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Secţiunii de Arte Frumoase a Universităţii noastre a
susţinut o serie de conferinţe la Bucureşti, Manfred
Schleyer (Germania), conducătorul Institutului antro -
posofic pentru calitatea apei, organizează la Bucureşti o
serie de ateliere în octombrie, iar Martina Maria Sam va
susţine un worskhop de aprofundare a tehnicilor
meditative la Bucureşti. Alături de Secţiunea pentru
Ştiinţe Sociale şi Secţiunea Generală a Universităţii Libere
pentru Ştiinţa Spiritului, România a găzduit în acest an
simpozionul internaţional Soul of Europe, la Simeria
Veche. Privind spre aceste întâlniri şi cursuri, vedem că
mişcarea antroposofică este vie şi activă în România,
sperând împreună la roade bogate în toate domeniile
active ale vieţii culturale şi sociale.
Îi invităm pe cititorii revistei să nu uite să se aboneze
pentru anul următor şi ne cerem scuze pentru întârzierea
apariţiei ultimului număr. Să aveţi o toamnă cu noi forţe
de conştienţă şi roade bogate în inimi!
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În această toamnă redactorii revistei Antroposofia s-au
întrebat dacă putem duce această iniţiativă mai departe,
în cel de-al patrulea an de existenţă, şi dacă revista
foloseşte cu adevărat prie te nilor antroposofiei. La Simeria
Veche, în cadrul simpozionului Soul of Europe, au avut loc
discuţii despre apariţia celui de-al 14-lea număr, în final
luând decizia să încercăm să continuăm câteva numere, cu
forţe noi, ale unor prieteni care s-au alăturat iniţiativei.
Orice proiect de voluntariat de acest tip necesită timp şi
implicare, motiv pentru care revistele anterioare au avut
un timp de viaţă mai scurt sau mai lung, dar nu au putut
apărea mai departe până în prezent. Difuzarea lor a fost
întotdeauna un criteriu definitoriu în a vedea în ce
măsură acest efort îşi are rostul efectiv. Cu această
întrebare pornim la drum mai departe, să vedem dacă
publicul românesc are acum nevoie de o revistă tipărită
de acest fel, fiind deschisă spre viitor posibilitatea de a
trece spre o versiune online a acestei strădanii împreună.
Ne aflăm în această toamnă într-un moment important, la
93 de ani de la Congresul de Crăciun pentru fondarea
Universităţii Libere pentru Ştiinţa Spiritului, o parte dintre
noi ştiind din confe rinţele despre karmă susţinute de
Rudolf Steiner în 1924 că misiunea antroposofiei faţă de
secolul trecut nu a fost cu totul împlinită. Ne aflăm astfel
cu toţii în faţa unei întrebări de destin semnificative: Ce
anume face fiecare dintre membrii şi prietenii ştiinţei
spiritului pentru a purta antroposofia în lume în mod just?
Însă răspunsul la această întrebare este unul personal şi
intim, astfel că fiecare se străduieşte în viaţa sa practică pe
drumul său propriu.
În acest an România găzduieşte vizite importante din
partea unor antroposofi care poartă un mesaj contem -
poran şi viu despre domeniile practice în care se poate
dezvolta ştiinţa spiritului, observând împreună cum
glasul timpului îndreaptă străduinţele spirituale spre viaţa
concretă. Rinke Visser şi Christopfer Bee au impulsionat
noi grupe de formare de consilieri biografici, formarea de
gimnastică Bothmer încheie cea de-a doua serie de
absolvenţi şi începe o nouă grupă de patru ani. Şcoala de
euritmie începe un nou an I de studiu. Dirk Kruse
continuă formarea pentru consilieri în dezvoltarea
organizaţională. Christiane Haid (Basel), din partea
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Din cele prezentate într-un articolul anterior1 a rezultat că
apariţia ştiinţelor moderne ale naturii a avut loc într-un
spaţiu de cca 100 de ani (1440 – 1550), care a fost delimitat
biografic de activitatea lui Nicolaus Cusanus şi cea a luiCopernic. 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)2,aceasta fiind
pentru el ca o „vieţuire filosofică a Damascului“. Se poate
constata însă că modelul heliocen tric al lui Copernic3 a
condus treptat la o separare a astronomiei de astrologie,
punându-se tot mai mult accentul pe aspectele fizic-
sensibile. Iar cu timpul legităţile mecanicii, legate de masă,
cantitate şi greutate, ajung să fie considerate în mod unila -
teral „cauza“ pentru cele sufleteşti. Se năştea astrofi zica, în
cadrul căreia încetează posibilitatea de a mai găsi o legătură
reală a omului cu Cosmosul şi îndeosebi cu Zodiacul.
Analizând tendinţele principale din ştiinţe în jurul anului
1900, am constatat4 că pe de o parte se conturase o ştiinţă
de orientare unilateral materialistă, dar că totodată,
datorită cercetărilor spirituale ale lui Rudolf Steiner,
apăruse o ştiinţă spirituală de orientare goetheanistă,
antroposofia. Aceasta permite stabilirea unei relaţii noi cu
realitatea, conformă cu cerinţele epocii actuale, prin
înţelegere christificată şi chiar vieţuire nemijlocită a
interacţiunii dintre Pământ, Cosmos şi Om. Iar aici pot fi
menţionate mantrele celor 12 configuraţii zodiacale, aşa-
numitele dispoziţii sufleteşti, date de Rudolf Steiner
euritmiştilor acum 100 de ani, care au fost puse în scenă
pentru prima dată la Dornach pe 19 august 1915. În
prezentul articol se vor aborda numai patru dintre aceste
mantre5, iar de tematica noastră ne vom apropia treptat,
pornind de la câteva aspecte elementare din astronomie. 

Ceva astronomie. 
Configuraţii de lumină şi mişcări pe cerPerspectiva geocentrică. Ne aflăm pe emisfera nordică a
Terrei. Stânca de granit, floarea-soarelui, căprioara sau
copilul trăiesc într-o ambianţă în care lumina zilei
alternează cu întunericul nopţii, în care Soarele şi Luna
răsar şi apun plimbându-se de la Est la Vest pe cerul
Sudului. Pomul cel imobil este iluminat în cursul zile din
mai multe părţi de către Soare. Lumina acestuia şi umbra
obiectelor produsă de ea efectuează şi ele o mişcare reală,
creându-ne impresia că Pământul este în repaus, iar
Soarele „se mişcă pe cer“. Acest mod de a vedea lucrurile,
cu justificarea lui, acţionează asupra omului sau plantei de
o manieră ce poate fi denumită geocentrică.

Alte fenomene luminoase
Licărirea gingaşă, tăcută şi totuşi plină de semnificaţie a
stelelor completează ansamblul fenomenelor luminoase
de pe cupola cerului, această catedrală impunătoare.
O serie de observaţii mai fine au condus la descoperirea
unor alte fenomene: în zona de pe cer senin opusă
Soarelui poate fi remarcată noaptea o pată foarte slab
luminoasă: ea este numită în astronomie Lumina
antisolară. De asemenea, la latitudinea noastră se mai vede
toamna spre Est – înainte de răsăritul Soarelui –, şi
primăvara spre Vest – după apusul Soarelui –, o zonă de
iluminare: este Lumina zodiacală.

Mişcări proprii şi mişcări aparenteRotaţia Pământului în jurul axei proprii. O examinare
mai amplă descoperă pe cerul nopţii o mişcare generală

Lumea elementelor şi metamorfoze ale ei
în prezent
Dimensiuni terestru-cosmice ale elementelor –
Trigoanele elementelor din Zodiac

Gheorghe Paxino
(Partea a XII-a)



de „rotaţie a stelelor“ în jurul unui punct fix:este vorba
de Steaua polară, pe care o găsim în partea de nord a
cerului. Dar de fapt nu cerul cu stelele, ci Pământul este
cel care se roteşte în jurul axei proprii, care este axa polilor
(Nord şi Sud). Iar planul ecuatorului terestru, care este
perpendicular pe această axă, în extinderea sa în spaţiul
cosmic formează linia ideală a ecuatorului ceresc (Fig. 2).
Ducând acest gând mai departe, s-a pus problema că şi
„mişcarea“ diurnă a Soarelui ar putea fi cauzată de
această rotaţie. Perspectiva heliocentrică (Fig. 1). Pornind de la acest
prin  cipiu al relativităţii mişcărilor, Copernic nu a abordat
sistemul solar pornind de la percepţia fizică nemijlocită,
ci dintr-una pur geometrică: el s-a situat cu ochii minţii în
afara Soarelui şi a Pământului. Evaluând măsurătorile
astronomice existente pe vremea sa din această perspec -
tivă, el a dezvoltat modelul heliocen tric. Conform acestuia,
există o mişcare de rotaţie a Pământului (şi a celorlalte
planete) pe traiectorii aproximativ circulare6 în jurul
Soarelui. Pământul se deplasează într-un plan numit al
eclipticii, iar traiectoria aparentă a constelaţiilor zodiacale
pe cer este denumită ecliptică. Datorită acestei deplasări
pe ecliptică, pământeanul percepe mişcarea relativă a
Soarelui în Zodiac (Fig. 1). Observând în timp cerul nopţii,

el vede cum Soarele migrează aproape în fiecare lună7

dintr-o altă constelaţie zodiacală în alta. Merită menţionat
şi faptul că datorită înclinării axei Pământului faţă de
planul eclipticii se nasc anotimpurile.
Centura Zodiacului selectează deci într-un plan, cel al
eclipticii, o parte din maiestuoasele configuraţii stelare
ale cupolei cerului.

Observaţii: Astronomul ar spune: „Ecliptica este o proiec -
ţie geocentrică a poziţiilor Soarelui de pe sfera cerească”,
sau „Ecliptica este traiectoria aparentă a Soarelui pe
fundalul stelelor fixe, percepută de pe Pământ în decursul
unui an”8.
Cele două mişcări de rotaţie ale Pământului prezentate
mai sus determină deci la rândul lor două planuri care se
intersectează pe linia ce uneşte constelaţia Fecioarei (F) la
Est cu cea a Peştilor (L) la Vest9, după cum se vede în
Fig. 2 şi Fig. 3.

Zodiacul în complexitatea sa

În Fig. 4 sunt prezentate în sinteză o serie de aspecte
conţi nute în complexul celor 12 constelaţii. Iată o
descriere rezumativă. 
În exteriorul inelului zodiacal sunt trecute:consoanele
limbii (în vorbire apelăm realmente la forţele Zodia -
cului!), o corespondenţă cu cele 12 simţuri şi cu con -
cepţiile principale despre lume etc.
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Figura 1

Figura 2 Figura 3



În interiorul aceluiaşi inel sunt menţionate substanţelechimice corespunzătoare.
- În continuare putem remarca trigoanele elementelor:
- Pământ: Fecioară-Capricorn-Taur FJB
- Apă: Rac-Scorpion/Vultur-Peşti DHL
- Aer: Vărsător-Gemeni-Balanţă KCG
- Foc: Leu-Săgetător-Berbec EIACrucile zodiacale cu substanţele chimice aparţinătoare:
- Fizică: Rac-Balanţă-Capricorn-Berbec DGJA

Si(Siliciu)-P(Fosfor)-Ca(Caciu)-Al(Aluminiu) 
- Eterică: Gemeni-Fecioară-Săgetător-Peşti CFIL

S(Sulf)-K,Na (Kaliu, Natriu) - Mg(Magneziu)-
Cl,Fl (Clor, Fluor)

- Astral(ic)ă: Leu-Scorpion/Vultur-Vărsător-Taur EHKB
H(Hidrogen)-C(Carbon)-O(Oxigen)-N(Azot)

La început a fost mişcarea; înaintea mişcării
a fost acţiunea; înaintea acţiunii a fost fiinţa

Să ne imaginăm planta care încolţeşte şi creşte: în lu -
mea accesibilă simţurilor mişcarea premerge formei,
forma este o stare momentană a ceea ce devine.

Deci: „Prin mişcare ia naştere forma.
- Ce a stat însă la baza mişcării? O acţiune. 
- Ce a fost în ultimă instanţă înaintea acţiunii(lor)?
Existenţa unei fiinţe aflate dincolo de lumea simţurilor.”
Un asemenea mod de a examina devenirea lucrurilor ne
permite să pătrundem mai profund în realităţile lumii.
Iar pe această cale începem să înţelegem şi un aforism de
genul:
„Existenţa mistuie fiinţa,
În fiinţă se menţine totuşi existenţa. 
În acţiune dispare devenirea,
În devenire persistă acţiunea.”

Iar cu versurile de mai sus iată că am ajuns la mantra
(„dispoziţia sufletească“) a Scorpionului, din setul celor 12
mantre care, după cum s-a mai menţionat, au fost date în
1915 de către Rudolf Steiner euritmiştilor. Din punct de
vedere ocult o putem numi şi mantra Scorpion/Vultur,
căci această zodie, prin evoluţia corespunzătoare a
omenirii, va aparţine în viitor Vulturului. 
Cele de mai sus ne oferă o mostră despre modul în care
ne putem apropia de asemenea texte de înţelepciune
„cristalizată“. Mai jos urmează să abordăm întreaga mantră
a Scorpionului în contextul legat de Crucea astral(ic)ă.
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Figura 4



Crucea astral(ic)ă din Zodiac

Intrând într-o biserică ortodoxă, îi întâlnim – în colţurile
de sub bolta naosului cu Christos Pantocrator – pe cei
patru Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan. În spatele
acestora se află întotdeauna Îngerul, Taurul, Leul şi
Vulturul. Acesta din urmă, după cum spuneam mai

înainte, este din punct de vedere al esoterismului creştin
corespondentul Scorpinului. În acest caz recunoaştem
imediat că aici este vorba tocmai de Crucea astral(ic)ă din
Zodiac, luată în ordinea:KBEH (privită în Fig. 4 de jos şi
în „sensorar”, conform cu desfăşurarea anotimpurilor).
Mai jos au fost grupate mantrele corespunzătoare.
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Figura 4

Asemenea texte sunt aproape imposibil de
„explicat“; ele „ameţesc“ intelectul. Consider că ele
chiamă la o abordare contemplativ-meditativă (în
subcapitolul anterior s-a încercat).

Zodiacul. Calităţi mentale, 
moral-afective şi volitive 
(De la omul embrional la omul ideal)

Deja în faza embrionară a omului, Zodiacul este un
purtător de forţe ale desti nului, care se vor manifesta şi
prin configuraţia cerului de naştere (Fig. 5). 



Dar cu timpul are loc evoluţia de la o fiinţă biologică spre
o fiinţă cultural-socială, care poate începe să îşi ia în mână
viaţa şi, după cum ştim, să se îndrepte de la determinarea
karmică, cu constrângerile, dar şi justificarea ei, spre
libertate. Iată un exemplu de practici ce permit accesul la
forţe superioare, stimulatoare de progres interior,
provenite din Zodiac.

Concepţiile despre lume prezentate în Fig. 4 (mate -
matism, raţionalism, materialism, idelism etc) ne
antrenează fiinţa în funcţie de predispoziţiile proprii
pornind de la viaţa gândirii. 
Exerciţiile din tabela alăturată apelează preponderent la
forţe afectiv-volitive ale sufletului. 
O altă manieră de a ne apropia de potenţele Zodia cului,
de data aceasta apelând la forţele obiectiv-afective şi
antrenând în mod intens trupul, o constituie o artă cu
tradiţii misteriale, întemeiată pe baze noi de Rudolf
Steiner: euritmia. În cadrul acestei arte sunt antrenate
deopotrivă mobilitatea sufletească şi mobilitatea
corporală10. Sunetele limbii devin vizibile prin gesturile
euritmice, ritmurile vorbirii devin mişcare euritmică.
Pentru a ne face o măcar o impresie despre valoarea
artistică şi măreţia acestor atitudini gestice, în Fig. 6 este
prezentat, pe baza posturilor respective, un Zodiac
euritmic. 
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Figura 5

VIRTUŢILE zodiacale ale lunilor anului şi transformarea lor înCALITĂŢI NOI ca urmare a practicării în timp



Prin interacţiunea mişcărilor lor relative sau proprii,
Soarele şi Pământul selectează din întreaga sferă cerească
un colier preţios de constelaţii care, împreună cu divinele
fiinţe care le guvernează, lucrează încă de când nu existau
nici timp, nici spaţiu, la crearea omului11.
Condiţia omului coborât pe Pământ este marcată de
procese ce pot fi cuprinse cu o gândire şi simţire ce
apelează atât la logica fi ni tului şi comensurabilului, cât şi
la cea a infinitului şi incomen surabilului. Mantreledispoziţiilor zodiacale, date de Rudolf Steiner acum 100

de ani, consolidează baza astrosofiei ca o ştiinţă spirituală,
adecvată pentru timpul actual, despre astre şi om.
Sintetizând cele prezentate mai sus pe baza concepţiei
astrozofice despre lune, putem completa concepţia
despre unitatea supremă a contrariilor a lui Cusanus
afirmând că în Crucile cosmice ale Zodiacului avem o
unitate complementară sau o unitate supremă a
complementelor. Iar Trigoanele elementelor, ca o
componentă foarte semnificativă a existenţei, mijlocesc
între aspectele fizic, eteric şi astral, între fizic şi spiritual,
între substanţă şi fiinţă. 
În epoca sufletului conştienţei, prin armonia creată din
„inimi care încep să aibă gânduri“12, omul se poate eli -
bera de determinarea astrologică a Zodiacului. IarMichael este cel ce ne poate îndruma pe acest drum către
adevărata patrie a elementelor, care este Logosul însuşi.

Note
1 Revista Antroposofia, nr 12.
2 Articolul din nr. 11 al revistei Antroposofia.
3 Cu îmbunătăţirile aduse după câteva decenii de către JohannesKepler.
4 Revista Antroposofia, nr 13.
5 Această tematică va fi prezentată mai detaliat într-o lucrareaflată actualmente în curs de elaborare („Forţa reală a zodiilor”).
6 Aceste traiectorii sunt din punct de vedere matematic elipse cuo excentricitate de câteva procente.
7 Problematica diferenţei dintre semne şi constelaţii zodiacale nueste abordată aici (a se vedea şi nota 5). 
8 Wikipedia.
9 Vezi şi notele 5 şi 7. 
10 Magdalene Siegloch, Euritmie – o introducere, Editura Triade, 2009.
11 Rudolf Steiner Ştiinţa ocultă, cap. „Evoluţia lumii şi a omului”,GA 10.
12 Rudolf Steiner, Teze antroposofice, GA 26.
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Confesiunea este un discurs în care subiectul enunţă adevărul
despre sine însuşi ca fiinţă istorică, angajată în felurite situaţii
de viaţă. Deşi operează cu „întâmplări”, cu fapte, gânduri, trăiri
petrecute în timp, ea ne proiectează într-o dimensiune atem -
porală, în care „cele ce nu mai sunt” fiinţează deopotrivă cu „cei
care eram”. Nu este un simplu exerciţiu al memoriei, ci ea
implică o prealabilă aşezare a noastră înşine în faţa propriei
priviri sufleteşti. Astfel, fiecare fragment al istoriei personale ne
prezintă o încărcătură morală care, la o privire mai atentă, pare
să reziste timpului. De aceea, orice confesiune presupune un
orizont etic, indiferent de împrejurarea că subiectul îl conştien -
tizează sau nu. Că orice fel de imoralitate aduce un prejudiciu
fiinţei omului, acest lucru poate fi presimţit la nivelul sensibilităţii
sufleteşti, poate fi gândit (vezi problema individualis mului etic) sau
poate fi cunoscut în toată profunzimea, adică la nivel karmic, aşa
cum arată antroposofia. 
S-ar putea spune că, întrucât timpul trimite într-un fel de neant
toate lucrurile – ceea ce din punct de vedere material-exterior
este adevărat –, toate aspectele ce ţin de moralitate sunt numai
chestiuni de memorie. Sfântul Augustin ne propune însă o
interpretare în cheie platonică a problemei timpului, o
perspectivă care pune în lumină temporalitatea ca dimensiune
interioară, spiritual-sufletească: „Drept care, spune el, mie mi
s-a părut că timpul nu este nimic altceva decât întindere, dar a
cui întindere este eu, unul, nu ştiu, şi ar fi de mirare să nu fie
întinderea sufletului însuşi” (Augustin, Confesiuni, XI, 26, 33).
Ceea ce înseamnă că fiecare moment petrecut între naştere şi
moarte este parte integrantă din suflet. Şi, aşa cum în metoda
de cercetare goetheanistă trebuie să fac să se deruleze în
imaginaţie momentele mai importante ale dezvoltării unei
plante, pentru a-i cunoaşte fiecare metamorfoză, la fel este şi în
cazul sufletului, cu deosebirea însă că tot ceea ce la plantă este
formă exterioară şi efemeră, la nivel moral-sufletesc este interior
şi durabil, o permanentă acumulare. Ne putem imagina omul
trecând prin poarta morţii... „încărcat”cu roadele vieţii... E drept
că unele dintre ele fiind din cale afară de amare! 
Pe de altă parte, cultura umanităţii înregistrează mărturii ale
cunoaşterii de sine care operează şi cu un alt gen de adevăr, care
transcende timpul şi spaţiul. –„Noi nu avem nici timp, nici
loc/Şi nu cunoaştem moarte”, spune Demiurgul din poezia

Luceafărul. Când se cunoaşte pe sine ca spirit, subiectul ajunge
să spună, aşa cum, de exemplu, a rămas consemnat în filosofia
Vedanta: „Eu sunt Brahman” (Aham Brahmäsmi), eu sunt de
aceeaşi fiinţă cu Spiritul originar. Datorită vieţuirii apartenenţei
la Unu, la întregul care cuprinde toate fiinţele, antiteza
„Eu-lume”, trăită la nivel fenomenal, devine aici „Acesta eşti
tu” (Tat Tvam Asi). Desigur că în cultura noastră, în care întreaga
organizare a vieţii exterioare pare să nu aibă vreo legătură cu
lumea spirituală, nu operăm cu asemenea cunoaşteri. Ele rămân
chestiuni livreşti, fără să afecteze în vreun fel viaţa omului.
Augustin este însă un spirit care, aşa cum spune Rudolf Steiner
despre cei care iubesc antroposofia, simte nevoia de a găsi
răspuns la anumite întrebări despre om şi lume cu aceeaşi
necesitate cu care resimţim foamea şi setea. În Confesiuni găsim
mărturisirile unui suflet sensibil care dispune de o inteligenţă
sclipitoare. –Am citit, zice el, şi am înţeles, fără să fiu ajutat de
cineva, cartea Despre categorii a lui Aristotel. (Ne amintim că,
până să dea peste comentariile lui Al-Farabi, Avicenna citise
Metafizica de 40 de ori fără să fi înţeles mare lucru!) O asemenea
personalitate nu avea cum să îşi găsescă mulţumirea trăind la
nivelul la care înţelegem, de regulă, să ne trăim viaţa; pierduţi,
adică, în efemerul lumii fenomenale şi în imoralitatea gene -
ralizată a vieţii sociale, într-o tentativă exclusivă de adaptare la
o lume ale cărei valori se află de cele mai multe ori în opoziţie
cu valorile spiritului, sau, altfel spus, cu ceea ce este mai nobil
în noi înşine. După multe eforturi şi căutări, în care trece şi prin
secta maniheiştilor, Augustin va găsi Adevărul, spiritualul
etern, în creştinismul acelor timpuri. 
Există – o ştim cu toţii – o tensiune care generează căutările unui
Ceva de dincolo de lumea simţurilor, dar, odată ce am găsit un
mod de raportare la dumnezeiesc, apare tensiunea generată de
recunoaşterea propriei condiţii în cadrul acestei relaţii. Sf.
Augustin a trăit cu mare intensitate, cu tragism, această
experienţă a adevărului despre sine însuşi văzut în lumina
Adevărului etern. Confesiunile înfăţişează discursul unui om
lucid, un om care îşi conştientizezază neputinţa în raport cu
Binele. Scriu toate astea, spune el, pentru ca oamenii să vadă cât
e de mare hăul în care ne aflăm, cât de departe suntem de
adevărata moralitate... „după tine însetez dreptate veşnică şi
nevinovăţie curată...”. Poate fi discutat dacă această conduită
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„Ne îndreptăm către Dumnezeu, nu mergând, ci iubind.”
(Augustin)



veridică în raport cu propria persoană este bunul cel mai de preţ
al omului, cu siguranţă însă este ceea ce ne lipseşte cel mai mult.
În afară de faptul că este bună în sine, veridicitatea generează
alte două virtuţi: smerenia – pentru că devii astfel conştient de
locul pe care te situezi în ordinea lucrurilor – şi evlavia. Aceasta
din urmă, aşa cum arată Toma d’Aquino, are ca sursă, alături
de veridicitate, un simţ al dreptăţii şi o voinţă a dreptăţii. Un
act de dreptate, spune Sf.Toma, constă în a-i înapoia cuiva ceea
ce i se cuvine, astfel încât ceea ce înapoiezi să fie egal cu ceea ce
datorezi. Dar în viaţă se întâmplă să primim ceva ce nu putem
recompensa; de exemplu, orice ai face, nu poţi da părinţilor tot
ceea ce le datorezi. Cu toate acestea, putem avea o conduită justă
întemeiată pe respect profund şi iubire, dreptatea fiind suplinită
în acest caz de virtutea pietăţii filiale. De asemenea, există merite
pe care semenii noştri le au, dar pe care nu putem să le
răsplătim, de aici virtutea de respect; sau, cineva ne face un
serviciu „care nu se poate plăti”, ceea ce face să manifestăm
virtutea recunoştinţei... La întrebarea „ce datorează omul lui
Dumnezeu” se poate răspunde printr-un singur cuvânt: totul.
Avem de-a face aici cu cea mai mare datorie a noastră, pe care,
evident, nu o putem achita, dar nu o putem nici neglija sau
nega. Avem deci şi aici nevoie de o virtute conectată cu
dreptatea, şi aceasta, spune Toma, este virtutea religioasă.
Întrucât se adresează Fiinţei supreme, virtutea religioasă este
ceva esenţialemente diferit faţă de veneraţia pentru un om, de
pildă. „Devoţiune” sau „evlavie” numim acea năzuinţă
sufletească izvorâtă din iubire pentru ceva superior, de a ne
dărui chiar pe noi înşine acelui ceva pe care îl iubim,
înţelepciunii şi iubirii infinite a lui Dumnezeu. Când spunem
„facă-se voia Ta” fără să procedăm în mod formal, întreprindem
un act de renunţare şi experienţa ne arată că, deşi renunţăm la
voinţa proprie, ceea ce simţim şi trăim nu este o îngrădire a
libertăţii, ci eliberare. Prin rugăciune şi meditaţie ne creăm
momente în care ne situăm în mod just în ansamblul fiinţelor
universului, în care transcendem contextul lipsit de armonie în
care trăieşte sinele egoic. 
Am făcut acest excurs în universul ideatic tomasian din doua
motive: mai întâi, pentru că noi, ca oameni ai timpului nostru,
ne simţim frapaţi de adânca religiozitate pe care o exprimă
Augustin aproape la fiecare frază. Este ceva ce, în primă
instanţă, cel puţin, trebuie să mărturisim că nu înţelegem.
Suntem într-o mult prea mare măsură copiii timpului nostru.
Omul modern ştie, în general, să pretindă, dar are o idee mult
prea vagă referitor la ceea ce datorează. Ca ştiinţă care îşi
propune să conducă „spiritualul din fiinţa umană către
spiritualul din univers”, antroposofia ne arată cu exactitate ceea
ce datorăm lumii spirituale. Ea însă nu şi-ar putea atinge scopul
dacă ar rămâne numai la nivel de intelect, întrucât, aşa cum
spune Rudolf Steiner, intrăm într-o relaţie cu lumea spirituală
în măsura în care suntem capabili să manifestăm recunoştinţă
faţă de aceasta. Cunoaşterea noastră trebuie deci să parcurgă
drumul de la intelect la inimă, iar farmecul operei augustiniene
constă în mare măsură în aceea că este scrisă de un intelectual
remarcabil care ştie să scrie cu inima.1

În al doilea rând, când am discutat ideea individualismului etic,
noi am văzut că libertatea nu poate fi de găsit decât în iubirea
pentru fapta morală, iar Sf. Toma ne-a arătat că virtutea
religioasă aparţine moralităţii. Dacă am înţeles bine cele două
chestiuni, atunci nu vom găsi nimic contradictoriu între
religiozitate şi individualismul etic, cu toate că acesta din urmă
înglobează, aşa cum am văzut, şi o critică a religiei. Este vorba
însă de respingerea oricărei forme de aservire, deci şi a religiei
înţeleasă ca formă de servitute. În epoca lui Augustin existau
oameni care, deşi îşi pierduseră credinţa în vechii zei,
respingeau creştinismul. Ei preţuiau libertatea individuală,
socotind că religia nu este nimic altceva decât o superstiţie
înrobitoare. Augustin observă totuşi că afirmarea autonomiei
individuale ar fi mult mai convingătoare dacă cei care o fac,
respingând religia, n-ar sfârşi în aservire egocentrică. În cadrul
acestei false autonomii, libertatea este anulată de permanentul
interes pentru confort, plăceri trupeşti, faimă, poziţie socială,
avere, iar, în cazul elitelor culturale, şi de căutarea nesfârşită a
unei cunoaşteri mundane. „La ce mi-a folosit, spune
Augustin, [...] faptul că am citit şi am înţeles singur şi fără ajutor
toate cărţile pe care le-am putut găsi despre aşa-numitele arte
liberale, de vreme ce eram pe atunci doar un rob nemernic al
celor mai rele pofte?”(ibidem, IV, 16,30.) 
Ca platonician, Augustin nu este prea interesat de ştiinţele
naturii, de asemenea, el se îndepărtează de ideea aristotelică
potrivit căreia căutăm cunoaşterea de dragul cunoaşterii. Dar, în
cadrul paradigmei sale, el ajunge – ca de fiecare dată – la esenţa
problemei când spune: „La ce mi-a folosit agera iscusinţă în
înţelegerea acelor ştiinţe şi faptul că am desluşit cărţi atât de
încurcate fără sprijinul niciunui îndrumător omenesc, dacă în
ceea ce priveşte învăţătura ta despre iubire am căzut în cea mai
hidoasă greşeală şi în cel mai ruşinos sacrilegiu?”(ibidem,
IV,16,31.)
Poziţia Sf.Augustin poate părea extremă – el spune şi despre
Homer că avea„un farmec desăvârşit în deşertăciunea lui”. Să nu
uităm însă că el este un om care conştinetizează impulsul lui
Christos, care îşi dă seama de ceea ce este cu adevărat important
pentru oamenii timpului său şi pentru cei care îi vor urma. Să
cunoască iubirea lui Christos este important, să dorească să o
manifeste, eliberaţi, în ultimă instanţă, de ei înşişi, de egoismul
lor, de vanitate, invidie, frică etc. Tot ceea ce nu serveşte acestui
scop i se pare lipsit de importanţă, căci, aşa cum spune şi
Mântuitorul, „ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă
şi-ar pierde sufletul?”
În acest sens, noi, care ne-am ocupat cu ideea individualismului
etic, putem să observăm că formula paulinică „nu eu, ci Christos
în mine” trimite nu la o negare a Eului, ci la o împlinire a lui,
care, întrucât nu poate fi concepută în egoism, trebuie căutată
în universalitate. Am văzut că o adevărată individualitate
exprimă într-un mod unic universalul lumii ideilor – tehnic
vorbind, ea este o singularitate universală. Şi am mai văzut că a
vieţui realitatea gândirii universale înseamnă a întâlni forţa
iubirii spirituale. De aceea, în sensul Filosofiei libertăţii, formula
„nu eu, ci Christos în mine” semnifică ideea că în cel care o
enunţă nu trăieşte egoismul comun tuturor indivizilor speciei
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om, ci Fiinţa lui Christos, care face din el o individualitate liberă
ce exprimă într-un mod unic iubirea universală. –Poate fi şi
acesta un indiciu referitor la gradul de religiozitate (în sensul
pe care am încercat să îl dăm aici acestui termen) al unei opere
filosofice aparent extrem de aride, dar şi la claritatea pe care o
putem dobândi cu ajutorul noţiunilor sale.
Creştinismul, venit pe lume nu ca sistem teoretic, ci prin fapta
de iubire şi jertfă a lui Christos, nu a exercitat decât treptat o
influenţă semnificativă asupra elitelor culturale. Să remarcăm
însă că discursurile şi construcţiile teoretice reprezintă ceva mai
puţin în raport cu faptele. Primii creştini nu aveau un arsenal
conceptual pe care să îl expună în faţa învăţaţilor epocii, aveau
însă ceva infinit mai important pe care voiau să îl aducă în faţa
sufletelor omeneşti: fapta lui Christos pe Golgota, ceva ce atunci
putea fi mai degrabă trăit, simţit şi într-o mai mică măsură
înţeles raţional. (Rudolf Steiner semnala că realitatea spirituală
la care ne referim când spunem „Christos” nu poate fi redată în
mod adecvat de niciun cuvânt. De aceea formula rosicruciană
„In Christo morimur” devine, rostită meditativ, „In – morimur” .)
Cu timpul, creştinismul prinde contur şi sub aspect teologic,
preluând mai întâi concepte neoplatonice, pentru ca, odată cu
marile sinteze scolastice (Albertus Magnus, Toma d’Aquino) să
dispună de impresionantul eşafodaj conceptual al filosofiei
aristotelice. Noi, astăzi, încercăm cu ajutorul antroposofiei să ne
apropiem cu înţelegerea şi cu inima de Misteriul de pe Golgota.
Augustin întâlneşte abia la vârsta de 30 de ani, pe când era
profesor de retorică la Milano – pe atunci Mediolanum – pentru
prima dată în viaţă un intelectual creştin cu o inteligenţă
comparabilă. Este vorba de Ambrozie, episcopul Milanoului,
care va contribui destul de mult la convertirea sa. Tot la Milano
are loc o altă întâlnire importantă, cu Simplicianus, părintele
spiritual al lui Ambrozie.
Augustin este un maestru al cuvântului care şi-a pus toate forţele
şi întreaga experienţă de viaţă în slujba creştinismului, a Bisericii
şi a semenilor săi. În Confesiunile sale avem o carte mare a
umanităţii, care s-a bucurat de succes încă de la apariţie. Fiind
foarte citită pe parcursul Evului Mediu, ea a inspirat secole de-a
rândul generaţii de cititori care s-au regăsit în problemele general-
omeneşti discutate de autor, în vulnerabilităţile şi năzuinţele sale,
pe care le expune în cadrul unei analize psihologice de nivel
ridicat. În încheiere aş dori să lăsăm cuvintele şi frazele Sf.
Augustin să ne vorbească despre convertirea filosofului
neoplatonic Marius Victorinus, un eveniment important, care a
marcat atmosfera în care se dezvolta creştinismul la Roma după
aproape patru secole de la jertfa lui Christos.
Victorinus fusese un bătrân foarte învăţat, cu o profundă cunoaştere a
tuturor ştiinţelor liberale, care citise un mare număr de cărţi de filosofie şi
publicase comentarii asupra lor. Ca maestru şi învăţător al multor nobili
senatori şi în semn de recunoaştere a vestitului său talent de profesor, a
fost socotit vrednic să i se acorde cea mai înaltă onoare a acestei lumi:
înălţarea statuii sale în Forul roman. El rămăsese, aşadar, până la vârsta
sa înaintată un închinător la idoli şi un părtaş la riturile nelegiuite, de care
se entuziasma la acea vreme aproape întreaga nobilime romană. .[...]
După cum mi-a povestit Simplicianus, Victorinus citea Sfânta
Scriptură şi cerceta cu multă atenţie şi cu dorinţa de a le pătrunde

înţelesurile toate scrieirile creştine; nu în public, ci cu discreţie,
asemenea unui prieten, îi declara adesea lui Simplicianus: „Ştii că sunt
deja creştin?” Simplicianus îi răspundea: „Nu te voi crede şi nu te voi
socoti în numărul creştinilor decât atunci când te voi vedea în Biserica
lui Christos.”Victorinus îi răspundea însă în glumă: „Oare zidurile
bisericii îl fac pe om creştin?” El repeta deci mereu că este deja creştin
şi, la răspunsul de mai sus al lui Simplicianus, repeta mereu gluma
cu pereţii bisericii. Căci se temea să-i supere pe prietenii săi, trufaşi
închinători la demoni, şi credea că, dacă i-ar jigni, de pe culmile
demnităţii lor babilonice, asemenea vârfurilor unor cedri de Liban pe
care Domnul încă nu i-a sfărâmat, se vor prăvăli asupra sa
duşmăniile lor copleşitoare. Dar, după aceea, citind cu nesaţ cărţile
creştine, a sorbit din ele tărie şi a început să se îngrijoreze că va fi
respins de Christos înaintea sfinţilor îngeri, ca unul care s-a temut
să-l mărturisească pe el înaintea oamenilor şi-a dat seama că s-ar
face vinovat de o mare crimă dacă s-ar ruşina de sfintele taine instituite
de Cuvântul tău la vremea smeririi sale, el care nu se ruşinase de
misterele nelegiuite ale demonilor celor trufaşi, al căror trufaş
admirator acceptase să fie el însuşi. A pierdut astfel orice sfială faţă de
deşertăciunea omenească şi nu s-a mai ruşinat decât în faţa
Adevărului. Brusc şi când nimeni nu se mai aştepta, i-a spus lui
Simplicianus, după cum acesta însuşi mi-a relatat: „Să mergem la
biserică! Vreau să devin creştin!”[...]
5. A venit în sfârşit ora când trebuia făcută profesiunea de credinţă.
La Roma era obiceiul ca aceia care erau pe cale să primească Harul tău
să rostească pe un loc mai ridicat, în faţa poporului credincios, o
anumită îmbinare de cuvinte, învăţată pe de rost. Simplicianus mi-a
spus că preoţii i-au propus lui Victorinus să-şi rostească profesiunea
de credinţă în secret, după cum era obiceiul să se propună adesea
acelora care păreau că vor fi stânjeniţi datorită unei timidităţi fireşti;
el însă a preferat să-şi rostească formula de mântuire înaintea sfintei
adunări. În retorica pe care o preda el elevilor nu se afla mântuire şi
totuşi lecţiile se făceau în public. Dacă nu s-a temut să-şi rostească
propriile cuvinte înaintea unor gloate de nebuni, cu atât mai puţin ar
fi trebuit să se teamă să rostească Cuvântul tău în faţa blândei tale
turme. Şi astfel, când el s-a ridicat pentru a-şi rosti profesiunea de
credinţă, cei de faţă, care îl cunoşteau cu toţii, au început să şoptească
numele lui unul către altul, cu murmure de felicitare. Într-adevăr, cine
nu îl cunoştea? În bucuria generală se auzeau strigăte înăbuşite:
„Victorinus, Victorinus!” Îndată ce l-au văzut au început să murmure
cu însufleţire, dar imediat după aceea s-a făcut o mare tăcere, în dorinţa
de a-l asculta. Victorinus şi-a mărturisit credinţa cea adevărată cu o
admirabilă încredere în sine şi toţi voiau să-l cuprindă în braţe şi să-l
aşeze în adâncul inimii lor. Iubirea şi bucuria, acestea erau cele două
braţe care l-au cuprins. (Augustin, Confesiuni VIII, 2, Editura
Nemira 2006, trad. Eugen Munteanu.)

Note
1 Henry Chadwick remarca faptul că lui Augustin îi datorăm, printre
altele, şi înţelesul actual al cuvântului „inimă”. (Henry Chadwick,
Augustin,trad. Ioan-Lucian Muntean, Editura Humanitas ,1998, p. 11.)
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Dacă am încerca să cristalizăm în câteva cuvinte valorile cele
mai înalte ale sufletului Europei, la ce ne-am gândi? Desigur,
mai întâi la libertatea cucerită în Europa, la demnitatea omului,
la posibilităţile de dezvoltare personală de aici. De data aceasta
am să vorbesc însă de o altă valoare definitorie, categorică – şi
anume despre frumuseţea Europei. Când te gândeşti la Europa
nu poţi face abstracţie de frumuseţe. Frumuseţea defineşte
sufletul Europei.
Tema este atât de vastă încât nu poţi decât să îi rămâi dator. Există
conceptul filosofic de frumuseţe, există conceptul estetic de fru -
museţe, frumuseţea creată şi admirată de om. Aici ar trebui amintită
lumea inepuizabilă a artei europene. E suficient să ne gândim la
arhitectura, la pictura, la muzica create de-a lungul secolelor de la
Atlantic până la Urali, din Scandinavia până în Grecia.
Pentru această contribuţie scurtă aş dori însă sa părăsesc acest
făgaş clasic şi să abordez aspectul de frumuseţe din perpectiva
experienţei personale, a ceea ce întâlnesc eu în viaţa de zi cu zi
ca frumuseţe cultică şi ca frumuseţe biografică. I. Aş dori să încep cu frumuseţea vieţii cultice şi am să dau trei
exemple:
Leagănul Europei este Grecia. În acest leagăn s-au născut toate
ştiinţele, întreaga filosofie şi artele – ele au constituit baza între -
gii noastre culturi europene. Idealul suprem al acestei culturi era
cultivarea binelui, frumosului şi adevărului, ele fiind, aşa cum
spunea şi Platon, trei aspecte ale aceluiaşi principiu: ale eternului.
În acel timp, oamenii simţeau evenimentele de pe Pamânt ca
fiind o prelungire a ceea ce se întâmplă în cer, între zei. Războiul
troian, de exemplu, a fost consecinţa inevitabilă a disputelor din
Olimp. Cele trei zeiţe nemuritoare, Hera, Afrodita si Pallas-
Athena, îşi revendicau întâietatea în frumuseţe. Ca judecator a
fost chemat Paris – un pământean, un cunoscător al frumuseţii,
iar el a dat mărul, premiul, Afroditei. Ca răsplată Afrodita i-a
promis-o pe frumoasa Elena, şi aşa treptat s-a ajuns la războiul
din Troia.
Discipolii centrelor de Mistere aveau acces la această sferă a
zeilor. Misiunea lor cea mai importantă era de a transpune în
fizic ceea ce vedeau şi trăiau în spirit. Piesele de teatru,
sculpturile erau expresia experienţelor lor lăuntrice. Frumos era
pe atunci orice conţinut spiritual care dobândea o expresie
exterioară, care era revelat fizic. Chiar şi azi mai spunem că o

operă de artă e frumoasă atunci când forma sa exterioară ne dă
senzaţia că e vie, că e impregnată de spirit. 
Un alt mijloc de expresie a lumii spirituale era ritualul cultic. În
inima fiecărui lăcaş de mistere era venerat un zeu. Ritualul cultic
era imaginea vie a acestei zeităţi. Ritualul devenea frumuseţe.
Neofitul, participând la ritual, se identifica cu viaţa zeului,
trecea prin aceleaşi trăiri dramatice prin care a trecut zeul şi era
transformat astfel până în fizic. 
În urmă toarele secole omul, pe drumul său justificat de a se
apropia de Pămant şi de a-l îndrăgi, se înstrăinează tot mai mult
de lumea spirituală. Sunt tot mai puţini iniţiaţi care se pot înălţa
în sferele zeilor pentru ca apoi să reveleze oamenilor frumuseţea
dătătoare de viaţă.
Să facem încă un pas mare, până în secolul X.
Prinţul Kievului, Vladimir, botezătorul Rusiei, trăieşte într-o
căutare chinuitoare a sensului suprem pentru sine şi pentru
poporul său. El simte puterea tânărului său popor, dar şi golul
din sufletul lui. „Suntem ca o cupă goală...” – spunea el. De
aceea cheamă în anul 987 pe zece dintre cei mai învăţaţi şi mai
înţelepţi oameni ai săi şi îi trimite în toate colţurile lumii cu
porunca: Mergeţi şi cercetaţi toate credinţele. 
Pentru Vladimir, esenţial nu era în primul rând conţinutul teo re -
tic al unei credinţe, ci calitatea ei cultică. Aceasta însemna: în ce
măsura era posibilă prezenţa reală a puterilor spirituale în cult.
După ce trimişii au cercetat toate credintele, s-au întors la Kiev
şi au spus prinţului că au fost la musulmani, la iudei şi la
creştinii apuseni şi „le-am văzut lăcaşurile de închinare şi
serviciile divine dar nu am găsit nicio frumuseţe în ele. Când am
ajuns însă în ţara grecilor şi am fost conduşi acolo unde se
închinau ei Dumnezeului lor nu am mai ştiut dacă eram în Cer
sau pe Pământ. Căci pe Pământ nu mai există o asemenea
privelişte şi nicio asemenea frumuseţe şi nu ştim nici măcar cum
am putea să vorbim despre ea. Una însă ştim – Dumnezeu este
cu fiecare om de acolo iar serviciul divin al grecilor este mai bun
decât toate celelalte. Nu mai putem uita această frumuseţe! Şi
pentru că niciun om care a gustat o dată dulceaţa nu mai vrea
după aceea amărăciune, nici noi, mărite prinţ, nu mai vrem să
trăim în continuare ca păgâni!”
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Aşadar, poporul rus a preluat de bună voie creştinismul
datorită frumuseţii pe care a trăit-o nemijlocit în cult. Desigur,
prin frumos nu ne gândim acum la frumuseţea exterioară.
Capacitatea de a percepe frumuseţea depinde de prezenţa şi de
acţiunea forţelor spirituale în corpul nostru eteric. Un cult real e un
cult frumos. Când înţelepţii ruşi au trăit frumuseţea, ei au simţit
de fapt în timpul cultului revărsarea forţelor spirituale în corpul
lor eteric până întracolo încât nu au mai ştiut” dacă erau în Cer sau
pe Pământ. Această frumuseţe nu era făcută de mâna omului, ci
era revelarea celei mai apropiate sfere spirituale, a celei eterice.
Să facem un al treilea pas, la situaţia din zilele noastre. La
începutul secolului XX, în mijlocul Europei, un grup de tineri
teologi, dezamăgiţi de tot ce era „Biserică” la ora aceea, s-a adresat
lui Rudolf Steiner şi i-a cerut ajutorul pentru înnoirea creştinis -
mului. Şi ei fac o experienţă asemănătoare înţelepţilor ruşi: prin
meditarea intensă a revelaţiei adusă de Rudolf Steiner au avut
vieţuirea personală a prezenţei concrete a lui Christos. Ce este
nou acum, la întemeierea Comunităţii Creştinilor, faţă de secolul
X? Pe baza înţelegerii apro fun date a omului, a lui Christos, a
Evangheliilor adusă de antroposofie ajungem la conştientizarea
responsabilităţii noastre. Cultul modern începe cu: Să săvârşim cu
demnitate actul de închinare. Să săvârşim – este un plural! Fiecare
din cei prezenţi este chemat să urce lăuntric treptele altarului şi
să aducă jertfa. Începe epoca în care omul nu doar primeşte
frumuseţea, revelarea fiinţelor spirituale, ci începe el însuşi să
creeze – prin Christos în noi – o realitate eterică, să creeze
frumuseţe. Prin comuniunea cu Christos sufletul cunoaşte pacea,
iar pacea e puterea prin care omul, lucrând în lume, o înnobilează. 
Acestea au fost câteva gânduri legate de frumuseţea cultică.II. Acum voi trece la al doilea aspect propus, la frumuseţeabiografică sau la frumuseţea din destinul nostru.  
Omul suferă vieţi la rând din cauza nedesăvârşirii personale (a
micimii, a minciunii, a tulburării etc.). Amintirea frumuseţii pe
care o mai purtăm în suflet, a acelei frumuseţi „dintâi” care
cuprinde de la începuturi binele-adevărul- frumosul, o unitate
din care făceam şi noi parte odinioară, această amintire trezeşte
în noi dorul de schimbare. Omul începe să privească în sine, să
fie atent la gândurile, la faptele lui, iar această muncă de autocu -
noaştere îl duce inevitabil la întâlnirea cu Păzitorul pragului
(Micul Păzitor). Sufletul se cutremură la vederea Păzitorului din
cauza urâţeniei lui adesea insuportabil. Acum se produce
schim barea reală. Acum omul este motivat să lucreze consec -
vent la cizelarea sufletului, cu alte cuvinte la înfrumuseţarea
Păzitorului.
Munca spirituală aduce întotdeauna roade. Când un om se
hotărăşte să împlinească chemarea: Omule, cunoaşte-te! întregul
Cer îi vine în ajutor. Aş dori să numesc doar două dintre
rezultatele acestei munci care aduce frumuseţe.Primul rod al muncii interioare este dobândirea unei noi
concepţii despre lumea morală. În mod obişnuit, ordinea morală
este văzută azi ca ceva relativ, conjuctural, care se impune
printr-un construct de norme tradiţionale. Însă, pe măsură ce
pătrundem în lumea spirituală, începem să ne dăm seama că

ordinea morală a lumii  este mai reală decât ordinea lumii fizice...
Nu este ca un fulger care a fost şi a trecut, oricare ar fi fost
consecinţele. „Cerul şi Pământul vor trece însă cuvintele mele nu
vor trece”. Sunt cuvintele lui Christos, care exprimă acelaşi
adevăr. Toată această realitate înconjurătoare fizică poate
dispărea, şi va dispărea, dar lumea morală va continua să existe
în efectele sale. 
Discipolul spiritual conştientizează că viaţa sa morală devine
viaţa lumii; curăţarea propriei grădini duce la curăţarea grădinii
propriei comunităţi, a lumii întregi. Când un trandafir se
împodobeşte  se împodobeşte întreaga grădină.
Iar când începem să fim mai buni în voire, mai frumoşi în
simţire, mai drepţi în gândire Păzitorul îşi schimbă înfăţişarea.
Infru museţarea Păzitorului înseamnă înfrumuseţarea lumii.
Un al doilea rezultat al muncii spirituale este conştientizarea
rolului suferinţei în viaţă. Chipul întregii omenirii este brăzdat
de suferinţă. Nu doar în Europa. Putem spune Coreea,
Afghanistan, Turcia, Bulgaria, Germania, America, Australia...
Toate popoarele au suferit şi fiecare popor a trăit dramatic, până
la sânge, nedreptatea suferinţei la care a fost supus. În Europa,
în special datorită celor două Războaie Mondiale, suferinţa a
trezit multe întrebări. În unii ele au adus îndoiala, în alţii au
adus o nouă înţelegere a sensului suferinţei. 
Sunt suferiţe şi suferinţe. La început sufăr doar din cauza mea.
A pro priului egoism nesatisfăcut. Dar suferinţa mă duce la
autocu noaştere pentru că ea îmi arată exact locul unde am de
lucrat. Orice om care dobândeşte o cât de modestă cunoaştere
de sine este desigur recunoscător destinului pentru bucuriile pe
care le-a avut în viaţă. Mult mai recunoscător este însă, privind
retrospectiv, pentru încercările şi suferinţele îndurate care i-au
deschis o nouă perspectivă asupra vieţii.
Suferinţa limpezeşte ochiul sufletului. Mă face să-l vad mai bine
pe celălalt, să-l cunosc mai bine. Treptat mă sensibilizează faţă
de suferinţa întregii lumi. În viitor, spune Rudolf Steiner, niciun
om nu va mai putea sta liniştit, savurându-şi fericirea, atâta
timp cât alături de el vor fi alţii care sunt nefericiţi. Suferinţa
fratelui va fi resimţită la fel de acut ca şi suferinţa proprie. Ceea
ce poate ajuta şi vindeca este interesul, iubirea şi compasiunea.
Înfru museţarea Păzitorului înseamnă şi vindecarea lumii.
Frumuseţea este şansa Europei. Şuvoiul majoritar al omenirii se
îndreaptă într-o directie incertă dar mai tresare, se trezeste încă
în faţa frumuseţii. Această forţă mai trăieşte în noi. Trebuie doar
cultivată. Pe făgaşul frumuseţii putem să ne recucerim drumul
în lumea spirituală. 

Bibliografie
Rudolf Steiner, Esoterismul creştin, Metamorfozele vieţii sufleteşti,
De la Iisus la Christos, Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile
spirituale?, Evanghelia după Ioan, Forţele spiritual-sufleteşti
fundametale ale artei educative.
Sergej O. Prokofieff, Die geistigen Aufgaben Mittel- und
Osteuropas.
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Cea de-a şasea ediţie a simpozionului „Sufletul Europei”
s-a desfăşurat în acest an în România, reprezentând o
colaborare între Societatea Antroposofică din România şi
Secţiunea pentru Ştiinţe Sociale de la Goetheanum.
Evenimentul a avut loc între 20 şi 23 august 2015, cu un
preprogram pe 19-20 august, şi un postprogram pe 24-26
august, sub forma unei excursii în Munţii Retezat. Acest
eveniment a fost un stimul pentru participanţii din
numeroase ţări europene şi nu numai. Simpozionul s-a
adresat persoanelor de toate vârstele – fiind interesant
inclusiv pentru tineri, cu atât mai mult cu cât a fost

primul an (din 2004) în care nu s-a putut organiza şi
tabără de tineret la Simeria Veche.
În cadrul preprogramului am avut parte mai întâi de o
excursie, miercuri seara, la vechea capitală dacică
Sarmizegetusa, unde am vizitat zona sacră şi am căutat
semnificaţia acestor locuri străvechi. Joi dimineaţa am
făcut o deplasare cu maşinile până la Mănăstirea Prislop.
Drumul fiind extrem de aglomerat, am fost nevoiţi să
mergem 4 km pe jos. Această excursie a însemnat pentru
mulţi dintre oaspeţii din străinătate primul contact cu
Biserica Ortodoxă şi cu motivaţia religioasă a oamenilor
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Simpozionul 
„Sufletul Europei” – Simeria Veche, 2015
Bogdan Szabo



care merg pe urmele lui Arsenie Boca, cea mai mare
personalitate a ortodoxiei româneşti din secolul al XX-lea.
Joi seara am fost întâmpinaţi, din partea Societăţii
Antroposofice din România, de Mioara Gheorghiu, care
s-a străduit cu mult devotament pentru reuşita acestui
eveniment. După o introducere din partea lui Paul
Mackay, Hans Hasler a introdus problematica sufletului
Europei ca preambul pentru zilele următoare. S-au
format grupe de lucru cu scopul de a ne cunoaşte între
noi şi pentru a avea un spaţiu în care fiecare să se poată
exprima cu privire la temele propuse. 
Nataliya Yarmolenko a deschis ziua de vineri printr-o
contribuţie cu privire la situaţia politică din Ucraina şi la
protestele din Piaţa Maidan din Kiev. Andrej Zhiltsov,
preot al Comunităţii Creştinilor din Odessa, a completat
cele spuse printr-o perspec tivă mai profundă asupra
sentimentelor de fraternitate pe care le-a vieţuit şi despre
problema noilor relaţii cu naţiunea-soră Rusia.
După-amiază au început atelierele artistice (gimnastică
Bothmer, euritmie, teatru), apoi a urmat contribuţia lui
Dirk Kruse, care s-a referit la abordarea meditativă a
sufletelor popoarelor. Seara a fost programată
prezentarea lui Paul Mackay, care ne-a reamintit
structurarea sufletescului uman în suflet al senzaţiei, al
raţiunii şi sensibilităţii şi al conştienţei.
Sâmbătă, Peter Neurath ne-a istorisit câte ceva din istoria
culturală a Slovaciei şi a felului în care gândirea este mai
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puţin activă decât alte forţe sufleteşti în această ţară. Apoi
Monica Culda, care a fost rugată în ultimul moment să
ţină o prezentare, ne-a pus înaintea frumuseţii sufletului
Europei. Începând de la trecutul şi arta europeană până
la prezentul şi viitorul creştin al Europei, contribuţia
Monicăi a fost primită cu mult entuziasm.
Exerciţiul de lucru biografic propus de George Oprea, în
care am lucrat câte doi asupra unor istorisiri de viaţă, a
fost folositor pentru a ne întâlni cu adevărat şi a crea o
atmosferă sufletească deosebită. Seara a cuprins câteva
momente artistice, precum şi o prezentare a istoriei
României şi a Societăţii Antroposofice din România.
Duminică, Sebastian Stănculescu a vorbit despre situaţia
României din punct de vedere spiritual. Apoi s-au
încheiat grupele de discuţii care ne-au însoţit pe durata
tuturor acestor zile. Discuţia de încheiere în plen a
cuprins gânduri şi sentimente ale multor participanţi.
Datorită genialului nostru traducător, Sorin Ţigăreanu,
totul a fost concluzionat într-un mod minunat. Apoi
flacăra simpozionului „Sufletul Europei” i-a fost oferită
lui Hans Hasler, care o va duce la anul în Lahti, Finlanda.
O parte dintre participanţi nu au încheiat simpozionul
aici, ci au decis să participe la postprogram: excursia de
trei zile, propusă de Dirk Kruse, în Munţii Retezat – o
experienţă foarte diferită şi provocatoare.



deschisă către înalturi. O putem compara cu zonele de gheţari din
Alpi, cum ar fi Dachstein1 sau Großglockner, menţionat de Rudolf
Steiner, spunând că există o întâlnire a Archailor deasupra lui. O
întâlnire a spiritelor timpului (Archai) deasupra zonelor cu gheţari,
care a făcut ca timpul nostru să urmărească ţeluri divine şi
evolutive. În mod interesant, Arsenie Boca petrecea câteva
săptămâni în fiecare vară lângă Lacul Bucura. Pare limpede că şi
acest fapt avea un motiv spiritual. 
Dacă privim munţii din întreg sud-estul Europei, la vest de Marea
Neagră, în modul în care Rudolf Steiner ne-a sfătuit, citind
fizionomia, găsim că formaţiunea Retezatului din România şi a
Munţilor Rila din Bulgaria sunt concentrate în puncte centrale.
Ambele au fost zone cu gheţari – rămânând în prezent doar
lacuri. Un alt lucru special, din punct de vedere spiritual:
Retezatul este legat de cea mai interesantă personalitate spirituală
din România din secolul XX (Arsenie Boca), iar Munţii Rila sunt
legaţi de cea mai importantă personalitate spirituală din Bulgaria,
Peter Deunov.

„Sufletul Europei” 2015 – Excursie în Retezat 

De luni, 24, până miercuri, 26 august 2015, după partea centrală
a simpozionului „Sufletul Europei”, am mers într-o excursie în
Retezat cu 35 de persoane din România, Austria, Germania,
Elveţia, Australia, Italia, Canada şi Anglia. Am avut timp să ne
bucurăm şi să percepem locuri, privelişti, plante şi cascade. Dirk
Kruse şi Cosmin Borcea au condus observaţiile şi au prezentat
arbori, plante şi animale deosebite. Unii participanţi au plecat
marţi dimineaţa pentru a atinge vârfurile munţilor – experienţă
copleşitoare, vizibilă în fotografii.
Despre perceperea formaţiunilor şi pietrelor şi despre reflectarea
lor în geologia Retezatului Volker Mastalier din Austria a spus:
Împreunarea granitului ce radiază lumină cu bazaltul asemănător
Lunii este deosebită. Retezatul este un câmp de practicare a trezirii
de la o conştienţă de oglindire la o conştienţă de lumină interioară!
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Munţii Retezat – excursie de trei zile 
în cadrul simpozionului „Sufletul Europei” 2015
Dirk Kruse

tratucere: Lucian Popescu

Retezatul, în sud-vestul Carpaţilor, a fost o zonă acoperită de
gheţari, însă gheţarii s-au topit şi astăzi găsim cele mai multe
lacuri lângă vârfuri, pe platoul de deasupra pădurilor. Retezatul
are aproximativ 100 de lacuri! Cel mai mare lac glaciar din
România se află în centrul munţilor – Lacul Bucura.

Retezatul ca impresie spirituală

Dacă privim ţinuturile României cu ochi şcoliţi pe cale medita -
tive, putem fi impresionaţi: Carpaţii româneşti prezintă o diver -
sitate spirituală impresionantă – legată deseori de o dispoziţie
interioară fraternă, uşoară şi empatică. 
Retezatul trezeşte un sentiment specific, pe care îl putem avea
în toată zona acestor munţi – o impresie extraordinară de
spiritualitate naturală pură şi armonioasă precum cerul, care
poate – dacă ne deschidem suficient de profund – să transforme
inimi şi destine. Chiar şi pe dealurile de lângă Simeria, la nord
de Retezat, poţi percepe faptul că deasupra Retezatului cerul
pare mai deschis la culoare decât în alte locuri. Acest „mai
deschis”, având un caracter înalt spiritual, este un fenomen
caracteristic în general deasupra gheţarilor. Munţii normali au
o imagine puternic determinată şi direcţionată, în comparaţie
cu natura din ţinuturile plate. Deasupra gheţarilor e ceva diferit:
o puritate şi o dispoziţie sfântă de primire poate fi aflată, fiind

Munţii Retezat



O altă experienţă ce te lasă fără cuvinte a fost
priveliştea văii Pietrele către nord, o trezire în
pace, o inspirare a libertăţii, o privire, o oferire
de graţie şi binecuvântare, în demnitate liberă,
care au făcut vizibile valori eterne şi inspiraţii
despre cum le putem vieţui. O impresie
asemănătoare au avut-o şi alţi participanţi care
au ajuns până la lac: o forţă de lumină imensă

părea să acţioneze asupra noastră şi pe întregul Pământ, o
prezenţă superioară care măsoară ce merită să fie primit într-un
domeniu înalt – luminător şi veşnic. 
O sarcină a excursiei a fost, de asemenea, să regândim
simpozionul „Sufletul Europei”. Mulţi au descris faptul că au
descoperit aici că inima Europei are două lucruri necesare pentru
a respira şi a fi puternică: forma  vest-europeană, cu darurile ei
din trecut, şi latura empatică, trezind căldura inimii, din zona
est-europeană, cu germenii ei speciali pentru viitor. Cineva a
spus: România ne dă aripi spirituale, iar altcineva: şi ne învaţă un
simţ al gândirii inimii. 
Revenind din Retezat ne putem aminti puterea de a oferi lumină
şi forţă – pentru a aduce mai multă căldură şi mai multă
limpezime în sufletul Europei!

NOTE

1 La gheţarul Dachstein din Alpii Austriei Dana Stancea, Lidia Popescu,
Mioara Gheorghiu, Vicenţiu Berneanu, Mihai Mihăescu şi Dirk Kruse
au realizat în vara lui 2009 un seminar de observaţie – la casa doamnei
Halla, fiica profesorului Halla. Acesta i-a oferit lui Ştefan Armenchi,
unul din primii antroposofi români, o carte de Rudolf Steiner. Volker
Mastalier, care a scris – după participarea la simpozionul „Sufletul
Europei”, 2015 – un articol de observaţie foarte interesant, în limba
germană, a întâlnit la acel seminar din Dachstein pentru prima data
antroposofi români.
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Am observat plante deosebite, cum ar fi genţiana (bot.: Gentiana)
cu forma ei armonioasă, omagul (bot.: Aconitum) – ambele folosite
în medicina antroposofică – şi zâmbrul (bot.: Pinus cembra).
Este interesant modul în care poţi descoperi puterea astrală a
omagului, cu flori care lasă impresia unor mici animale. Este folosit
pentru vindecarea stărilor febrile survenite brusc, în mod special la
copii. Sau să priveşti frunzele configurate armonios şi florile de un
albastrul curat ale genţianei, folosită pentru echilibrarea digestiei.
În faţa cascadelor vijelioase am descoperit deseori fenomenul-
impresie imaginativ al forţelor armonioase, desfăşurându-se
diafan şi luminos, precum o audiţie fantastică. Ne-a adus repede
într-un spaţiu de ascultare şi impresiile inspirative din suflet au
fost: o expansiune a binecuvântării, nobleţe a inocenţei şi curgeri
vindecătoare, un aspect feminin de înţelepciune vindecătoare –
precum o tinereţe veşnică. Într-o impresie de unicitate intuitivă,
am intrat într-un spiritual dincolo de forţe şi sentimente: ceva
precum un spaţiu de vindecare etern-luminoasă, amplă, înaltă
şi sacră – o cunoaştere pură a vindecării pare că poate fi atinsă
aici.

Omag Zâmbru

Genţiană    

Participanţii de la simpozionul „Sufletul Europei” la Lacul Bucura – august 2015 Pace şi zâmbete în Munţii Retezat



Privind harta Europei în partea ei sudică te fascinează
dramatismul reliefului, formaţiunile înalte alternând cu
cele joase, apele fiind în luptă cu uscatul; un lung şir de
munţi porneşte din nordul Spaniei şi se desfăşoară ca o
coloană vertebrală până în Caucaz. La intrarea în
România, jos la Dunare, la aşa numitele Cazane, unde
apa forfoteşte intens, o ramură muntoasă se detaşează
brusc, desfăşurându-se până în mijlocul ţării, făcând
acolo o curbură puternică întocându-se spre nord-vest.
Carpaţii pe teritoriul României apar ca o inimă în jurul
căreia se ordonează descrescând dealurile subcarpatice,
podişurile înalte ale Transilvaniei în nord-vest şi ale
Moldovei spre nord-est, iar mai apoi câmpiile Dunării
spre sud, ale Moldovei spre est, ale Crişurilor spre vest.
Deschiderea reliefului spre câmpia panonică pe de o
parte şi spre stepele asiatice pe de altă parte indică o
calitate importantă a civilizaţiei create aici: estepurtătoare de impulsuri spirituale atât orientale cât şioccidentale.
Şi pentru ca totul să fie şi mai uluitor, la curbura
Carpaţilor, în munţii Bucegi, se află unul dintre cele mai
înalte vârfuri de pe teritoriul actual al României, numitvârful Omu, alături de un munte numit Pântecele, cu
vârful Goga, denumire pusă în legătură cu Kogaion. În
apropiere se află două formaţiuni ce se cred a fi naturale,
denumite semnificativ Babele şi Sfinxul. 
Cercetările arată că lăcaşurile de închinăciune ale vechii
populaţii de aici erau dispuse pe vârfuri de munte, în
zone considerate a fi sacre, unde se practicau misterele
unui cult solar, până în prezent fiind identificate
aproximativ 12 centre. Identificarea lor poate fi făcută
prin elemente clar distincte. O zonă sacră era marcată de
trei vârfuri de munţi. Denumirile vârfurilor date în

Antichitate nu se cunosc azi. Cercetătorii au fost miraţi
însă de frecvenţa denumirilor „OM” şi „TÂMPA”. Din
câte se cunoaşte, există circa 18 denumiri de „OM” şi 30
de „TÂMPA”. Marele preot era trimisul zeului şi se
identifica cu acesta, numindu-se Zalmolxe.
Din studiul unor sculpturi încă considerate enigmatice,
s-a ajuns la concluzia că în această zonă s-a dezvoltat o
credinţă bazată pe lupta dintre bine şi rău, în care binele
reprezentat de zeul solar învinge pe zeul morţii şi al
infernului, Gebeleizis, întruchipat de un animal fabulos,
semănând cu un şarpe, călcat de copitele calului. Este
aşa-numitul cult al Cavalerilor danubieni, din perioada
precreştină, dăinuind până în secolul IV, iden tifi -
cându-se treptat cu noua credinţă în Dumnezeu Trinitate
(Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh); este imaginea a doi cavaleri
(probabil Tatăl şi Fiul) şi între ei Femeia (Sfântul Duh?),
simbolizată de Zeiţa Mamă. Tradiţiile vorbesc de
prezenţa Sf. Andrei în zona Dunării, ca apostol al
încreştinării populaţiilor din această zonă, dar este
evident că ritualul nou nu a făcut decât să ridice la un alt
stadiu de conştienţă ceea ce deja era fondul principal al
credinţelor şi aşteptărilor acestor populaţii. 
Dacă ar fi să găsesc câteva caracteristici spirituale
manifeste pe acest teritoriu, detectabile în civilizaţia
actuală, aş numi patru dintre ele astfel: sentimentulinfinitului, cel al relativităţii (al proceselor, alorganicului, cum îl numeşte L. Blaga), un simţ aldeschiderii şi un simţ al umorului deosebit. Încerc să le
ilustrez cu fapte de cultură, prin atitudini, obiceiuri şi
tradiţii.
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Cultură şi civilizaţie 
în zona carpato-pontică
Verginia Petrovici



1. Simţul infinitului poate fi pus în legătură cu o
încli naţie naturală a poporului român către religie,
religiozitate care se manifestă printr-o atitudine calmă în
faţa nenorocirilor desti nului, dar şi în faţa morţii, văzută
ca o trecere a pragului lumii materiale. Balada
tradiţională Mioriţa este un arhetip pentru această
atitudine: ciobanul aflând despre complotul pus la cale
de către cei doi tovarăşi ai săi de a-i lua viaţa şi turmele
bogate, în loc să se protejeze, se gândeşte la soarta oilor
sale, la mama lui disperată umblând să-l caute prin lume
şi-şi exprimă ultimile dorinţe către oiţa vorbitoare: locul
de înmormântare să-i fie lângă stâna de oi, trei fluiere
să-i fie puse la cap pentru ca vântul să-i cânte în tonuri
diferite. Ceea ce este deosebit de semnificativ este că
moartea este văzută ca o nuntă în care el, prinţul, e
încoronat de către Soare şi Lună, având ca preoţi munţii
mari, păsări-lăutari, oaspeţi-copacii, iar ca martor
întregul cosmos. 
Un fel de tânjire după reintegrarea în mama-natură
curge prin aproape toate formele creaţiei populare şi
pătrunde în literatura cultă prin poeţi precum
M. Eminescu, G.Coşbuc, I.Pillat, L.Blaga, N. Stănescu.
Drept urmare sentimentul timpului capătă o nuanţă
specială – timpul nu este stăpânul, tiranul, ai întreaga
eternitate în faţă, el este răbdător cu oamenii. Nimic în
lume nu durează mult: trebuie doar să aştepţi răbdător
şi lucrurile se vor schimba prin graţie divină. O expresie
curentă este: când o da Dumnezeu!, iar aşteptarea se
reflectă până şi în arhitectura religioasă. Vechile biserici
ortodoxe au acoperişuri rotunjite, nu prea înalte, cu
ziduri ce parcă îmbrăţişează comunitatea. Picturile nu
sunt făcute ca să fie privite, atât timp cât lumina se
strecoară prin ferestre înguste, şi sunt plasate cât se poate
de sus spre cupole. Sfinţii pictaţi privesc plini de grijă
către cei adunaţi în biserică, binecuvântându-i.
Izvorând direct din acest sentiment al infinitului este
atitudinea faţă de suferinţă, care este acceptată ca făcând
parte din destinul fiecăruia, împotriva lui neputându-te
lupta. Chiar şi în literatura modernă găsim ilustrarea
acestei vocaţii a suferinţei, în sonetele lui V. Voiculescu,
în psalmii lui Tudor Arghezi, în eseistica interbelică: Emil
Cioran, E. Ionescu, Mircea Eliade, în piesele lui Marin
Sorescu.
Nu există loc pentru revoltă în această stare generală
existenţială: nu se luptă pentru drepturi, pentru noi
teritorii, se convieţuieşte paşnic cu minoriţăţile. Revolta
apare atunci când durerea e de lungă durată, viaţa sau

demnitatea unui apropiat sunt periclitate: când ajunge
cuţitul la os, se spune. Semnificativ în acest sens e că în
toată istoria picturii româneşti scenele mari de bătălie
sau revoltă sunt rarităţi, predominând scenele casnice,
rustice, de dragoste, peisajele blânde, potretele,
sărbătorile câmpeneşti, copiii şi animalele.
Acest sentiment al infinitului şi-a găsit cea mai frumoasă
expresie în opera lui Constantin Brâncuşi de la Tg. Jiu,
numită iniţial Coloana eroilor, acum cunoscută ca fiindColoana infinitului. Formele romboide de cupru arată
cum cele patru suprafeţe în muchii pot lua forme
rotunde în spaţiu, înălţându-se spre cer. Impresia
generală este că nu omul îndrăzneşte să se uite spre cer,
ci dim potrivă el aşteaptă ca cerurile să vină către pământ,
prelingându-se pe suprafaţa uriaşei coloane!

2. Sentimentul curgerii, al proceselor, al
devenirii, al relativităţii

Acestă coloană este şi o imagine a unei alte caracteristici
a sufletului românesc: sentimentul curgerii, al unei mari
treceri prin materie, care ia forme şi manifestări diferite.
„Totul trece”, poţi auzi frecvent, drept consolare. Acest
simţ al relativităţii a dat poporului român puterea de a
rezista la invaziile şi cotropirile repetate, la nenorocirile
istoriei, dar astăzi ia forma sentimentului inutilităţii
luptei pentru drepturi, a incapacităţii de a lua o decizie,
a lipsei de perseverenţă în a o duce la îndeplinire şi mai
ales în neasumarea consecinţelor unei fapte comise. Este
ca o stare de vis, în care nu poţi controla acţiunile.
Forma rotundă a horei, un dans tradiţional, ce se joacă
la toate sărbătorile săteşti, la botez, nuntă sau aniversare
cu cei patru paşi ai ei, la dreapta şi la stânga, cu muzica
lentă ce o însoţeşte, este o reflectare a acestei stări de
spirit. Acelaşi lucru îl putem observa şi în dansul de laCăpâlna, Transilvania, în care fetele păşesc uşor în rând,
legănându-se de pe un picior pe altul, făcând cercuri şi
lemniscate mereu şi mereu. 
Acest simţ al procesualităţii poate fi găsit şi în vechi
legende ale creaţiei, unde Binele şi Răul depind unul de
celălalt, Dumnezeu şi Satan, numiţi Fârtache şi
Nefârtache, unul ce creează/leagă, iar celălalt
distruge/dezleagă, merg mână în mână la crearea lumii.
Urme ale acestei viziuni asupra lumii le găsim şi în
poveştile culte, de exemplu, la clasicul literaturii, Ion
Creangă, în Povestea lui Stan Păţitul.

Antroposofia  /  18 Cultura vie



Tot la Creangă, în Povestea lui Harap Alb, găsim o cale
a iniţierii moderne: eroul nu luptă cu răul întruchipat de
Omul spân, ci dezvoltă forţe ale inimii, învăţând din
încer cările la care este supus şi învingând răul prin
bunătate.
În pictura modernă găsim acest simţ al curgerii, al
devenirii în lucrările lui Ion Ţuculescu, mai ales înTroiţele lui. Troiţa este o cruce cu imaginea unui Christ
răstignit, având desupra un fel de acoperiş din lemn sau
tablă, formând un triunghi cu braţul orizontal.
I. Ţuculescu, în prima parte a creaţiei, a pictat diferite
troiţe, asemănătoare cu cele întâlnite la răscruce de
drumuri. Dar în ultima perioadă a creaţiei, crucea
tradiţională apare modificată, având alte două braţe,
oblice, între braţele verticale şi cele orizontale. Iar acest
lucru pune întreaga cruce în mişcare. E crucea solară. Iar
dacă priveşti mai mult timp începi să simţi mişcarea
necontenită a pământului cu fluxul de viaţă ce se revarsă
de sus. Putem simţi clar, de asemenea, când privim atent
câmpurile de grâne, dealurile şi cerurile lui, dotate cu
ochi omeneşti, acest simţ al proceselor, al devenirii. 
Această alternanţă sus-jos, deal-vale poate fi regăsită şi
în lucrările muzicii clasice la G. Enescu şi C. Porumbescu,
de exemplu.
În acest sens, nu pot să nu menţionez şi variatele mijloace
de exprimare a viitorului în limba română: voi merge, o
să merg, oi merge, am de gând să merg, am să merg şi pe
eminentul filosof modern C. Noica, cu splendida lucrareSentimentul românesc al fiinţei, în care el scoate în
evidenţă neaşteptatele forme ale verbului a fi: voi fi, oi fi,
oi fi fiind, a fost să fie, de-ar fi să fie.

Dacă încerci să percepi realitatea operelor lui Brâncuşi
simţi aceeaşi curgere infinită: nu pasărea este interesantă,
ci zborul, nu peştele, ci înotul, nu cocoşul, ci cântatul.
3. Deschiderea 

Este o altă atitudine sufletească a românilor, cel puţin
printre cei din nord-estul ţării. Poţi fi surprins călătorind
prin România, văzând oameni stând în faţa porţilor lor
în zile de sărbătoare, pe băncile construite pe marginea
drumului. Ei sunt întotdeauna bucuroşi să salute pe cei
ce trec pe lângă ei, să schimbe câteva vorbe şi să afle nou -
tă ţile din lume. Toate elementele de arhitectură ţără -
nească arată această invitaţie de a avea musafiri: porţile

cu acoperiş pentru a te adăposti, fântâna aşezată la
stradă, prispa largă de la intrarea în casă, o cameră
specială pentru oaspeţi, cea mai bună mâncare ce o au e
servită musafirilor. Gardurile românilor sunt de mărime
medie, făcute în aşa fel încât să te poţi bucura de o privire
la florile din grădină, iar în unele părţi nici nu există
garduri.
Mănăstirile ce adăpostec comunităţi religioase arată
aceeaşi ospitalitate, primind oaspeţi şi servind o masă
caldă gratuit, dar primind daruri cu bucurie. Membrii lor
nu oferă servicii publice, dar le place să vorbescă despre
tezaurul lor cultural, despre realizarile lor şi să afle cine
sunt cei care-i vizitează.
Ceremoniile religioase de la sate: botezuri, căsătorii,
înmor mântări sunt atoatecuprinzătoare – întregul sat
este invitat să ia parte, chiar şi oaspeţii ocazionali. E
surprinzător să vezi o cere monie de pomenire a morţilor
într-un cimitir, la zilele speciale de peste an, când fiecare
mormânt este înconjurat de oameni care după slujbă
servesc bucate, băuturi, invitând pe cei ce trec pe acolo
să li se alăture. Sunt bănci şi mese la umbra copacilor, iar
cei vii par să fie în bună conversaţie cu cei duşi. De Paşte
luminile sunt duse mai întâi la morminte şi apoi aduse
cu grija acasă. 
Mi se pare important de menţionat faptul că nu se
vorbeşte despre un serviciu social, ci înmormântarea e oceremonie, o slujbă. Simţi un fior cosmic printre cei
prezenţi. Corpul defunctului este ţinut în casa lui, în cea
mai bună cameră, aşezat pe o masă cu covor pe ea,
înconjurat, plâns atât de cei dragi cât şi de persoane
specializate în acest sens. Între timp familia coace aluat
în diferite forme: cruci, coroane, păsări, care sunt purtate
pe mese speciale tot drumul spre cimitir în faţa
convoiului şi servite celor prezenţi, după înmormântare.
Aceeaşi deschidere poate fi trăită în limbă, româna fiind
foarte muzicală datorită frecvenţei vocalelor şi lipsei
consoa nelor prea aspre. Varietatea formelor gramaticale
care face româna atât de greu de învăţat o consider tot
un semn al acestei flexibilităţi şi deschiderii către lume,
către cosmos.

4. Simţul umorului 

Această deschidere, sentimentul relativităţii, al
perisabili tăţii, al eternităţii le pot pune în legătură cu
starea de visare, cu plăcerea de a inventa, de a schimba
lucrurile după chef şi nevoie. Se spune adesea: Românul
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s-a născut poet. Şi ca poet ce este îi place să se joace cu
copiii, cu animalele, cu vorbele şi ideile lor. Glumeşte cu
vecinii, cu nevestele şi bărbaţii lor, chiar unele situaţii
dificile devin ţinta râsului sau cel puţin a unui zâmbet
ironic.
Ironia este adesea însoţită de ziceri umoristice, glume sau
un proverb. Fac haz de necaz, cum se zice, pentru a trece
mai uşor peste acesta. Nu întâmplător literatura română
clasică are în centrul ei pe cel mai mare scriitor de
comedii, I.L.Caragiale, iar literatura modernă cunoaşte
jocul de idei, amestecul de comic şi tragic, iar mulţi
caricaturişti şi multe ziare abordează persiflajul vieţii
politice şi sociale. Nu-i întâmpător faptul că avangarda
europeană are la bază creaţia lui Tristan Tzara, Victor

Brauner, Ilarie Voronca şi Urmuz, iar teatrul absurdului
pe românul Eugen Ionescu.
Muzica folk şi poezia, chiar şi în timpul comunismului,
abordau temele sociale cu subînţelesuri ironice, dar pline
de candoarea copilăriei.
Până şi cu moartea te poţi juca, cum o face eroul din
basmul popular Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără demoarte sau meşterul sculptor din satul maramureşan
Săpânţa, care a ornat şi colorat viu crucile concetăţenilor
lui, inscripţionând pe ele câte un epitaf satiric. 
În încheiere aş spune că ne aflăm în mijlocul unui popor
cu rădăcini aşa de adânci încât nu mai par evidente, dar
cu un suflet destul de tânăr ca să privească încă uimit în
lume, şi cu o voinţă care s-a arătat la vremuri de restrişte
ca fiind foarte puternică. 
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Când Rudolf, prinţul moştenitor al Austriei, şi-a pus capăt vieţii
în cabana sa de vânătoare de la Mayerling, împreună cu iubita
sa, Marie Vetsera, în dimineaţa zilei de 30 ianuarie 1889, întreg
Imperiul Austriac fu zguduit. Din scrisorile lor de adio rezultă
motivul sinuciderii ca fiind hotărârea celor doi îndrăgostiţi de
a muri împreună, dacă tot nu li s-a permis a trăi împreună. 
Concluzia anchetei oficiale a fost dublă sinucidere. Tatăl
prinţului Rudolf, împăratul Franz Joseph, a lansat versiunea
unui accident într-un acces de nebunie fatal al prinţului, pentru
ca Papa Leon al XIII-lea să îngăduie slujba împărătească şi
înmormântarea în cripta imperială, ceea ce nu ar fi fost permis
în cazul unei sinucideri. Mulţi au spus că a fost vorba de fapt
despre un asasinat politic, dar autopsia a dovedit că nu era nicio
îndoială şi că era vorba de o dublă sinucidere. 

O poveste de dragoste imposibilă

Baroneasa Marie Vetsera avea doar şaisprezece ani când l-a
întâlnit prima dată pe prinţul Rudolf la cursele de cai de la
Prater şi s-a îndrăgostit de el imediat, cu toată înflăcărarea unui
suflet tânăr şi romanţios. Privirea ei a fost atrasă irezistibil de
chipul bărbatului tânăr în uniforma de general de cavalerie, cu
decoraţii pe piept. Atitudinea sa, ovalul feţei, poate felul cum
îşi ţinea capul, ceva din trăsăturile lui i-au făcut o impresie
puternică tinerei fete, care îl ştia pe moştenitorul coroanei numai
din portrete. În fiinţa lui, ea recunoştea chipul idealizat, plin de
nobleţe, curaj şi determinare al eroului din lecturile şi visele sale
de fecioară. 
La rândul său, Rudolf, în vârstă de treizeci de ani, o privise
încân tat pe tânăra graţioasă şi plină de candoare, cu faţa ei
luminoasă, ochi albaştri şi părul negru revărsat până la talia
subţire. 
De când îl zărise prima dată, Marie visa la el pe ascuns, ţesând
la imaginea sa ideală şi nemaitrăind decât pentru momentul
când avea să-l revadă la vreuna din ieşirile ei în societatea
vieneză. Din cele ce auzise despre el, pe lângă chipul frumos,
prinţul era şi inteligent, curajos şi cult, plin de cavalerism,
amabil. Iubea distracţiile, vinul şi muzica, dar petrecea şi zile

întregi în pădure, în compania pădurarilor. Tatăl său, împăratul,
îl trimitea în diferite misiuni în colţuri ale imperiului, sau era
plecat la partide de vânătoare – şi în acele perioade tânăra fată
aproape că zăcea ca şi bolnavă acasă, spre mirarea şi îngrijorarea
mamei sale, suferind că nu avea nicio şansă să-l poată zări
întâmplător. 
Cronicile mondene se preocupau necontenit de prinţul moşte -
ni tor şi de activităţile sale şi era îndrăgit pentru ideile sale
inovatoare şi generoase, iar oamenii imperiului îşi puneau
multă speranţă în el. Prinţul era mai tot timpul ocupat cu
prezidarea consiliilor, viaţa militară, audienţe, partide de
vânătoare, recepţii şi serbări, iar serile cina în tovărăşia a diferite
femei frumoase şi bea până foarte târziu cu tovarăşii săi. Era
interesat şi de politică, avea idei liberale, în contradicţie cu ideile
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conservatoare şi rigide ale
tatălui său şi dorea pentru
oamenii imperiului său mai
multă dreptate, libertate şi
bunăstare. Îi displăcea că era
înconjurat de oameni ale
căror idei erau opuse celor
ale lui şi că era nevoit să
păstreze apa renţele. Relaţia
cu tatăl său era dintotdeauna
rece, iar mama sa,
împărăteasa Sisi, era mai
mult plecată şi desprinsă de
activitatea de la curte. Prinţul
începuse să simtă tot mai des

dorinţa de a pleca departe de toate aceste obli gaţii, intrigi şi
plăceri care-l secă tuiau sufleteşte şi omo  rau ce era mai preţios în
el. Adesea aşteptările pe care le aveau ceilalţi de la el ca viitor
împărat îl copleşeau.
Certurile şi neînţelegerile din viaţa de familie, con so lările
trecătoare pe care le primea în braţele dife ritelor femei, neplă -
cerea de a fi angrenat în fiecare zi într-un program impus de
rangul său, toate îi inspirau în ultima vreme tot mai mult
dezgust şi uneori nici măcar timpul petrecut în comuniune cu
natura nu reuşea să îl mai scoată din starea de depri mare. Nu
apuca să doarmă decât câteva ore pe noapte şi apoi o lua de la
capăt cu acelaşi mod stresant de viaţă, fiind tot mai obosit şi mai
pa lid şi nereuşind să se adapteze la un mod de viaţa pe care nu
şi-l dorea. Îşi simţea viaţa ca şi cum corvoada dată de viaţa
militară şi desfrâul erau strâns legate una de alta ca inelele unui
lanţ, din care nu reuşea să se desprindă şi pe care îl simţea ca
impus de o putere exterioară. 
În acest context, apariţia Mariei Vetsera în viaţa sa fusese ca o
lumină de graţie, inocenţă şi iubire, în contrast cu viaţa
mondenă şi agitată a societăţii vieneze. De câte ori Rudolf şi
Marie se întâlneau întâmplător, prinţul o privea îndelung, cu
admiraţie şi cu căldură pe frumoasă fată, ceea ce pe ea o înfiora
şi o înflăcăra şi mai mult în iubirea ascunsă şi idealistă pentru
el. Tânăra fată făcuse din iubirea pentru prinţ centrul vieţii ei
sufleteşti şi nu mai trăia decât pentru a-l revedea.
Prinţul i-a trimis o scrisoare Mariei şi i-a propus să se întâlnească
la o plimbare la marginea pădurii şi aşa a început relaţia lor, la
început timid şi pur, departe de ochii lumii. Lui Rudolf,
fermecătoarea şi inocenta Marie începuse să îi pară tot mai mult
salvarea din lumea în care trăia şi căreia nu i se putea adapta.
Pentru o perioadă iubirea lor, consumată foarte discret în
palatul imperial, a dat un sens, a adus echilibru în viaţa lui
Rudolf. Întâlnirile ascunse deveniseră pentru ei cele mai
frumoase momente. Iubirea pentru ea, dorinţa de a trăi
împreună cu ea pentru tot restul vieţii îi păreau tot mai mult
nefericitului prinţ singura variantă posibilă de viitor. O idee i
se contura tot mai clar: ori va trăi împreună cu Marie, căsătoriţi,
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ori vor muri împreună. Iar Mariei îi era indiferent ce versiune
de viitor va decide el, atâta timp cât ei vor fi împreună. 
O scrisoare adresată Papei pentru a-i anula căsătoria nefericită
cu prinţesa Stefanie a Belgiei a declanşat un conflict major cu
tatăl său, împăratul Franz Joseph, care era conştient de
implicaţiile religioase şi politice ale acestui fapt şi i-a interzis
categoric divorţul. Divorţul de soţia sa şi căsătoria cu Marie
Vetsera erau văzute de tatăl său ca fiind chestiuni pur
administrative ce priveau înaltele interese ale statului. Om al
datoriei, demn membru al dinastiei Habsburgilor, împăratul
punea interesele celor 40 de milioane de oameni, locuitori ai
imperiului condus de el, mult deasupra intereselor personale,
pur sentimentale. Cu aceeaşi hotărâre s-a opus şi variantei ca
fiul său să se retragă de la conducerea imperiului şi să ducă o
viaţă simplă împreună cu Marie, ameninţându-l că-l va lăsa fără
surse de trai şi somându-l să-şi facă datoria faţă de poporul său.
Dar pe Rudolf deja nu-l mai interesa decât viitorul relaţiei cu
Marie, aşa că a considerat că i-a rămas o singură variantă:
sinuciderea, pentru a fi împreună cu ea în moarte, dacă în viaţă
nu putea. Marie şi-a părăsit pe ascuns casa şi pe neştiutoarea ei
mamă şi a fugit cu Rudolf la cabana de la casa de vânătoare de
la Mayerling. Îndrăgostiţii au trăit ultimele două zile fericite
împreună şi, conform planurilor ţesute împreună, el a
împuşcat-o şi apoi s-a împuşcat şi el. 

Îndrăgostirea şi sensul vieţii

Firile romantice vor fi suferit alături de protagoniştii tragicei
poveşti de dragoste şi unii oameni chiar vor fi presimţit cum o
viaţă poate deveni complet lipsită de sens, până la a duce la
sinucidere, dacă iubirea nu se poate împlini. Căci undeva adânc
în suflet ei vor presimţi că îndrăgostirea aduce ceva deosebit de
preţios în viaţa unui om, ceva ce Platon exprima în „Phaidros”:
îndrăgostirea le-a fost dată oamenilor ca un dar, pentru a-şi
putea aminti de lumea supracerească din care au venit cândva
şi pe care au uitat-o. Prin iubire, vălul compact al uitării lumii
spirituale se rupe şi se dă omului din nou posibilitatea de a
presimţi originea sa spirituală, fiinţa sa completă. Paradisul
pierdut devine iar accesibil omului, fiinţa de care ne
îndrăgostim oglindeşte Eul superior, arhetipul OM, aşa cum era
înainte de „căderea în păcat” a omului.
Din ştiinţa spirituală ştim că, odată cu „căderea în păcat”, omul
s-a îndepărtat de lumea divină, dar a căpătat în schimb
capacitatea de a gândi independent. O parte din om a rămas în
lumea spirituală. Tot atunci, cele patru eteruri ce formau o
unitate s-au scindat: eterul sunetului (chimic) şi eterul vieţii au
rămas în lumea spirituală, în timp ce omului nu i s-au dat pe
Pământ decât eterul luminii (capacitatea de a gândi) şi cel al
căldurii (capacitatea de a iubi). Atunci când se îndrăgosteşte,
omul intră din nou în legătură cu cele două eteruri la care nu
mai are acces. Şi aceasta se exprimă în trăirea „muzicii sferelor”
sau – mai aproape de senzorialitate – acel „chemistry” (eterul
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sunetului sau chimic), precum şi în sentimentul că este viu, că
renaşte prin îndrăgostire (eterul vieţii). Tot în trăirea eterului
sunetului se află şi trăirea sensului vieţii, de aceea unii oameni
vor simţi că viaţa lor are sens numai atunci când se îndrăgostesc.
Dar îndrăgostirea nu este decât o stare de graţie temporară, un
dar acordat de lumea spirituală omului. Depinde doar de el
dacă îl iroseşte în plăceri sau îl transformă treptat în iubire
statornică şi liberă. 
Psihopatologia va declara însă că un om ce se sinucide din
dragoste este nebun. Un om sănătos sufleteşte simte în mod
natural că viaţa sa are un sens, pe care, chiar dacă nu îl cunoaşte
de la început, îl poate descoperi treptat, crea şi exprima în viaţa
sa. Iar o nefericită poveste de dragoste nu îl va putea duce
nicicând până la limita extremă de a-şi lua viaţa din prea multă
disperare, dintr-o totală pierdere de sens.
Dacă sinucigaşilor le pare că a pune capăt vieţii va pune capăt
şi suferinţei lor, acest lucru este doar o mare amăgire. Din ştiinţă
spirituală se ştie că sufletele celor ce aleg acest drum nu scapă
de suferinţă, ci odată ce trec prin poarta morţii ele retrăiesc
continuu gestul nefericit şi disperarea ce l-a cauzat, până în
momentul în care ar fi trebuit să moară de moarte bună,
conform destinului lor. Căci sinuciderea nu este în destinul
niciunui om şi nici nu poate fi considerată o alegere conştientă.
Cum se poate deci explică, dincolo de povestea dramatică de
iubire, nebunia prinţului moştenitor Rudolf, ce a dus la moartea
sa şi a iubitei sale?

Cauzele karmice ale sinuciderii

Se poate merge mai departe de psihopatologie şi afla cauzele
spirituale ce îl pot face pe un om ca prinţul moştenitor al
Austriei, personalitate strălucitoare şi asupra căreia se îndreptau
multe speranţe, să îşi încheie viaţa într-un mod autodistructiv.
Căci faptul că un om se naşte într-o viaţă cu anumite probleme
psihice nu poate fi explicat decât prin cauze ce ţin de karma sa.
În Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice (volumul II),

Rudolf Steiner explică
destinul tragic al prinţului
moştenitor prin prisma
vieţilor anterioare ale acestei
individualităţi şi a karmei
generate în trecut. Steiner nu
consideră piedicile din
povestea de dragoste ca fiind
un motiv obiectiv pentru
drama de la Mayerling, ci
mai degrabă un pretext de
care sufletul prinţului s-a
folosit în mod inconştient
pentru ca forţele de
autodistrugere să se poată
manifesta. De altfel, sunt

relatări de la martorii vremii, care spun că prinţul Rudolf ar fi
propus şi unei alte amante a sa să se sinucidă împreună, căci
aceasta era o idee ce îl bântuia dinainte de a o întâlni pe
baroneasa Vetsera. 
Într-o anume împrejurare descrisă în volumul despre legături
karmice, Rudolf Steiner s-a văzut pus în situaţia de a cerceta
suprasensibil cu toată seriozitatea posibilă vieţile anterioare ale
prinţului Rudolf al Austriei. Cercetarea i-a luat mult timp şi
rezultatul a fost uimitor, dar perfect logic şi explicabil din punct
de vedere al legilor karmei: 
Prinţul Rudolf era încarnarea lui Nero, împăratul Romei, a cărui
viaţă a fost un exemplu de frivolitate absolută şi de nebunie a
puterii. Nero a luat viaţa în râs şi a făcut tot ce a avut chef,
omorând şi distrugând fără limite. Pentru el, viaţa celorlalţi
oameni, ba chiar un oraş întreg nu erau decât obiecte cu care el
se putea juca. Sunt sugestive ultimele sale cuvinte când a fost
prins şi omorât, după ce dăduse foc Romei şi o privea cum arde:
„Ce artist pierde lumea în mine!”
După încarnarea ca Nero, au urmat alte două încarnări: una în
care a dus o viaţă banală şi în care a trebuit să înveţe să renunţe
la sentimentul că este deasupra oricărui muritor, iar alta în care
a fost un simplu militar şi a trebuit să se supună ordinelor
superiorului, pentru a-şi educa voinţa exacerbată şi a învăţa să
se supună unei autorităţi. Prin aceste două încarnări s-a produs
o anumită compensare a karmei sale. Mai apoi, a urmat
încarnarea ca prinţul Rudolf al Austriei, în care destinul i-a dat
încă o dată un rang foarte înalt şi posibilitatea de a face bine
unui popor şi a-şi îndrepta greşelile făcute în încarnarea ca
Nero. Căci, după cum explică Rudolf Steiner, individualitatea
care se întrupase ca Nero avea nişte forţe sufleteşti deosebite,
dar pe care le-a folosit într-un mod complet nebunesc. Însă,
conform legilor karmei, ceea ce este aruncat în lume ca forţe de
distrugere la un moment dat se întorc împotriva celui care le-a
lansat. Aşa s-a întâmplat în întruparea ca prinţ moştenitor: ceea
ce fusese descărcat în exterior într-un mod crud şi grotesc în
întruparea ca Nero s-a întors în sufletul prinţului Rudolf ca forţe
de autodistrugere. Cum explicam mai sus, sinuciderea nu este
în destinul niciunui om. Dar chiar şi acest gest îngrozitor a avut
un efect karmic: prin suferinţa teribilă pe care sufletul său a
resimţit-o după ce a trecut pragul morţii, prinţul Rudolf şi-a
purificat forţele sufleteşti prodigioase şi le-a pregătit pentru a
aduce ceva bun omenirii în vieţi ulterioare. 
„Viaţa umană nu are, într-adevăr, sens dacă ne mulţumim să
privim un eveniment istoric fără să ne întrebăm: Cum ni se
revelează din acest eveniment anumite caractere umane, cum
ni se prezintă ele atunci când reapar într-o încarnare ulterioară?
Dacă nu ne punem această întrebare, anumite evenimente
istorice par total lipsite de sens şi ele par lipsite de sens pentru
că nu se îndeplinesc, ele îşi pierd sensul fiindcă nu se pot
consuma până la capăt, dacă nu devin impulsul unei vieţi
ulterioare, dacă nu îşi află compensarea şi nu continuă să
acţioneze pe parcursul existenţelor următoare” (Rudolf Steiner,
în Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice).
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Condiţia umană şi boala
Orice om care-şi priveşte cu spirit treaz trecutul îşi poate da
seama că drumul vieţii sale e determinat de două forţe. Tot ceea
ce vine din lumea înconjurătoare drept conţinuturi ale
percepţiilor, evenimente, trăiri, dar şi drept elemente ale vieţii
cum sunt lumina, căldura, aerul, apa şi alimentele, acţionează şi
trebuie prelucrat de către om în aşa fel încât să poată deveni ceva
care-i aparţine. Iar din interiorul trupului acţionează, la rândul
lor, forţele de viaţă şi sufleteşti ale constituţiei sale, forţele
autoapărării şi dizolvării, care determină în mod individual acea
formă de a reacţiona a omului, care poate transforma influenţele
venite din afară. Între aceste două forţe acţionează Eul, săvârşind
fapte libere sau nelibere, plăsmuind drumul de destin ce duce
înspre viitor. Aşadar, influenţele care ne determină viaţa, drept
suferinţă şi boală, drept bucurie şi sănătate, provin atât din
lumea situată în afara omului, cât şi dintr-o lume interioară
proprie. Când un om se îmbolnăveşte, faptul că e afectat de boală
poate trezi în el întrebări legate atât de trecut, cât şi de viitor – şi
tocmai în aceasta constă sensul propriu-zis al bolii.

A fi afectat de boala canceroasă
Îmbolnăvirea de cancer este un eveniment care-l afectează pe
omul actual până în străfundurile existenţei sale celei mai
lăuntrice. În el se trezesc dintr-odată întrebări pe care de obicei
le trecea cu vederea sau le reprima. Un asemenea comportament
corespunde tendinţei fundamentale a concepţiei actuale despre
viaţă şi lume, care favorizează goana după satisfacţii materiale,
după plăceri, autoamăgirea şi egocentrismul, excluzând astfel
aproape total întrebările: „De unde?”, „Încotro?” şi „La ce
bun?”. Existenţa noastră pământească e mărginită de două
porţi: cea a naşterii şi cea a morţii. Omul care trebuie să înceapă
a trăi cu boala canceroasă îşi va îndrepta în mod necesar
privirile, mai întâi, spre poarta morţii. Dintr-odată pare
înspăimântător de aproape acel eveniment pe care noi, oamenii,
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Cancerul
Tratamentul în cazul bolii canceroase
Rita Leroi / Walter Bühler / Hans Werner

Partea a II-a
Titlul original al lucrării din care face parte textul de faţă este: 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.

îl purtăm în lăuntrul nostru ca însoţitor permanent al vieţiinoastre şi în care, parcă, tot nu ne vine să credem. În suflet setrezesc întrebări referitoare la sensul morţii, la viaţa de dupămoarte, la legătura dintre viaţa de pe Pământ şi cea de dincolo.Dar privirea se întoarce şi înapoi, spre poarta naşterii, cuîntrebarea îngrijorată: Oare m-am situat în viaţă aşa cumtrebuie? Oare mi-am împlinit menirea în viaţă? În ce fel m-ampregătit pentru moarte? – începe un şir de întrebări, al cărorrăspuns dacă ne străduim să-l aflăm, ne poate da de-abia acumcapacitatea de a înţelege sensul existenţei noastre ca oameni.

Cauzele şi treptele preliminare ale îmbolnăvirii
de cancer 
Cauzele subterane ale cancerului sunt la fel de stratificate ca şiomul, care este o fiinţă stratificată, în existenţa sa trupească,sufletească şi spirituală. Asupra acestui lucru s-a atras dejaatenţia în capitolul anterior. O descriere mai aprofundată aacestor stări de fapt ar depăşi scopurile acestui caiet de igienăsocială; totuşi, vom mai scoate în evidenţă următoarele aspecte. 
În partea introductivă au fost descrise acele linii de forţă careacţionează în procesele de formare a vieţii umane, a biografiei.Ceea ce, venind din lumea exterioară, se îndreaptă în cursulvieţii spre partea spirituală, sufletească şi trupească a omului,în epoca actuală e impregnat într-o mare măsură de forţedistructive. Acestea iau naştere deoarece, prin perfecţionareacrescândă a tehnicii şi prin cufundarea în materialism a culturiişi ştiinţei, omul se îndepărtează de natură. Forţele deautoapărare ale organismului uman nu mai sunt în stare să ţinăpiept acestei invazii copleşitoare de forţe ale distrugerii. Totuşi,aceste forţe de autoapărare sunt acelea care menţin omul înentitatea sa trupesc-sufletesc-spirituală drept entitate indi -viduală unitară. O „substanţă” de natură sufletească saumaterială pe care omul n-a reuşit s-o ia în stăpânire cu Eul săupoate să ducă – în cele din urmă, în cadrul unor dezvoltări deani sau decenii, trecând prin tulburări organice sau prin



perturbări metabolice nespecifice – până acolo încât, într-unanumit organ, procesul integrat de formare a celulelor să devinăde sine stătător şi să provoace apariţia unei tumori canceroase.Dacă privim îmbolnăvirea canceroasă în acest fel, atunci tumoranu poate fi decât ultima verigă a unei dezvoltări maladive carea durat foarte mult timp şi a traversat diferite etape. De-abiaacum boala a intrat într-un stadiu în care poate fi perceptibilăsub raport fizic-senzorial. De aici putem înţelege că nu toatetreptele preliminare ale îmbolnăvirii canceroase trebuie să ducăneapărat la formarea unei tumori. Se poate întâmpla ca ele săfie biruite de către organism sau să se oprească pe o anumitătreaptă a dezvoltării lor, sau se mai poate întîmpla şi ca în cursulvieţii să nu aibă timpul necesar pentru a evolua până la tumoră.
Acest aspect are o importanţă mai profundă pentru tratamentulce trebuie aplicat acestei boli, fiindcă intervenţia chirurgicală,terapia radiologică şi chimioterapia acţionează numai directasupra tumorii, adică asupra celulelor degenerate, fără a ţineseama însă de îmbolnăvirea generală a omului, care a dus ladegenerarea celulelor.

Problema adevărului
Cancerul este, după cum ne-am putut da seama, o boală care iaîn stăpânire întreaga fiinţă umană şi a cărei ultimă fază este, defapt, tumora. Am căutat să sesizăm sensul mai profund alacestei boli. Dar, date fiind aceste aspecte, avem oare dreptulsă-l privăm pe bolnav de adevăr în ceea ce priveşte boala sa?Avem dreptul ca, după intervenţia chirurgicală, să îi ascundemadevăratul diagnostic, spunându-i, ca să-l cruţăm, că n-a fostîncă vorba de o tumoră canceroasă, ci doar de îndepărtareacâtorva celule degenerate? Avem dreptul să-i spunempacientului, după intervenţia chirurgicală urmată de iradieresau numai după iradiere, că acum e sănătos, că nu mai trebuiesă se teamă de nimic şi că poate să-şi reia viaţa obişnuită?
Noi dorim să ne opunem cu toată hotărârea unei asemeneaatitudini. Un om matur are dreptul să ştie adevărul. Intervenţiachirurgicală, iradierea, ca şi tratamentul cu citostatice (otrăvuri,în majoritatea cazurilor, de natură chimică, administrate ca săfrâneze dezvoltarea celulelor) au în vedere exclusiv tumora,neglijând însă cu totul ceea ce am descris ca îmbolnăvire aîntregii fiinţe umane. În plus, mai ales tratamentul chimic, darşi iradierea, distrug tocmai forţele de autoapărare, a cărorparalizare a dus în cele din urmă la formarea tumorii. Aşadar,nu avem dreptul să-i răpim pacientului nici şansa unuitratament care poate să-l ducă mai departe, nici pe aceea de aajunge să cugete lăuntric asupra sa şi a vieţii.
Se poate comporta în mod just faţă de această boală numai acelbolnav care, cunoscând adevărul întreg, îşi schimbă în modcurajos atitudinea faţă de viaţă şi face tot ceea ce-i stă în puterica să acţioneze în sens contrar unei recidive. Pentru aceasta eimportant să se ştie că viaţa noastră pământească nu este, defiecare dată, decât un scurt fragment din existenţa noastrăglobală, dar că fiecare viaţă pământească are o mare importanţă.Fiindcă numai într-o încarnare pe Pămînt învăţăm, evoluăm,putem crea compensaţii karmice. Trebuie să învăţăm a privi fărăteamă spre poarta morţii, care, în realitate, e poarta spre o nouă

viaţă1. Dar trebuie să facem tot ceea ce ne este posibil pentru a
ne menţine în această viaţă pământească, pentru a ne putea
îndeplini sarcinile şi îndatoririle.
Odată cu dezvăluirea adevărului, atât medicul cât şi cei din
preajma pacientului îşi asumă o mare responsabilitate. Mai ales
în perioada care urmează imediat după această dezvăluire a
adevărului trebuie să-l însoţim cu o participare sufletească plină
de iubire, ajutându-l sub toate aspectele în lupta ce se dă în
lăuntrul lui pentru acceptarea destinului. Unii vor riposta că nu
vor să ştie adevărul. Îndărătul acestei afirmaţii se ascunde în
general frica de a privi în faţă realităţile vieţii şi de a se confrunta
cu ele. Dintr-o iubire greşit înţeleasă, rudele pacientului evită
adeseori dezvăluirea adevărului; în acest fel ei îl împiedică pe
bolnav să găsească acele lucruri pe care, în adâncul inimii, el le
caută de fapt şi de care are absolută nevoie pentru însănătoşirea
sa sufletească. Autoamăgirea şi minciuna pot otrăvi astfel
atmosfera de viaţă a bolnavului şi a celor din jur, ducând la
situaţii în care ei se chinuie reciproc, fără să şi-o mărturisească.
Atunci când începem să vorbim cu pacientul despre boala sa, nu
avem voie, fireşte, să-l confruntăm cu adevărul în mod principial
şi direct. Ar trebui ca în fiecare caz concret o asemenea
convorbire să se orienteze în funcţie de condiţiile individuale
existente, de forţele de care el dispune, de stabilitatea şi prielnicia
momentului. Adeseori e nevoie de mai multe convorbiri, pentru
a-l conduce treptat pe pacient spre aflarea adevărului. În aceste
chestiuni delicate orice schematism trebuie evitat. Îndreptar ne
poate fi aici numai binele omului din faţa noastră. Medicul sau
persoana apropiată care-l conduce spre adevăr ar trebui să fie
conştienţi de faptul că boala canceroasă se cere înţeleasă ca un
apel la cugetare şi la schimbarea orientării în viaţă2.

Modalităţi terapeutice 
şi tratamentul postoperator
Operaţia
Dacă există condiţii favorabile, descoperirea unei tumori
canceroase va fi urmată de o intervenţie chirurgicală. Aici e
importantă pregătirea sufletească justă în vederea acestui
eveniment. În sensul artei medicale pe care o reprezentăm noi
aici, ar fi bine ca, dacă există cât de cât posibilitatea, imediat
după stabilirea diagnosticului să se înceapă un tratament pe
bază de vâsc, timp de cel puţin 1-3 săptămâni înainte de
operaţie. Acest tratament stimulează, aşa cum vom mai arăta,
forţele de autoapărare existente în organism şi acţionează în
sens opus tendinţei de răspândire a celulelor canceroase, aşa
cum se poate întâmpla în cursul intervenţiei chirurgicale. 
Operaţia are scopul de a îndepărta cât mai mult posibil tumora
canceroasă. Nici de terapia radiologică, nici de cea bazată pe
citostatice nu ne putem ocupa aici mai pe larg. Dacă se optează
pentru aplicarea lor, ar trebui să fie examinaţi toţi factorii pro şi
contra, avându-se în vedere cu cea mai mare atenţie situaţia
individuală a pacientului. În orice caz, dacă ne-am hotărât
pentru unul sau altul dintre aceste tratamente, ele vor fi însoţite
întotdeauna de o terapie pe bază de vâsc.
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înainte de culcare, oricum, medicul este acela care decide asupramomentului din zi când urmează să se facă injecţiile. 
Dintr-o bogată experienţă, noi ştim că tratamentul cu preparatedin vâsc sporeşte în mod evident şansele pacientului de a seînsănătoşi deplin după operaţie. Dacă există, totuşi, recidive,acesta nu e un motiv să ne spunem cu resemnare: La ce a folositacest tratament? Adeseori sunt necesari ani şi ani pentru a seînvinge tot ceea ce, din cauza împovărărilor sufleteşti şi trupeşti,a dus la nişte tulburări metabolice generale şi la stăriprecanceroase, respectiv la stări canceroase timpurii, care duc încele din urmă la boala canceroasă propriu-zisă; e nevoie de anişi ani pentru a transforma toate acestea, conducându-le spre onouă stare de sănătate. Chiar şi după o recidivă e posibilăapariţia vindecării.
Tratament medicamentos adjutant
Tratamentul pe bază de vâsc poate fi sprijinit în mod eficientprintr-o terapie medicamentoasă care să-l însoţească. După cumam arătat deja de câteva ori în cursul acestui caiet, cancerul esteo îmbolnăvire a întregului om şi merge mână în mână cu operturbare a diferitelor sisteme de organe. Aşa că ar trebuistimulate funcţiunile cardiace, circulaţia sangvină, proceselerespiraţiei şi cele ale digestiei, ficatul, rinichii şi sângele, pentruca ele să se poată reintegra în mod sănătos în totalitateaorganismului. În acest scop pot fi folosite medicamente naturaleprovenite din lumea minerală, vegetală şi animală4, administratepe cale bucală, sub formă de injecţii sau de aplicaţii externe. Unlarg câmp de acţiune se deschide mai ales în ceea ce priveşteprocedurile amintite la urmă: comprese, împachetări, fricţionăricu diferite creme şi uleiuri, masarea unor organe cu cele maidiverse substanţe terapeutice – toate acestea fac posibil untratament diferenţiat, individual.
Măsuri de fizioterapie
Se poate realiza o schimbare a dispoziţiei corporale generale şi,implicit, o fortificare a forţelor de autoapărare ale organismuluidacă recurgem la diferitele tratamente pe baza mediului lichid.Baia ce produce febră (Schlenzbad, baia hipertermică după metodalui Zabel ş.a.) exercită o acţiune profundă asupra organismului şi,cu aceasta, şi asupra procesului tumoral. Mai subtilă, dar nu maipuţin eficientă, e baia cu ulei dispersat Junge.
Duşul de lungă durată sau aplicaţiile lui Kneipp sunt, deasemenea, în măsură să stimuleze organismul caloric şi să stabi -lizeze acele procese ritmice din organism care au suferitperturbări. Masajul, în special masajul ritmic Wegman/Hauschka, poate fi şi el de mare ajutor.
Alimentaţia şi excitantele
Nu e posibil să ne însănătoşim exclusiv prin diete alimentare;totuşi, în alimentaţie noi avem în mâinile noastre un factoresenţial prin care putem să ne păstrăm sănătatea şi să dămorganismului nostru stimulentul necesar pentru a producesubstanţă proprie. E foarte important să consumăm alimentecare nu conţin multe reziduuri din îngrăşămintele artificiale, dinsubstanţele folosite la combaterea dăunătorilor sau la îngrăşarea
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Tratamentul pe bază de vâsc
Vâscul (Viscum album) a fost introdus de către Rudolf Steiner întratamentul bolilor tumorale. La baza efectului său terapeuticse află două principii active. Unul dintre acestea acţionează înmod direct împotriva celu lelor degenerate. Celălalt mobilizeazăorganismul să reintegreze în întregul fiinţei zonele organice„ieşite” din totalitatea organizării umane. Modul de a acţionaal acestei plante terapeutice cuprinde atât efectul de distrugerea celulelor, cât şi pe acela de fortificare a forţelor de autoapărareale organismului, efecte care se completează reciproc. Până înprezent, nu există niciun alt medicament care să reunească însine amândouă aceste posibilităţi de combatere a cancerului.
Tratamentul se face mai ales sub formă de injecţii subcutane. Unsimplu ceai din vâsc n-ar fi în niciun caz suficient pentrucombaterea tumorii. Nusunt importante aicidoar substanţeleconţinute în vâsc, ci şipotenţarea modului lorde a acţiona, obţinutăprin procedeele de pre -lu crare farmaceuticăfolo site, în mare parteabso lut noi. Un rolimpor tant îl joacă în terapia can cerului dife ritele soiuri de vâsc,în funcţie de arborii-gazdă respec tivi. Prin adaosul de me taledinamizate poate fi intensificată atât raportarea prepara telor dinvâsc la anumite sisteme de organe, cât şi acţiunea lor. În comerţpot fi găsite diferite preparate pe bază de vâsc3. Acestea sedeosebesc între ele prin diferitele procedee de fabricaţie folosite.
Dacă este posibil, tratamentul pe bază de vâsc nu ar trebuiîntrerupt, pentru operaţie, decât câteva zile. El trebuie continuatla început în mod intensiv, operioadă mai îndelungată, apoila intervale mai mari, de-alungul multor ani. Nu numaidin punct de vedere corporal seva instaura o stare generală maibună, în cadrul căreia vitalitateasporeşte, iar funcţiile corporale,cum sunt somnul, digestia, procesele de eliminare şi reglajultermic se reglementează, ci se fac simţite, de asemenea, uneleefecte in viaţa sufletească. Bolnavul devine mai interesat deproblemele sale, ca şi de lumea din jur, el dobândeşte o nouăputere de iniţiativă şi bucurie de a trăi. Bineînţeles cătratamentul cu vâsc trebuie prescris, supravegheat şi îndrumatde către medic. Tehnica injectării poate fi învăţată de pacientulînsuşi sau de către un membru al familiei – la fel ca în cazuldiabetului. Aceasta face ca bolnavul să se simtă mai indepen -dent. Un asemenea tratament se poate integra desfăşurăriinormale a vieţii, în aşa fel încât să nu apară mereu senzaţia dea fi bolnav. După injecţie – administrată, dacă e posibil, înaintede amiază – ar trebui respectată cel puţin o jumătate de oră deodihnă la pat. Se recomandă de aceea – dacă ziua e plină detreburi şi îndatoriri – ca injecţiile să fie făcute dis-de-dimineaţă,în pat. În unele cazuri este de preferat să se facă injecţia seara,



animalelor, alimente care şi în ceea ce priveşte metodele deprelucrare au fost lăsate cât mai aproape de starea lor naturală.Alimentele cultivate prin metodele biodinamice sau biologicesunt ferite în cea mai mare măsură de asemenea otrăvurichimice5. Cartofii noi, roşiile, ciupercile, conservele şiexcitantele, cum sunt alcoolul, dulciurile sau articolele pentrufumat, nu trebuie să facă parte din lista de preferinţe abolnavului de cancer. Conopidă, legumele cu păstaie şi mai alescarnea trebuie reduse foarte mult. Chiar dacă se respectărestricţiile amintite, o bună hrană vegetală, bine asortată, cu unaport bun de crudităţi, cu multe cereale, condimentată cumirodenii proaspete sau uscate, pregătită cu dragoste, poatedeveni o plăcere pentru organele gustative – şi această plăceree un aspect deloc neglijabil. Un ritm alimentar regulat, floriproaspete pe masă, un cerc de comeseni plini de bună-dispoziţie– toate acestea sunt nişte condiţii importante pentru ca masarespectivă să-şi poată aduce din plin contribuţia la fortificareaşi regenerarea fiinţei.
Terapia artistică
În activitatea sa de creaţie, artistul caută să facă în aşa fel încâtnişte forţe şi raporturi spirituale să devină perceptibile subformă senzorială. În cum-ul a ceea ce el pune în faţa noastră sevede apoi „ideea” transpusă într-o imagine. Prin aceasta, omulcare trăieşte opera de artă poate găsi legătura cu acele forţecreatoare care au plăsmuit lumea, pe omul însuşi şi care leplăsmuiesc încă şi azi. În acest sens, arta este o autentică terapie.Dincolo de acest aspect general pe care-l are arta, terapiaartistică6 se străduieşte să mai realizeze şi altceva: fiecare artăfoloseşte, pentru modul de exprimare ce-i este propriu, anumiteelemente de bază. Terapia artistică ar dori însă să pună înlucrare aceste elemente de bază într-un mod anumit,subordonat scopului, adeseori voit unitalateral, la fel cum facemedicul cu medicamentele, pentru a reintegra în ansamblulsănătos al organismului procesele maladive din om.
Pentru terapia artistică e important ca exercitarea ei să se facăîn mod ritmic. Nu e nevoie ca pe această cale să fie create nişteopere ele artă deosebite, ci medicul şi terapeutul trebuie săprescrie elementele individuale ale activităţii artisticecunoscând efectele pe care acestea le pot avea asupra proceselormaladiv-modificate din fiinţa umană şi să-l pună pe bolnav săle exerseze. Astfel, de exemplu, în terapia muzicală nu se tindespre dezvoltarea facultăţilor necesare pentru a cânta bine la uninstrument, ci anumite elemente fundamentale – cum ar fiintervalele sau ritmurile sau diferite instrumente – sunt folositeca exerciţii, cu scopul de a se realiza un efect vindecător. Terapiaartistică – în aplicarea ei diferenţiată şi în sfera largă adiversităţii ce mai trebuie dezvoltată – este o formă de tratamentcu nimic inferioară celui medicamentos.
Practicând modelajul, pacientul vieţuieşte anumite formespaţiale. Aceasta se întâmplă dacă, în funcţie de boală, pacientule condus spre plăsmuirea unor suprafeţe plastice concave sauconvexe, prin crearea de muchii sau de crestături. El cucereşteşi vieţuieşte astfel în mod nemijlocit facultatea mâinilor sale dea modela forme. Această activitate are efecte până la nivelulforţelor plăsmuitoare ale organismului său.

Prin pictură, pacientul e condus spre vieţuirea culorilor şi spredeprinderea de a le folosi; el ajunge să cunoască particularităţilelor, deosebirile şi asemănările dintre ele, tendinţele lor de a luaformă, precum şi viaţa lor proprie. Prin aceasta pot fi stimulatesau frânate anumite procese trupeşti.
Prin terapia muzicală, pacientul poate reînvăţa să asculte şipoate dobândi facultatea de a distinge sunetele prin faptul căface să sune diferite instrumente muzicale. 
Arta modelării vorbirii (Sprachgestaltung) ca mijloc terapeuticfoloseşte sunetele vorbirii în gestica lor plăsmuitoare. Aceleforţe, care la copil impulsionează motricitatea membrelor, setransformă mai târziu în organismul dinamic constituit dinsunetele vorbirii. Diferite sunete izolate, complexe sonore sauritmuri ale metricii poetice se folosesc în modurile cele maivariate. Prin faptul că atragem atenţia asupra formei cuvântului,ba chiar a fiecărui sunet în parte, trezim în pacient o veneraţienecunoscută înainte faţă de ceea ce este vorbirea. Omul ajungesă poată vieţui din nou forţa creatoare a vorbirii şi el sesizeazăîn mod concret, până la nivelul scheletului osos, curentulrespirator care ia formă în timpul vorbirii.
O deosebită semnificaţie şi importanţă are euritmia curativă7.Forma de mişcare ce sălăşluieşte în sunetele vorbirii – păstratăpână în zilele noastre în gesturile executate de braţe în timp cevorbim, ca ultim rest al acestui mod de exprimare – este pusăîn aplicare prin folosirea specială a anumitor sunete izolate saua anumitor succesiuni de sunete. Dinamica proprie ce trăieşteîn sunetele vorbirii poate fi făcută să acţioneze până la nivelulritmurilor specifice ale proceselor fiziologice. În euritmiacurativă pot fi folosite nu numai sunetele vorbirii, ci şi celemuzicale. Euritmia curativă este un factor prin care pot fireaduse într-un acord armonios gândirea, simţirea şi voinţa. Eaeste, în cadrul medicinei antroposofice, o formă terapeutică desine stătătoare, completă, şi nu trebuie să fie prescrisă decât lasfatul unui medic.
În cadrul tratamentului prin culoare şi lumină, pacientul e expusîn fiecare zi din săptămână câte unei alte impresii cromatice, dupădispariţia căreia ia naştere culoarea complementară respectivă.Aceasta reprezintă o puternică intensificare a facultăţii depercepţie, care azi rămâne, în general, subdezvoltată. Prin acestproces ce se repetă în mod ritmic, săptămână de săptămână, înasociere cu anumite grupuri de sunete muzicale sau ale vorbirii,precum şi cu mişcări euritmice şi, de asemenea, cu impresiitactile, pacienţii sunt îndrumaţi spre exersarea vindecătoare adiferitelor calităţi senzoriale. Tocmai în cazul bolnavilor de cancersau al celor care se află în pericolul de a se îmbolnăvi de cancer,acest lucru e deosebit de important, pentru că ei se lasă prea uşorîn voia senzaţiilor lor corporale, pierzându-şi privirea deschisăpentru tot ceea ce se petrece în lume.
Convorbirea cu medicul
În centrul terapiei cuprinzătoare pe care am descris-o aici se aflăconvorbirea cu medicul. Cea mai bună premisă pe care mediculpoate să şi-o creeze este o cunoaştere cât mai exactă, înansamblu, a evoluţiei biografice parcurse de pacient. Biografiilebolnavilor ne permit să bănuim ce legături există între
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Sensul îmbolnăvirii
Avem oare dreptul de a vedea în acest eveniment, care-l scoatepe om din toate ale sale, ceva plin de sens? Faptul că bolnavul setrezeşte pentru problemele de viaţă descrise, că el cugetă asupralui însuşi, îl poate face să-şi adâncească propria conştienţă. Stareade încătuşare într-o gândire închisă în sine sau limitarea laobişnuinţele de viaţă dinainte pot fi conduse spre conţinuturinoi, conţinuturi ce ţin de sferele aflate dincolo de pragurilenaşterii şi morţii. Viaţa cotidiană, cu tot ceea ce ne leagă deexistenţa materială, cu multiplele sale îndatoriri aparente şi cutot ceea ce ne ţine pe loc, e în măsură să aştearnă un văl des pesteacele sfere care sunt tărâmul obârşiei noastre, al patriei noastrepropriu-zise. Boala vrea şi poate să-l ducă pe om până acolounde el sfâşie acest văl şi învaţă a se recunoaşte pe sine însuşidrept fiinţă spirituală, în ceea ce priveşte obârşia şi ţelul său.Privită în acest fel, boala canceroasă poate deveni pentru bolnavun ajutor care-l face să vadă într-o nouă lumină propriul săudestin şi pe acela al lumii. Destinul îl invită la aceasta.
Bolnavul de cancer nu e un om însemnat de soartă, ci unul caree pe cale de a se trezi. El se poate elibera din nelibertateaobişnuinţelor şi constrângerilor de viaţă de până acum. El poateda formă nouă vieţii sale, în libertate. El poate porni pe urmelea ceea ce-i vorbeşte prin boala sa şi vrea să-l ajute să-şi ia înstăpânire propriile sarcini de viaţă.
Dacă însă, în pofida tuturor eforturilor, boala nu mai poate fivindecată în sens pământesc, lupta cu boala şi cu problemelevieţii, lupta de cucerire a clarităţii lăuntrice şi, în cele din urmă,acceptarea căii proprii, va aduce în orice om care luptă astfel nişteroade ale vieţii care vor avea efecte până dincolo de pragul morţii. 
Note
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3 Iscador: Dezvoltarea şi prepararea sa: Laboratorul Hiscia al Asociaţiei
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distribuire: Weleda AG, Arlesheim (Elveţia) şi Schwăbisch Gmünd
(Germania).
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Helixor:Preparare şi distribuire: Helixor Heilmittel GmbH.& Co,
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4 Vezi Otto Wolff, „Medicina orientată antroposofic şi remediile ei”.
5 Vezi Caietul „Pământ sănătos – om sănătos. Alimentaţie şi
agricultură”.
6 Vezi Caietul „Terapie artistică”.
7 Vezi Caietul „Euritmia – o artă a vindecării prin mişcare”.

succesiunea unor trăiri şi cea a bolilor. Aşa că în cursul
convorbirii pot să iasă la iveală lucruri importante legate de
modul cum a luat naştere boala, precum şi nişte impulsuri
dătătoare de direcţie pentru iniţiativele pacientului. Rostul
convorbirii e acela de a-l ajuta pe bolnav să ajungă a-şi propune
ţeluri noi, să înceapă a sesiza acţiunea legităţilor spirituale,
pentru ca, astfel înarmat, să fie gata a păşi din nou în viaţă cu
încredere şi curaj.
Unde se face acest tratament care abordează
omul în întregul său?
După operaţie, fiecărui om bolnav de cancer ce a fost operat ar
trebui să i se acorde un răgaz, ca să-şi poată redobândi forţa
trupească, precum şi echilibrul sufletesc, dar şi ca să aibă timp
pentru cugetare lăuntrică. În clinicile şi sanatoriile antroposofice
din diferite ţări, cuprinzătoarea terapie pe care am descris-o aici
şi care urmăreşte tocmai aceste obiective începe printr-o
asemenea perioadă de răgaz, acordată pacientului după
intervenţia chirurgicală.
În aceste clinici şi sanatorii îşi desfăşoară activitatea medici,
terapeuţi şi surori medicale cu multă experienţă.
Sfera vieţii familiale 
Familia trebuie să-l înconjoare cu dragoste şi înţelegere pe bol -
navul întors acasă. Situaţia în care el se află cere să i se dăruiască
multă răbdare şi interes. În orice caz, el a devenit un alt om, ajuns
nu rareori într-o stare de nesiguranţă sau disperare, alteori
transformat de suferinţă şi mai treaz decât înainte. Pentru fiecare
din membrii familiei, boala acestui om reprezintă, la fel ca şi
pentru el însuşi, o zguduire ce cheamă la trezire. Pornin du-se de
la această situaţie, se poate merge înspre o înţelegere reciprocă
mai profundă şi înspre o comuniune nouă.
Foarte importantă e împărţirea ritmică a zilei. Trezitul şi mersul
la culcare, orele de masă şi îndeplinirea sarcinilor zilnice ar
trebui să se desfăşoare, pe cât posibil, la aceleaşi ore. Ziua ar
trebui, aşadar, să se desfăşoare conform unui plan, dar fără
agitaţie. Aşa cum am amintit deja, în viaţă ar trebui să-şi aibă
locul lor atât trăirea operelor de artă, prin frecventarea teatrelor,
concertelor şi expoziţiilor sau muzeelor, cât şi activităţile
artistice proprii, oricât de stângace şi incipiente. Pe lângă viaţa
meditativă şi perioadele de linişte, observarea naturii, dru -
meţiile, convorbirile, lectura, preocuparea plină de seriozitate
de problemele spirituale, ca şi alte lucruri folositoare de acest
fel, pot să umple sufletul omului atât de mult, încât el se poate
uşor lipsi de radio şi televizor. A face bucurie altora şi a primi
bucurie – acestea sunt izvoarele necesare ale vindecării. De mare
ajutor poate fi cufundarea meditativă într-o poezie, în maxima
unui înţelept sau într-o rugăciune; dacă un om face acest lucru
în mod consecvent, pe cât se poate la aceeaşi oră, în pofida
tuturor piedicilor interioare şi exterioare, lui i se poate deschide
un izvor de forţe care-i dă posibilitatea de a ieşi învingător în
situaţiile cele mai grele ale vieţii. Vieţuirile sale devin mai
bogate, simţirea mai caldă, iar încrederea în faptul că destinul e
drept se va consolida.
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