doar din ea însăşi nu este în stare să-şi găsească

orientarea.

Aici vreau să vă dau un exemplu. Emil Molt era patronul
fabricii de ţigarete Waldorf Astoria din Stuttgart şi un

antroposof convins. Dorind să facă ceva pentru angajaţii

Stainer a descris drept întâlnirea cu Micul Păzitor al

săi a organizat pentru aceştia, proveniţi dintr-un mediu

fiu nepărtinitor şi în acelaşi timp participant la viaţa

călătorie în Elveţia şi a trecut şi pe la Dornach pentru a-l

Pragului, întâlnirea cu dublul nostru. Este foarte greu să

socială, dacă eu nu încerc să îmi dezvolt acele facultăţi

de a-mi pune un pic lateral faţă de mine, pentru anumite
momente cel puţin, partea pe care nu o stăpânesc, aşanumitul dublu.

Să zicem că avem pentru prima dată în istoria omenirii

social scăzut, cursuri de educare. Apoi într-o zi a făcut o

auzi pe Rudolf Steiner şi s-a nimerit că acesta tocmai a

vorbit într-o conferinţă despre faptul că Eul superior ne
întâmpină în întrebările pe care ni le pune viaţa. Mişcat

de cele auzite şi-a adus aminte că muncitorii săi îi

spuseseră cum că, ce-i drept, este foarte frumos ce face

o instituţie care încearcă să nu practice autoritarismul. Să

el pentru ei, însă ei sunt adulţi şi mult mai bine ar fi să îi

comparaţie. La egipteni autoritatea şcolii de misterii era

apărut în Emil Molt impulsul care s-a concretizat în

ne întoarcem la misteriile mai vechi, ca să facem o

atât de puternică încât mergea până în viaţa de zi cu zi a
felahului care trăia pe malul Nilului, care când se spăla

făcea un act cultic, pentru că aşa i se spusese la templu.

Când îşi făceau meseria acei oameni făceau un act cultic,

când s-au construit piramidele, în perioadele de înflorire

a culturii egiptene, acei oameni nu erau sclavi, aşa cum

erau în epoca greco-romană, ci era un serviciu divin pe

care îl făceau. Şi îl făceau pentru că li se spunea din aceste

centre iniţiatice. Este foarte interesant de studiat cum era

ajute pe copiii lor. Din recunoaşterea acestei întrebări a

înfiinţarea primei Şcoli Waldorf.

Fiecare dintre noi are asemenea „întrebări”, trebuie doar

să le auzim şi astfel ne vom găsi orientarea. Nu contează

cât de mari sau de mici sunt cele ce le vom descoperi ci

contează să le găsim, iar aceasta se face doar în relaţia cu

cele din jur. Foarte concret trebuie să ne reprezentăm că

noi suntem de fapt cele din jurul nostru, că într-un

anumit sens este o iluzie să ne reprezentăm a fi ca destin

punctuali în trupul nostru, ci doar că noi dobândim

conştienţa unui egiptean. Să vă dau un exemplu exoteric.

conştienţă de sine şi recunoaşterea a ceea ce suntem ca

matematică care au doar enunţ şi rezultat, fără a se arăta

recunoaşte ce avem de făcut. Acest lucru nu ne fură

Puteţi vedea că în Egiptul antic există multe probleme de

destin de împlinit în şi prin acesta, iar atunci vom

rezolvarea. De ce? Pentru că egipteanul obişnuit nu

libertatea ci o împlineşte cu adevărat, pentru că el este o

egal cu b şi b este egal cu c atunci a este egal cu c. Asta

am ştiut, atunci când încă nu eram născuţi, însă acum am

putea să gândească. Nu putea să spună că, dacă a este

era ceva ce îl depăşea şi care a apărut abia în cultura

greacă. Egipteanul nu era în stare să facă aceste lucruri

şi de aceea avea nevoie de autoritate şi o recunoştea

într-un mod firesc. Astăzi însă putem fiecare gândi şi nu

mai acceptăm o ghidare străină şi nici norme de

comportare.

recunoaştere a ceva, o cunoaştere din nou a ceva ce odată

uitat şi trebuie să ne aducem din nou aminte. Nicio
cunoaştere nu ne obligă la ceva ci ne ajută, iar în modul

în care putem reacţiona faţă de ea se manifestă

întotdeauna individualitatea şi implicit libertatea

noastră.

Această cunoaştere de sine, în sensul cunoaşterii Eului

Dar atunci, cum ne găsim orientarea? Putem să facem ce

superior care vorbeşte din alţii sau din situaţii, este din

Cele ale noastre sunt cele legate de destinul nostru. Cum

abstract ci foarte concret, manifestându-se în dorinţa cel

individualitatea noastră în sensul adevărat, Eul nostru

entă dorinţa a ceea ce vrea el să devină prin faptă pentru

vrem, însă care sunt lucrurile care sunt „ale noastre”?

le găsim? Rudolf Steiner s-a exprimat foarte radical:

superior nu se găseşte în noi, ci în jurul nostru. Eul de zi

cu zi, individualitatea obişnuită, discursivă, egoistă

trebuie doar să discearnă din întrebările rostite sau

nerostite pe care ni le pune viaţa, pe cele care sunt cele

nou un exerciţiu esoteric. Eul superior nu este ceva

mai adesea nouă, inconştientă de devenire. Este inconştică centrul conştienţei noastre este prea plin de eul

mărunt, de zi cu zi. Împlinirea unei grupe de oameni ce

au de-a face unii cu alţii se face cu atât mai bine, cu cât

cei din ea se ocupă mai intensiv de acestea. Lăsaţi-i pe
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ceilalţi să vă „spună” cine sunteţi şi ce aveţi de făcut. Sau
chiar mai mult, aflaţi în acest sens cine sunt ceilalţi şi
sprijinti-i fie pe ei înşişi, sau duceţi voi la împlinire cele
ce ei ar trebui să fie şi dintr-o cauză sau alta nu sunt.
Credeţi că este important cine anume face un lucru care
se cere făcut în acest sens? Nu, nu este de loc, doar pentru
eul de zi cu zi poate fi aceasta important.

Iată o a doua calitate cerută de dezvoltarea noilor misterii
aşa cum se poate înţelege că a vrut să le fondeze Rudolf
Steiner. Dacă se urmăreşte viaţa se poate vedea că toate
cele date de el au venit ca răspunsuri la întrebările din
jurul său. Educaţia Waldorf, agricultura biologic-dinamică, medicina antroposofică, pedagogia curativă,
culturile Comunităţii Creştinilor, toate au venit ca
urmare a unor întrebări.

Dar această căutare a Eului superior în sens esoteric
conduce în ziua de azi către exerciţiile karmice.
Practicarea lor duce la aflarea vieţilor trecute proprii sau
ale altora, arată cauzalităţi, conştientizează şi mai intens
direcţii de dezvoltare, explică lucruri care altfel ar părea
de neînţeles. Ar fi greşit să ne imaginăm că doar Rudolf
Steiner a fost în stare să afle câte ceva despre vieţi trecute,
ci în ziua de azi datorită schimbărilor în constituţia
omenească tot mai mulţi oameni o pot face. Există cărţi
cu asemenea relatări pertinente, există simpozioane,
grupe de lucru. Am întâlnit asemenea oameni şi am
întâlnit şi situaţia în care şi eu şi un altul descriam o viaţă
trecută a unei persoane în acelaşi fel. Vă spun aceasta nu
pentru că cel care practică asemenea exerciţii riguros şi
ştiinţific ar avea nevoie de o confirmare exterioară, ci
pentru a vedea că pot avea loc întâlniri spirituale care să
le cuprindă şi pe acestea.

Am vorbit mai înainte despre destinul membrilor
Societăţii Antroposofice, despre apartenenţa lor la
curentul platonic sau aristotelian. Aş vrea acum să dau
un exemplu aflat din cercetarea spirituală a unor
asemenea apartenenţe şi a urmărilor lor. Se va vedea
cum explică ele o anumită situaţie din perioada actuală.

În perioada egipteană a templelor exista o tânără fată a
cărui destin poate fi urmărit până în ziua de azi.
Respectiva fată, când era mică avea perioade de absenţă
şi părinţii au remarcat că este ceva cu ea care îi creează o
anumită deschidere către spiritual iar ca urmare au duso la templu. La templu a fost luată şi pregătită şi şi-a
făcut iniţierea, cum se făcea iniţierea pe acele vremuri.
Erau o serie de exerciţii care culminau cu aşa numita
perioadă a somnului iniţiatic sau a morţii inţiatice de trei
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zile. Preoţii vedeau dacă o iniţiere a reuşit după modul
cum se trezea cel care a fost în somnul mistic, vedeau ce
aduce el din lumea spirituală. În acea perioadă sufletele
celor aflaţi în somnul iniţiatic trăiau o călătorie în lumea
spirituală, se întorceau înapoi în trup şi li se imprima în
trup amintirea celor trăite, iar ei puteau apoi să vorbească despre lumea spirituală ca despre o experienţă
concretă. Nu mai era un lucru care era dat în povestiri,
imagini, prin participare la cult, ci era ceva concret trăit.
Ei, la această fată, care nu mai era acum aşa de tânără –
ea a stat câţiva ani acolo, era tânără, dar nu mai era copil
- s-a remarcat următorul lucru: în momentul în care a
ieşit din starea respectivă, a fost în stare ca pentru
anumite momente, şi după iniţiere să se facă pe ea însăşi
ca un fel de vas, ca un fel de receptacul, în care acţionau
fiinţe spirituale. Şi atunci vorbea şi spunea lucruri de
natură spirituală, pe care nici măcar ea nu le înţelegea,
total diferite de conştienţa ei de zi cu zi. V-am spus că
egiptenii erau foarte diferiţi şi nu înţelegeau raţional
acele lucruri, deşi ele aveau şi un caracter logic.
Caracterul logic, raţional va conta abia mai târziu. Ceea
ce reuşea ea să intermedieze celorlalţi, asta era important. Uneori, oamenii care o ascultau, sufereau prin
această ascultare o transformare sufletească. I s-a permis
acestei fete să trăiască acolo în templu, oarecum izolată
de ceilalţi, să nu participe la munca de templu, care era
un cult, un ritual care se repeta, ci să stea singură şi să
împletească coşuri. Din când în când veneau oameni la
ea pentru a o asculta şi pentru a-şi găsi prin această
legătură cu spiritualul. Exista acolo o altă femeie care îi
aducea crengile din care se făceau coşurile. Cele două au
avut o relaţie foarte interesantă, un destin antroposofic,
căci despre asta vreau să vorbesc.

În viaţa următoare s-au născut în Sudan, ca evrei. Au
existat evreii care proveneau din curentul pornit de la
regina din Saba, iar ei erau de data aceasta doi bărbaţi,
doi tineri, care avuseseră o pregătire spirituală, aşa cum
aveau pe vremea aceea evreii şi erau în perioada
platonismului. Nu aveau de-a face cu Grecia, trăiau acolo
în Sudan. Egiptenii au făcut o incursiune războinică în
ţinutul lor iar ei au fost prinşi şi luaţi sclavi iar apoi au
fost vânduţi în Grecia unui aristocrat, care aparţinea
şcolii platonice. Acest aristocrat mergea la şcoala
platonismului şi venea acasă şi era aşa de entuziasmat
de ceea ce învăţau ei - şi ştiţi că grecii, atunci când citeau,
nu citeau în gând ci citeau cu voce tare - încât venea
acasă şi citea cu voce tare şi nu numai că citea ci îi plăcea
să spună aceste lucruri, şi acolo era sclavul de faţă, care
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fusese respectiva împletitoare de coşuri în Egipt. În acea
perioadă oamenii încă îşi puteau transmite unul altuia
într-un mod care s-ar numi astăzi telepatic cele gândite,
iar aceasta era o metodă folosită în şcolile greceşti de
filosofie. Era suficient ca un om să gândească ceva
intensiv şi acele gânduri se desfăşurau şi în cei ce îl
ascultau cu dăruire. Şi aşa a ajuns să ia acel sclav în el
influenţe ale culturii filosofice greceşti, pe când celălalt
sclav, fata care în viaţă trecută aducea crengile, a avut
toată viaţa faţă de prima o atitudine pe care aş putea-o
descrie aşa: De ce te-ai lăsat dus de acest curent cultural,
noi suntem aşa cum suntem, noi suntem evrei sudanezi,
avem propria noastră moştenire culturală, avem propriul
nostru drum cultural, de ce ai acceptat tu ceea ce vine
din cealaltă parte de la greci? Cei doi aveau o relaţie
foarte strânsă, au trăit până la sfârşitul zilelor în aceeaşi
casă, iar tensiunea aceasta a continuat între ei. Şi este
interesant de văzut, o să sar acum peste nişte vieţi, este
interesant de văzut cum s-au găsit cei doi, împletitoarea
de coşuri şi cea care îi aducea crengile în secolul al XXlea. Şi pentru că au avut mai multe vieţi împreună şi
pentru că au avut mai multe conflicte au hotărât ei ca
destin să se căsătorească. Împletitoarea de coşuri s-a
legat de mişcarea antroposofică, iar cea care îi aducea
crengile doar în parte. Şi în viaţa aceasta, dacă îţi îndrepţi
atenţia asupra lor se poate vedea, şi ştiţi acum care a fost
motivul, continuarea problemei avute în încarnarea din
perioada lui Platon. Nu au fost în contact cu Platon, au
fost în contact cu unul din elevii şcolii care provenea de
acolo. Pentru că cealaltă a spus: Eu nu vreau să am de-a
face cu lucrul acesta - îmi este străin, dar în viaţa aceasta
acea aducătoare de crengi poartă în ea – cumva
inconştient – întrebarea: Oare cum ar fi chestia asta cu
antroposofia, este ceva care mie îmi spune ceva? Însă nu
are deschiderea atât de firească şi naturală pe care o are
cealaltă şi trebuie să se lupte cu ceea ce nu a luat cu
câteva vieţi înainte, pentru că trăieşte în ea o atitudine
ambivalentă, în acelaşi timp observă că în antroposofie
este ceva valoros şi totodată are şi o oarecare respingere
a ei, ca şi cum prin ea şi-ar pierde propria identitate.

Se poate vedea deci, că în momentul când ajungi să
cunoşti legături karmice, să le vezi, mult mai clar îşi poţi
da seama cum ai putea să-ţi orânduieşti viaţa. Am spus
asta, acum trebuie să recunosc, şi ca o mică experienţă,
pentru că nu am mai prezentat niciodată asemenea
rezultate concrete de cercetare spirituală în România. Dar
trecând peste asta, lăsând povestea la o parte, atunci
când cauţi un mod de a vedea cum să-ţi organizezi viaţa
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- pentru că deşi avem acum libertatea ca posibilitate, spre
deosebire de vechii egipteni, noi avem astăzi un număr
mult mai mare de încarnări, din ce în ce mai personalizate, mai individualizate şi acestea creează karmă.
Egiptenii nu aveau nici pe departe o karmă atât de
intensă cum avem noi, şi atunci îţi dai seama că în
interacţiunea cu ceilalţi poţi să descoperi ce ai de împărţit
cu ei. Şi să faci ceva din lucrul acesta. Asta nu te obligă
la nimic, nu te forţează, dar este un ajutor. Se poate vedea
din nou cum educaţia esoterică apare ca o necesitate.
Dacă iei lucrurile astea în serios, apare ca o necesitate. Şi
să nu vă închipuiţi că oamenii care pot să vadă asemenea
legături karmice sunt atât de rari, nu, sunt mulţi. Am
avut şansa de a întâlni mulţi asemenea oameni. Aşa este.
Şi să discut lucruri care s-au revelat prin cercetare
spirituală şi să văd cum coincid. În momentul când unul
şi altul descriu o viaţă a cuiva la fel, dobândeşti un
sentiment de încredere, nu? Şi vă recomand din toată
inima să luaţi lucrurile astea în serios să le priviţi în
acelaşi timp ca sfinte şi totuşi nu atât de sfinte încât să
credeţi că nu sunt cu putinţă şi să nu le practicaţi. Lucrul
acesta apare acum ca o datorie. Dacă eşti într-adevăr
antroposof, iei lucrurile astea în serios şi faci ceva cu ele.

Dar încă nu am ajuns la ceea ce aş putea numi esenţa
noilor misterii. Am pus întrebarea: De ce sunt aceste
misterii noi, de ce nu a ajuns maldărul de cărţi şi de
conferinţe ţinute până în anul 1923? Rudolf Steiner a zis:
Facem totul nou, acum noile misterii. Înainte misteriile
erau făcute ca o revelaţie de sus, inclusiv până în 1923
aşa erau. În ce sens? Bineînţeles, conştient în gândire de
individualitate sa - putem spune - dar mergea omul la el
în cameră şi acolo medita şi afla ceva despre lumea
spirituală. Sau lua de exemplu ceva din natură şi studia,
făcea goetheanism. Sunt lucruri care până în ziua de
astăzi sunt absolut valabile.

Ce e nou atunci? Dacă la primul criteriu pe care l-am
văzut, cel al toleranţei şi al libertăţii am putea spune că
are de-a face cu legea sociologică fundamentală, cum a
descris-o Steiner, cu instituţia faţă de care la începutul
umanităţii individul era total în slujba ei, iar odată cu
evoluţia ajunge să se elibereze de instituţie şi instituţia
să fie în slujba lui, noile misterii au de-a face cu ceva ce
Steiner numeşte fenomenul social original. În momentul
în care doi oameni se află faţă în faţă şi unul dintre ei
vorbeşte, cel care vorbeşte se străduieşte permanent să
fie treaz, să îşi menţină conştienţa trează, iar celălalt, dacă
ascultă cu adevărat, face un gest de deschidere sufletească, de retragere a individualităţii într-o oarecare
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măsură din sufletesc-spiritualul lui şi lasă sufletescspiritualul celuilalt să se manifeste în el.

Dieter Bruel a avut o idee genială şi a comparat aceasta
cu cultul religios. Şi zice aşa: Există nişte faze ale cultului
religios care sunt aceleaşi ca şi fazele unei discuţii în
sensul fenomenului social original. Prima fază a cultului
religios este vestirea, a doua este jertfa, a treia transsubstanţierea şi a patra este comuniunea.

Vestirea sau curăţarea au loc în momentul când mi le las
pe ale mele deoparte şi îl ascult pe celălalt. A doua fază,
sacrificiul, cere nu numai să îmi las propriile porniri, ci
efectiv să renunţ la o parte din conştienţa de sine, pentru
că nu pot să îl ascult pe celălalt cu adevărat şi în acelaşi
timp să am o conştienţă de sine perfectă, totală. Deci fac
un sacrificiu. După aceea trans-substanţierea este atunci
când, în sacrificiul acela care a avut astfel loc, celălalt îmi
poate depune ceva, trans-substanţiază sufletesc-spiritualul meu cu sufletesc-spiritualul lui. Şi după aceea fac
o mişcare, a patra, revin la mine. Şi văd cu Eul meu ce
am descoperit în mine însumi. Ce am găsit acolo ca
urmare a celor depuse de celălalt? Şi s-ar putea ca urmare
a ce mi-a spus celălalt să urmeze nişte vorbe, sau o faptă,
sau o intenţie, sau mai ştiu eu ce. Aceasta este un fel de
comuniune între mine şi celălalt.
Aceasta este esenţa noilor misterii, aceasta este esenţa
care în educaţie esoterică nu a mai fost niciunde până
atunci în lume, şi această esenţă o găsim la Alcoolicii
Anonimi, la mişcările New Age, unde oamenii vorbesc
unii cu alţii de-adevăratelea. Şi o găsim din păcate destul
de puţin la mişcarea antroposofică, unde se vorbeşte
mult în sensul vechilor misterii, încă intelectual, la nivel
de cap, autoritar. Şi astea aparţin de ceea ce v-am spus
că voi numi teosofie.

Ce nu au celelalte mişcări spirituale care au apărut în
ziua de astăzi şi care poartă ceva din caracterul noilor
misterii? Nu au caracterul ştiinţific, deci ei au între ei
acele schimburi intense, dar nu au caracterul ştiinţific al
înţelegerii celor trăite spiritual şi spun aiureli de te doare
mintea. Inclusiv unii antroposofi zic aiureli, cu fiinţe
elementare cu cizme de cauciuc roz. Dar este părerea
mea profundă că Steiner când a spus Noile Misterii, nu
a adus încă o învăţătură nouă, adăugată la acelea pe care
le-a dat până atunci. Nu învăţătura, ci acest mod - ca
atunci când oamenii stau de vorbă unii cu alţii să se
releve ceva de la unul la altul - este inima noilor misteriil.

Şi acum, dacă tot e vorba să fim aşa docţi şi cât am citit
noi antroposofie, se poate căuta în conferinţa „Ce face
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îngerul în corpul astral al omului” şi acolo zice Steiner
că religia viitorului va fi perceperea spiritualului în
celălalt om. Şi credeţi-mă, asta se întâmplă, şi toată lumea
dacă are un ochi cu adevărat deschis, va vedea că se
întâmplă. Să vă dau un exemplu. Eram la Brachenreuthe
în Germania unde lucram pedagogie curativă cu copii cu
handicap. Şi se făcea acolo aşa numita conferinţă
pedagogică, creată de Karl Koning - care şi el a fost un
om care a făcut multe lucruri bune - şi aceea avea un
mers foarte strict. Se adunau acolo toţi oamenii care
aveau de-a face cu un copil, puteau să fie şi 20. Mai întâi
se face o descriere fizică a copilului, copilul nefiind
prezent. După aceea se face anamneza, mersul vieţii,
absolut tot, rapoarte, cum e acasă, cum e la şcoală, cum
e la terapii, cum e acolo, cum e dincolo, după anumite
puncte de vedere. Se încearcă să se construiască o
imagine care să trăiască în sufletul tuturor celor prezenţi.
Se poate discuta cum astea se aseamănă - dar acum
timpul nu ne permite - fazelor prin care trece omul şi
când îşi face meditaţiile la el în cameră şi merge până la
intuiţie şi chiar mai departe. Se întâmpla şi acolo, într-o
grupă, şi nu era o meditaţie în genul celor de la New
Age, că stăm toţi pe podea, unul zice ceva şi vai ce
frumos am meditat împreună. Ci era un lucru perfect
conştient şi controlabil şi se putea trăi cu adevărat cum
apare acolo în grup o imagine a copilului. Oamenii
construiau acea imagine, discutau după aceea liber şi
plecau acasă. Şi se întâlneau peste câteva zile şi vedeau
ce le-a vorbit acea imagine, ce impulsuri s-au născut în
ei. Aceasta este o inspiraţie iar prima fază de descriere şi
aprofundare în imaginea copilului este o imaginaţie.

Să vă dau un exemplu: aveam o fetiţă care nu avea un
handicap foarte puternic, putea să priceapă destul de
mult, dar avea o personalitate extrem de slabă. O colegă
de cameră şi o prietenă de-a ei care era foarte voluntară,
făcea cu ea ce vroia. Dacă i-ar fi spus: „Mergi la fereastră
şi scoate limba”, aproape că s-ar fi dus. Cei care aveam
de-a face cu ea ne-am întrebat: cum să-i dezvoltăm
conştiinţa de sine? Conştiinţa de sine în sensul acesta se
dezvoltă în comunicarea cu ceilalţi, în opoziţia faţă de
lume, aşa este prima dată. Şi din cel puţin două locuri a
venit în mod independent exact acelaşi impuls, aceeaşi
idee. Această idee nu se putea deduce mecanicintelectual şi nici nu era ceva de găsit în cărţi. Am zis: O
îndrumăm să se joace cu respectiva colegă de cameră
jocuri de genul „Nu te supăra frate”. Pentru că la „Nu te
supăra frate” te confrunţi cu celălalt, încerci să îi iei
piesele, dar confruntarea nu este nici cu ceartă, nici cu
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supărare. Dar e o confruntare de la eu la eu care duce la

întărirea conştienţei de sine. Sau când joci „Roşu prinde”,

din nou, încerci să iei cărţile celuilalt, deci tu să îi faci

ceva celuilalt, dar într-o formă de joc.

Se putea trăi în aceste conferinţe cum fiinţa copilului

devine acolo atât de vie în noi şi cum aduceam acest

element inspirativ, cum acel element inspirativ trăia în
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multe şi eu încerc să îmi fac o imagine, pentru că eu nu

prea îmi dau seama ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi a
activităţii lui, pentru că nu sunt acolo, dar datorită

faptului că am avut un pic aşa de deşteptăciune să-l

ascult, am schimbat radical proiectele noastre şi ceea ce

voiam să facem de cel puţin două ori. Sunt lucruri care

nu mi-a spus el direct că trebuie schimbate pentru că nu

noi când ne întâlneam şi ne făcea să spunem: Aha, în

îi erau conştiente, deşi le purta în el. El a vorbit, eu am

direcţii terapeutice, pe care după aceea le puneam în

şi după aceea când am venit la loc după cum am descris

direcţia asta trebuie să mergem. Deci începeam să dăm

ascultat, am făcut acest gest de a lua în mine cele spuse

practică în viaţa de zi cu zi. Iar punerea lor concretă în

mai sus, în acea comuniune, i-am zis: Dar măi Tibi, n-ar

intuiţie.

dreptate.

practică, nu în mod mecanic ci viu, în moment, era o

fi mai bine dacă aşa şi aşa? Iar el a zis: Ba da, să ştii că ai

Eu cred că aceasta este cheia Noilor Misterii. Noile

De fapt el m-a învăţat pe mine, dar nu a ştiut că mă

acest sens se revelează spiritualul. După cum am spus,

lucruri care se pot trăi şi într-o grupă de studiu. Şi dacă

Misterii sunt cele care se întâmplă de la om la om. În

nu în mod intelectual. Şi dacă grupa respectivă de

oameni lucrează aşa cum trebuie împreună, nu numai că
află unul despre altul lucruri deosebite, dar se poate

percepe clar, cel puţin la nivel de simţire sufletească, cum
în acea grupă ajung să trăiască fiinţe spirituale, de

exemplu Îngeri. Sau fiinţe de altă natură, care acţionează

învaţă. Şi astea sunt lucruri care se pot trăi. Şi astea sunt

grupa de studiu nu trăieşte asta, nu e antroposofică,

pentru că să îmi fie acum cu iertare, voi fi acum un pic

unilateral, acum câţiva ani m-a întrebat un prieten din

afara ţării cum e cu Societatea Antroposofică din

România, iar eu i-am zis, avem o Societate Teosofică care

se numeşte Antroposofică. Cum am zis, un pic exagerat.

în grup. Un om nu poate să facă asta singur. Drumul

Dar şi adevărat în acelaşi timp.

facem noi în cămăruţa noastră se adaugă însă acest drum

în estul Europei, ce înseamnă antroposofie în vestul

vechi îşi păstrează şi el complet îndreptăţirea. La ceea ce

nou şi dacă-l practicăm, acest drum nou aduce rezultate.

Şi nu trebuie să fiu un iniţiat, nu trebuie să fiu un om

perfect, nu trebuie să fii cine ştie ce, ca să-l practici –

trebuie să ai dorinţa de a-l întâlni pe celălalt. Vedem

acum ce omoară acest drum. Pentru că în aceeaşi măsură

Acuma haideţi să ne uităm la ce înseamnă antroposofie
Europei. Numesc vest, restul Europei. Există aici în Est

faţă de Vest o tendinţă instinctivă şi firească aş zice către

ceea ce se cheamă înţelepciune. Stai aici de vorbă cu un

om oarecare de pe stradă şi îţi spune aşa nişte lucruri

pline de înţelepciune. Estul are această tendinţă către

cu noul trăiesc în noi şi impulsurile vechi, care îl omoară:

înţelepciune. Dar nu este personalizată, nu este lucrată

am citit şi nu din ceea ce am trăit, teama de a spune

aceştia, antroposofii, în grupă închisă, acolo este lumea

autoritatea, intelectualismul, vorbitul doar din ceea ce

lucruri care să ne pătrundă până în adevărul fiinţei

noastre.

Aşa sunt lucrurile că eu lucrez împreună cu Tiberiu

Resiga la proiectul de agricultură biologic-dinamică. De

fapt el lucrează şi eu mai stau de vorbă cu el, că eu am

altă slujbă. Şi noi trebuie să comunicăm, să vedem ce e

de făcut. Şi cum stăteam noi odata de vorbă i-am zis: Mai

Tibi, ştii care au fost momentele cele mai bune pe care leam avut împreună? Cele în care am fost cu maşina, că

uneori mergem la Mediaş şi ne ia 3 ore dus 3 ore întors.

şi pătrunsă. Şi este o tendinţă către sectarism. Noi suntem
rea, şi avem o tendinţă de a rămâne în luma ideilor şi de
a nu pătrunde pe plan sufletesc. Dar binecuvântaţi sunt

acei oameni care reuşesc să se întâlnească pe plan

sufletesc.

În est există tendinţa de a avea conducători spirituali,

care au o uşoară alură de guru, „în Societatea

Antroposofică, cutare a zis că...” Educaţia de sine este un

lucru despre care se vorbeşte, dar se face mult prea puţin.
Îmi spunea Johanna Spalinger într-un moment de

disperare: Le vorbesc de educaţia de sine oamenilor care

Sau mergem la Sibiu, sau la Cluj sau mai ştiu eu pe unde

sunt activi în pedagogie curativă şi terapie socială şi ei

felul de lucruri. Tibi mi-a dat dreptate. Care au fost

exagerat, dar este un adevăr că eu am lucrat în alte ţări

am fost noi. Şi atunci stăm de vorbă în maşină despre tot

urmările acestui stat de vorbă? Tibi vorbeşte, îmi spune

nici măcar nu înţeleg despre ce este vorba. Poate era

cu tineri de 19 ani care spuneau, asta trebuie să schimb
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la mine, dacă vreau să lucrez cu acest copil. Şi se
străduiau să schimbe!

Pe de altă parte, vin aici la noi tot felul de oameni din
Vest, aş descrie că ei suferă de acţionarism, vin şi fac şi
mai au şi bani uneori şi prin asta putere. Ei stăpânesc
tehnici de dezvoltare sufletească şi tehnici de dezvoltare
socială şi ei ştiu lucrurile acestea şi le imprimă imediat
în voinţă. Tendinţa estului e, cum vine cineva din
străinătate să spună: Ce frumos, acum o să vină acela şi
totul o să fie bine. Trăiam aşa o prostie, că o şcoală
Waldorf aştepta să vină cutare din Germania, un om cu
anumite calităţi reale, să îi înveţe cum să ţină conferinţa
în şcoală pentru că ei nu reuşesc să tacă în timpul
conferinţei, vorbesc toţi odată – ştiu unde s-a întâmplat
aşa ceva. Iar cei care vin cu acest acţionarism, fac, dreg,
pun iniţiative pe picioare, pleacă şi ce se întâmplă cu
majoritatea iniţiativelor făcute astfel? Cad. Da, aşa este.

Bineînţeles că am descris aici cazuri extreme, tendinţe de
care cele două părţi de lume trebuie să se ferească,
pentru că există şi multe exemple pozitive, constructive,
acolo unde oamenii sunt conştienţi de pericolele care îi
pasc şi acţionează ca atare.

Ce lipseşte şi estului şi vestului de fapt în modul de a fi
firesc, netrecut prin autoeducare? Lipseşte o cultură a
mijlocului, lipseşte o cultură a inimii, lipseşte o cultură a
întâlnirii. Dar nu numai a întâlnirii că ne întâlnim şi
mergem împreună să bem o cafea sau o bere, deşi şi asta
poate avea o importanţă enormă, ci în acel sens adevărat,
al fenomenului social fundamental. Care după cum am

Cultura vie

văzut cere în acelaşi timp acea coloană vertebrală a

educaţiei esoterice a fiecăruia. Să zicem a educaţiei de
sine. Rudolf Steiner şi-a dorit ca Societatea Antroposofică

să aibă o totală deschidere faţă de lume, să fie cea mai

deschisă, cea mai democratică instituţie din lume care să

practice în acelaşi timp cel mai profund esoterism. Şi cred
că dacă ne-am apropia în mică parte de lucrurile pe care

le-am descris, am face nişte paşi în faţă.

Când am fost la ultimul simpozion de tineret de la Sibiu

a fost acolo un tânăr student venit pentru prima dată la
o asemenea întâlnire. El ne-a spus: Eu am fost la tot felul

de mişcări spirituale, dar o asemenea toleranţă ca la voi

nu am văzut niciunde. Aşa a spus el. Mi-a săltat inima-n

piept. Ce e drept la acea întâlnire am reuşit să cultivăm

acea toleranţă. Nu a fost nimeni cu autoritate, nu a fost

nimic forţat şi generaţia tânără caută asta. Caută

întâlnirea. Poţi să stai de vorbă pe teme antroposofice

profunde de nu se poate, cu aproape orice om de pe

stradă pe care ajungi să îl cunoşti. Şi să ai acel moment

de întâlnire cu el. Eu trăiesc într-un mediu unde nu sunt

antroposofi în viaţa mea de zi cu zi. Nevastă-mea, atât,
în rest nimeni. Şi pot să am asemenea întâlniri cu ceilalţi,
dar nu atunci când vin cu dogme, ci când stau să îi ascult

cu adevărat şi când răspund cu ceea ce într-adevăr

trăieşte în mine. Şi cred că acesta este secretul noilor

Misterii.

Vă mulţumesc.

Observare suﬂeteasca în natură
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Sânzienele
- un timp pentru a ne deschide sufletul şi cele 12 simţuri
Dirk Kruse
Traducere: Lucian Popescu
De Sânziene, mai ales, este timpul să ne deschidem
pentru lumea înconjurătoare, în special prin toate
simţurile noastre. De asemenea, avem foarte mare nevoie
de cele 12 simţuri pentru a ajunge la profunzimea
forţelor, a sufletului şi a spiritului din orice. Simţurile ne
pun în legătură cu tot ce ne înconjoară. În aceste timpuri
de pierdere a legăturii cu realitatea prin tehnicizarea
excesivă, o nouă deschidere şi înţelegere asupra
simţurilor noastre ne apar mai necesare ca oricând.

Utilizarea şi practica simţurilor –
fundamente

În orice observaţie fizică ne folosim de diferitele simţuri,
în funcţie de ceea ce vrem să sesizăm: o imagine, un
sunet, un miros etc.

În cazul observaţiilor suprafizice cuprindem realităţi nesenzoriale sau, mai bine spus, ne-materiale. Pentru a le
sesiza şi descrie, combinăm abilităţile celor 12 simţuri
(vezi, de ex. Rudolf Steiner, GA170, 12.08.1916 şi GA206,
22.07.1921).

Simţul gândului
Simţul Eului

Facem aceasta pentru a putea avea experienţe complexe,
cât şi pentru a crea cele mai potrivite combinaţii de
cuvinte pentru experienţele pentru care nu avem noţiuni.

Astfel, de ex., putem descrie o impresie ca fiind:
„melodios-aromată şi uşor-rotunjită”.

Pentru a realiza aceasta cât mai bine este importat să ne
dezvoltăm fineţea celor 12 simţuri.

Un exerciţiu simplu

Paşii de bază şi cel mai uşor lucru de practicat este să
lucrăm cu fiecare dintre simţuri, unul după altul. Putem
face aceasta în timpul unei plimbări, după ce ne-am
eliberat de gândurile noastre cotidiene.

Să încercăm să ne experiemntăm pe noi înşine şi mediul
din jur cu un singur simţ, pentru câteva minute. Dacă

Cele 12 simţuri sunt:

Simţul tactil

Simţul vieţii

Simţul mişcării

Simţul echilibrului

Simţul mirosului

Simţul gustului

Simţul văzului

Simţul căldurii

Simţul sunetului (Auzul)

Simţul cuvântului

Figura 1
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obosim putem lua o pauză. La final să avem 12
experienţe pentru toate cele 12 simţuri. Apoi putem
reflecta cum este cu fiecare tip de percepţie originară.

În cazul simţurilor ce adesea rămân mai puţin cunoscute,
să încercăm să ne concentrăm în interior şi în exterior
asupra lor: la simţul vieţii asupra vitalităţii, la simţul
cuvântului asupra cuvintelor din interior şi din exterior,
la simţul gândirii asupra gândurilor din lăuntru şi din
afară, la simţul Eului asupra personalităţii sau fiinţei.

După acestea, în mod normal lumea experienţelor va fi
mult mai fină şi mai bogată!

Iar aceasta ne pregăteşte în mod direct pentru o
observaţie suprafizică mai fină.

Elemente complexe

În percepţia suprafizică se ajunge la vieţuiri care pot fi
înţelese numai prin combinarea impresiilor senzoriale
ale diferitelor simţuri şi a noţiunilor corespunzătoare
acestora. Astfel, vieţuirile pot fi mai întâi descompuse în
elemente de bază şi înţelese – şi apoi prin recompunere
ajungem la cunoştinţe. Unele simţuri sunt orientane
îndeosebi spre corporalitatea proprie, altele spre raportul
om-lume – orientate mai mult spre sufletesc, şi altele mai
mult spre interior, ascunse spiritual1.
Următoarea clasificare schematică poate fi utilă pentru
exersarea simţurilor:
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Exersarea combinată a simţurilor este o pregătire pentru
percepţiile suprafizice.
Şi deschide calea spre diferite feluri de percepţii suprafizice!

Firesc, în fiecare percepţie senzorială există deja o parte
mai mică sau mai mare de percepţie suprafizică.

Un alt mic exerciţiu

Putem combina în mod conştient observaţiile pe care le
facem cu două simţuri, apoi cu mai multe. Primul pas:
observăm felul în care „se deschide” şi „se desfăşoară”
fiecare simţ în parte. Pasul doi: observăm interacţiunea,
de ex. noul care apare prin combinare. Pasul trei:
observăm particularităţile fiecărui simţ şi ale diferitelor
combinări! Este important să descriem în scris şi să
exprimăm artistic toate aceste observaţii.

Exemplu: Obiectul contemplat poate fi la început simplu,
apoi, mai complex. Adesea este bine să comparăm două
obiecte. Astfel, putem lua o bucată de fier şi una de cupru
sau un trunchi de stejar şi unul de mesteacăn sau
creşterea şi ofilirea. Apoi doi oameni şi felul în care merg
aceştia. Şi apoi două grădini alăturate etc.

Să exersăm şi să descriem la început impresiile pe care
le obţinem cu un singur simţ, apoi să le adăugăm pe cele
obţinute de al un alt simţ. Putem descrie sentimentele
neplăcute ce apar când se întâlnesc diferite simţuri, dar
şi ceea ce apare nou. În cele din urmă să unim impresiile

Observare suﬂeteasca în natură
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Legătura cu percepţia suprafizică

Putem de asemenea să observăm partea suprasensibilă
a percepţiilor senzoriale.

mai multor simţuri şi să decriem exact ceea ce apare.
Astfel caracteristicile diferitelor simţuri precum şi
combinaţiile lor devin transparente. Cu timpul vom
învăţa să observăm care simţ şi în ce mod anume este
prezent într-o experienţă suprafizică.

Prin astfel de exersări ale simţurilor ajungem în cele din
urmă la o abordare complexă, perspective şi previziuni
folositoare dezvoltării sufletului conştienţei şi a abilităţilor sociale corespunzătoare acestuia.

De aici reiese limpede că nu este vorba de clarvederea în
sine, ci de capacitatea de a face diferenţieri în cadrul acesteia.

Fiecare simţ se conectează diferit la obiectul percepţiei.
Dacă observăm cum se întâmplă aceasta în mod exact,
atunci putem observa şi partea suprasensibilă a fiecărui
proces de percepţie şi să-l examinăm pas cu pas. Dacă
ştim cum funcţionează percepţiile senzoriale până în
suprasensibil, le putem folosi pe acestea şi combinaţia
dintre ele mai conştient în cercetarea spirituală. Urmează
o privire de ansamblu asupra lor, potrivit indicaţiilor lui
Rudolf Steiner2.
Simţul tactil, simţul mişcării, simţul echilibrului, simţul
vieţii, simţul căldurii sunt la început orientate către
interiorul fiinţei umane.

Simţul olfactiv, gustul, vederea, auzul, simţul vorbirii,
simţul gândirii şi al Eului sunt orientate mai mult către
exterior.

Suprasensibil - după cum descrie Rudolf Steiner – „ne apar
intuiţiile prin simţul Eului şi al gândirii, dar doar urma din
acestea; inspiraţiile prin simţul căldurii şi vedere şi puţin
prin gust, dar umbrit, preluat, transformat în senzorial”3.
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În paşii percepţiei suprasensibile există următoarea
succesiune de bază a prezenţei/asistării simţurilor.

Pentru surprinderea percepţiilor suprasensibile şi a
imaginilor şi sunetelor ce le urmează, de exemplu găsirea
cuvintelor pentru cele experimentate/vieţuite, este
necesară, din nou, combinarea diferitelor simţuri. Doar
prin practică putem încerca să alegem în mod conştient
simţuri şi combinaţii de simţuri pentru a percepe. La fel
putem alege să adăugăm simţuri sau modalităţi de
simţire nefolosite pentru descriere sau pentru a munci
cu cuvintele.

Pe lângă ştiinţa spirituală, această sinestezie superioară
este în general o formă creatoare de direcţii pline de sens
pentru ştiinţă şi artă.

Puntea către organele sufleteşti de
percepţie

În activitatea de percepţie a simţurilor, în mod normal
Eul ia în stăpânire învelişul Eului, corpul astral, corpul
eteric şi apoi corpul fizic; dar această înstăpânire,
concentrare, direcţionare, deschidere sau lărgire a
corpurilor este foarte diferită, în funcţie de simţuri şi de
concentrarea percepţiei. În percepţia suprasensibilă ne
extindem forţele sufleteşti antrenate în claritate şi
sensibilitate, şi ne activăm organele eteric-astrale în
centrii noştri sufleteşti4 ai axei mediane lăuntrice. Cele 12
simţuri ne ajută şi la întrepătrunderi speciale, în
atingerea calităţilor eterice, astrale şi spirituale - toate
conduse de conştienţa intensificată a Eului nostru.

În cazul percepţiei suprasensibile observatorul se dizolvă
mai departe în corpul eteric şi în cel astral din ancorarea sa
în corpul fizic - aceasta poate fi numită „eliberare de corp”.

Pe perioada concentrării asupra forţelor de creaţie
eterice, corpul eteric - de exemplu puterea voinţei în
gândire - se dizolvă în afara corpului fizic şi este dedicat,
asemenea unui întreg organ de receptare, forţelor de
creaţie. Observatorul aduce apoi la sine şi în conştienţa
sa imaginile forţă în mişcare pe care le-a surprins - mai
mult sau mai puţin bi-dimensional5.

La perceperea sufletescului şi a spiritualului, observatorul trebuie de asemenea să dizolve corpul astral în
afara organizării corporale şi să îl conducă apoi înspre
sufletesc-spiritualul căruia i se dedică. Apoi fiinţa şi
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forţele sufletesc spirituale se pot acoperi cu această
substanţă sufletească - care este întotdeauna condusă şi
cu forţele eterice!6

Aşadar, poate în vacanţe ne putem lua timp să vedem
cum intrăm în legătură cu lumea noastră înconjurătoare
şi cât de minunată este fiecare din porţile celor 12 simţuri,
împreună cu ceea ce vine spre noi prin ele.

Note

Vezi şi Albert Soesman, „Cele douăsprezece simţuri”, Verlag

1

Freies Geistesleben.

Vezi GA 21, Von Seelenrätseln (About the Soul Riddles), 5.

2

Anhang; GA 115, 25. 10. 1909; GA 183, 25. 08.1918; GA 199,

08.08.1920; GA 293, 29. 08.1919;
Vezi GA 293, 29. 08. 1919

3

Vezi descrierea detaliată din GA 10, capitolul „Despre unele

4

efecte ale iniţierii”.

”...Acestea (imaginile vii pline interior) sunt imaginaţiuni reale, pe

5

care le experimentăm....bi-dimensional. ... ca şi cum gândirea este un

organ palpabil care umple întregul om, astfel încât simţim atingerea
într-un mod spiritual a unei lumi noi care apare, care încă nu este

adevărata lume spirituală, dar este ceea ce vreau să numesc lume a

forţelor de creaţie sau lume eterică. Cel care vrea să cunoască cu

adevărat etericul, trebuie să îl perceapă astfel” (GA 227, 20.08.1923).

„... aceasta este în special cunoaşterea imaginativă: a rămâne prins în

corpul fizic...dar în acelaşi timp, a deveni independent de el. ... Omul
se află pretutindeni cu corpul său eteric conectat la muşchii, oasele,

nervii corpului fizic.... Dar acum poate fi (ca într-un) vas de lut poros

(unde) nu ai nici conexiune cu partea interioară a pereţilor vasului de

lut. Astfel, în timp ce vederea imaginativă se află în corpul său, corpul

eteric nu ajunge la muşchi, în oase etc. ...Aşadar aceasta se datorează
vederii imaginative, nu celei inspirative. Vederea inspirativă, care

apare în timp ce conştienţa goală face ca omul să se afle în afara

corpului său fizic cu partea sa sufletesc spirituală. ... omul trebuie să

fie capabil să se afle cu totul în afara corpului său eteric cu Eul său şi
cu corpul său astral.” (GA 236, 30.05.1924).

„...Cunoaşterea imaginativă oferă dor lumea interioară...ca o lume de

imagini... . Şi oferă imagini ale cosmosului. Cosmosul însuşi... (paşi)
o privire în interior întâi prin inspiraţie, când lumea spirituală curge
în noi din exterior.” (GA 227, 20.08.1923).

„Şi dacă dorim să avem experienţa unui înger, a unui arhanghel, a

6

unui Spirit al personalităţii (Arhai), trebuie sa ne atingem gândurile.
Fiinţa trebuie să se acopere în gândurile noastre” (GA 161,
27.03.1915).
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Cancerul
– boala epocii noastre: cauze, prevenire, tratament Lisa Leroi
Walter Bühler

Partea I

Titlul original al lucrării din care face parte textul de faţă este: Leroi, Bühler, Werner „Krebs – die Krankheit unserer Zeit”, din seria de
Caiete de Igienă socială „Merkblätter für soziale Hygiene”. Traducerea în limba română a fost făcută de următoarea echipă: Diana
Sălâjanu, Adriana Onofrei (lector) şi Dr. Constantin Paxino (asistenţa ştiinţifică). Lucrarea a apărut la noi în seria de Caiete de
Igienă socială, editate de Triade, cu mulţi ani în urmă. Pentru a apărea în forma actuală, materialul a fost îngrijit de Daniela Lazăr
şi Steluţa Mureşan.

Cum ia naştere cancerul? Cum poate fi
prevenit?

constituţia omului şi vulnerabilitatea sau puterea de

autoapărare individuale au, totuşi, o importanţă

decisivă. Numai dacă dobândim o perspectivă de

Medicul e întrebat mereu: „Care e propriu-zis cauza

ansamblu asupra fiinţei umane ca întreg ne vom putea

printr-o singură propoziţie. Creşterea numerică a

celulure arbitrare din organismul nostru, împotriva

cancerului?” La această întrebare nu se poate răspunde

cazurilor de îmbolnăviri canceroase, care este, în zilele
noastre, a doua cauză a mortalităţii în lume în ceea ce

priveşte frecvenţa1, arată că această boală e legată de
obişnuinţele şi condiţiile noastre de viaţă, schimbate, ba,

elibera de teama că suntem la discreţia unor procese

cărora nu putem face nimic.

Corpul uman este un organism plăsmuit cu cea mai mare
înţelepciune şi alcătuit din celule. Acestea sunt însă

subordonate unor forţe şi principii de organizare mai

în ultimă instanţă, chiar cu imaginea noastră actuală,

înalte, pe care trebuie să le cunoaştem ca să putem judeca

cât şi lumea înconjurătoare au suferit schimbări

realităţii. De-abia acestea fac posibilă plăsmuirea

întru totul materialistă, despre om şi lume. Atât omul,

profunde, au avut loc procese evolutive, de pildă, în

domeniul ştiinţei şi tehnicii, cu care nici puterea de

înţelegere, nici conştienţa propriei responsabilităţi

umane n-au putut să ţină pasul. De aceea, sunt numeroşi
factorii care constituie cauza îmbolnăvirii canceroase.

Tendinţa de a căuta numai în celula degenerată însăşi,
cauza care a dus la formarea tumorii, fără a vedea

legătura cu viaţa sufletească a omului, e expresia unui

problema patogenezei cancerului într-un mod conform

organismului uman într-o formă individuală. În

organism există un raport echilibrat între principiul

„formă” şi principiul „substanţă”, adică celulele. În

epoca actuală, cunoaştem o serie întreagă de cauze care

pot perturba acest echilibru în favoarea principiului

celulelor, putând astfel constitui punctul direct de

plecare al unor tumori canceroase. La nivelul cel mai

înalt, o tulburare a acestui echilibru poate să înceapă în

mod limitat de a privi lucrurile. Chiar şi acolo unde se

sfera spiritului uman creator, care-şi are corespondentul

externi, ca de pildă, unele substanţe cancerigene2,

şi şcoala sau profesiunea nu oferă posibilităţilor

poate dovedi că au jucat un rol principal diferiţi factori

corporal în sistemul neurosenzorial. Adeseori educaţia
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spirituale suficient spaţiu liber de dezvoltare, astfel încât

ele se atrofiază. Aceasta face să apară tulburări în partea

mediană a fiinţei umane, în viaţa sufletească. Sub forma

fricii - care poate îmbrăca cele mai diverse aspecte - sau

a obsesiilor, ele influenţează în sens negativ viaţa de

sentiment care trebuie să se balanseze mereu în mod

autoapărare pentru întreaga viaţă. Nou-născutul are

nevoie de un înveliş de căldură. Călirea, gimnastica

pentru sugari, hrănirea cu o mare diversitate de

substanţe străine laptelui de mamă - toate acestea duc la

o indurizare pretimpurie a substanţei trupeşti, care ar

trebui să rămână moale şi maleabilă. La o indurizare

liber şi a cărei bază corporală e regiunea ritmurilor,

generală şi la arterioscleroză, deci la pierderea elasticităţii

tulburări în sfera metabolismului (echilibrul hormonilor,

se administrează ele astăzi în multe cazuri, fără ca acest

sistemul inimă-plămâni. În cele din urmă, se ajunge la
enzimelor,

substanţelor

minerale),

care

pot

să

stânjenească funcţiunile de autoapărare şi să ducă la

vaselor sanguine, duc şi şocurile de vitamină D, aşa cum
lucru să fie neapărat necesar. Tot astfel, trebuie să

avertizăm împotriva excesului de vaccinări şi a

emanciparea anumitor grupe de celule, în cazul în care,

combaterii febrei cu orice preţ, dacă vrem să luăm din

exterior, aceste celule au asemenea tendinţe. Atunci

cu febră înseamnă o fortificare a funcţiunilor de

prin factorii ereditari sau prin vătămări venite din

aceste regiuni celulare încep să dezvolte o viaţă proprie,

timp măsuri împotriva cancerului. Căci biruirea unei boli

autoapărare, care-şi arată virtuţile cu prilejul tuturor

fără a mai ţine seama de organismul ca întreg.

atacurilor ulterioare asupra sănătăţii5.

vast proces, care se pregăteşte de-a lungul multor ani. Pe

Pedagogie sănătoasă

Modificarea celulelor este, deci, ultimul stadiu al unui

fundalul

acestei

noţiuni

cuprinzătoare

despre

îmbolnăvirea canceroasă, în toate stadiile ei, măsurile

profilactice descrise mai jos se dovedesc a fi necesare şi

pline de sens.

embrionară, prin ceea ce viitoarea mamă face, din punct

de vedere trupesc şi spiritual, pregătindu-se să-l

primească pe copilul ce vine. Se recomandă o bună

ritmizare a zilei, somn suficient, o dispoziţie sufletească

armonioasă, evitarea nicotinei şi a alcoolului, precum şi

o alimentaţie de provenienţă biologică3. Procesul de

devenire a copilului în trupul mamei, întruparea unui
suflet-spirit in substanţa fizică este un miracol pe care

mama ar trebui să-l perceapă în fiinţa ei cu veneraţie.

Vieţuirea conştientă a naşterii, pe cât posibil fără narcoză,
duce la o strânsă legătură între mamă şi copil. Căci prima

respiraţie, primul ţipăt al copilului sunt un eveniment
dintre cele mai importante, un strigăt în zori scos de noul

cetăţean al Pământului.

Cel mai bun mijloc de a proteja dezvoltarea sănătoasă a

copilului este laptele de mamă4. Acesta îi furnizează
sugarului nu numai substanţele necesare pentru

construirea organismului, ci şi forţe de viaţă şi forţe
fortifică

propriile

forţe

pentru

înţelegerea

acestei

afirmaţii

este

cunoaşterea fundamentală spiritual-ştiinţifică - prea

Cu profilaxia se poate începe deja în perioada

care-i

afirmaţia că şi modul de educaţie poate avea o

importanţă fundamentală în apariţia bolii canceroase.

Cheia

Măsuri profilactice pentru copii şi tineri

plăsmuitoare

Poate părea neobişnuit, în primă instanţă, să se facă

de

puţin răspândită şi de care se ţine prea puţin seama în

zilele noastre - a faptului că forţele de gândire ale omului

sunt forţe de creştere transformate. Pe parcursul vieţii, o

parte din forţele formatoare care sunt active în

profunzimile organismului devin libere şi stau la

dispoziţia Eului ca forţe de memorie şi reprezentare6. De
aceea, o educaţie unilaterală sau chiar precoce

intelectualistă, îl privează pe copil de forţe (prin citit

prematur, memorizare exagerată şi abstracţiune), pe care

el le necesită pentru o dezvoltare sănătoasă a

corporalităţii sale. Copilul devine nervos, palid şi nu are

poftă de mâncare şi, pe lângă aceasta, la un nivel organic

mai subtil, predomină procese de deconstrucţie,

ameninţând cu o indurizare şi îmbătrânire prematură,

Dacă, pe de altă parte, forţele dormitânde ale fanteziei

creatoare, aptitudinilor artistice şi trăirii entuziaste -

forţele centrului nostru fiinţial - printr-o predare în

şcoală sau o ambianţă socială unilateral-intelectuală şi

lipsită de simţ artistic, sunt solicitate prea puţin sau chiar

deloc, ia naştere pericolul unei stagnări de forţe

plăsmuitoare neutilizate în metabolismul organelor,

forţe care mai târziu prezintă o tendinţă crescută de
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proliferare. Din păcate, la ora actuală ambele pericole

sunt adesea prezente, astfel încât sistemul ritmic median

este şubrezit şi, printr-o educaţie inadecvată fiinţei

omului, îşi croiesc calea disocierea şi ambivalenţa, care
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Măsuri profilactice pentru adulţi
Cultivarea ritmului

constituie premisele fundamentale ale oricărui proces

A fost o descoperire importantă, aceea că tumorile nu au

precanceroase îşi au rădăcinile chiar în prima copilărie,

dătător de viaţă din globulele roşii ce vin spre ele, ci

tumoral. De aceea - în mod tragic - multe stări

respectiv în perioada şcolară.

Numai o înţelegere aprofundată a adevăratelor legi care

stau la baza dezvoltării copilului poate dirija cu grijă,

într-un mod corespunzător vârstei, procesul intim de

metamorfozare a forţelor de creştere şi regenerare, cu

ajutorul forţelor creatoare din partea mediană a fiinţei,

în forţe de gândire şi reprezentare. De aceea este

important ca dezvoltarea copilului mic să fie însoţită de

multe posibilităţi de a se juca având jucării foarte simple,

ce pun în mişcare fantezia, cânt vocal şi muzică în familie

(în nici un caz „conserve muzicale”) şi ca aceste
posibilităţi să fie stimulate prin pictură şi activităţi

creatoare de forme plastice, cum ar fi joaca la lada cu

nisip, modelajul în lut ş.a.m.d. Mai târziu, educaţia şi

instruirea şcolară ar trebui să se adâncească în

individualitatea copilului şi să o dezvolte, aici putând fi

trezit, de asemenea, interesul plin de iubire pentru lumea

o respiraţie normală. Celulele lor nu primesc oxigenul

prezintă un metabolism de asfixiere. Aşadar, respiraţia

internă a organismului e perturbată până la nivel celular.
Acest fapt permite să ne îndreptăm atenţia asupra

procesului respirator în totalitatea lui, care, după cum se

ştie, ţine de ritmurile fundamentale ale oricărui organism
viu şi, împreună cu ritmul inimii, constituie sistemul

ritmic al fiinţei umane. Acest principiu ritmizant, care-şi

are originea în ritmurile cosmice ale Soarelui în mişcarea

sa pe orbită, realizează, printre multe alte procese de

armonizare şi echilibrul dintre procesul de plăsmuire a

formelor şi materiei, dintre forma umană şi celulă. Orice

perturbare sau slăbire a ritmurilor vieţii se repercutează,

cu

timpul,

asupra

străfundurilor

organismului,

aducându-le prejudicii. Dar, din păcate, omul actual, în

ambianţa sa care s-a îndepărtat de viaţa naturii, e expus

aproape întotdeauna unor asemenea atacuri. Gândiţi-vă

la hăituiala şi agitaţia de la locul de muncă, la haosul

circulaţiei rutiere din marile oraşe), la constrângerea

înconjurătoare. Într-o corporalitate bine formată,

inumană de a realiza performanţe din ce în ce mai mari

cadrul căreia, la momentul potrivit, intervin mereu

perturbându-le şi slăbindu-le. Aceasta arată cât e de

armonioasă, cu o dezvoltare sufletească sănătoasă, în

etc.; toate acestea lasă urme asupra ritmurilor vitale,

impulsuri pedagogice noi, aşa cum se procedează cu

important să dăm vieţii noastre o formă ritmică, prin care

în multe ţări, posibilităţile unei evoluţii canceroase

ritmic, să compenseze perturbările inevitabile ale vieţii

succes în şcolile Rudolf Steiner (şcolile Waldorf) existente
ulterioare sunt mult mai reduse.

Alimentaţia şcolarului şi, mai târziu şi a adultului, ar

trebui să fie simplă, dar de cea mai bună calitate - să se

folosească, deci, pe cât posibil, produse cultivate în

fermele biodinamice şi, în orice caz, fără îngrăşăminte

chimice. Sunt de preferat fructele, legumele şi

mâncărurile bazate pe cereale; necesarul de proteine

poate fi acoperit, în esenţă, prin produsele lactate, în timp

ce consumul de carne poate fi redus foarte mult7.

La alegerea profesiunii e important ca tânărul să

găsească în munca sa un sens şi să i se poată dărui cu

trup şi suflet. Prin aceasta, personalitatea devine

puternică şi ea impregnează organismul în mod sănătos,

ordonându-l şi dându-i formă.

omul poate, cultivându-şi în mod conştient sistemul

cotidiene şi, prin mijlocirea respiraţiei, să-şi ia mai bine

în stăpânire organismul.

După cum sistemul neurosenzorial e baza sufletului ce

desfăşoară o activitate de reprezentare, sistemul ritmic e
purtătorul vieţii de simţire. Activităţile artistice de orice

fel, cele muzicale, pictura, euritmia şi altele, precum şi

îngrijirea unei grădini, sunt contraponderi eficiente

împotriva tendinţei de scindare a civilizaţiei actuale,

pentru că ele se sprijină pe vieţuirea prin sentiment.

Datorită unei asemenea cultivări, sistemul ritmic rămâne

elastic şi viu. Se pot dezvolta nişte sentimente morale şi

prin aceasta anumite forţe plăsmuitoare care au fost

blocate pot să devină libere şi să desfăşoare o activitate

creatoare. Aceasta se întâmplă mai ales atunci când se

adaugă o dispoziţie de viaţă optimistă, (care are la bază
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un interes viu pentru lumea înconjurătoare, împreună cu

care sufletul vibrează), echilibrul şi absenţa oricăror
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Pentru a putea da răspuns la o asemenea întrebare

crucială, trebuie să ştim neapărat că entitatea Eului

prejudecăţi.

nostru, ca instanţă supremă a trupului, îşi are purtătorul,

supraordonat veghe-somn, care poate fi comparat cu o

ajutorul căldurii, el pătrunde organismul până în cele

Deosebit de importantă este reglementarea ritmului

respiraţie sufletesc-spirituală a fiinţei noastre la fiecare

24 de ore. Pentru un adult sunt suficiente şapte ore de

în străfundurile inconştiente ale acestuia, în căldură; cu

mai mici fibre ale sale şi-i menţine unitatea prin puterea

spiritului. De aceea, menţinerea şi cultivarea unui

somn, dintre care 1-2 ore ar trebui să fie înainte de miezul

organism caloric bine ordonat joacă un rol decisiv8, iar

mai adânc.

e unul din primii paşi ce duc la formarea tumorii. Putem

nopţii, fiindcă în această parte a zilei avem somnul cel

La mesele care ar trebui luate la ore cât mai regulate e

bine să domnească o dispoziţie deconectată, plină de

voioşie.

Rugăciunea rostită înainte de masă, ca expresie a

ieşirea treptată a unor regiuni organice din dinamica sa,

să înţelegem astfel indicaţia lui Rudolf Steiner, că în jurul

procesului tumoral trebuie creată o mantie de căldură,

spre a dizolva boala şi a reintegra organul afectat în

totalitatea organismului. El a fost, de asemenea, primul

care a atras atenţia asupra polarităţii tumoră-inflamaţie.

recunoştinţei pentru darul care nu e de la sine înţeles al

O temperatură care se menţine ani de zile sub limita

înalţă sufletul din rutina cotidiană şi-i dăruieşte linişte

suprimarea lor bruscă prin medicamente antitermice cu

pâinii zilnice (milioane de oameni suferă de foame!)

lăuntrică. O asemenea dispoziţie degajată, obiceiul de a

mesteca bine şi de a impregna temeinic hrana cu salivă

sunt premise importante pentru a se menţine sănătos

canalul gastrointestinal.

normală sau absenţa oricărei boli inflamatorii, ca şi

efect de şoc se întâlnesc adeseori în patogeneza celor cu

cancer. De aceea, n-ar trebui să se combată imediat cea

mai mică răceală sau orice boală febrilă mai puţin gravă

cu medicamente ce fac să scadă febra şi ucid microbii. În

Ritmul trebuie să domnească şi în ceea ce priveşte

lupta şi biruirea acestor boli, organismul se fortifică şi îşi

de Crăciun şi linte în timpul verii, aceasta ne strică

cancerigeni de orice fel.

alegerea alimentelor. De exemplu, dacă mâncăm zmeură
bucuria mereu reînnoită cauzată de darurile cursului

natural al anului şi-l smulg pe om într-un mod neprielnic

pentru el din ritmul lumii înconjurătoare. Legumele şi

fructele congelate nu sunt în general recomandate, dacă

vrem să cultivăm o alimentaţie sănătoasă.

Importantă e şi reglarea scaunului, de exemplu cu

menţine astfel echilibrul biologic împotriva factorilor

Un mare procent al îmbolnăvirilor de cancer ia naştere

în organele din cavitatea abdominală. Această regiune

trebuie neapărat să fie mereu caldă, în scopul stimulării

unei irigări sănătoase cu sânge. Din păcate, multe

ciudăţenii ale modei, pe care oamenii le urmează într-un

mod surprinzător de necritic, merg adeseori în direcţia

ajutorul produselor din lapte fermentat, al fructelor şi al

exact contrară. Din punct de vedere fiziologic, genunchii

lângă toate acestea, femeile ar trebui să aibă grijă de

nylon subţiri ca un abur şi lenjeria de corp din fibre

pâinii integrale sau/şi al laxativelor vegetale uşoare; pe
sănătatea organelor din partea inferioară a corpului.

Importanţa organismului caloric

Mai mult decât la toate celelalte boli, omul bolnav de

cancer se vede confruntat cu un adversar care-i apare sub

goi, până toamna târziu, chiar la copiii mici, ciorapii de
sintetice, care nu încălzesc în suficientă măsură, fustele

exagerat de scurte şi pantalonii scurţi, pe temperaturile

scăzute ale toamnei şi ale iernii, sunt un nonsens,

deoarece contribuie la slăbirea organismului caloric

unitar, a cărui menţinere e atât de importantă tocmai în

profilaxia cancerului. Chiar dacă nu apare senzaţia de

forma tumorii şi pare să-l conducă, necruţător, spre

frig, organismul caloric e totuşi obligat să trimită în

întreabă mereu cum de se poate ajunge de la unitatea

sunt insuficient acoperite, ceea ce duce la haotizarea

abisul morţii. De aceea, şi medicul experimentat se

iniţială a organismului, la o asemenea înstrăinare şi

scindare între sufletul-spirit şi corpul atacat de tumoră.

permanenţă căldură spre acele părţi ale corpului care

structurii sale. Pe de altă parte, de la părţile insuficient

încălzite ale corpului pornesc reacţii reflectorii spre
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organele abdominale şi, implicit, se ajunge la reglări

vegetative eronate.

umplut de acesta, decât de şase ţări pe care le-am

străbătut în goană în 14 zile.

Omul ar trebui să reînveţe, de asemenea, să

îmbătrânească în mod just. Odată cu înaintarea în vârstă,

Fortificarea fiinţei Eului

Fortificarea Eului ca entitate spirituală centrală a fiinţei,

care ne ridică deasupra regnului animal, la rangul de

individualitate umană, e sarcina centrală a unei profilaxii
spirituale a cancerului.

După cum am spus deja, viaţa cotidiană, cu

arhiabundenţa ei de evenimente, îl scindează lăuntric pe

ţesuturile corpului uman se indurizează (sclerozează) şi

forţele plăsmuitoare lucrează mai ales în sfera gândirii.

Elementul corporal regresează, cel spiritual se poate

dezvolta mai mult. Din păcate, în epoca actuală vezi

adeseori exact contrariul: omul vârstnic sclerozat

cerebral, care a rămas „verde” în mod artificial, în urma

tratamentelor hormonale. Cancerul, ca boală tipică a unei

omul modem. Acţionează ca stres permanent nu numai

vârste mai înaintate, poate să apară tocmai atunci când,

lumină, sunete ş.a.m.d. - care năvălesc asupra lui, sub

menţinute tinere sau când, sub acţiunea unor excitanţi

de radio, din televizoare şi din presă, ci şi graba, agitaţia

tractul gastro-intestinal) ia naştere o „agitaţie” a

cantitatea excesivă de impresii senzoriale - culori,

formă de informaţii fără legătură între ele, din aparatele

şi goana după câştiguri materiale etc., sunt factori de

pe de o parte, ţesuturile pe cale de îmbătrânire sunt

cronici, în anumite regiuni ale corpului (de exemplu, în

celulelor; pe de altă parte, apariţia unei tumori e

stres, a căror anihilare cere forţe mult mai mari decât cele

stimulată în cazul în care forţele ce radiază dinspre polul

necesară, a omului nostru lăuntric, a entităţii noastre

devenit prea slabe pentru a ţine în frâu procesul celular.

de linişte şi interiorizare alese. Entitatea sufletesc-

efecte dăunătoare (printre acestea se numără şi tableta

de care dispune omul modem. Fortificarea, absolut

sufletesc-spirituale, se poate realiza numai prin momente
spirituală, atunci când ea poate desfăşura o activitate de

gândire, este izvorul tuturor forţelor care creează în noi
formă şi ordine. Prin claritatea gândirii, prin atenţia pe

care o dezvoltăm în haosul de impresii senzoriale, noi
fortificăm

forţele

plăsmuitoare

de

formă

ale

uman al gândirii, pol al forţelor dătătoare de formă, au
Astfel, orice intervenţie în viaţa hormonală poate avea

anticoncepţională). Combaterea prin administrarea de

hormoni, a „căldurilor” din perioada menopauzei este şi
ea dăunătoare. „Căldurile” pot fi atenuate cu ajutorul

unor medicamente inofensive de felul celor ce stau la

dispoziţie în medicina antroposofică. Trebuie, în schimb,

organismului nostru. Puţină abţinere de la revistele

să facem tot ce ne stă în puteri pentru a menţine viu

poate de recomandabilă. În loc de toate acestea, ar trebui

ceea ce se numeşte înţelepciunea bătrâneţii.

ilustrate, de la cinematograf, radio, calculator, e cât se

să facem seara o contemplare liniştită, în imagini, a

evenimentelor de peste zi, pe cât posibil în sens invers

sufletul-spirit, spre a ne lărgi orizontul, dezvoltând astfel
Şi mai dăunătoare sunt numeroasele calmante luate în

mod negândit, aşa cum se obişnuieşte în epoca actuală,

derulării lor efective, o adâncire meditativă într-un

scopul lor fiind acela de a ne face să trecem uşor peste

poezie, de un text din Evanghelie sau de un aforism .

voinţă şi, implicit, la slăbirea personalităţii. Acelaşi lucru

noianului de impresii distructive. Obiceiul de a ne gândi

provoacă o uşoară diminuare a conştienţei, chiar dacă

conţinut ales de noi înşine, indiferent că e vorba de o
9

Aceasta creează forţa interioară capabilă să ţină piept

toate dificultăţile vieţii. Ele duc la slăbirea forţelor de
se poate spune despre somnifere. Ambele categorii

dimineaţa la ceea ce vrem să facem în cursul zilei, după

acest lucru trece neobservat, precum şi slăbirea iniţiativei

reculegere spirituală sau prin meditaţie, ne ajută să nu

ritmului, ca şi prin alte măsuri ce ţin de o viaţă sănătoasă.

ce ne-am cucerit o anumită stabilitate interioară prin
naufragiem în agitaţia vieţii cotidiene.

În locul călătoriilor mari, încărcate până la saturaţie de
impresii, ar trebui să reînvăţăm drumeţia liniştită, în

cursul căreia facem cunoştinţă cu un mic fragment al

lumii şi îl trăim în aşa fel încât sufletul e mai profund

individuale. Insomnia poate fi combătută prin cultivarea
Multe dintre sfaturile amintite au fost discutate

amănunţit în caietele de igienă socială apărute anterior8.
Să mai amintim de influenţa nefastă a fumatului, a

consumului cronic de alcool, a expunerii exagerate la

soare, ca şi a altor excese.
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Depistarea timpurie a cancerului

Începuturile îmbolnăvirii de cancer se află mult înainte
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conştient şi curajos, cu tot restul vieţii, în curentul

general al evoluţiei omenirii, punându-ne în slujba
acesteia (conform cu primul raport al Ministerului

de apariţia tumorii. Pentru ca asemenea stadii incipiente

Federal al Sănătăţii, din anul 1971); între timp, in

medical periodic. În completarea metodelor obişnuie de

îmbolnăviri de cancer.

să poată fi recunoscute e absolut necesar controlul

diagnosticare se lucrează de ani de zile la perfecţionarea

unor metode speciale, născute pe baza impulsurilor

antroposofiei. Atragem atenţia aici asupra metodei

bazate pe cristalizarea coloidului de cupru.

În tratamentul stărilor precanceroase, care durează

uneori ani şi chiar decenii, şi-au dovedit eficienţa

preparatele din vîsc, pe care le vom descrie în capitolul

următor. Efectul acestora se vede în înflorirea stării

generale a pacienţilor care, îndreptându-se nu rareori

spre o dispoziţie depresivă, dezvoltă iarăşi forţe noi şi
iniţiativă personală.

Cancerul e boala ce ţine de destinul epocii noastre

actuale. În fond, pentru combaterea ei e necesară o

Germania se înregistrează anual peste 300.000 de noi
2

Substanţe care, conform concepţiei medicinei orientată

natural-ştiinţific, pot declanşa procesul canceros, ca de

pildă produse de distilare a cărbunelui, ardeziei sau

petrolului, benzopiren, aflatoxina (produs metabolic

toxic al mucegaiului (Aspergillus flavus), dar şi raze

Röntgen sau substanţe radioactive.
3
4

vezi Caietul „Pământ sănătos - om sănătos”

Deşi ştiu că laptele de mamă conţine reziduuri, diferite

de la om la om, ale aşa-numitor mijloace de combatere a

dăunătorilor, azi oamenii de ştiinţă sunt de acord asupra
faptului că trebuie să se recomande alăptatul. „A nu

alăpta, aceasta ar însemna, conform cu nivelul actual al

schimbare totală în ceea ce priveşte orientarea omului şi

cunoştinţelor, un prejudiciu mult mai mare adus

unde se află, poate contribui, pe baza indicaţiilor de mai

în laptele de mamă.” (Selecta 39, 3424/73).

a civilizaţiei din jurul său. Fiecare om în parte, la locul
sus, la înfăptuirea acestei sarcini. Cancerul ca boală a

epocii va fi biruit numai dacă vom găsi curajul de a face,

pe toate tărâmurile, pasul spre reorientarea întregii vieţi
- pe plan exterior, şi spre transformare - pe cel interior.

copilului, decât procentele de substanţe toxice existente

5
6

vezi Caietul „Bolile copilăriei au un sens”

vezi Caietul „Legastenia - o problemă actuală”

vezi Udo Renzenbrink: „Alimentaţia copiilor noştri”, ed.

7

a 8-a, vol. 7 din Seria de lucrări de igienă socială, Freies
Geistesleben, Stuttgart 1990

Note

8

vezi alte explicaţii referitoare la organismul caloric in

caietul „Bolile copilăriei au un sens”.

1

9

vezi Caietele „Forţele vindecătoare ale gândirii”, „Forţa

Vedem deci că această boală atât de temută poate fi un

leac împotriva a ceea ce ne vine dinspre epoca noastră şi

un îndrumător care ne învaţă să ne integrăm în mod

vindecătoare a rugăciunii” şi lucrarea „Meditaţia”

(Editura Triade Cluj-Napoca).

