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Michael şi conştienţa umană
Gheorghe Paxino
Michael în ziua de azi
Faptul că în acest an sistemul nostru solar, în mişcarea sa
neîntreruptă de înaintare în Univers, va ajunge să ocupe
o poziţie pe care nu a mai avut-o şi pe care, după cunoştinţele astronomice actuale, nu o va mai avea niciodată,
face ca şi tematica legată de Arhanghelul Michael –
regentul solar – să aibă o însemnătate deosebită.1
Rudolf Steiner este primul care, pe baza cercetării proprii
suprasensibile, a vorbit despre începutul (1879) şi
însemnătatea pentru civilizaţia umană a epocii lui
Michael. Iar la o privire asupra întregii opere şi a vieţii
lui publice se poate constata că, în timp, elementul
michaelic a căpătat tot mai multă importanţă, anii 1924
şi 1925 reprezentând o culminaţie în acest sens.2
Dacă, în toată insuficienţa noastră, încercăm din inimă să-i
aducem lui Michael o ofrandă de gânduri în strădania de a-l
cunoaşte şi înţelege, atunci încep să se cristalizeze o serie de
aspecte, uneori surprinzătoare. Pentru a găsi unele răspunsuri clarificatoare vom lua în ajutor elemente de esoterism
tradiţional europene şi cunoştinţe din antroposofie.

pe toate planurile: fizic-vital, sufletesc şi spiritual o
strânsă legătură cu Eul; din punct de vedere sufletesc ea
poate fi zona în care se cuibăreşte îndoiala şi frica, dar de
unde totodată izvorăsc entuziasmul şi curajul. Privitor la
corporalitatea noastră, Zodia Leului îşi trimite din
Cosmos acţiunea în torace şi mai ales în inimă; pe plan
sufletesc-spiritual această zodie stimulează entuziasmul
înflăcărat. La rândul lui, omul ce conştientizează aceste
impulsuri poate cultiva compasiunea-empatia4 şi, în timp,
va deveni capabil să primească tot mai mult în sine forţa
libertăţii, care poate deveni o armă nobilă a Eului. Prin
urmare, putem descoperi aici o legătură cu lucrarea lui
Michael, cel care poartă şi forţele „de Leu” specifice inimii.
Să mai facem un pas: corpul fizic-vital are o ambianţă
naturală specifică funcţiilor lui; dar care este, în sensul
realităţii profunde, ambianţa existenţială a Eului?
Această ambianţă este o lume invizibilă, suprasensibilă.
Este domeniul în care se desfăşoară procesele care au stat

Pe de o parte Michael este cunoscut ca Arhanghelul
luptător; deja din Apocalipsa lui Ioan aflăm despre lupta
lui cu Balaurul ce stătea „înaintea femeii care era să nască,
pentru ca să-i înghită copilul când îl va naşte”.3
Iată însă că, în zilele când prima şcoală Waldorf îşi
începea activitatea la Stuttgart , Rudolf Steiner a scris
următoarele în caietul de notiţe ce-l însoţea întotdeauna:
Spirit biruitor!
Învăpăiază neputinţa
Sufletelor şovăitoare.
Arde egoismul meschin,
Aprinde compasiunea,
Pentru ca altruismul plin de abnegaţie –
Curent de viaţă al omenirii –
Să freamete ca izvor
Al renaşterii spirituale.
Cum să pătrundem mai bine sensul acestui text mantric, cum
să învingem şovăiala şi, mai ales, cum este cu compasiunea?
Toate proprietăţile sufletului se adună într-un fel de
focar: Eul ca sâmbure, nucleu al fiinţei noastre. Inima are
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la baza naşterii şi evoluţiei sistemului solar, procese care
se desfăşoară şi în ziua de azi. Deşi propriu-zis este vorba
de o nonspaţialitate şi nematerialitate accentuată, putem
afirma că acest „spaţiu” actual al Eului este ceva
impregnat de un Spirit al curajului şi de o dispoziţie de
jertfă.5 Este vorba de fiinţe şi forţe primordiale, de o
energie volitivă, în sensul de voinţă a jertfei.
Prin colaborarea sa cu Christos înainte şi după Misteriul
de pe Golgotha, Michael a ajuns să poată antrena aceste
forţe primordiale care până în ziua de azi stau la baza
Universului şi a existenţei omului. Prin aceasta el poate
fi numit şi fiinţa care poartă sensul cosmic al Pământului
şi sensul omului ca mijlocitor între Pământ şi Cosmos.
Ca spirit al libertăţii ce respectă strict libertatea lăuntrică,
el poate conduce fiinţa omului ce caută cu veneraţie
Adevărul promovând o cunoaştere a aspectelor terestrucosmice şi material-spirituale ale lucrurilor. Tot ca Spirit
al libertăţii, el susţine lupta omului cu forţele Balaurului.
Nu o luptă violentă, căci el este şi Spirit al echilibrului
(reprezentat cu balanţa); este vorba de lupta de învingere
de sine a omului care găseşte un echilibru just între
acţiune şi renunţare. Prin aceasta mai putem menţiona o
formă a balanţei lui Michael: cea cu care reuşim să
aprindem „focul de sus” în momentele în care în mod
natural s-ar aprinde „focul de jos”. Iar dacă îi aducem
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din prinosul de forţe rezultate în momentele de
învingere de sine, el aprinde o conştienţă superioară în
noi. Cu ajutorul acesteia putem găsi o cale către Christos
şi către „spaţiul” primordial al Eului nostru.

Goetheanum ca bastion al lui Michael
Primul Goetheanum, a cărui piatră fundamentală a fost
pusă la 20 septembrie 1913, şi care a devenit funcţional
în 1920, urma să fie un templu din şapte esenţe de lemn,
construit pentru oameni (sub cupola mare) şi pentru
Christos (sub cupola mică). Rudolf Steiner considera
aceast gen de arhitectură şi în special această clădire ca
pe ceva imperios necesar pentru viitorul omenirii. După
drama incendierii primului Goetheanum în noaptea de
Sfântul Silvestru 1922/1923, eveniment care i-a zdruncinat
din temelii sănătatea, a urmat o perioadă de căutări
lăuntrice şi de aşteptare a unui răspuns din partea lumilor
spirituale privind continuarea într-o formă adecvată a
acestui impuls. Unul dintre discipolii lui spirituali
marcanţi, medicul Ita Wegman, a descris momente
decisive privind acest demers6: abia în martie 1923 au
venit de la Michael primele inspiraţii, şi el a început să
modeleze. După trei zile de muncă febrilă (10-12 martie)
era configurată macheta noului Goetheanum, care urma
să fie înălţat pe aceeaşi fundaţie. Materialul de construcţie
pentru ceea ce urma să fie un bastion al lui Michael trebuia
să fie de data aceasta betonul. Forma reprezenta o
metamorfozare organică a primului Goetheanum; chiar
dacă forma era ceva cu totul nou din punct de vedere
geometric, şi aici trebuia să fie respectat „principiul dublei
cupole” pe care Rudolf Steiner îl caracterizase deja în 1915
drept ceva specific arhitecturii antroposofice.7

Note
Este vorba de trecerea Soarelui cu planetele, în decembrie
2012, prin planul median al Căii Lactee, galaxia căreia îi aparţine sistemul solar.
2
Să menţionăm numai ciclul conferinţelor despre karmă (în
GA 235–240), întemeierea Şcolii superioare de Ştiinţă Spirituală
şi Tezele antroposifice (GA 26, Ed. Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1996).
3
Apocalipsa 12.4
4
A se vedea, de exemplu, sinteza de aforisme date de Rudolf Steiner,
efectuată de Lazăr Paşca în Calendarul sufletesc, Bucureşti, 1994.
5
O descriere amănunţită în Die Evolution vom Gesichtspunkte des
Wahrhaftigen, GA 132, prima conferinţă, sau Ştiinţa ocultă,
GA 13, cap. „Dezvoltarea lumii şi omul”.
6
Erika von Baravalle, Ita Wegman und die „Michaelsburg”,
Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland,
Johanni, 2012.
7
Cupola mare ca simbol al Eului pământesc, cea mică pentru
Eul superior.
1

Sfântul Michael –reprezentare catolică
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Rudolf Steiner şi relaţia sa cu Michael1
Sergej O. Prokofieff
Traducere: Cristina Muică
Încă din prima tinereţe, Rudolf Steiner a avut o relaţie
aparte cu impulsurile venite de la actualul Spirit al
timpului, Michael. Aşa că el şi-a trasat calea pe care să o
urmeze, chiar de când era doar un băieţandru, ca o sarcină
pur michaelică, o sarcină care trebuia să aibă o importanţă
decisivă pentru omenire nu doar în acele vremuri sau în
cele de astăzi, ci pentru multe secole de atunci înainte. La
vârsta de 8 ani, la primul său contact cu geometria, a
formulat deja, chiar dacă nu exact cu aceste cuvinte, dar cu
multă simţire, sarcina centrală a întregii sale vieţi astfel:
Cum ar fi posibil să purtăm în suflet experienţele spirituale,
trăirile spirituale, impresiile spirituale întocmai ca în cazul
teoremelor acestei ştiinţe riguroase? Un mod de a pune
problema primordial michaelic, primordial modern.
Încă de la vârsta de 7 ani, Rudolf Steiner a avut parte de
percepţii spirituale.2 Dar chiar de la 8 ani a dorit să nu
rămână doar la acestea, ci să facă în mod de sine stătător
primii paşi spre ceea ce va deveni misiunea vieţii sale. „Fiind
copil, nu-mi spuneam desigur foarte clar, dar simţeam că ar
trebui să purtăm în noi, la fel ca geometria, şi cunoştinţele
despre lumea spirituală” (GA 28, cap. I). Astfel îşi aminteşte
Rudolf Steiner, în autobiografia sa intitulată Mein Legensgang
(Cursul vieţii mele), scrisă spre sfârşitul vieţii, de acel moment
decisiv din viaţa sa, şi adaugă: „În raporturile mele cu
geometria trebuie să văd primul germene al unei concepţii
care s-a dezvoltat treptat în mintea mea. Ea exista deja în
mine, mai mult sau mai puţin inconştient, în copilărie, iar în
jurul vârstei de 20 de ani a luat o înfăţişare bine determinată,
pe deplin conştientă” (Ibidem).
Totuşi, pentru a ajunge la această „înfăţişare pe deplin
conştientă” a misiunii vieţii sale, care a culminat mai
târziu cu întemeierea ştiinţei spirituale, a fost necesar ca
în viaţa sa să se mai petreacă anumite lucruri. Aşa că ne
putem pune întrebarea: Ce făcea tânărul Rudolf Steiner

prin 1879, la începutul epocii actuale, cea a lui Michael?
Căci exact în acele momente îşi punea problemele
michaelice decisive, pe care de atunci încolo a continuat
să le urmărească în mod consecvent şi fără nicio fractură,
prin toate suişurile şi coborâşurile evoluţiei sale lăuntrice,
până la sfârşitul vieţii.
În acel an, Rudolf Steiner împlineşte vârsta de 18 ani şi
începe să se preocupe intens de taina Eului uman. Acest
fapt l-a adus deja în apropierea lui Michael. Căci acesta,
ca Spirit al timpului, este acea entitate a ierarhiilor care
are ca înveliş exterior substanţa Eului. Aceasta înseamnă
că Michael se îndreaptă către oameni pornind dintr-o
substanţă înrudită cu Eul omenesc. Noi oamenii ne
ducem traiul pe Pământ în corpul nostru fizic. Îngerii au
ca înveliş exterior corpul eteric, iar arhanghelii corpul
astral. Însă Archaii, Spiritele timpului, au ca veşmânt
exterior această substanţă a Eului, care corespunde cu
ceea ce este mai important în fiinţa omenească. Şi prin
aceasta Michael poate avea acces la oameni.
Deci în acel an Rudolf Steiner şi-a pus întrebarea, decisivă
pentru el şi pentru calea sa ulterioară, cu privire la Eul
omului, pentru ca apoi să-şi dea un răspuns pornind de
la experienţa sa spirituală. În legătură cu aceasta, putem
citi în cartea Cursul vieţii mele: „O întreagă lume de fiinţe
spirituale mi-a arătat că «Eul», care este el însuşi spirit,
trăieşte în lumea spiritelor, şi am putut contempla direct
acest lucru” (GA 28, cap. III). Prin aceste cuvinte Rudolf
Steiner ne dezvăluie experienţa suprasenzorială a Eului
său, pe care a avut-o la vârsta de 18 ani.
În acelaşi an, în viaţa lui s-a ivit o aspiraţie mai amplă,
de asemenea pur michaelică, pe care a descris-o în felul
următor într-o retrospectivă ulterioară: „ Am lucrat apoi
în mod tot mai conştient pentru a putea să torn acea
contemplare directă a lumii spirituale în forma gândirii”
(Ibidem, sublinierea lui Steiner). Înseamnă că de pe atunci
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se lupta deja în mod conştient şi cu un scop clar cu
problema următoare: Cum ar putea să fie transformată
gândirea omului în aşa fel încât ea să nu mai zdrobească
sau chiar să ucidă impresiile spirituale, ci să le ilumineze,
pentru ca omul să poată să ia parte ca fiinţă liberă, cu o
puternică conştienţă a Eului şi cu deplină luciditate, şi la
evenimentele şi procesele din lumea spirituală? Sau, cu
alte cuvinte: Cum ar putea omul să devină un tovarăş de
luptă şi un colaborator al entităţilor spirituale şi îndeosebi al noului Spirit al timpului?
De aceste probleme, chiar dacă nu formulate exact ca în
această prezentare rezumativă, se ocupa intens Rudolf
Steiner prin anul 1879, care se suprapune în timp cu
primul său nod lunar. În conferinţele mele cu privire la
biografia sa, ţinute în anul 2011 la Goetheanum cu
prilejul împlinirii a 150 de ani de la naştere, această
tematică a ocupat un loc central. Cu acel prilej a fost
expus mai pe larg modul în care această cale lăuntrică l-a
condus pe Rudolf Steiner direct spre Michael.3
La aceasta a contribuit şi întâlnirea pe care a avut-o ceva
mai târziu, când avea vreo 18 ani şi jumătate, cu un
maestru rosicrucian rămas necunoscut. Acesta i-a pus la
dispoziţie un instrumentar ocult, cu ajutorul căruia a
putut să-şi atingă obiectivele pe care şi le stabilise deja el
însuşi. În acest mod Rudolf Steiner a pornit pe calea spre
Michael ca un rosicrucian autentic, modern, nu legat de
cine ştie ce tradiţie străveche, ci sub îndrumarea directă
a actualului Spirit al timpului.
Ce s-a mai întâmplat după aceea? Pentru a răspunde la
această întrebare, trebuie să avem în vedere o trăsătură
caracteristică a lui Rudolf Steiner, ale cărui cercetări
spirituale s-au materializat în cele peste 350 de volume
ale operei sale, dar care nu a vorbit aproape deloc despre
experienţele spirituale proprii. Aceasta ne dovedeşte nu
numai marea lui modestie, ci în mod deosebit marea
rigurozitate cu care se raporta la propriile sale experienţe în lumea spirituală. Pentru a le împărtăşi oamenilor,
aştepta până când putea să le prezinte ca rezultate
obiective ale cercetărilor sale din domeniul ştiinţei spirituale, prin publicarea unor cărţi sau susţinerea unor
conferinţe.4
Sub acest aspect Rudolf Steiner se afla şi se află până
astăzi într-un contrast izbitor cu mulţi dintre contemporanii noştri, care chiar în cazul unei trăiri spirituale
complet incipiente simt imediat un impuls irezistibil de
a relata peste tot acest fapt. De aceea „observaţiile
personale” ale lui Rudolf Steiner, adică comunicările cu
privire la propriile experienţe în lumea spirituală, care
pot fi găsite pe ici, pe colo, răzleţe, doar foarte rar, sunt
întotdeauna de o importanţă cu totul deosebită. Le
putem percepe ca fiind perle preţioase presărate prin

Rudolf Steiner

operele sale, care ar trebui tratate cu o deosebită
consideraţie şi recunoştinţă.
Astfel, abia spre sfârşitul şederii în Torquay (Anglia) a
relatat întâlnirea sa conştientă cu Michael, petrecută pe
când trăia la Weimar. Atunci el a putut să asiste, în lumea
spirituală din apropierea Pământului, la lupta Spiritului
timpului cu dragonul ahrimanic şi a preluat de acolo, din
domeniul spiritual al lui Michael, marile probleme
universale privitoare la viitorul omenirii. (Vezi propria
sa relatare cu privire la această întâlnire, mai departe, în
acest capitol.)
Dar cum s-a produs în viaţa lui Rudolf Steiner această
întâlnire cu Michael? El a ajuns la ea pe o cale rosicruciană
modernă – nu în spiritul vechiului rosicrucianism –, aşa
cum a devenit posibil numai după ce a început epoca lui
Michael, în anul 1879, atunci când Michael s-a coborât
din Soare în apropierea Pământului, ceea ce a făcut ca
întreaga relaţie a omenirii cu Michael să se modifice în
mod radical.
Calea spre o astfel de întâlnire fusese deja netezită de
vechii rosicrucieni. Pe vremuri, la ieşirea din Evul Mediu
şi la începutul epocii moderne, ei studiaseră cu sârg
sistemul lui Copernic. Spiritualizaseră în sufletul lor acea
ştiinţă prin metodele rosicruciene de instruire spirituală
şi o aduseseră înaintea zeilor. Este ceea ce ne prezintă
Rudolf Steiner în conferinţa sa din 13 ianuarie 1924.
Rosicrucienii de atunci l-au întâlnit, de fapt, pe Michael
pe acea cale, dar într-o formă aparte. Rudolf Steiner ne
indică faptul că şi cei mai avansaţi dintre rosicrucieni –
în contextul general al conferinţei putem să ne gândim
chiar la Christian Rosenkreutz – înainte de anul 1879 nu
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l-ar fi putut întâlni pe Michael decât ca prin vis, într-o
stare asemănătoare cu cea de vis, nu în deplină conştienţă. El spune textual: „Rosicrucianismul se distinge
prin faptul că cele mai luminate spirite ale sale au avut o
dorinţă intensă de a-l întâlni pe Michael. Puteau să facă
acest lucru doar ca prin vis” (GA 233a).
Se proiectează astfel o lumină intensă asupra biografiei
tânărului Rudolf Steiner. Ce a făcut el, ca student la
Viena, după întâlnirea cu maestrul rosicrucian? A studiat
cu zel aproape toate ştiinţele. Lista prezentată în
conferinţa sa autobiografică cuprinde nouă discipline:
„chimie, fizică, zoologie, botanică, biologie, geologie,
matematică, geometrie şi mecanică pură.”5 La acestea se
adaugă studiul intensiv al filosofiei moderne până la
Kant, Fichte, Hegel, Schelling şi unii filosofi mai puţin
cunoscuţi din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Deci
se poate spune fără exagerare că în câţiva ani a cuprins
aproape tot patrimoniul de idei al omenirii, în cele două
direcţii principale ale sale – ştiinţa şi filosofia.
Însă atât la Viena, cât şi mai târziu, la Weimar, s-a interesat şi de artă, care pe atunci, sub influenţa materialismului dominant, devenea tot mai naturalistă. Impresii
similare a primit Rudolf Steiner şi din domeniul religiei.6
Ce a făcut el cu toate acestea?
Mai întâi le-a explicat în lumina concepţiei atotcuprinzătoare despre lume a lui Goethe. Încă de la 18 ani se
preocupa intens de arta acestuia, iar de la 22 de ani de
modul lui singular de abordare a ştiinţei, pentru ca pe
această cale să prelucreze lăuntric, în sine, cunoştinţele
din domeniul ştiinţelor naturii dobândite prin învăţare.
La Weimar s-a adăugat şi o preocupare temeinică pentru
Darwin şi Haeckel, ale căror concepţii le-a prezentat mai
târziu în volumul al doilea al monografiei sale Welt- und
Lebensanschauungen im 19. Jahrhundert (Concepţii despre
lume şi despre viaţă în secolul al XIX-lea)7 în spiritul abordării goetheene a modului de înţelegere a naturii.
Rudolf Steiner însuşi ne relatează: „Am conceput volumul al doilea al acestei cărţi în aşa manieră încât, într-o
formă spiritualizată, darwinismul şi haeckelismul, văzute
în lumina concepţiei despre lume a lui Goethe, să poată
constitui punctul de plecare pentru o adâncire spirituală
în enigmele Universului (GA 28, cap. XXX, sublinierea
lui Rudolf Steiner). Deci prelucrarea lăuntrică de către
Rudolf Steiner a haeckelismului în spiritul concepţiei lui
Goethe s-a produs deja în perioada când el se afla la
Weimar.
Această primă treaptă a remodelării gândirii moderne în
domeniul ştiinţelor naturii a fost urmată de o a doua, şi
anume de o spiritualizare mai amplă, în sensul liniilor
directoare pe care le primise Rudolf Steiner de la
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maestrul său rosicrucian. Atunci el a adus toate acestea
zeilor, pentru ca apoi, conform spuselor sale, să primească înapoi de la ei problematica evoluţiei, aşa cum
ne este prezentată în lucrarea Die Geheimwissenschaft im
Umriss (Ştiinţa ocultă). El însuşi ne relatează acest lucru:
„Dacă aţi fost pătrunşi de principiul de iniţiere rosicrucian de care am vorbit aici, studiaţi acum haeckelismul
cu tot materialismul său, studiaţi-l şi lăsaţi-vă pătrunşi
de tot ceea ce este descris ca metodă de cunoaştere în Wie
erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (Cum se
dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?)8 Învăţaţi [...]
tot ceea ce se poate învăţa prin ştiinţele naturii exterioare,
duceţi apoi zeilor şi veţi primi ceea ce este descris despre
evoluţie în cartea mea Ştiinţa ocultă” (GA 233a,
13 ianuarie 1924).
Cel care, după anul 1879, deci după ce a început epoca
lui Michael, este în stare să aducă în felul acesta înaintea
zeilor nu numai ştiinţa, ci şi arta şi religia, care au devenit
din ce în ce mai materialiste, va întâlni de fapt pe această
cale pe Michael ca Spirit al timpului actual. „Şi ceea ce
face omul acolo, dacă duce cu sine în lumea spirituală
cunoştinţele ştiinţifice dobândite pe Pământ, creaţiile
artei naturaliste sau chiar senzaţiile produse de religie,
care acţionează naturalist în adâncul sufletului – căci în
esenţă şi religia a devenit naturalistă –, dacă toate acestea
sunt aduse sus [în faţa zeilor], omul va întâlni de fapt,
dacă şi-a dezvoltat această capacitate, pe Michael”
(Ibidem). Dar de data aceasta nu ca prin vis – cum era
cazul la vechii rosicrucieni –, ci într-un mod nou, pe
deplin conştient. Căci „începând de la sfârşitul ultimei
treimi a secolului al XIX-lea, oamenii pot să-l întâlnească
în spirit, în mod conştient, pe Michael” (Ibidem).
Chiar aceasta a fost calea pe care a avut Rudolf Steiner
prima sa întâlnire cu Michael. În perioada petrecută la
Weimar (1890-1896) el l-a întâlnit pe Michael în lumea
spirituală aflată în imediata apropiere a Pământului, în
deplină conştienţă, pornind din Eul său liber, purtat de
cele mai pure forţe ale sufletului conştienţei, pe care le
putuse dezvolta pe deplin îndeosebi prin preocupările
legate de filosofie, de ştiinţe şi de scrierile de ştiinţele
naturii ale lui Goethe. În felul acesta, Rudolf Steiner a fost
primul rosicrucian care, în epoca noastră michaelică, l-a
întâlnit pe Michael în mod pe deplin conştient în lumea
spirituală ca Om-Eu modern.
El însuşi descrie această întâlnire în următoarele cuvinte:
„Aceasta înseamnă că dacă omul trăieşte cu sufletul
raţiunii şi al afectivităţii în afara lumii fizice9, atunci ar
putea să trăiască în regiunea, în sfera în care a pătruns
chiar Michael în viaţa sa terestră” (GA 240, 12 august
1924).10
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Aşa a aflat Rudolf Steiner, din acea sferă spirituală,
misteriul cosmic al lui Michael, pe care nu l-a putut
dezvălui decât spre sfârşitul vieţii sale, după Congresul
de Crăciun. Era vorba îndeosebi de marile probleme ale
evoluţiei omenirii şi Universului, care puteau fi conştientizate acolo. „Însă acolo, în culise, dincolo de acest văl
subţire, în regiunea lui Michael, acolo sunt puse marile
probleme ale vieţii” (Ibidem).
De această dezvăluire a problemelor Universului este
legată şi o mare confruntare spirituală. Este vorba de
lupta îndârjită pe care va trebui să o poarte Michael cu
dragonul ahrimanic, pentru a apăra viitorul Pământului
şi al oamenilor. În această luptă îi vor sta alături mai ales
acele suflete care înainte de asta au absolvit, sub
îndrumarea sa, şcoala suprasensibilă a lui Michael,
pentru ca apoi, începând din secolul al XX-lea, să lucreze
pe Pământ ca suflete de antroposofi, pentru misiunile
Spiritului timpului. „Fenomene năprasnice s-au petrecut
în spatele unui văl, toate grupate în jurul unei entităţi
spirituale pe care o desemnăm cu numele de Michael. Au
fost acolo partizani puternici ai lui Michael, suflete ale
oamenilor care pe atunci nu se aflau într-un corp fizic, ci
în intervalul dintre moarte şi o nouă naştere, dar au fost
şi unele forţe demonice puternice care, sub influenţe
ahrimanice, se opuneau cu îndârjire la ceea ce urma să
vină în lume prin intermediul lui Michael”(Ibidem).
Toate acestea au fost văzute de Rudolf Steiner, în
perioada şederii sale la Weimar, în spatele vălului lumii
fizic-senzoriale, în sfera spirituală situată în imediata
apropiere a Pământului. În acelaşi timp i s-a arătat
treptat esenţa misteriilor lui Michael, pe care le-a putut
contempla de asemenea în sfera lui Michael. Prin aceasta
a fost iniţiat încă din tinereţe – cel puţin într-un stadiu
incipient – în aceste misterii, dar a fost nevoie să mai
treacă zeci de ani până să poată vorbi oamenilor despre
ele. Doar după Congresul de Crăciun a avut posibilitatea
să vorbească deschis despre acest subiect. Căci prin ceea
ce s-a realizat atunci anumiţi demoni ahrimanici care
împiedicau acest lucru au fost înfrânţi. „De fapt, tot ce a
devenit posibil să fie prezentat Societăţii Antroposofice
după Congresul de Crăciun, prin modul în care mi s-a
permis începând din acele vremuri să lucrez de unul
singur în mod ocult, nu sunt lucruri noi, căci în ocultism
nu se poate să comunici imediat, astăzi, lucruri pe care
le-ai descoperit de-abia ieri, sunt lucruri vechi, lucruri
care au fost trăite în modul pe care vi l-am descris, dar
s-a ajuns ca demonii, care mai înainte nu ar fi lăsat ca
aceste lucruri să fie expuse, să fie nevoiţi să tacă”
(GA 240, 12 august 1924).
Rudolf Steiner a expus în mod foarte detaliat misteriul
lui Michael în Cosmosul nostru îndeosebi în conferinţele
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despre karma Societăţii Antroposofice şi în aşa-numitele
scrisori ale lui Michael. Şi tot acolo a indicat calea
michaelică spre Christos, care poate fi urmată de oameni
doar începând din vremurile noastre (de la începutul
actualei epoci a lui Michael) şi pe care Rudolf Steiner a
fost primul care a mers.
Să luăm acum o singură afirmaţie din scrisorile lui
Michael: Michael, acum nu prin el însuşi – deoarece el
respectă pe deplin libertatea omului –, ci prin imaginea
sa, care este în acelaşi timp un model, îi călăuzeşte pe
oameni în sfera lui Christos, scoţându-i din domeniul lui
Ahriman, prin care este cuprinsă întreaga ştiinţă
materialistă de astăzi. Este o cale unică, modernă, a lui
Michael spre Christos, în care devine o realitate lăuntrică
deplină ceea ce Rudolf Steiner a sintetizat într-o singură
frază: „Asemenea oameni11 văd cum trebuie să fie
condus omul în mod liber prin imaginea lui Michael din
sfera lui Ahriman în sus până la Christos” (GA 26, Teza
din 19 octombrie 1924).
Din cele spuse mai sus putem să înţelegem de ce a
studiat Rudolf Steiner atât de intens toate ştiinţele12, încă
din timpul în care urma Şcoala Tehnică din Viena, căci
în secolul al XIX-lea materialismul atinsese un punct
culminant în evoluţia omenirii occidentale. Numai aşa a
avut posibilitatea să găsească mai târziu drumul spre
imperiul lui Ahriman, ca de acolo, prin legătura sa cu
Michael, să se ridice în sfera lui Christos.
Această cale unică spre Christos poate fi caracterizată şi
într-un alt mod. Se poate spune că ea îl conduce pe om
mai întâi în imperiul fiinţelor ahrimanice, pentru ca
acolo, având în faţa ochilor chipul sau imaginea lui
Michael ca model, el să îi învingă pe dragonii ahrimanici
prin propriile puteri.
Astfel omul intră în slujba lui Michael pe Pământ şi
devine tovarăş de luptă al lui în misiunea de a călăuzi
omenirea în spiritul lui Christos. Rudolf Steiner descrie
acest aspect al căii michaelice, pe care a mers şi el însuşi,
cu următoarele cuvinte: „O imagine importantă este cea
în care Michael învinge dragonul. Viaţa spirituală se
revarsă cu putere pentru a fi receptată în lumea simţurilor: slujirea lui Michael porneşte de aici. Noi îl ajutăm
să biruiască dragonul ce se dezvoltă din ideile care în
decursul epocilor trecute au dus la apariţia materialismului şi care vor să se extindă şi în viitor. Să fii în slujba
lui Michael înseamnă să înfrângi aceste tendinţe. Aceasta
este biruinţa lui Michael asupra dragonului” (GA 152,
20 mai 1913).13
În felul acesta Rudolf Steiner s-a pus „în slujba lui
Michael” încă din tinereţe. Căci era pregătit ca nimeni
altul pentru ca în epoca lui Michael, începută în 1879, să
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se strecoare în pielea dragonului ahrimanic, care îi stătea
în faţă sub forma modului de gândire materialist al
epocii sale, spre a-l transforma din interior în spirit
michaelic, deci să îl învingă, pentru a putea pune bazele
drumului omenirii de la ştiinţele naturii la ştiinţa
spirituală.
În 1907, într-o convorbire cu Edouard Schuré, în localitatea Barr din Alsacia, Rudolf Steiner a folosit imaginea
strecurării în pielea dragonului ahrimanic a actualei
ştiinţe materialiste în raport cu propria sa evoluţie
lăuntrică. Ulterior, Edouard Schuré a reluat aceste
cuvinte: „Cum ar trebui el [Rudolf Steiner] să învingă sau
cel puţin să îmblânzească şi să convertească marele
inamic, ştiinţa modernă materialistă, comparabilă cu un
dragon imens acoperit cu o platoşă, care stă aşezat pe o
mare comoară? Cum ar fi posibil ca acest dragon al
ştiinţei moderne să fie înhămat la carul adevărului
spiritual? Singurul răspuns care putea fi dat acestei
întrebări michaelice a fost: «Atunci când vrei să combaţi
un duşman, trebuie să-l înţelegi. Poţi învinge dragonul
doar dacă intri în pielea lui».”14
Rudolf Steiner a prezentat doar spre sfârşitul vieţii, în
autobiografia intitulată Cursul vieţii mele, felul în care s-a
petrecut de fapt această strecurare în pielea dragonului.
Studierea intensivă a ştiinţei materialiste în tinereţe l-a
dus „în apropierea unor entităţi din lumea spiritelor....,
care doreau să facă în aşa fel încât acest curent de
gândire [materialist] să predomine” (GA 28, cap.
XXXVI). Iar în continuare ne spune: „Despre entităţile
ahrimanice am vorbit mai târziu, când am vrut să arăt în
această direcţie. Pentru ele este o realitate absolută faptul
că Uuniversul ar trebui să fie o maşină.” Şi urmează o
afirmaţie decisivă: „Cu atât mai conştientă a fost lupta
mea lăuntrică cu puterile demonice, care vroiau să
impună nu o concepţie spirituală pornită din cunoaşterea
naturii, ci o gândire materialist-mecanicistă. Cel care
caută cunoaşterea spirituală trebuie să simtă intens aceste
lumi” (Ibidem, sublinierea lui Rudolf Steiner). Aceste
cuvinte sunt cuprinse în lucrarea Cursul vieţii mele chiar
în acelaşi capitol în care, la final, se vorbeşte despre
„valoarea mărturiei aduse de Misteriul de pe Golgotha
în cea mai profundă, mai serioasă sărbătoare a cunoaşterii”.
Pe acest drum a mers Rudolf Steiner, tot mai departe,
mai ales după mutarea de la Weimer la Berlin (1897),
trecând prin toate abisurile şi profunzimile sale. „Atunci
a trebuit să-mi salvez concepţiile spirituale trecând prin
furtuni lăuntrice. Aceste furtuni se ascundeau în spatele
existenţei mele exterioare” (Ibidem). Având în inima sa
forţa pură a lui Michael – ca urmare a întâlnirii de mai
înainte cu Spiritul timpului în lumea spirituală –, el căuta
acum posibilitatea de a ieşi din sfera lui Ahriman, găsind
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o cale nouă, michaelică, spre Christos. „După ce am
depăşit încercările din perioada de lupte sufleteşti
intense, a fost nevoie să mă cufund eu însumi în
creştinism, şi anume în lumea în care spiritualul vorbeşte
despre acesta” (Ibidem). Dar acest lucru este posibil doar
atunci când omul aflat în sfera lui Ahriman descoperă în
profunzimea sufletului său puterea lui Christos, care
după Misteriul de pe Golgotha poate fi găsită acolo în
deplină libertate. Şi în această acţiune Michael poate să
constituie un model şi o călăuză pentru oameni.
„Michael îndeplineşte ceea ce are de îndeplinit fără a
influenţa în vreun fel pe oameni, ei însă pot să-l urmeze
în mod liber, pentru ca împreună cu forţa christică să
găsească din nou drumul care să-i scoată din sfera lui
Ahriman, în care au fost nevoiţi să coboare” (GA 26, Teza
din 10 octombrie 1924).
Rudolf Steiner ne explică ce se înţelege prin aceasta la
sfârşitul articolului intitulat „Die Freiheit des Menschen
und das Michael-Zeitalter“ („Libertatea omului şi epoca
lui Michael”). Pentru a dobândi libertatea de gândire,
omul trebuie să se desprindă în mod consecvent de
conţinutul de idei adus cu sine pe Pământ din existenţa
anterioară naşterii, în formă de trăire spirituală, pentru
a-şi construi corpul său fizic. Pentru aceasta este nevoit
să includă în viaţa sa lăuntrică forţele ahrimanice. Căci
acestea îi dau posibilitatea să distrugă ideile sale de
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dinainte de naştere, respectiv să le transforme în simple
umbre care apoi îi umplu progresiv conştienţa.
Aceste umbre, care sunt în esenţă nimicul şi ca urmare
nu-l pot împinge pe om spre nimic, îi permit apoi să
resimtă libertatea în propriul său suflet. Însă spiritele
ahrimanice care iau parte la acest proces încearcă să nu
iasă nimic bun de aici. Căci prin transformarea gândirii
oamenilor într-un nimic (aşa cum este cazul mai ales în
ştiinţa materialistă) ei vor să-i separe total şi pentru
totdeauna de Sinea Cosmosului şi prin aceasta de toate
ierarhiile spirituale care îl conduc. În acest fel ele speră
să despartă cândva întreaga omenire de Cosmosul
spiritual, pentru a o încarcera în propriul lor imperiu
iluzoriu.15
Pentru ca să nu se întâmple aşa ceva, trebuie ca gândirea
omenească – fără ca prin aceasta omul să piardă
libertatea cucerită – să regăsească într-un mod cu totul
nou integrarea în Sinea spirituală a Cosmosului, aşa cum
a devenit posibil în prezent datorită antroposofiei. Căci
aceasta „este o cale de cunoaştere care ar dori să conducă
spiritualul din fiinţa umană către spiritualul din
Univers” (GA 26, Teza 1).
Totuşi, pentru a crea o punte între nimicul din gândirea
omenească şi existenţa spirituală a Cosmosului este
necesar un salt peste abisul lumii, iar Rudolf Steiner ne
spune că astăzi acest salt este posibil doar cu ajutorul lui
Michael şi al lui Christos. În sensul celor spuse până
acum se poate afirma că în vremurile noastre Michael
este cel care îi conduce pe oameni până la acest abis
lumesc al nimicului prin modelul său spiritual. De pe
marginea acestui abis, omul trebuie să cuteze, cu puterile
proprii ale Eului său, să facă acest salt, pentru ca pe
celălalt mal al abisului lumii să fie întâmpinat de însuşi
Christos, pentru ca să trăiască cu adevăratul său Eu
comuniunea cu Eul lumilor al lui Christos.
Rudolf Steiner a sintetizat această situaţie în următoarele
cuvinte: „Am în vedere evoluţia omului aici, deasupra
abisului nimicului, peste care omul sare, devenind o
fiinţă liberă. Acţiunea lui Michael şi impulsul lui Christos
fac să fie posibil acest salt” (GA 26). Fără îndoială, Rudolf
Steiner a putut să dezvăluie această experienţă ca urmare
a propriilor trăiri lăuntrice16 prin care el însuşi a trecut
ca iniţiat creştin modern, la Berlin, la sfârşitul secolului
al XIX-lea.
Căci aceasta este adevărata cale către Christos, în spirit
cu adevărat michaelic, sau, cu cuvintele lui Rudolf
Steiner: „Calea lui Michael, care îşi găseşte o continuare
în calea lui Christos” (GA 194, 23 noiembrie 1919) şi care
atinge punctul culminant în vieţuirea lui MichaelChristos.17

Detaliu grup statuar Reprezentantul omenirii,
Rudolf Steiner şi Edith Maryon

În legătură cu acestea se poate spune: Prima sărbătoare
a lui Michael instituită individual, îndeplinită individual
într-un singur suflet omenesc, şi anume în sufletul lui
Rudolf Steiner, a fost realizată în acest fel. Şi cel mai înalt
sens al acestei sărbători a lui Michael în sufletul lui
Rudolf Steiner a fost cel de a sta în faţa Misteriului de pe
Golgotha într-o sărbătoare a cunoaşterii care a dus în
secolul al XX-lea la întemeierea antroposofiei pe Pământ.
„Înaintea trecerii în acest nou secol se afla acea punere la
încercare a sufletelor pe care am descris-o. Din mărturia
spirituală adusă de Misteriul de pe Golgotha s-a ajuns la
dezvoltarea mea sufletească în cea mai profundă şi mai
serioasă sărbătoare a cunoaşterii” (GA 28, cap. XXVI).

Note
1

Acest text constituie capitolul al doilea al cărţii mele Das

Michael-Mysterium. Eine geisteswissenschaftliche Betrachtung der
Michael-Meditation und ihrer Darstellung in Eurythmie (Misteriul
lui Michael. O tratare în spiritul ştiinţei spirituale a meditaţiei
michaelice şi redarea ei prin euritmie), care urmează să apară la
sfârşitul acestui an Editura Institutului Ita Wegman din
Arlesheim.
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Vezi, sub acest aspect, conferinţa sa autobiografică din

2

11

Se referă la acei oameni care, ca şi Rudolf Steiner, îl pot vedea pe

4 februarie 1913, de la Berlin, publicată în Briefe von Rudolf

Michael în lumea spirituală din imediata apropiere a Pământului.

Steiner (Scrisori de la Rudolf Steiner), vol. I, Dornach, 21955.

12

Vezi nota 5.

13

Faptul că aici este vorba despre dragonul ahrimanic legat de

Este vorba de un ciclu de zece conferinţe, dintre care trei au

3

fost dedicate acestor motive michaelice din viaţa lui Rudolf
Steiner.
4

De exemplu, înainte de a prezenta pentru prima oară public,

în 1917, adevărul spiritual-ştiinţific cu privire la cele trei sisteme
ale corpului fizic al omului în cartea sa Von Seelenrätseln (Despre
enigmele sufletului) (GA 21), lucrase în tăcere timp de 30 de ani
la această problemă, deşi ca trăire lăuntrică (personală) ea se
înfăţişase privirii sale spirituale încă din 1887. (Vezi GA 28,
cap. V.)
5

Conferinţa din 4 februarie 1913, publicată în Scrisori de la Rudolf

Steiner, vol.I, Dornach, 21955. La acestea se adaugă cursurile de
fiziologie şi anatomie, pe care le-a urmat facultativ.
6

Încă din fragedă copilărie, dar apoi în mod deosebit la Viena,

Rudolf Steiner a avut din plin ocazia să cunoască în primul rând
religia catolică şi teologia acesteia.
7

Prima ediţie în 1901, reeditată în 1914 într-o formă mai extinsă

sub titlul Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss

dezvoltarea actuală a ştiinţei poate fi dedus din următoarea
afirmaţie din aceeaşi conferinţă: „Michael nu s-a luptat cu
dragonul în vremurile trecute, căci pe atunci dragonul despre
care vorbim încă nu era dragon. El devine dragon atunci când
acele noţiuni şi idei ştiinţifice care sunt doar legi ale naturii vor
servi la elaborarea concepţiei despre lume a următoarei epoci.
Este justificat ca ceea ce se va elabora astfel să fie reprezentat
drept imaginea unui dragon care va trebui să fie biruit de
Michael, a cărui epocă începe în vremea noastră” (Ibidem).
14

Din prefaţa la traducerea franceză a lucrării Das Christentum

als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums
(Creştinismul ca fapt mistic şi misteriile Antichităţii (GA 8), prefaţă
publicată în traducere germană în „Beiträge zur Rudolf Steiner
Gesamtausgabe“ („Contribuţii la ediţia Opere complete a lui
Rudolf Steiner”, nr. 42, vara 1973).
15

Rudolf Steiner denumeşte acest imperiu iluzoriu „a opta

dargestellt (Enigmele filosofiei. O expunere schiţată a istoriei acestora

sferă”. (Vezi GA 254, 18 octombrie 1915.)

(GA 18).

16

Rudolf Steiner a prezentat în alt loc în mod şi mai detaliat

În conferinţele anterioare, Rudolf Steiner numea calea spre

faptul că acest „salt” este, în viaţa concretă a omului, un fel de

lumea spirituală, descrisă în această carte, calea creştin-

încununare a iniţierii creştine moderne. Vezi S.O. Prokofieff, Der

rosicruciană.

Einweihungsweg Rudolf Steiners und das Geheimnis des Ich. Ein

8

Aşa s-a întâmplat cu Rudolf Steiner, care, în etapa Weimarului,

Beitrag zum Bologna-Vortrag Rudolf Steiners (Calea iniţiatică a lui

s-a aflat în perioada de dezvoltare a propriului său suflet al

Rudolf Steiner şi taina Eului. O adnotare la conferinţa de la Bologna

raţiunii şi afectivităţii (de la 28 la 35 de ani).

a lui Rudolf Steiner), Dornach, 2011.

9

10

Textul complet al acestei descrieri se află la începutul cărţii

care urmează să apară.

17

Rudolf Steiner introduce noţiunea „Michael-Christos” în

expresia „vieţuirea lui Mihael-Christos a omului” (GA 26).

Apariţii editoriale
A-ţi lua viaţa în propriile mâini
Lucrul la propria biografie

Gudrun Burkhard

Această carte, devenită deja clasică, tratează elementele de bază ale preocupării pentru
propria biografie. Se pune preţ îndeosebi pe abordarea prin care cineva poate privi la
desfăşurarea propriei sale vieţi ca la un tablou ce poate fi văzut din exterior. Prin această
distanţare se dobândesc noi capacităţi sociale, din ce în ce mai utile în lumea actuală.

Antroposoﬁa / 10

Evenimente

Evenimente interne şi internaţionale
Sanda Dale, Sebastian Stănculescu, Gheorghe Paxino
Simpozion de Sânziene,
Craiova – conferinţă
susţinută de Dirk Kruse

Am avut până acum o vară bogată în daruri şi iată-ne ajunşi la momentul în care
împărtăşim cu bucurie ecouri ale evenimentelor întâmplate în această perioadă.
Sărbătoarea miezului de vară a fost celebrată frumos şi cald de către prietenii din
toată ţara. Simpozionul naţional de Sânziene s-a desfăşurat între 22-24 iunie la
Craiova, avându-l ca invitat pe Dirk Kruse.
Am avut parte de vreme bună, activitate intensă şi găzduire agreabilă pe Dealul
trandafirilor sălbatici.

Euritmie cu Lidia
Popescu la Craiova

Ne-am bucurat de conferinţe interesante de euritmie, am participat împreună la
observaţii sufleteşti şi plimbări inspirative.
Pe data de 21 iunie s-au întâlnit ramurile din Timişoara şi Oradea pentru a sărbători
Sânzienele, fiecare în felul său. Cei din Timişoara în mod artistic, cu euritmie, muzică
şi pictură socială, cei din Oradea în parc, în triluri de păsări şi discuţii despre
semnificaţia momentului, tradiţii şi fenomene din natură care însoţesc sărbătoarea
miezului de vară. Ambele manifestări au avut ca imagine centrală Imaginaţiunea
ioaneică dată de Rudolf Steiner.

Întâlnire de Sânziene la
Bucureşti

Prietenii de la ramura din Bucureşti s-au întâlnit în sâmbăta dinaintea Sânzienelor
pentru a discuta în jurul temei „Individualitatea lui Ilie şi Sânzienele în epoca materiei
negre şi a energiei obscure”, expusă de Gheorghe Paxino şi
Valeriu Păunescu. Această temă a fost prezentată pe larg în
duminica Sânzienelor şi la Sinaia, unde s-au adunat prieteni
din oraş şi membri ai unui grup de lucru din Braşov (25
persoane, în total). Sebastian Stănculescu a vorbit în continuare
despre manifestarea fiinţelor elementale în perioada
Sânzienelor, dând şi unele îndrumări pentru plimbarea de
observare în natură care a urmat. Rodica Paxino a vorbit
despre misiunea ioaneică în cadrul evoluţiei curentelor Cain
şi Abel. Discuţiile care au urmat şi pauzele generoase au
permis participanţilor să se cunoască mai bine în cadrul unei
atmosfere însufleţite, prelungite până seara târziu.
În perioada 15-17 iunie 2012, la Timişoara a avut loc a doua
întâlnire de lucru cu dramele-misterii, coordonată de un prieten
drag al grupului din Timişoara, Agenor Crişan. Într-un ritm
rapid, s-a parcurs prin citire pe roluri prima dintre drame, de
la Tabloul trei la Tabloul şapte, inclusiv comentariile.
Deschiderea a fost făcută de Agenor cu generoasa lui adresare:
Mai aveţi o întrebare? care întotdeauna creează atmosfera ca
inimile să se deschidă. Sâmbătă seara s-a desfăşurat şi

Evenimente

11 / Antroposoﬁa

Adunarea generală S.A.R.R.T. pe 2012. Cu tot ritmul rapid în care s-a desfăşurat
întâlnirea, procesul interior al grupului a scos la iveală, pe lângă înţelegeri într-o
lumină nouă ale textului de studiu, împărtăşiri şi edificări ale unora dintre
participanţi, de exemplu, prin exprimarea voinţei colegelor care lucrează în Şcoala
Waldorf de a porni un Cerc de lucru antroposofic al dascălilor.

Simpozion dedicat
Dramelor-misterii
Timişoara

La Bucureşti, cursul „Misterul Pământului” s-a încheiat în această vară după un an
şi jumătate de activitate, iar participanţii, alături de profesorii-prieteni, au sărbătorit
bucuria unei munci bogate la cursul festiv din 22 iunie. Din toamna acestui an
Societatea Antroposofică va organiza o continuare a studiilor de antroposofie, bazate
pe abordarea vie şi dinamică a lucrărilor de bază ale lui Rudolf Steiner.

Studiu intensiv de ştiinţa
spiritului la Bucureşti

Evenimentul anului – am putea spune – s-a petrecut la Dornach (Elveţia), unde
reprezentarea celor patru drame-misterii date de Rudolf Steiner a adunat prieteni ai
antroposofiei din toate colţurile lumii şi cel mai mare grup de români (nu mai puţin
de 50!) aflat vreodată sub cupola Goetheanumului.

Participare la
Dramele-misterii
Goetheanum

Participarea românească masivă la acest eveniment se datorează în mare parte
amabilităţii d-nei Virginia Sease, care ne-a pus la dispoziţie 30 de bilete de intrare
gratuite pentru reprezentaţii. La întâlnire, d-na Sease şi-a exprimat bucuria de a ne
vedea la Dornach în număr atât de mare, iar noi recunoştinţa pentru prilejul acordat
şi mulţumiri pentru calitatea actului artistic.
Şi dacă tot am fost în Elveţia, un grup restrâns de antroposofi români a făcut o vizită
comunităţii care susţine munca de cercetare în domeniul tehnicii morale, care ne-a
oferit o primire frumoasă şi cu care vom ţine legătura în continuare.

Vizită la Anthrotech

La tabăra de autocunoaştere şi meditaţie care s-a desfăşurat între 3-11 august la
Simeria Veche au participat 24 de persoane, care au parcurs atelierele şi grupele de
lucru timp de opt zile. S-a lucrat dimineţile cu meditaţii şi observaţii goetheene
provenite din ştiinţa spirituală, iar după-amiezile au avut loc ateliere de artă
biografică. Serile ne-am destins cu night-café, foc de tabără sau grupe de discuţii pe
teme de interes comun. Organizatorii evenimentului, Camelia Oprea, Sebastian
Stănculescu, Anca Barbu şi Valentin Barbu, mulţumesc participanţilor pentru
experienţele deosebite parcurse împreună şi anunţă evenimentul viitor, ediţia a II-a
a taberei, între 3 şi 11 august 2013.

Tabăra de
autocunoaştere şi
meditaţie
Simeria Veche

În acest an un nou grup de tineri a preluat organizarea simpozionului (18-24 august),
cu sprijinul lui Bogdan Szabo, al Cameliei Oprea şi al lui Sebastian Stănculescu.
Abordând în grupele de discuţii tema „Prezentului”, simpozionul s-a desfăşurat în
două etape. Dimineaţa a avut loc o conferinţă şi un atelier, cu invitatul din Israel,
Jeshayahu Ben Aharon, iar după-amiază două ateliere, de biografie şi viziune asupra
epocilor de cultură prin raportare la cultura prezentă. Seara s-au organizat grupe de

Simpozion al Secţiunii
de tineret
Simeria Veche
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discuţii pe tema libertăţii şi karmei şi grupe de exerciţii conduse de Jeshayahu. În
acest an au participat la eveniment 25 de tineri.

Congresul al II-lea
de cercetare
în suprasenzorial

Între 24-29 august a avut loc la Simeria Veche al doilea workshop de cercetare în
suprasensibil, care i-a avut ca invitaţi pe Dirk Kruse, Dorian şi Antje Schmidt, Marius
Gabor, Junko şi Christian Althaus. Au fost 75 de participanţi din România, Austria,
Germania şi Elveţia. Programul dens a cuprins ateliere coordonate de cele patru
grupe de lectori, prin care fiecare şi-a expus metoda pe bază de exerciţii sau prezentări
interactive. Au avut loc conferinţe şi plenumuri, în cadrul cărora s-a lucrat şi asupra
cultului social.

Simpozion de clasă:
Ora a X-a, Bucureşti

La Bucureşti a avut loc, în intervalul 1-2 septembrie, simpozionul naţional de clasă
dedicat aprofundării celei de-a X-a lecţii, la Casa Rudolf Steiner din str. Vişinilor.

Simpozionul naţional de
Sf.Michael la Cluj-Napoca

În această toamnă va avea loc, între 29-30 septembrie, Simpozionul naţional de Sfântul
Michael, la Cluj-Napoca. Pentru informaţii şi înscrieri puteţi să-l contactaţi pe Sorin
Ţigăreanu la adresa de e-mail: sorintigareanu@gmail.com. Evenimentul central al
toamnei va fi sărbătorit şi în alte oraşe din ţară (Bucureşti, Timişoara, Oradea). La
începutul lunii octombrie (5-7 octombrie), la Oradea se va desfăşura al doilea
simpozion de aprofundare a lecţiilor de clasă (de la V la VIII). Pentru înscrieri şi
informaţii va puteţi adresa Sandei Dale, pe adresa de e-mail dale.sanda@gmail.com.

Întâlniri de Sf.Michael
Bucureşti, Timişoara,
Oradea

*

Noutăţi de la
Goetheanum

Pentru membrii Societăţii Antroposofice din România
Modificări importante privind modul de conducere a Societăţii Antroposofice
Generale şi de coordonare a activităţilor din Goetheanum
Ca urmare a unei întâlniri de lucru, ce a avut loc între 11-13 iunie a.c., s-a luat o decizie
prin care se finalizează un proces început, de fapt, acum cca 10 ani. Faţă de Statutul
Societăţii Antroposofice Generale din 1923/1924, a intervenit o modificare de
însemnătate istorică privind Conducerea de la Goetheanum:
Conducerea de la Goetheanum a SAG este alcătuită de acum înainte din Consiliul Director
(Vorstand, care de la ultima Adunare Generală îl are în componenţă şi pe Justus
Wittich, fostul trezorier al SA Germania) şi, lucru nou, din conducătorii tuturor
Secţiunilor de la Goetheanum ale SAG.
Conducere de la Goetheanum este responsabilă şi decide tot ce ţine de activitatea Şcolii
Superioare de Ştiinţă Spirituală.
Vorstand-ul păstrează în continuare dreptul de decizie (juridică) privitor la clădirea
Goetheanumului ca patrimoniu al SAG.
Privitor la sarcinile de administrare a Goetheanumului,
Conducere de la Goetheanum împuterniceşte o persoană
(membru de Vorstand sau conducător de secţiune) care să
poarte această responsabilitate.
Scopul principal al acestui demers este intensificarea vieţii
antroposofice şi dinamizarea procesului de integrare a
iniţiativelor prin care poate trăi Antroposofia în cadrul
Societăţii Antroposofice şi al Şcolii Superioare de Ştiinţă
Spirituală. Prin aceasta se intenţionează şi o reprezentare mai
eficientă a mişcării antroposofice în lume.
Gheorghe Paxino

Iniţiative şi proiecte
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Comunitatea Creştinilor
Diana Stoica
Noi nu ne aflam la sfârşitul, ci la începutul creştinismului.
Christian Morgenstern
În acest an, la 16 septembrie, se împlinesc 90 de ani de la întemeierea Comunităţii Creştinilor, la Dornach- Elveţia.
Începuturile Comunităţii Creştinilor se leagă nu de o persoană ci de un grup de studenţi şi tineri teologi în inimile
cărora ardea întrebarea referitoare la soarta creştinismului. Nu cumva creştinismul îşi ratase misiunea? A ajuns el
oare la sfârşit?
Înnoirile sunt necesare atunci când vechile forme şi
conţinuturi nu mai sunt suficiente, din cauză că omenirea
s-a dezvoltat continuu. Atunci când creştinismul era pe
punctul de a-şi găsi drumul pe mai departe, a fost necesar
ca bazele sale să fie reînnoite. Esenţialul a avut loc în
lumea spirituală însăşi, la fel cum odinioară creştinismul
s-a născut prin ceea ce Christos a făcut pe Pământ. Tot
astfel, cel de al doilea Eveniment christic, a Doua Venire
a lui Christos, face să apară o revivifiere, ba chiar o creare
din nou a creştinismului. Doar nişte forme noi au fost
potrivite pentru a primi în ele noile forţe care au luat
naştere în acest fel.

Steiner a putut să trezească în oameni conştienţa despre
necesitatea unei mai vaste reînoiri a creştinismului. El a
putut să vadă în ansamblu situaţia epocii şi în ceea ce
priveşte substraturile ei spirituale şi să transmită
impulsuri şi activităţi legate de acestea celor care erau
gata să le primească şi să le transpună în realităţi
pământeşti. Rudolf Steiner a transmis celor din cercul
primilor preoţi bazele necesare pentru ca pe Pământ să
se poată desfăşura o activitate religioasă.

Comunitatea Creştinilor n-a fost întemeiată de cei 45 de
întemeietori ai săi şi nici de Rudolf Steiner. Dar Rudolf

Comunitatea Creştinilor este prima Biserică creştină care
caută în deplină conştienţă o legătură cu cunoştinţele
despre spirit pe care omul actual le poate dobândi şi pe
care le conţine antroposofia. Dar punctul ei de plecare,
baza ei este legătura cu Christos, realizată în mod

Capela din Cluj-Napoca

Capela din Bucureşti
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relaţie poate găsi accesul spre ea – fără nicio altă premisă
în ceea ce priveşte legătura sa cu antroposofia. Comunitatea Creştinilor nu este biserica antroposofilor, ci este
creată pentru toţi oamenii care caută o înnoire a vieţii
creştine, deci şi pentru antroposofi. Iar acela care, pornind
de la antroposofie, caută acces spre o viaţă creştinsacramentală modernă va putea găsi în Comunitatea
Creştinilor, pentru exerciţiul religios, o patrie spirituală.
Comunitatea Creştinilor este reprezentată prin comunităţi de sine stătătoare sau filiale pe toate continentele.
În România se afla în proces de formare şi fondare. La
Bucureşti, Cluj, Sibiu, Bacău, Piteşti s-au format grupuri
de oameni care cultivă viaţa religioasă şi de comunitate
prin studiul Evangheliei, prin activităţi artistice şi sociale.
Capela din Beliş
nemijlocit. Ea vrea să stabilească o asemenea legătură
prin sacramentele ei, prin păstorirea sufletească şi prin
formarea de comunităţi. Acela care caută o asemenea

La Bucureşti, Cluj şi tabăra de vara de la Beliş există
capele ale Comunităţii Creştinilor. În procesul de
împământenire a Comunităţii Creştinilor în România,
preoţii români şi străini coordonează, încă din afara ţării,
activităţile comunităţii.

Apariţii editoriale
Exerciţii sufleteşti pentru voinţă
Martina Maria Sam
Alături de meditaţie, exerciţiile de privire retrospectivă aparţin elementelor fundamentale ale căii de iniţiere antroposofică-rosicruciană. Cartea ne prilejuieşte o trecere în
revistă a diverselor forme de exerciţii de retrospecţie, a modului de realizare a lor şi a
efectelor lor specifice, aşa cum au fost indicate de Rudolf Steiner. Pe lângă retrospecţie sunt
prezentate pe scurt şi alte „exerciţii sufleteşti de voinţă” utile pentru autoeducaţie şi pentru
întărirea voinţei. Prin analiza bazelor antropologice ale căii de iniţiere antroposofice se
observă clar modul în care meditaţia şi retrospecţia se condiţionează şi se completează
reciproc.

Virtuţile şi calea către cunoaşterea superioară
Hans-Jürgen Pingel
Cine nu şi-ar dori să dobândească puterea de a stăpâni lumea gândurilor sale? Cine nu
îşi dă seama cât de puţine din lucrurile pe care le face zilnic sunt rezultatul propriei sale
voinţe? Cine nu ar dori să aducă linişte, calm, în lumea simţirii sale? Aceste calităţi se pot
obţine prin aşa-numitele „exerciţii auxiliare”. Acestea sunt însoţitoarele invizibile ale căii de
iniţiere antroposofice. În plus, ar putea, ca exerciţii igienice, să ajute pe fiecare contemporan
al nostru să-şi pună în ordine viaţa sufletească. Ele fortifică gândirea, simţirea şi voinţa şi
contracarează agitaţia şi constrângerile lumii exterioare. Cei care năzuiesc spre cunoaşterea
superioară trebuie să facă în aşa fel încât aceste exerciţii să nu ia o direcţie greşită şi să se
asigure de temeinicia eforturilor lor în cadrul meditaţiei.

Omul şi natura

15 / Antroposoﬁa

A vedea cu inima pe drumul spre
cunoaşterea autentică a Naturii
– fragment din volumul Fiinţele nevăzute –

Sebastian Stănculescu
Inima trebuie să ne devină ochi, ureche şi palpare spre a trăi realităţile lumii în mod clar şi complet.

Cine a privit un boboc de trandafir aşteptând să se
deschidă cunoaşte emoţia, nerăbdarea şi curiozitatea
copilărească a înfloririi. Însă bobocul înfloreşte când se
simte el pregătit şi nu ţine cont de nerăbdarea unuia sau
a altui curios. El îşi adună forţele cu drag şi se pregăteşte
pentru momentul special în care se poate oferi luminii.
Cum îşi dezvoltă inima ochii ei văzători? Privirea interioară evoluează întrucâtva asemenea unui boboc de
trandafir. El trebuie să fie dăruit luminii şi să crească din
lumină, pregătit pentru a îmbogăţi lumea cu frumuseţea
sa. Vederea inimii este un nonsens pentru evoluţie, dacă
ea nu aduce roade întregii omeniri. Iar această vedere se
deschide când inima înfloreşte şi se deschide lumilor
nevăzute. Momentul în care se întâmplă asta nu poate fi
cunoscut dinainte. Mii de sfinţi s-au rugat ani în şir,
învăţând lecţia răbdării, aşteptând înflorirea inimii lor.
Căci inima are ritmul ei de a creşte, iar ochii ei nu se
deschid decât prin miracolul luminii. În clipele de
rugăciune şi meditaţie, în clipele când învăţăm să
înţelegem şi să fim iubitori, că ascultăm şi să dăruim,
atunci sufletul îşi adună forţe din care ţese viitorii săi ochi.
În această aşteptare, sufletul trăieşte o pulsare vie între
teorie şi experienţă. Uneori studiem şi dobândim noţiuni
noi despre Univers şi om, iar ele nasc în noi un dor de
înţelepciune. Alteori ne aflăm în faţa unor experienţe
concrete ale vieţii şi realizăm că din ele creşte în noi o
înţelepciune practică, personală, care este necesară pentru
a deveni Oameni. Însă se prea poate să avem experienţe de
viaţă care nu sunt înţelese şi transformate în nestemate ale
înţelepciunii. Uneori le putem atribui o interpretare proprie
şi o viziune prea personală. În faţa acestui fapt devine
necesar studiul care ne poate oferi un cadru obiectiv, un
ajutor la care putem raporta propriile experienţe. Şi atunci
aşteptarea înfloririi este de fapt o pregătire.

Această pregătire pentru a începe drumul personal de
cunoaştere a Naturii şi tainelor sale presupune să
cuprindem o bază de noţiuni care ne vor ajuta mereu, ca
un toiag, să ne clarificăm propriile trăiri, spre a nu cădea
în prăpastia periculoasă a erorii şi autoiluzionării. Aceste
noţiuni-toiag sunt necesare înainte de a ne apropia
fiecare de propriile exersări şi observaţii.
În funcţie de comorile pe care le-am adunat de-a lungul
timpului în sufletele noastre, indiferent că suntem
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conştienţi de ele sau nu, avem un mod întru totul
individual de sensibilitate şi relaţionare cu realităţile
neperceptibile simţurilor fizice.
Lumea fizică se dezvăluie sufletului omenesc ca
experienţă prin cele cinci simţuri fizice – vizual, auditiv,
gustativ, olfactiv şi tactil. Lumile nevăzute nu se pot
revela organelor noastre fizice, întrucât ele nu sunt
formate pentru perceperea altor realităţi în afara celor
fizice. Aceste lumi superioare, cu realităţile lor, pot fi
percepute cu alte categorii de simţuri, care sunt adaptate
suprasensibilului. Astfel, lumea forţelor de viaţă, numită
lume eterică sau lume elementală, este percepută cu un
anumit tip de organe specifice. Lumea sufletească, numită
şi lume astrală, este percepută cu alt tip de organe, iar
lumea spirituală necesită o configurare diferită a
mijloacelor noastre de percepţie.
După cum nu putem percepe luminozităţi cu urechea,
lumile suprasensibile, ale căror calităţi sunt diferite de
cele fizice, nu pot fi percepute în mod fizic. Acei oameni
care confundă efectele optice sau senzaţiile calorice
tactile cu experienţe spirituale obiective se află într-o
eroare periculoasă, de care este sănătos să ne ferim de la
bun început.
Există şi o categorie de experienţe de prag, aflate între
trăirile sensibile şi cele suprasensibile, însă ele prezintă
multe pericole ale iluziilor. Atunci când avem experienţe
suprasensibile este bine ca ele să nu fie deloc dependente
de organele fizice de percepţie. Când percepem imagini
interioare, trebuie să putem să închidem ochii, să ne
întoarcem chiar, iar aceste imagini să nu dispară din faţa
conştienţei noastre prin modificarea focalizării sau a
spaţiului din jur. În modalităţi asemănătoare, ne putem
feri de multiple iluzii nesănătoase, chiar dacă sunt uneori
ispititoare, căci dorim uneori percepţii măreţe, când nu
am învăţat încă lecţia răbdării.
Dacă nu ne ferim de false percepţii mijlocite de simţurile
fizice, ne putem afla ca în situaţia în care un om surd
încearcă să perceapă şi să descrie altora lumea sunetelor.
El va putea percepe unele categorii de vibraţii şi cu alt simţ
decât cel configurat de natură pentru unde sonore, dar nu
va putea înţelege în acest mod o ştire de la un post de radio.
Situaţia de a avea experienţe din domeniul nevăzutului
prin mijlocirea organelor fizice sau prin diverse aparate
tehnice ar putea fi comparată cu perceperea sunetelor
prin degete, în cazul unui surd, sau perceperea
mirosurilor cu ajutorul papilelor gustative. Înainte de a
începe exerciţii şi observaţii în Natură este bine să
curmăm aceste surse de iluzii care provin din dorinţa de
a percepe suprasensibilul cu simţurile corporale mai
devreme decât momentul în care inima noastră îşi
deschide proprii ochi în mod natural.
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Ochii inimii sunt de mai multe feluri. O anumită
experienţă a sufletului este percepţie de imagini, o alta
un sentiment lămuritor, iar o alta un gând limpede, cu
care ne trezim în cap, fără să ştim de unde. Imaginile
interioare primite de suflet sunt legate de forme, linii şi
culori. Sentimentele lămuritoare se aseamănă unor
presimţiri, dar au un caracter mai clar, care aduce o
certitudine şi un conţinut sau un sens. Gândurile limpezi
vin ca idei negândite, care se nasc în noi şi deschid o
înţelegere mai înaltă asupra unui fenomen al lumii.
Dacă în mod obişnuit nu cunoaştem tainele vederii
inimii, păşind pe o cale reală spre Natură şi perceperea
lumilor nevăzute, este necesar să cunoaştem modurile
de a trăi realităţile superioare.
Pentru ca inima să se deschidă şi să perceapă nevăzutul,
ea trece prin trei stări noi de conştienţă. Când percepem
o realitate ca imagine interioară vorbim despre
imaginaţiuni şi conştienţă imaginativă. Când percepem o
realitate ca sentiment lămuritor purtător de sens vorbim
despre inspiraţii şi conştienţă inspirativă. Când percepem
o realitate nu ca observator, ci ca participant la ea însăşi,
din interiorul acesteia, din perspectiva acesteia, fiind
întrucâtva uniţi profund cu aceasta prin iubire, vorbim
despre intuiţie spirituală şi conştienţă intuitivă.
Vederea inimii creşte prin deschiderea unor anumiţi ochi
ai sufletului, numiţi şi chakre, în literatura esoterică
veche. Cele trei tipuri de percepţii ale inimii depind de
mişcările şi ondulaţiile părţilor noastre nevăzute, ale
corpurilor noastre suprasensibile, numite corp eteric,
corp astral şi corp spiritual. Asemenea unui melc care
proiectează în exterior ochii săi pentru a percepe lumea
exterioară, corpurile noastre superioare devin membre
prin care inima vede realităţi superioare.
Pentru a atinge treapta imaginativă, corpul eteric trebuie
să se desprindă de trupul fizic. În cazul etapei inspirative,
corpul astral se desprinde şi iese în afară în mod
deliberat, pentru a îmbrăţişa o realitate exterioară lui.
Pentru a atinge conştienţa intuitivă, Eul însuşi trebuie să
se poată uni cu ceea ce vrem să cunoaştem, realizând
„lepădarea de sine”.
În funcţie de puterea interioară de a folosi anumite
organe sau trupuri ale noastre, există mai multe tipuri de
văzători cu inima, în raport cu cele trei conştienţe.
Atât pe drumul de cunoaştere a lumii interioare prin
meditaţie, cât şi pe drumul de cunoaştere a lumilor
superioare prin fiinţele spirituale care acţionează în
evoluţia Pământului, paşii pe care îi facem depind cu
totul de dezvoltarea noastră morală. Altfel spus,
dezvoltarea simţurilor superioare depinde întotdeauna
de cât de buni, iubitori şi responsabili devenim în raport
cu evoluţia întregii omeniri; alte căi ce ocolesc creşterea
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morală şi promit clarvederea sunt doar amăgiri din
partea ispititorilor.
Ochii sufletului nu cresc cu adevărat decât prin
luminarea întunericului din noi şi dezvoltarea unei inimi
tot mai curate şi iubitoare. Când inima înfloreşte, prin
rugăciune, meditaţie şi exersare, ea devine o nestemată
pentru întregul Pământ. Iar în lumea spirituală este
sărbătoare când inima unui om înfloreşte, căci ea
luminează, asemenea unei stele în întreg Universul,
răspândind darurile sale către pitici, zâne şi îngeri. Prin
deschiderea sufletelor noastre putem colabora în mod
conştient cu fiinţele înalte pentru evoluţia Pământului.
Omul modern a pierdut legătura pe care o avea în trecut
cu Pământul. Acest proces a început în urmă cu peste
două veacuri, odată cu era industrială. Mutarea la oraş şi
abandonarea vieţii rurale au dus la înstrăinarea noastră
treptată de Natură şi de ritmurile ei. Oamenii s-au închis
în cutii de beton, izolându-se astfel unii de ceilalţi şi chiar
de faptul că Soarele apune sau răsare. Pentru mare parte
din cultura epocii actuale, fiinţele nevăzute din Natură
nu există, motiv pentru care orice strădanie de a ne trezi
spre perceperea lor este îngreunată de prăpastia creată de
civilizaţia actuală între noi şi Pământ.
Viaţa actuală a Pământului ne cere să ne trezim şi să
conştientizăm legătura noastră personală cu Natura. Iar
pentru a reintra într-o legătură profundă cu Natura
trebuie să revenim în peisaje naturale libere de
industralizare, de tumultul oraşelor. În cadrul peisajelor
naturale putem să ne amintim, să ne dăruim sincer şi să
fim dispuşi să abandonăm atât preconcepţiile personale,
cât şi tot ce am citit despre Natură şi fiinţele din Natură.
Pas cu pas, începem să fim uniţi cu procesele şi ritmurile
Naturii şi Mama Pământ ne poate primi în sânul ei
pentru a ne povesti din tainele sale.
Gândurile moarte şi ideile teoretice sunt cel mai mare
duşman al apropierii noastre de fiinţele din Natură, căci
prezenţa lor ne îngreunează sufletele şi ne face să fim
surzi în faţa a ceea ce putem învăţa despre Natură. O
inimă goală de idei, dar plină de deschidere, veneraţie şi
curiozitate va fi calea cea mai bună pentru a veni în
întâmpinarea Naturii.
Eu am copilărit într-o vale îngustă a unui pârâiaş de
munte, fiind înconjurat de păduri de fag şi molid.
Drumurile mele în Natură au fost deseori însoţite de
sentimente speciale, apărute în anumite locuri din
Natură. Cunoşteam locuri de care mă temusem
întotdeauna, căci simţeam cum dinspre unii brazi bătrâni
sau fagi uriaşi eram privit cu atenţie de cineva nevăzut.
Simţeam acea privire pătrunzătoare a copacilor până în
adâncul sufletului. Şi nu vedeam pe nimeni în locurile
de unde simţeam că sunt privit, iar asta mă neliniştea.
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Atunci îmi făceam tot soiul de gânduri privind entităţile
care ar putea să fie prezente acolo. Dar gândurile mele
erau seci şi moarte.
Mare mi-a fost bucuria când, într-o zi, l-am perceput ca
într-un fel de ceaţă pe unul dintre privitorii mei. Era
asemenea unei flăcări de lumânare, un vârf prelungit în
sus, care a străluminat din trunchiul unuia dintre copacii
ce mă priveau. Am fost atât de fericit încât am plâns la
această apariţie. Nici nu am ştiut cum ar trebui să
reacţionez, astfel că am mers spre el să îl iau în braţe, însă
a dispărut când m-am apropiat prea tare şi m-am simţit
foarte prost, căci l-am făcut să fugă.
În timp, am înţeles de ce unele lucruri ne rămân uneori
ascunse, iar alteori porţile par să ni se deschidă. Am putut
să-i percep rând pe rând pe privitorii mei abia în momentul
în care am învăţat să mă dăruiesc Naturii şi să renunţ la
mintea mea deşteaptă, plină cu o sumedenie de gânduri
despre energiile cosmice şi îngerii sferelor planetare.
În sânul Mamei Natură au loc doar întâlniri între inimi;
şi ele nu au loc decât când sunt lipsite de raţionamente
sau filosofări, oricât de spirituale am crede că ar fi ele cu
adevărat. În faţa fiinţelor nevăzute din Natură suntem
cu adevărat ceea ce suntem, iar concepţiile şi părerile
noastre nu mai au nicio valoare. Aici luminează în inima
noastră doar ceea ce suntem, ceea ce s-a copt în noi, ceea
ce am învăţat să lăsăm să strălucească. Iar aceste întâlniri
speciale au loc doar când ne dezbrăcăm de înfumurarea
de a dori mai mult decât ne este dăruit, în funcţie de ceea
ce merităm să primim.
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Economie

Introducere în economic
Christopher Houghton Budd
Traducere: Dan Botez
(partea I)
Economicul ne priveşte pe noi toţi. Viaţa modernă este torturată de crize economice. Înainte vreme, cultura umană
nu a trebuit niciodată să se supună atât de deplin criteriilor vieţii economice. Victima acestui proces este şi va continua
să fie umanitatea însăşi, atât la nivel colectiv cât şi individual. Totuşi, ar fi posibil să se găsească un element care să
dea economicului o neaşteptată vitalitate, astfel încât să conducă spre consecinţe practice pe care oamenii să le
vieţuiască într-un mod cu adevărat social. Această lucrare este o căutare pentru o adiere a magicului în economic, o
abordare care înflăcărează imaginaţia şi animă sufletul. Într-adevăr, în ceva de felul acesta se află perspectiva că
economicul poate, în definitiv, să-şi piardă reputaţia sa de „ştiinţă întunecată” şi să furnizeze un fundament pentru
o viitoare renaştere culturală.

Prefaţă
Ideile exprimate în această lucrare nu sunt cu totul noi.
Multe dintre ele pot fi regăsite la nivel germinal în Etica1
lui Aristotel şi „explicate”, „clarificate” în opera lui Rudolf
Steiner.2 Din trei motive, totuşi, nu am făcut referiri
explicite la nici unul din cei doi autori. În primul rând,
această lucrare nu este menită să fie una ştiinţifică; este
destinată să fie o serie de schiţe; iar cititorul ce are un
interes mai intens asupra ideilor prezentate le poate
aprofunda studiind direct lucrările citate. În al doilea
rând, obiceiul de a construi demonstraţii proprii bazate
pe afirmaţiile altora insinuează că înţelegerea noastră
obişnuită este incapabilă să descopere concepte reale
pentru ea însăşi. De vreme ce o componentă a scopului
meu este de a distinge între esenţa economicului (ce poate
fi înţeleasă de oricine) şi aplicaţia economicului (domeniul
destinat „experţilor”), nu am văzut o necesitate în a presăra textul cu ghilimele. În al treilea şi cel mai important
rând, această lucrare este bazată pe activitatea economică
practicată de mine timp de şase ani, prin care am căutat
să descopăr realităţile de care au vorbit Aristotel şi Rudolf
Steiner. Rezultând din această motivaţie, am simţit că
această lucrare trebuie să fie de sine stătătoare.
În cei 20 de ani dintre cele două ediţii ale acestei lucrări,
am adâncit şi extins această experienţă, această
cunoaştere, în mai multe părţi ale lumii şi cu privire la
subiecte pornind de la ecologizarea economiei locale
până la viitorul politicii monetare globale. Activităţile

multiple şi variate în care am fost implicat alături de
oameni din toate domeniile vieţii economice moderne nu
au avut ca rezultat o calificare pentru ceea ce am scris
iniţial. În consecinţă, a doua ediţie a acestei lucrări nu s-a
schimbat în aspectele sale majore, lucrul principal constând
în îndepărtarea cuvintelor de gen masculin, atunci când au
fost folosite alături de cele ce indicau femininul.

Introducere
Pentru noi toţi, economicul nu este doar un fapt al vieţii,
a devenit ceva ce trebuie să-l înţelegem, aproape un
aspect al necesităţii. Cu fiecare moment care trece, omul
este angrenat în procesul economic. Deşi avem tendinţa
să gândim despre economic ca fiind o sferă îndepărtată,
un domeniu al experţilor şi apanajul celor bogaţi şi
puternici, este de fapt, în realitate, la îndemâna fiecăruia
dintre noi. Fiecare acţiune de-a noastră are o consecinţă
economică şi este prin ea însăşi economică. Nu putem
exista fără ca, în fiecare moment, să producem şi să consumăm. Sunt nenumărate şi nesfârşite activităţi ale fiecărui
om care se adaugă, putem spune, lumii economicului.
Chiar şi aşa, lumea economicului este percepută ca fiind
una exterioară. Citim, auzim şi vorbim despre problemele lumii economice, ca şi cum ele vin spre noi dinspre
o zonă străină nouă. Nu înţelegem că evenimentele
economice sunt generate chiar de noi. Vedem puterea
băncilor, dar nu vedem cum această putere derivă din
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cauza cât şi remediul sunt conţinute în noi înşine.
Credinţa că economicul este o lume în afara noastră,
cuprinzând forţe exterioare nouă, este un obicei dăunător ce conduce spre necazuri. Consolându-ne cu
asemenea vise, abdicăm de la un obiectiv principal şi de
la un scop al vremurilor noastre, cel de a deveni treji din
punct de vedere economic. Impresia că economicul se
desfăşoară în afara noastră este dovada evidentă a
eşecului de a înţelege, chiar luând în considerare doar
acest aspect, acest deziderat al epocii noastre.

propria noastră utilizare inconştientă a banilor. Noi
„economisim” bani, crezând că ei cumva stau în bancă,
aşteptându-ne să venim şi să-i retragem. În realitate,
desigur, ei sunt puşi imediat la muncă de către bancă – în
scopuri care ar putea, sau nu, să ne placă, dar asupra
cărora nu avem un cuvânt de spus. Vorbim despre inflaţie
ca şi cum ar fi o forţă extraterestră şi omitem să vedem că
propriile noastre acţiuni sunt cele ce creează acest aşa-numit
„inamic public”. În definitiv, astăzi, puţini oameni nu ar
cumpăra teren dacă ar avea şansa să o facă – şi totuşi,
„cumpărarea de teren” este o imposibilitate economică,
consecinţa sa fiind falsificarea crescândă a valorilor.
Economiştilor le place să creadă despre specialitatea lor
că este o ştiinţă. Considerând lucrurile din toate punctele
de vedere, fundamentul este slab pentru o asemenea
aserţiune, doar dacă, totuşi, ceea ce se intenţionează este
numai străduinţa modernă de a se imita ştiinţele fizice.
Înainte de orice altceva, economicul este o imagine sau
o reflexiune a fiinţei umane. Este un comentariu asupra
umanităţii. Nu poate fi ştiinţific, până nu va recunoaşte
că este un mod specific de interpretare a fiinţei umane.
Economicul nu poate fi nici omenesc în consecinţele sale,
şi nici capabil de o adevărată cunoaştere, până când nu
va fi înţeleasă relaţionarea sa aparte cu omenescul. Atât
timp cât economicul provine din astfel de idei cum sunt
cele ale forţelor aleatorii şi abstracte ale cererii şi ofertei,
pretenţia sa de a fi o ştiinţă este chiar falsă. O descriere
mai adecvată ar fi: presupunere, pronosticare.
Desigur, este convenabil şi confortabil să privim economicul ca fiind o regiune misterioasă a vieţii, la care doar
iniţiaţii au acces. De asemenea, este mai confortabil
pentru noi să fie oameni la care să ne putem adresa în
vremuri de nevoi şi spre care să ne putem îndrepta în
vremuri de criză. A căuta atât cauza cât şi remediul
dincolo de noi înşine este o regretabilă înclinaţie/slăbiciune din partea noastră. Regretabilă, pentru că atât

Economia mondială este în afara controlului. Caii au
luat-o la fugă şi nicio strategie economică, plan mondial
sau o nouă teorie nu pot să-i strunească. Gândirea
noastră greşită caută caii în zadar, nefiind capabili să
recunoaştem că în tot ceea ce facem suntem noi înşine cei
care creăm condiţiile pe care apoi le trăim. Dacă
cumpărăm o pungă cu zahăr, creăm toate procesele din
spatele ei, inclusiv excesele chimice din agricultură,
precum şi nedreptăţile exploatării din Lumea a Treia.
Activităţile noastre zilnice constituie substanţa economicului, materia asupra căreia lucrează economiştii. Atât
timp cât rămânem inconştienţi asupra economicului,
trăind „uşuratic”, generăm condiţii pentru care economiştii, oricât de străluciţi ar fi ei, nu vor putea furniza un
remediu. Nu este nicio cale de a însănătoşi mediul
economic din vremurile noastre dacă de-a lungul şi de-a
latul Pământului stăruim în ignoranţa noastră economică. Cu alte cuvinte, nu este nimic mai neeconomic
decât să nu cunoşti ce este economicul.
Atunci, ce este economicul? Aceasta este o întrebare ce
nu-şi poate găsi răspunsul în mod direct. Este mai bine
să ne mişcăm în jurul întrebării. Un punct de pornire bun
este să luăm în considerare ceea ce se întâmplă în
procesul de vânzare şi cumpărare. Cineva cumpără sau
vinde lucruri la un anumit preţ. Totuşi, economicul nu
este preocupat cu lucrul ce a constituit obiectul schimbului, ci cu preţul. Lucrurile făcute de om sunt parte a
naturii; dar preţul nu este parte a naturii. Este o invenţie
umană. Păsările şi animalele nu au preţuri la care să se
gândească. Economia lor – sau, altfel spus, mijloacele
prin care ele îşi asigură cele necesare pentru existenţa
materială – este în întregime parte a naturii. Economicul
este o activitate omenească deosebită – o creaţie umană
ce există în mod invizibil şi distinct faţă de lumea naturii.
În economic totul este invizibil. Preţuri, Valori, Capital –
nici una din aceste categorii3 nu are o existenţă perceptibilă senzorial. Şi fiindcă lucrurile economicului sunt
invizibile, conţinutul economicului trebuie să fie cuprins,
înţeles prin imaginaţie. Este o greşeală să punem sub
semnul egalităţii ştiinţa economică cu ştiinţa fizică, la
modul general. Statisticile, modelele şi „legile” aşa-numitei economii ştiinţifice sunt de puţin folos în
chestiunile practice, de vreme ce ele descriu ceea ce s-a
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întâmplat şi nu ceea ce se va întâmpla. În economic, ceea
ce s-a întâmplat nu este atât de important; pe noi ne preocupă viitorul. Iar acesta necesită viziune şi percepţie – şi
nu statistici moarte.

Preţul
Imaginează-ţi situaţia în care un magazin nu are etichete
cu preţuri. Fără etichete cu preţuri, am vedea doar
lucruri pe care comerciantul le are spre vânzare. Imaginează-ţi, de asemenea, că banii nu există. Atunci am
vedea numai mărfuri pe care oamenii ar trebui să le dea
la schimb pentru mărfurile pe care ei le doresc. Fără
etichete cu preţ, am vedea doar mărfurile ce sunt schimbate. Desigur, acesta este modul barter, dar nu l-am
introdus astfel pentru a nu apela la o întoarcere la vechile
forme economice. Intenţionez ceva mai mult prin nemenţionarea sa. În absenţa etichetelor cu preţuri şi a
banilor, singura modalitate ca fiecare parte să poată şti ce
să schimbe şi în ce măsură este prin efectuarea unei duble
evaluări. În primul rând, ambele părţi trebuie să aprecieze
cât valorează pentru ele lucrurile de care au nevoie
(pâinea are o valoare mai mare pentru cineva flămând,
decât un scaun). În al doilea rând, ambele părţi trebuie să-şi
însuşească o idee asupra valorii, pentru ele, a lucrurilor
pe care îşi propun să le schimbe (o persoană flămândă va
schimba bucuroasă un scaun pentru hrană). Până când nu
se efectuează această evaluare în două sensuri nu poate
avea loc nicio tranzacţie. Şi doar după ce se face aceasta,
poate să apară un preţ prin care fiecare parte se recunoaşte
ca fiind în avantaj reciproc. Desigur, oamenii nu se
angajează în astfel de acrobaţii ale conştiinţei de fiecare
dată când cumpără o cutie de chibrituri sau îşi plătesc
biletul de tren, dar dacă ei ar fi să urmeze în gândire tot
ceea ce s-a desfăşurat în cursul schimbului, acestea ar fi
gândurile pe care le-ar fi avut. Pur şi simplu, ceea ce am
descris aici apare în mod negrăit, tacit. A reproduce în
gândire ceea ce din alt punct de vedere se desfăşoară
intuitiv este unul din obiectivele economiştilor.
În orice tranzacţie, cele două părţi trebuie să-şi amintească fiecare atât nevoile lor imediate cât şi necesităţile
lor viitoare. Când se evaluează lucrul de cumpărat,
guvernează întotdeauna nevoia imediată. Pentru a
evalua lucrul ce va fi dat în schimb, pe de altă parte,
trebuie privit spre viitor. Dacă luăm în considerare
schimbul a două lucruri de care nici una din părţi nu se
poate lipsi – de exemplu, pâine şi lapte – este limpede că
ambele părţi trebuie să primească atât de mult din acel
lucru de care au nevoie, până când pot produce mai mult
din celălalt. Altfel, ei vor flămânzi sau înseta şi vor fi
incapabili să producă destul încât să-şi împlinească nevoile
lor regulate. Nu este necesar să se aducă argumentul că
acesta este un exemplu nereal. Nu este în principiu nereal.
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Întra-devăr, în principiu, dacă lucrurile ar fi diferite, o parte
tot mai mică a populaţiei ar acumula o cantitate tot mai
mare a valorilor disponibile. Exemplu este nereal doar în
sensul că, material, fizic, vizibil, o situaţie în care cineva
rămâne lipsit de pâine şi moare de foame înainte să poată
produce destul lapte cât să-l schimbe pentru mai multă
pâine, este nepractică (ceea ce nu înseamnă imposibilă sau
de neconceput). Chestiunea este complet reală din punct
de vedere economic – adică, altfel spus, invizibilă. Mai
mult, ceea ce am descris este chintesenţa schimbului. Prin
schimb, valoarea lucrului primit este estimată în termeni
ai necesităţii imediate (consumul), iar la valoarea lucrului
cedat se ajunge prin referinţă la ceea ce trebuie să se
întâmple pentru a avea un lucru (marfă) similar disponibil
pentru următorul schimb (producţie – totuşi, nu producţia
care s-a făcut, ci producţia care se va face).
De vreme ce ambele părţi trebuie să parcurgă acelaşi
proces de evaluare, momentul economic originar nu
poate fi înţeles doar dinspre partea singulară a producătorului sau a consumatorului, ci din întrepătrunderea lor.
Atunci când trebuie să separăm prin gândire producţia
şi consumul, ne-am îndepărtat deja de esenţa
economicului. Producând această despărţire, faptul critic
este să nu pierdem niciodată din vedere situaţia
„originară”, căci ea nu încetează, nu se epuizează şi nu
se modifică niciodată. Ideile oamenilor se schimbă în pas
cu conştienţa lor, dar esenţa economicului este eternă.
Calitatea de întreg a economicului apare din aceasta.

Valoarea
Un preţ apare atunci când valorile lucrurilor (mărfurilor)
sunt proporţionale, când schimbul este valoros din
punctul de vedere al ambelor părţi. Atunci, ce este
valoarea? Valoarea este o „funcţie” a producţiei şi a
consumului. Valoarea este creată prin producţie şi este
epuizată prin consum. Mai precis, este producerea şi
consumarea valorilor de care se ocupă economicul. Dacă
valorile reprezintă pantofi sau pâine este un aspect
secundar, neesenţial. Cu cât un lucru se situează mai
departe de producerea sa şi se apropie mai mult de
consumarea sa, cu atât primeşte o valoare mai mare.
Valoarea sa maximă va fi la punctul/momentul
adevăratului consum, adică atunci când nu mai este folosit
în schimburi sau se „pierde” într-un alt lucru (exemplu:
ca parte într-o maşină), dar de fapt este consumat, epuizat.
În economic, nu există valoare intrinsecă. Un lucru are
valoarea dată sau luată lui prin acţiunile oamenilor. Nu
are valoare prin el însuşi. Mai mult, valoarea avută nu
este niciodată constantă. Este limpede că valorizarea4 şi
devalorizarea lucrurilor fizice este o reflectare a ceea ce
li se întâmplă de fapt din punct de vedere material. În
mod fizic, nu există nimic care să se afle într-o stare
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singulară şi permanentă. Morcovii cresc, se maturează şi
se descompun. Ei primesc viaţă şi apoi o pierd din nou. Ei
ajung să fiinţeze şi apoi să se desfiinţeze. Valorile în
economic urmează acelaşi trend. Problema este că noi le
tratăm ca şi cum lucrurile nu ar sta aşa. Prin inflaţie, de
exemplu, valorile se ridică aparent nesfârşit. Totuşi, în
realitate inflaţia aduce cu ea propria deflaţie, demonstrând
astfel legea de bază, nestrămutată, conform căreia fiecare
valoare creată se epuizează. Ideea că valoarea poate fi
depozitată (o idee implicită în achiziţionarea terenului şi
larg răspândită în gândirea economică modernă) este o
iluzie. Este o iluzie care persistă pur şi simplu pentru că
avem încă de identificat ce este ceea ce se uzează
(epuizează) de fapt atunci când valorile sunt „depozitate”.
Viaţa întreagă este construită pe baza proceselor de
creştere şi decădere, de fiinţare şi desfiinţare. Umanitatea
este parte şi grup din acest proces şi prin el suntem legaţi
de economic. Din acelaşi motiv, secretul înţelegerii
economicului se află în om. Economicul este doar un
mod specific de abordare a acestui proces, după cum se
exprimă el însuşi în viaţa socială.

Capitalul
Se gândeşte în general că motivaţia existenţei economicului este asigurarea nevoilor materiale umane.
Totuşi, acest lucru este adevărat doar pe jumătate. În
sine, nu dă o bază pentru înţelgerea economicului,
pentru că schimbul exterior al lucrurilor materiale nu
este preocuparea sa. Am folosit deja doi termeni ce
aparţin economicului – Preţul şi Valoarea. Haideţi să
mergem mai departe în natura economicului şi să ne
uităm la Capital. Economicul are de-a face cu schimbul
de valori – un proces invizibil. În cadrul acestui proces,
apare constant un eveniment vital: valoarea lucrului
schimbat creşte întotdeauna datorită schimbului însuşi,
pentru că schimbul se desfăşoară mai aproape de
punctul de consumare. Schimbul însuşi creează valoare:
apare capitalul. În fiecare moment al schimbului, se
întâmplă două lucruri. Pe de o parte, se împlinesc
nevoile noastre materiale; pe de altă parte, se renunţă la
capital – nu se creează, ci se renunţă, se separă. Este unul
din miracolele economicului că prin împlinirea nevoilor
noastre materiale, vrând-nevrând şi inevitabil, apare
capital. Este inerent procesului economic să fie astfel.
Prin aceasta, capitalul în niciun sens nu este invenţia,
creaţia sau proprietatea omului, nici individual şi nici
colectiv. Capitalul este un dar al lui Dumnezeu.
Sunt conştient că naţiunea „capital”, aşa cum este ea
folosită în această lucrare, este în contradicţie cu folosirea
sa în general în economie, unde funcţionează tendinţa de
a exprima capitalul în termenii predispoziţiei materialiste.
De exemplu, dicţionarul Penguin for Economics descrie
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capitalul ca fiind „cantitatea de bunuri care sunt folosite în
producţie şi care au fost ele însele produse”. Imaginea din
spatele capitalului, din această lucrare, este aceea că el este
un fel de cristalizare sau materializare a capacităţilor pe
care oamenii le trăiesc mai întâi ca talente sau daruri cu
care ei s-au născut (capital potenţial). Aceste talente pot fi
apoi şlefuite sau educate pentru a deveni competenţe
aplicate conştient (capital cinetic). Aplicarea unor asemenea competenţe asupra naturii transpare în capital sub
formă materială (capital evident). Astfel că imaginea mea
despre capital nu este în contradicţie cu înţelesul său convenţional. Pur si simplu este mai cuprinzătoare.

Procesul economic
Economicul este, sau ar trebui să fie, o recreare şi
elaborare în gândire a unui proces de dăruire divină; un
proces pe care nu l-am inventat noi şi pe care nu putem,
chiar dacă ar fi să încercăm, să-l eliminăm din lume. Este
un dar divin în sensul în care ziua urmează nopţii. Cu
cât mai deplin înţelegem acest proces şi cu cât mai deplin
este exprimat acesta în viaţa noastră economică, cu atât
mai economică va deveni societatea noastră. Toate
necazurile noastre economice se datorează faptului că
procesului economic nu i s-a dat adevărata sa expresie.
La rândul său, aceasta se datorează caracterului necorespunzător al ştiinţei economice moderne şi, deci, în ultimă
instanţă, debilităţii propriei noastre gândiri.
Procesul economic îşi urmează cursul în acest mod:
Prin satisfacerea nevoilor sale materiale, umanitatea creează
valori în plus faţă de necesităţile sale materiale. Această valoare
suplimentară este capitalul. Capitalul este consumat în
producţia următoarelor valori. Procesul este autonom, se autogenerează şi este nelimitat.
Această formulare conţine suma şi substanţa economicului. Şi vă rog să observaţi că esenţa economicului
poate fi cuprinsă în domeniul ideilor. Am ajuns până aici
fără să înveşmântăm ideile noastre cu exemple de pe
scena lumii; şi nici nu am folosit încă termeni cum ar fi
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„cerere şi ofertă”, „credit” sau „creştere”. Într-adevăr,
dacă este să aibă sens aceste lucruri, este esenţial ca
anterior să fi înţeles interior – adică în gândire – natura
procesului economic. Căci, de îndată ce călătorim în
domeniul economicului aplicat, riscăm să pierdem din
vedere esenţa sa, mai ales astăzi, când un cuvânt (de
exemplu, „capital”) poate avea mai multe înţelesuri.
Ansamblul vieţii economice este modelat de procesul
economic. Acest proces este arhetipal. El se exprimă atât
în exemplul minimal al schimbului cât şi în peisajul
maximal al vieţii economice. Toate acestea dau naştere
întrebării fundamentale a vremurilor noastre: Cum ar
trebui înţeles dreptul de proprietate asupra capitalului?

Capitalul ca şi capacităţi umane
Întregul economic este impregnat de producţie şi consum. Tot ceea ce este produs trebuie să fie consumat –
capitalul, asemenea morcovilor. Morcovii sunt consumaţi atunci când sunt mâncaţi sau când sunt lăsaţi să se
descompună; cu alte cuvinte, ei sunt consumaţi când se
întorc în natură. Aceasta este la fel cu toate lucrurile
materiale – ele provin din, şi se întorc în natură. În
realitate, ele aparţin naturii. Oamenii le pot pune în
anumite forme, pot să-şi amprenteze munca lor asupra
produselor şi apoi să le folosească – dar această amprentare este întotdeauna vremelnică. Natura îşi revendică
întotdeauna ceea ce-i aparţine. În cazul lucrurilor materiale, este clar şi evident că în vreme ce oamenii sunt liberi
să le modeleze şi să le folosească, ei nu pot să le şi
stăpânească. Ele aparţin întotdeauna naturii.
Capitalul este adus sub influenţa aceluiaşi proces de
producţie şi consum. Am văzut că el este produs prin
procesul schimbului. Dar cum de este aşa? Răspunsul
simplu este că atunci când spunem că un lucru ne este
mai de folos decât un altul – după cum procedăm în
fiecare caz de schimb – nu este doar fiindcă morcovii
sunt mai folositori decât un scaun pentru o persoană
flămândă; este aşa pentru că lucrul primit permite să aibe
loc o continuare a producţiei. Prin schimb, noi trebuie
întotdeauna să primim o valoare suficientă până când
putem intra din nou în schimb. Voi spune acum, în ciuda
distinselor păreri contrare, că lucrurile nu sunt produse
de dragul producţiei. Ceea ce noi producem este legat de
capacităţile noastre. Morcovii sunt produşi de către
oameni hăruiţi în agricultură, scaunele de către tâmplari.
Producţia este expresia harurilor şi capacităţilor umane.
Capitalul, ce apare ca şi consecinţă a lucrurilor materiale
ce sunt aduse mai aproape de punctul de consum, este
creat prin exprimarea acestor capacităţi, consumându-se
ele însele prin producţie. Astfel, nu este dificil de văzut
capitalul, în măsura în care trebuie să fie consumat, ca
„aparţinând” nu de aplicarea (consumul) capacităţilor,
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ci de dezvoltarea şi hrănirea lor (producerea lor).
Într-adevăr, într-un context economic originar, producţia
poate avea loc doar pentru că se exprimă capacităţile
umane. Capitalul, cu alte cuvinte, constă în faptul că
aceste capacităţi sunt iniţial latente – fapt atestat prin
multele cazuri de oameni care intră în afaceri având doar
o idee sau o intuiţie despre capital.
Capitalul „aparţine” capacităţilor din fiinţa umană – un
aspect invizibil, dar nu mai puţin real al vieţii umane.
Acum, în acelaşi fel în care lucrurile materiale aparţin
întotdeauna naturii, putem spune: capitalul, în timp ce
în mod necesar trebuie să fie folosit şi lucrat asupra sa de
către un om sau altul, nu poate în niciun sens să aparţină
acelui om. El se întoarce de unde a venit – în domeniul
ideilor, al talentelor şi capacităţilor; ca prescurtare, lumii
spiritului.5 Această realitate poate fi înţeleasă dacă
recunoaştem că, în timp ce în natură un lucru se întoarce
la ea (la natură) prin faptul că se transformă în praf, tot
aşa, capitalul se întoarce la spirit prin îndreptăţirea
spiritului de a-l absoarbi şi de a forma din nou praful
naturii. La nivel arhetipal, nu este nicio diferenţă. Mai
mult decât atât, capitalul şi lucrurile materiale, spirit şi
natură, sunt o reflexie a unuia în celălalt. Sunt
inseparabile în orice proces economic. Nu mai putem
crea ceva din natură fără să creăm capital, şi nu putem
să-l creăm fără să consumăm capital. Procesul este
independent şi autonom. Modul cel mai simplu de a
înţelege proprietatea asupra capitalului este de a-l
considera ca aparţinând, vorbind la modul general, de
viaţa culturală umană – arte, educaţie – acelor aspecte
ale vieţii care cultivă capacităţile fiinţei umane. Sarcina
economică a vieţii culturale este să consume valorile prin
transformarea capitalului în noi capacităţi. Aceste noi
capacităţi vor crea la rândul lor noi valori atunci când
sunt angajate în domeniul economic.

Note
Aristotel, Etica, Cartea V, capitolul V, Penguin Books, 1976.
Rudolf Steiner, Economice, New Economy Publications,
Canterburry, 1993.
3
Prin categorie înţeleg un concept ce permite unui om să-şi
organizeze gândirea.
4
Acest cuvânt a fost creat pentru a da sensul opus la
„devalorizare” şi pentru a evita confuzia cu „evaluare”
5
Această alegere a cuvântului ar putea ofensa mintea modernă,
dar nu ştiu cum să fac altfel o referinţă simplă la o atât de
complicată parte a existenţei. Nu-mi propun să lustruiesc
filosofic această alegere a cuvântului, căci eu cred că poate fi
folosit fără o astfel de justificare. În mod evident, alegerea mea
contestă conceptele materialiste ale vieţii umane, dar să discut
pe un asemenea subiect ar presupune o abatere prea mare de
la scopul meu.
1
2
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Despre semnificaţia cercetărilor de teoria
cunoaşterii la Rudolf Steiner
Bogdan Geantă
În tradiţia filosofiei europene, temeiul ultim al lumii este
gândit prin cele cinci genuri supreme, numite şi autologii1: Unul, Totul, Infinitul, Eternitatea şi Absolutul. Ele
exprimă rezultatul unui efort de a depăşi prin gândire
limitele specifice experienţei umane care, prin contrast,
este relativă şi parţială. Prin natura sa de fiinţă limitată,
omul are acces la un fragment al realităţii lumii, mărginit
în timp şi spaţiu. Percepţia ne înfăţişează obiecte izolate,
iar mintea noastră sesizează opoziţii şi diviziuni. În
primă instanţă, lumea ne apare fragmentată în diverse
moduri: trecut-prezent, sus-jos, spiritual-fizic, finitinfinit, noţiune-obiect etc. Avem de-a face, cum ar spune
Hegel, cu „o armonie sfărâmată”. La această premisă
trebuie să adăugăm şi „ruptura” fundamentală şi
încărcată de mister dintre Eu şi lume, pe care, ca oameni
moderni, o situăm la baza edificiului gândirii şi simţirii
noastre. Dar, pe lângă faptul că Eul presupune separare
şi independenţă, îl presupune în aceeaşi măsură şi pe Tu,
iar dacă am vrea să dăm o semnificaţie noţiunii de
„lume”din perspectiva Eului, ar trebui să spunem că ea
este o alcătuire de relaţii Eu-Tu trăite la niveluri diferite
de conştienţă în care fiecare Eu resimte necesitatea
transcenderii existenţei individuale. Cunoaşterea răspunde în cel mai înalt grad acestei nevoi.
Marii gânditori au intuit că „adevărul este întregul”
(Hegel) şi că el poate fi aflat prin depăşirea opoziţiilor,
diviziunilor şi separărilor, prin refacerea unităţii, iar
Rudolf Steiner arată că „istoria vieţii spirituale” nu este
altceva decât „o căutare permanentă a unităţii dintre noi
şi lume.”2 În acest context, foarte sumar caracterizat, am
putea să situăm concepţia sa despre cunoaştere, care, în
sensul ei cel mai înalt, are în vedere „o necesitate a inimii
şi a simţirii”, o cale prin care „spiritualul” din fiinţa
umană întâlneşte „spiritualul din Univers”.3 Primii paşi
ai acestei căi au fost schiţaţi în studiile sale de teoria
cunoaşterii. În cele ce urmează ne propunem să punem
în evidenţă unele aspecte ale acestor cercetări.

Cu toate că progresul ştiinţei înlocuieşte o paradigmă cu
alta şi ceea ce era valabil până mai ieri cade azi în
desuetudine, o gândire bine articulată rămâne spre a fi
purtătoare de sens pentru toate timpurile. Iată de ce ne
întoarcem la Platon şi Aristotel, de exemplu. Gândim fel
de fel de lucruri de dimineaţa până seara şi nu ne oprim
să reflectăm la cât de minunat este actul de a gândi, la
faptul că în viaţa gândului, pe lângă noţiunile corespunzătoare percepţiilor sensibile, întâlnim şi luminile eterne
ale unei lumi superioare.
Problema găsirii unei concepţii care să pună în acord
experienţa nemijlocită a lumii spirituale, a vieţii de gândire
şi a lumii sensibile ajunge să fie o necesitate sufletească
pentru tânărul Rudolf Steiner. În autobiografia sa descrie
cum, în anii de studenţie, ca urmare a unor„lupte interioare”, apar primele interogaţii de „teoria cunoaşterii”:
Dacă gândirea omenească îşi extrage substanţa dintr-o
lume spirituală „iluminând”universul sensibil, „oare
adaugă Universului ceva inexistent până atunci? Lucrul
acesta nu se împacă cu ceea ce omul simte atunci când
pătrunde cu ajutorul gândurilor sale în universul
sensibil. În acel moment gândurile apar ca expresii ale
lumii simţurilor.”4
Că avem de-a face cu o concepţie care izvorăşte dintr-o
experienţă foarte concretă este evident. Mai rămâne să
subliniem că e necesar să avem noi înşine întrebări relativ
la aceste chestiuni, dacă vrem ca această concepţie să fie
ceva mai mult decât o teorie abstractă. Putem simţi cum,
în gândire, facem experienţa a ceva ce ne înalţă dincolo
de finit, efemer etc., putem întrezări aşadar lumina şi
căldura unei lumi superioare. Dar, dacă noi aducem
gândul dintr-o lume a spiritului pentru a-l aplica lumii
sensibile, cum se împacă acest lucru cu împrejurarea că
noţiunile noastre apar ca „expresii”ale obiectelor, că noi
extragem parcă noţiunile din lucruri, ceea ce, dacă am
gândi nominalist, ne-ar face să spunem că ele sunt simple
nume pentru realităţile individuale pe care le denotează?
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Cum procedează, de regulă, cei care cercetează fundamentele, modurile şi sensul cunoaşterii ? Ei pornesc, cum
e şi firesc, de la anumite premise şi ajung la anumite
rezultate. Numai că, spune Steiner, ceea ce e firesc în alte
sfere ale cercetării nu mai merge la fel şi în gnoseologie.
Şi asta pentru că aici trebuie să determin în ce constă
însuşi actul cunoaşterii şi, ca atare, nu e în regulă să încep
această treabă pornind de la cunoştinţe prealabile. Nu
pot să iau ca punct de plecare ceea ce, de fapt, vreau să
determin. Trebuie să încep deci cu ceea ce precede
cunoaşterea, cu datul nemijlocit. Mai exact spus, este
necesar să facem abstracţie de orice judecată sau
inferenţă şi să rămânem doar cu acele elemente de care
suntem direct conştienţi: percepţiile – care includ date
senzoriale, trăiri, sentimente, imagini de vis şi altele – şi
noţiunile sau universalele. Dat fiind că numai judecăţile
pot fi adevărate sau false, am eliminat astfel posibilitatea
de a porni de la premise false şi, lucru încă mai imporant,
de la premise care conţin presupuneri ascunse care să
predetermine rezultatele cercetării.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Steiner va răspunde mai târziu acestor întrebări, pentru
moment va fi interesat de modul în care au gândit şi alţii
această problemă, recurgând în special la studiul operei
hegeliene. Cu toate că Hegel identifică spiritul cu
gândirea, fără a ajunge deci la „cunoaşterea unui univers
spiritual concret”, i se pare foarte potrivit totuşi „modul
în care acest filosof reprezenta realitatea ideii”.5 Şi asta
pentru că tocmai raportul dintre idee şi individualul dat
în percepţie va reprezenta „cheia” rezolvării enigmei.
Miza întregii probleme face din cercetările gnoseologice
ale lui Rudolf Steiner ceva deosebit de valoros pentru
omul care caută în mod serios spiritul urmând căile
anevoioase ale gândirii. Pentru că este vorba în primul
rând de a redobândi conştienţa faptului că viaţa omului
actual , aşa cum apare ea în general, lipsită de luminile
spiritului , se derulează, de fapt, într-un univers sacru.
„Pe atunci [1888 n.ns.] mă interesa mai puţin descrierea lumii
spirituale [...] mi se părea un lucru mai important
demonstrarea spiritualităţii esenţei naturii revelate de simţuri;
şi asta ca urmare a ceea ce acumulasem referitor la problema
cunoaşterii.”6
Nu este cazul şi nici nu putem reface în cadrul acestui
articol întreaga demonstraţie. Am putea încerca totuşi să
procedăm, cum ar spune Alexandru Dragomir, „băbeşte”,
să schiţăm adică simplu şi clar câţiva paşi ai ei.

Care e presupunerea, ca să zicem aşa, clasică, întâlnită
peste tot în epistemologie? Anume că avem pe de o parte
subiectul cunoaşterii cu structurile sale cognitive, cu
posibilităţile sale de a percepe, cu gândirea sa, iar, pe de
altă parte obiectul cunoaşterii, o realitate deplin încheiată
pe care o percepe, pe care o gândeşte. Consecinţele
urmării acestei presupoziţii sunt – în paradigma kantiană,
spre exemplu – că nu putem cunoaşte lucrurile în sine, ci
aşa cum apar ele, ca fenomene, aşa cum rezultă din faptul
că sensibilitatea noastră le ordonează în raporturi de
succesiune (timpul) şi de simultaneitate (spaţiul), la care
se adaugă formele intelectului – conceptele sau categoriile
care ordonează materialul dat în percepţie – şi, în fine,
ideile raţiunii cu rol unificator în cunoaştere. Astfel
gândită, cunoaşterea nu mai poate revela esenţa realităţii,
ci este limitată la ceea ce se cheamă „reprezentare” – o
reconstrucţie a realului pe care mintea mea o întreprinde
pornind de la datele furnizate de sensibilitate. Şi aşa
ajungem la celebra formulă a lui Schopenhauer „Lumea
este reprezentarea mea.”
Să ne întoarcem însă la ceea ce am văzut că este just să
luăm ca punct de plecare, la evidenţa nemijlocită, şi să
considerăm percepţiile şi noţiunile în separaţie. Rudolf
Steiner ne invită să observăm că unele fără celelalte nu
pot fi considerate o realitate încheiată. Nu pot să spun
despre datul sensibil că, iată, acesta este obiectul
cunoaşterii mele, întrucât abia prin conţinuturile pe care
le produce gândirea mea la interacţiunea cu el ajung să
determin conţinutul său esenţial. Ce sunt atunci noţiunea
şi percepţia? Sunt în egală măsură părţi, elemente care
alcătuiesc structura lumii. Prin unirea lor în actul de
cunoaştere determinăm deplina realitate. Realitatea
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de subiectivitate şi obiectivitate, gândirea întemeiază
relaţia subiect-obiect. Ea primeşte o „amprentă
individuală” prin aceea că este raportată la afectele
proprii. Eliberată de aceste determinări individuale, ea
ne înalţă dincolo de individualitate pentru a ne uni cu
întregul: „Când avem o senzaţie sau un sentiment (şi
chiar şi atunci când percepem) suntem entităţi distincte,
când gândim însă, suntem fiinţa unică universală care
pătrunde totul. Acesta este motivul profund al dublei
noastre naturi: vedem în noi apărând în existenţă o forţă
de-a dreptul absolută, o forţă care este universală.”9 Dacă
am cunoaşte gândirea direct de la sursă, „din centrul
lumii”, atunci lumea nu ar avea pentru noi nicio enigmă.
„Dar fiindcă ne aflăm într-un punct periferic şi propria
noastră existenţă se găseşte închisă în anumite limite,
trebuie să cunoaştem domeniile din afara fiinţei noastre
cu ajutorul gândirii, care pătrunde în noi din existenţa
generală a Cosmosului.”10

Johann Wolfgang Goethe

lumii este un întreg; datorită organizării noastre el ne
apare despărţit în noţiune şi percepţie.
Pentru întreaga susţinere argumentativă a acestei
concluzii pot fi consultate următoarele lucrări ale lui
Rudolf Steiner:
Introduceri la scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe, Ed.
Triade, Cluj, 1999, cap. VI, „Natura cunoaşterii goetheene”
şi cap. IX, „Teoria goetheană a cunoaşterii”.
Linii fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia
goetheană despre lume, Ed. Triade, Cluj, 1996.
Adevăr şi ştiinţă, Ed. Triade, Cluj, 1996.
Filosofia libertăţii, Ed. Triade, Cluj,1996.
„Trebuia să găsesc în personalitatea umană un punct central
prin care să se poată stabili un raport direct cu principiul
primordial al lumii.”7
Universalul – sau noţiunea pură, eliberată de orice
conţinut senzorial – este acelaşi pentru orice minte care
l-ar gândi. „Noţiunea de triunghi [...] nu se multiplică
prin aceea că este gândită de mai mulţi oameni.”8 Chiar
dacă scena pe care apare gândirea este conştienţa
subiectului cunoscător, fiindcă prin gândire determinăm
ceea ce este obiectiv sau subiectiv, nu este corect să
spunem că ea ar fi o activitate subiectivă. Situată dincolo

Prin concepţia sa despre cunoaştere, Rudolf Steiner
stabileşte locul precis al ideii ca parte componentă în
structura realului şi arată că actul de cunoaştere este un
act sacru în care gânditorul se uneşte cu Logosul creator:
„Când gândirea intră în stăpânirea ideii, ea se contopeşte
cu cauza originară a existenţei Universului; ceea ce
lucrează afară intră în spiritul omului: el devine una cu
realitatea obiectivă la potenţa ei maximă. Sesizarea ideii
în sânul realităţii este adevărata cuminecare a omului.”11
Modul în care Goethe a condus cercetările sale din
domeniul ştiinţelor naturii este exemplar pentru calea de
cunoaştere la care Steiner face referire. (Introduceri la
scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe.)
O idee nu ne poate fi dată niciodată din afară. Chiar dacă
ne este comunicată într-un fel sau altul, trebuie să îi
producem noi înşine conţinutul pentru a putea înţelege
ceea ce ni se comunică. Tocmai pentru că implică
activitatea noastră creatoare cea mai proprie, acest mod
de cunoaştere este unul total, fără rest. Din vocabularul
filosofic, Rudolf Steiner alege conceptul de „intuiţie
intelectuală” pentru a desemna modul în care cunoaştem
noţiunile şi ideile. Aceasta, aşa cum o defineşte Schelling,
este „o cunoaştere care este totodată o producere a
obiectului său […] şi în care cel care produce şi ceea ce
este produs sunt unul şi acelaşi.”12
Orice altă modalitae de a concepe cunoaşterea, pornind
de la presupunerea că gândirea este apanajul subiectivităţii şi se raportează la obiecte exterioare ei, va
conduce, inevitabil, la concluzii mai slabe în ceea ce
priveşte posiblităţile cunoaşterii. Idealismul transcendental kantian este un exemplu în care această paradigmă este gândită consecvent în toate detaliile.
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„Un timp oarecare, o întrebare sau alta poate să rămână
nelămurită, fiindcă scena vieţii în care trăim ne împiedică să
percepem lucrurile care contribuie la elucidarea ei. Dar ceea ce
nu găsim astăzi poate fi găsit mâine.”13
Pentru Rudolf Steiner cunoaşterea este o chestiune
personală, „o afacere pe care omul trebuie să o tranşeze
cu sine însuşi”.14 Fiind el însuşi o fiinţă limitată, ceea ce
percepe, fie senzorial, fie suprasensibil, nu constituie
decât un fragment al realităţii care îi apare în forma
obiectelor individuale. Or, „obiecte izolate de ansamblul
cosmic nu există. Orice izolare nu are decât o semnificaţie
subiectivă şi se datorează organizării noastre.”15 Ca atare,
pentru a-i desluşi sensurile, va exista mereu aspiraţia de
a situa experienţa proprie într-un context mai larg. Căci,
„a explica un lucru, a-l face înţeles nu înseamnă altceva
decât a-l aşeza în înlănţuirea din care a fost smuls prin
conformaţia organismului nostru”.16 Regăsirea întregului,
găsirea legăturilor înseamnă a găsi ideea lucrului, ceea
ce îl uneşte în mod real cu ansamblul lumii.
Nu trebuie să vedem în aspectul limitat al percepţiilor
un obstacol de netrecut în ce priveşte posibilităţile
noastre de cunoaştere. Mai întâi, pentru că, aşa cum se
spune la începutul lucrării Cum se dobândesc cunoştinţe
despre lumile superioare?, fiecare om are posibilitatea de
a-şi extinde sfera percepţiilor sale către domeniile suprasensibile. În al doilea rând însă, progresul în cunoaştere
nu este echivalent cu extinderea ansamblului percepţiilor, care oricât ar creşte nu va reda decât o parte a
realităţii. Progresul cunoaşterii înseamnă în primul rând
revelarea aspectelor mai profunde ale lucrurilor şi depinde de „forţele intuiţiei care se manifestă în gândire.

Bertrand Arthur William Russell
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Această intuiţie se poate coborî, în trăirea la care
ajungem prin gândire, până la substraturile mai mult sau
mai puţin adânci ale realităţii. Prin extinderea imaginii
noastre de percepţie, această adâncire poate primi
impulsuri şi, pe această cale, ea poate fi indirect
favorizată.”17
Întrucât progresele care pot fi făcute,atât în ce priveşte
gândirea, cât şi în ce priveşte observaţia, sunt nelimitate,
nu putem vorbi despre limite absolute ale cunoaşterii.
Există numai limite actuale, de moment.
„O lege adevărată a naturii [...] este tot atât de puţin prezentă
fără faptele pe care le reglementează, pe cât sunt acestea de
prezente fără acea lege.”
După ce am văzut cum se pune problema limitelor
cunoaşterii în epistemologia lui Rudolf Steiner, urmează
să spunem câteva cuvinte şi despre
chestiunea
certitudinii cunoştinţelor.
În ştiinţele empirice, putem defini legitatea ştiinţifică
drept un raport constant care există, în anumite condiţii,
între fenomene. Dat fiind faptul că rezultatele cercetării
sunt fundamentate de analizarea unui număr limitat de
observaţii şi experimente, problema este de a şti în
virtutea cărui temei putem considera că valabilitatea
acestui raport, cunoscută într-un număr de n cazuri
cercetate, poate fi extinsă la toate cazurile. Aceasta este,
de fapt, problema raţionamentului inductiv, care a
cunoscut de-a lungul timpului mai multe răspunsuri.
Pentru ceea ce ne interesează însă în cadrul acestui articol
este suficient să punem în evidenţă numai câteva
aspecte ale temei şi o vom face urmându-l, pentru felul
limpede în care îşi conduce şi exprimă gândirea, pe
Bertrand Russell.
Să luăm, spune Russell, o convingere faţă de care e greu
de presupus că ar simţi cineva vreo îndoială, anume
opinia că „mâine Soarele va răsări”. Dacă ar trebui să
spunem de ce credem asta, un prim răspuns ar fi că
„dintotdeauna a răsărit în fiecare zi” şi, ca atare, dacă a
răsărit în trecut, va răsări şi în viitor. Mergând mai
departe însă, va trebui să întemeiem şi această ultimă
afirmaţie. Vom facea atunci apel la legile mişcării, „vom
spune că Pământul este un corp ce se roteşte liber, că
astfel de corpuri nu încetează să se rotească decât dacă
intervine ceva din exterior şi că nu există nimic exterior
care să intervină asupra Pământului între acum şi
mâine.”18 Ajunşi aici, am putea pune sub semnul
întrebării convingerea că apariţia a ceva exterior ar fi
imposibilă până mâine, dar asta, crede Russell, n-ar fi o
obiecţie „interesantă”. „Interesant este să se pună la
îndoială că legile mişcării vor rămâne valabile până
mâine. Dacă se exprimă această îndoială, ne găsim în
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aceeaşi situaţie ca atunci când a fost mai întâi exprimată
îndoiala în legătură cu răsăritul Soarelui.
Singurul temei pentru a crede că legile mişcării vor
rămâne valabile este că ele au fost valabile până acum,
atât cât ne permite cunoaşterea noastră despre trecut să
judecăm.”19
Psihologic vorbind, trăirea repetată a unor constanţe, a
unor uniformităţi, generează aşteptări ca ele să se repete
şi pe viitor. Problema este de a găsi pentru aceste
aşteptări un temei raţional. Russell este de părere că nici
măcar în cazul legilor generale ale ştiinţei – legi pentru
care experienţa noastră, oricât de departe s-ar întinde, nu
cunoaşte excepţii – nu putem viza demonstrarea faptului
că ele se vor aplica în mod necesar şi în toate cazurile
viitoare, ci doar probabil, chiar dacă această probabilitate
va fi foarte aproape de certitudine.
Analizând relaţia dintre faptul empiric şi legile şi teoriile
ştiinţifice, Karl Popper va încerca la rândul său găsirea
unei soluţii pentru problema inducţiei. El observă că
există o asimetrie între posibilitatea de a verifica
enunţurile generale – care exprimă legi şi teorii – şi
posibilitatea de a le falsifica. Simplu spus, nu pot să
verific valabilitatea unor legi generale pe baza unor
enunţuri de observaţie, în schimb, pe aceeaşi bază, logica
îmi permite să deduc că legile sunt false atunci când
observaţiile oferă contraexemple factuale pentru
respectivele legi. E.g. dacă am o lege care spune că „toate
fenomenele de tip A sunt urmate de fenomene de tip a”,
este suficient să găsesc un singur caz în care apare un
fenomen A care nu este urmat de a pentru a dovedi că
legea e falsă. Nu pot în schimb să dovedesc că ea e
adevărată pe baza examinării fie şi a unui număr
considerabil de cazuri. Pornind de aici, Popper va stabili
noi criterii pentru progresul cunoaşterii, care va fi văzut
mai degrabă drept un proces de apropiere de adevăr prin
îndepărtarea graduală a erorilor, decât o descoperire
succesivă de adevăruri certe.
După cum am văzut, problema găsirii unui temei
raţional pentru enunţurile generale este de fapt problema
găsirii unei conexiuni între faptele particulare observate
şi ceea ce produce activitatea de gândire în relaţie cu
aceste fapte, pornind chiar de la ele dar trecând dincolo
de ele, către universal. Concepţia pe care o prezentăm
aici oferă, în acest sens, o soluţie. În cadrul ei, după cum
am văzut, gândirea nu este ceva exterior pe care
subiectivitatea îl adaugă cumva realităţii faptelor
empirice. Dimpotrivă, acestea din urmă ajung să
constituie o realitate abia prin conţinuturile ascunse, ca
să zicem aşa, în spatele lor, conţinuturi pe care gândirea
le scoate la suprafaţă. Prin urmare, atunci când sesizez o
legătură între elementele date în percepţie, sesizez ceva
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ce aparţine esenţial acestor elemente, „deci ceva ce, în
mod necesar, trebuie să fie prezent atunci când ele însele
sunt prezente.
*
Bineînţeles că prin aceasta nu vrem să afirmăm că legile
naturii, pe care le-am acceptat odată drept juste, trebuie
neapărat să fie şi valabile. Dar dacă un caz ulterior
infirmă o lege stabilită, aceasta nu provine din faptul că
ea n-a putut fi dedusă prima oară decât prin generalitate
comparativă [ inducţie,n.ns.], ci datorită faptului că ea
n-a putut fi dedusă nici atunci în mod cu desăvârşire just.
O lege adevărată a naturii nu este nimic altceva decât
exprimarea unei legături în imaginea dată a lumii, şi ea
este tot atât de puţin prezentă fără faptele pe care le
reglementează, pe cât sunt acestea de prezente fără acea
lege.”20
„Prin contemplarea adevărului voiam să trăiesc spiritul ce se
manifestă în propria lui fiinţă, a cărei reflectare spirituală este
acţiunea morală, şi pe care creaţia artistică încearcă să o atingă
prin reprezentarea unei forme sensibile. O «filosofie a
libertăţii», o viziune vie a unei lumi sensibile însetate de
spiritualitate, aspirând către Frumos, o contemplare spirituală
a unui însufleţit univers al adevărului,..., toate acestea pluteau
în faţa privirii mele lăuntrice.”21
Concepţia lui Rudolf Steiner referitoare la cunoaştere
constituie temeiul pentru cercetările sale în domeniul
eticii şi în cel al esteticii. În continuarea acestui articol
vom face scurte referiri şi la acestea.
Începem cu etica, domeniu în care Rudolf Steiner a pus
bazele unei „filosofii a libertăţii”unde a indicat acel
domeniu al vieţii sufleteşti care face posibilă libertatea.
Aşa cum s-a arătat, prin trăirea adevărului în actul de
cunoaştere, fiinţa umană împlineşte mai mult decât o
punere în acord a opiniilor cu faptele, ea se uneşte în
sfera propriilor intuiţii ideatice cu Spiritul universal.
Omul poate acţiona astfel ca spirit liber în armonie cu
spiritualitatea creatoare a Universului. El va dori, din cea
mai proprie iniţiativă, să prelungească luminile acesteia
în domeniile în care este chemat să acţioneze, întrucât se
va simţi pe sine aparţinând acestor lumini în mod
esenţial, adică în dimensiunea cea mai profundă a fiinţei
sale. Atunci fapta sa va fi liberă şi, deopotrivă, morală.
Va fi liberă întrucât motivul ei nu e dat de nicio autoritate
morală sau constrângere naturală, ci este liber creat prin
intuiţie ideală; va fi morală deoarece va exprima exclusiv
individualitatea omenească, adică „lumea unitară a
ideilor” care „lumineză” în omul individual, sau, mai
exact, modul particular în care omul trăieşte acel
ansamblu al ideilor lumii la care accede prin intuiţie. Pe
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acesta din urmă, Rudolf Steiner îl distinge de porniri,
instincte, pasiuni etc., elemente care aparţin speciei.
Adevărul, adică sesizarea ideii care fundează structura
realului, nu poate fi sursă a răului. Sursa răului, spune
Rudolf Steiner, trebuie căutată în elementele extraideale
ale omului.„A pune fapta criminalului, răul în general,
alături de întruparea unei intuiţii pure şi a le considera,
în acelaşi sens, o manifestare a individualităţii, este cu
putinţă numai atunci când socotim pornirea oarbă ca
aparţinând de individualitatea omenească. Dar pornirea
oarbă, care împinge pe om la crimă, nu vine din intuiţie
şi nu aparţine elementului individual al omului, ci de
ceea ce este mai general în el, de ceea ce se manifestă în
aceeaşi măsură la toţi indivizii şi de care omul izbuteşte
a se desprinde prin natura sa individuală.”22
Acţiunea morală presupune, alături de sesizarea prin
intuiţie a motivului în sfera ideilor, fantezie morală şi
tehnică morală. Prin fantezia morală se realizează trecerea
de la universal la particular, adică transformarea ideii
într-o reprezentare concretă, în timp ce tehnica morală
constă în cunoaşterea legităţilor subiacente fenomenelor
care compun domeniul acţiunii.
În cadrul individualismului etic, nu mai putem vorbi de o
ştiinţă a eticii de tip normativ. „Fantezia morală şi
facultatea de a elabora idei morale pot deveni obiect al
ştiinţei abia după ce au fost produse de individ. Dar
atunci ele nu mai reglementează viaţa, ci deja au şi
reglementat-o.”23 Într-adevăr, acţiunea care are drept
temei fiinţa spirituală a omului în conjuncţie cu
spiritualitatea Universului nu are nevoie de norme, cu
toate că nu le exclude. Ca atare, alături de etica
descriptivă nu mai putem situa o ştiinţă normativă a
eticii. Cu toate acestea, Rudolf Steiner nu exclude că, în
drumul său spre libertate, omul are nevoie de norme.
Pentru că fiinţa sa nu este încheiată, ci stă sub semnul
posibilului, Steiner atrage atenţia că între „ideea de om”
şi percepţia omului avem de-a face cu o scindare care
există în mod real şi care poate fi depăşită prin efort
propriu, asta spre deosebire de lucrurile naturale, la care
noţiunea şi percepţia doar par a fi despărţite, ele
formând, în fapt, o unitate.
Referitor la cunoaşterea individualităţii umane, Rudolf
Steiner ne oferă un rezultat al cercetărilor sale care, prin
frumuseţea lui, poate sta alături de alte mari momente
ale istoriei cugetării, cum ar fi, de pildă, „mişcătorul
nemişcat” al lui Aristotel care pune lumea în mişcare
prin puterea iubirii... Cum trebuie să înţelegem, aşadar,
conform concepţiei sale cunoaşterea unei alte
individualităţi? „În momentul în care am ajuns la
sentimentul: aici avem de-a face cu un om care s-a
eliberat de gândirea tipică şi de voinţa de specie, în acel
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moment trebuie să încetăm să mai recurgem la vreo
noţiune din spiritul nostru. Cunoaşterea constă din
unirea noţiunii cu percepţia, prin gândire. În cazul
tuturor celorlalte obiecte, observatorul trebuie să
dobândească noţiunile cu ajutorul intuiţiei sale. La
înţelegerea unei individualităţi libere însă este vorba
numai de a primi în spiritul nostru, sub o formă pură
(fără amestecul propriului nostru conţinut de noţiuni),
noţiunile acestei individualităţi, după care ea se
autodetermină.”24
După ce am vorbit despre adevăr şi bine în cadrul
filosofiei lui Rudolf Steiner, trecem, aşa cum am spus , şi
la domeniul esteticii, la frumos, dat fiind că, măcar o dată
în viaţă, în urma unor trăiri deosebite, fiecare dintre noi
ajunge să-şi pună întrebarea „Ce este frumosul?” Cât
priveşete frumosul natural, pe baza celor prezentate,
putem spune că lucrurile şi fenomenele naturii sunt
frumoase întrucât sunt expresia unor legităţi, a unor idei
creatoare şi nu rezultatul întâmplător şi haotic al unei
explozii, de pildă, aşa cum încearcă să ne convingă
ştiinţa. Dar, ceea ce ne întâmpină în experienţa obişnuită
ca obiect individual, spune Rudolf Steiner, nu este o
realizare pură a ideii creatoare din spatele său. Alcătuirea
sa nu este o expresie liberă a legităţii sale proprii, întrucât
realitatea limitrofă exercită anumite determinări şi
constrângeri. „Dacă obiectul s-ar fi putut dezvolta în
mod liber şi independent, neinfluenţat de alte lucruri,
numai atunci el şi-ar manifesta propria sa idee.”25 Aici
este locul unde trebuie să căutăm începutul activităţii
artistice, pentru că artistul preia ideea şi o dezvoltă în
mod liber, el fiind, în acest sens, un continuator al
activităţii creatoare a spiritului universal. Aceasta este şi
condiţia pe care Goethe o pune adevăratului artist,
anume de a crea „pornind de la izvorul originar al
întregii existenţe”. În actul artistic, obiectul creat va primi
deci forma cea mai desăvârşită, formă la care natura, prin
ea însăşi, nu poate ajunge. Desăvârşirea constă în aceea
că obiectul artistic va fi o expresie plenară a ideii,
întreaga formă exterioară va exprima întreaga parte
interioară, ceea ce nu este cazul la lucrurile naturale,
unde forma exterioară rămâne mereu în urma
conţinutului ideal.
Deoarece artistul lucrează în temeiul legilor naturii, însă
în forma lor pură, neinfluenţate de nimic perturbator,
putem vorbi de un caracter necesar al operei de artă. De
asemenea, pentru faptul că universalitatea, infinitul ideii
este transpus în imaginea artistică, opera de artă are şi
atributul universalităţii. Ca atare, putem observa o
corespondenţă între ştiinţă şi artă, între idee şi imagine.
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După aceste scurte precizări, să încercăm să răspundem
la întrebarea enunţată la început, dar, de data asta,
formulată mai precis, anume „Ce este frumosul artistic?”
Am putea spune, aşa cum s-a întâmplat în cadrul
idealismului german, că opera de artă ar fi încorporarea
ideii, că „frumosul este apariţia ideii în formă concretsensibilă” (Hegel). Dar ideea nu poate fi despărţită de
adevăr. Ce diferenţă ar mai fi atunci între mesajul ştiinţei
şi cel al artei? Cealaltă variantă, şi mai puţin elevată, ar
fi să credem, aşa cum făcea Aristotel, de pildă, în opera
de artă ca mimesis, ca imitare a naturii. Or, este evident
că natura nu poate fi concurată în această direcţie. Aşa
ceva nu ar fi nici posibil, nici necesar. Opera de artă nu
este deci imitare a ceva, fie el sensibil sau suprasensibil.
Potrivit lui Rudolf Steiner, esenţialul în artă nu este
încorporarea ideii, ci remodelarea realităţii senzoriale.26
Realul capătă astfel un statut mai înalt, apare
„senzorialul în veşmântul divinului”. Frumosul artistic
este aşadar „senzorialul îndumnezeit de spiritul uman
creator”. El nu este încercarea de a înfăţişa divinul într-o
formă senzorială, deoarece are sens să vrei să înalţi ceva
situat mai jos , dar nu invers, de ce „să vrea cineva să
transpună divinul, care, în sine, produce satisfacţia cea
mai înaltă, într-o altă formă?”27
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al drumului foloseşte elemente accesibile experienţei
nemijlocite.
Când spunem „teoria cunoaşterii” relativ la cercetările
lui Rudolf Steiner, alegem acest mod de a vorbi pentru a
ne face înţeleşi, dar, prin semnificaţia lor, ele nu sunt o
teorie, ci o deschidere către spirit, nu o construcţie
conceptuală artificială, ci o experienţă care trebuie trăită.
Noţiunile şi ideile implicate în exprimarea acestor
adevăruri pot părea abstracte la început, trăirea lor însă
ne deschide o fereastră luminoasă către lumea spirituală.

Note
1
Care se exprimă pe sine. – „Considerate «în sine», se dovedeşte
că fiecare se exprimă pe sine, dar este identică cu fiecare dintre
celelalte: Unul cu Totul, Eternitatea cu Infinitul, Absolutul cu
Unul etc. Fiecare în parte fiind suficientă pentru caracterizarea
Transcendenţei.” (Alexandru Surdu, Sergiu Bălan (coordonatori), Studii de teoria categoriilor, vol I, Ed. Academiei,
Bucureşti, p. 59.)
2

Steiner, Filosofia libertăţii, Ed. Triade, Cluj, 1996, p. 146.

Steiner, Teze antroposofice, 1. Ed. Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2006.

3

4

Steiner, Povestea vieţii mele, Ed. Princeps, Iaşi, 1994, p. 55.

5

Ibidem, p. 56.

6

Ibidem, p. 146.

7

Ibidem, p. 125.

8

Filosofia libertăţii, p. 176.

9

Loc. cit.

10

Într-un articol semnat de Mircea Dumitru, filosof şi
actual rector al Universităţii Bucureşti, putem citi
următoarele: „Tensiunea conceptuală şi dificultatea
formulării unei explicaţii integrale, unitare, a minţii şi
lumii fizice te izbesc deîndată ca fiind una dintre cele mai
persistente şi contrariante enigme. Pe de-o parte,
concepţia predominantă despre lumea naturală este una
de factură fizică, dar, pe de altă parte, mintea – şi cu
deosebire experienţa subiectivă conştientă – nu pare a-şi
afla un loc potrivit într-o astfel de explicaţie naturalistfizicalistă. Din cleştele dilemei ce se deschide ca o
perspectivă deloc îmbucurătoare s-ar părea că putem
scăpa numai dacă fie dăm o explicaţie fizicalistă
conştiinţei (dar nu prea văd cum s-ar putea duce la bun
sfârşit această sarcină), fie ne schimbăm radical concepţia
noastră generală despre lumea naturală (ceea ce este însă
extrem de improbabil).”28
Putem spune, pe baza celor discutate, că Rudolf Steiner
a deschis un drum de la „experienţa subiectivă” către
ansamblul lumii care, aşa cum am văzut, este spiritualfizic şi – ceea ce este poate cel mai important – fiecare pas

Loc. cit.

Introduceri la scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe, Ed. Triade,
Cluj, 1999, p. 91.
11

12
F. W. Schelling, Sistemul idealismului transcendental, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1995, trad. Radu Gabriel Pârvu, p. 42.
13

Filosofia libertăţii, p. 188.

14

Ibidem, p. 187.

15

Ibidem, p. 178.

16

Loc. cit.

17

Ibidem, p. 195.

Bertrand Russell, Problemele filosofiei, Ed. BIC ALL, 2004, trad.
Mihai Ganea, p. 53.

18

19

Loc. cit.

20

Adevăr şi ştiinţă, Ed. Triade, Cluj, 1996, p. 119.

21

Povestea vieţii mele, p. 126.

22

Filosofia libertăţii, p. 209.

23

Ibidem, 224.

24

Ibidem, p.247.

Rudolf Steiner, Artă şi cunoaşterea artei, Ed. Triade, Cluj, 2002,
p. 30.
25

26

Ibidem, p.29.

27

Ibidem, p.39.

Mircea Dumitru, „Eroarea lui Damasio”, Idei în dialog, anul II,
nr.6(9), iunie 2005.
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Noua orientare în ştiinţă
Biolog dr. Petre Papacostea
În primul articol al Crezului creştin ortodox se spune:
„Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, făcătorul
Cerului şi al Pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.” Rezultă din această formulare că Universul
găzduieşte două lumi: cea fizică, perceptibilă prin
simţuri, şi cea spirituală, ce poate fi percepută numai prin
dezvoltarea de organe ale mădularelor fiinţiale
superioare ale omului.
Aceste două lumi nu sunt două lumi juxtapuse, ci sunt
interdependente, ceea ce l-a determinat pe Rudolf Steiner
să afirme că tot ceea ce există în lumea fizică, materială,
are un corespondent în lumile spirituale, iar tot ce există
în lumile spirituale capătă la un moment dat expresie în
lumea fizică. Această afirmaţie are o mare importanţă
pentru elaborarea gândirii umane care stă la baza
cunoaşterii realiste a lumii şi a omului de către cei ce vor
să se numească oameni de ştiinţă. Concluzie: abordarea
oricărui aspect al realităţii trebuie făcută omnilateral şi
nu unilateral. Toate vechile culturi au perceput esenţa
Universului ca fiind de natură spirituală, iar această
spiritualitate ca având capacitatea de a da naştere din
sine lumii materiale.
Să ne amintim minunata „alegorie a peşterii” a lui Platon.
Potrivit filosofului grec, oamenii sunt ca nişte fiinţe aflate
într-o peşteră, stând cu faţa spre peretele din fundul

acesteia, perete străluminat de lumina ce intră prin
deschiderea peşterii. Afară, prin faţa peşterii, trec fiinţele
reale, iar umbrele acestora sunt proiectate pe peretele din
fundul peşterii.
Oamenii consideră că umbrele sunt realităţile şi încearcă
să explice legile după care se mişcă. Lumea reală este însă
lumea ideilor.
Gânduri asemănătoare despre lumea ideilor exprima
după 2 500 de ani şi un profund observator al naturii,
scriitorul german J.W. Goethe, când spunea, de exemplu:
Planta trăieşte vara ca manifestare pe Pământ, iarna se
retrage şi trăieşte ca idee în Cosmos, dar toamna ea lasă
seminţe în sol ca garanţie că în anul următor ideea se va
manifesta din nou pe Pământ.
Totuşi lumile divin-spirituale au planificat ca omenirea
să facă şi experienţa dezvoltării concepţiei şi ştiinţei
materialiste şi este lesne de înţeles şi de ce. Omul fiind în
continuă evoluţie nu poate elimina definitiv o stare de
conştienţă unilaterală şi un mod de a proceda eronat
până nu vieţuieşte consecinţele grave pe care le produce
aplicarea lor în viaţa practică.
Astfel se face că filosoful englez Francis Bacon (n. 1561)
elaborează până la nivel de detalii cadrul în care trebuie
dezvoltată o ştiinţă obiectivă. El consideră că numai
fenomenele şi procesele care cad sub simţuri au o
existenţă obiectivă. Iar motorul sufletesc-intelectual al
activităţii ştiinţifice trebuie să fie gândul: Noi putem
stăpâni natura numai supunându-ne legilor ei sau
„ştiinţa înseamnă putere”. Deci la baza activităţii
ştiinţifice nu stă dorinţa de cunoaştere, ci dorinţa de
dominare şi exploatare. Acest fel de a pune problema era
însoţit de un dispreţ faţă de lumile spirituale, aşa cum
reiese din discuţia avută de omul de ştiinţă francez
Laplace cu Napoleon în jurul anului 1800, în cursul căreia
i-a explicat teoria sa asupra formării corpurilor cereşti
dintr-o nebuloasă originară care, rotindu-se, elimina la
periferie treptat aglomerări de masă care deveneau sori,
planete etc. La sfârşit, Napoleon îl întreabă: „Dar ce rol
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joacă Dumnezeu în fenomenologia prezentată?” La care
Laplace îi răspunde emfatic: „Sire, dar eu nu am nevoie
de această ipoteză!”.
După ce în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea Galileo
Galilei şi Newton dezvoltă teorii ştiinţifice prin care
explică diferite fenomene şi procese din domeniul fizicii
şi astronomiei luându-se mecanica drept model pentru
orice ştiinţă, legiile ei pretându-se la formularea lor
matematică, după ce chimia s-a debranşat de toată încărcătura spirituală a alchimiei, a urmat secolul al XIX-lea.
Rudolf Steiner spune că niciodată omenirea nu a gândit
atât de mult ca în secolul al XIX-lea; dar această gândire
s-a desfăşurat numai în legătură cu procesele care pot fi
însoţite de măsurători tot mai precise datorită unor
instrumente din ce în ce mai perfecţionate.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, Goethe îi explica unui
prieten că ştiinţa îşi va împlini rolul dacă va urmări
cunoaşterea relaţiilor calitative dintre procesele lumii şi
nu cele cantitative. Prietenul răspunde: „Este foarte
frumos ceea ce spui, dar dacă mă uit la ceea ce fac
oamenii de ştiinţă în prezent, aş crede că se va dezvolta
tocmai interesul pentru măsurători şi pentru relaţiile
cantitative.” După un minut Goethe răspunde: „S-ar
putea să ai dreptate, dar în acest caz omenirea va deveni
un imens spital.” Or, omenirea actuală este foarte
bolnavă, iar mediul ambiant deosebit de alterat. Aceasta
se datorează unei situaţii care ar putea fi caracterizată în
felul următor: „Acolo unde gândeşte banul, omul nu mai
gândeşte. Goana după profit, pragmatismul legat de
ştiinţa unilaterală materialistă, a accelerat procesele
distructive ale învelişului de soluri (principalul mijloc de
producere a hranei), a alterat buna funcţiune şi coordonare a organelor omului, înmulţindu-se deosebit de mult
cazurile de boli degenerative (diabet, cancer şi alergii).
Toate aceste realităţi m-au determinat să declar într-o
conferinţă de ecologie: „Acolo unde se ignoră spiritualitatea lumii se distruge materialitatea ei.”
În 1861 se naşte Rudolf Steiner, spiritul trimis să primească impulsurile spirituale specifice epocii în care
activitatea omenirii este coordonată de Arhanghelul
Michael timp de aproximativ 300 de ani, începând cu
anul 1879, unul dintre obiectivele acestei epoci fiind şi
ritualizarea ştiinţei. Steiner declara la sfârşitul secolului
al XIX-lea: „Omenirea a elaborat ştiinţa materiei care
acoperă o parte a realităţii şi ea trebuie păstrată. Ceea ce
trebuie aruncat definitiv la gunoi este concepţia materialistă despre lume. Noi nu trebuie însă să încercăm să-i
oprim pe materialişti să cerceteze mai departe pentru că
atunci când vor ajunge la capăt vor descoperi ceea ce
spunem noi.” Astfel, Steiner, printr-o activitate

prodigioasă, a fundamentat ştiinţa spiritului modernă,
antroposofia. Aceasta nu este numai elaborare teoretică
nouă pentru diferitele discipline ştiinţifice, ci şi
concepere de tehnologii practice în agricultură, de terapii
şi medicamente specifice medicinei antroposofice,
indicaţii privind organizarea vieţii sociale creatoare
economice industriale (tripartiţia socială), aducerea unor
noi impulsuri în artă etc.
*
Au trecut 90 de ani de la moartea lui Rudolf Steiner şi,
iată, previziunile încep să se adeverească.
Un specialist fizician englez, Peter Russel, posesorul unei
diplome de onoare în fizică şi psihologie experimentală
la Universitatea Cambrige, a ajuns la concluzia că fizica
a atins limita dincolo de care nu mai poate explica nimic,
decât dacă se admite că Universul nu este numai spaţiu
şi timp conţinând materie şi energie, ci că este şi
conştienţă de sine. Principala sa carte, tradusă şi în limba
română, este De la ştiinţă la Dumnezeu. Ea are la început
un motto deosebit de semnificativ din A.N.Whitehead:
„Mai mult decât orice altceva, viitorul civilizaţiei
depinde de modul în care cele mai puternice forţe ale
istoriei, ştiinţa şi religia, se stabilesc într-o relaţie una cu
cealaltă.”
O altă lucrare deosebit de apreciată în prezent este cartea
Biologia credinţei de Bruce H. Lipton (2005), apărută şi în
limba română, la Editura For You (2008).
În prezent există o avalanşă de cărţi care caută să suprime separarea şi aparenta opoziţie existentă între ştiinţă
şi religie.
Mai mult, în articolele viitoare.
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Dispoziţie de Michael
Dirk Kruse
În afară povara s-a atenuat, tensiunea de pe frunze a
dispărut. Aerul pare tot mai clar. Substanţa sufletească
din jurul Pământului devine tot mai puţin sensibilvulnerabilă; sufletescul pare aproape spirit pur,
conştienţă.
Fizicul pare de asemenea lipsit de tensiune, mai deschis
către comprimare, ca şi cum în el totul „s-a prăbuşit” în
esenţial.
Forţele eterice se condensează în liniile astrale care devin
tot mai precise.

Fiinţa se poate cuprinde, desfăşura într-o gradare tot mai
limpede. Micul şi marele opus din ea sunt tot mai
prezenţi.
Sufletele din natură şi din oameni pot experimenta
singurătate goală, melancolie limpede pregnantă, însă,
prin aceasta, şi independenţa totală în acelaşi timp.
În domeniul fiinţelor elementare totul pare tot mai
eliberat de activitatea de creştere fizică, mai liniştit, în
exterior mai static, în interior prezenţă mai mare cu
propria fiinţă.
Cele mai pregnante sunt acum salamandrele, care poartă
către noi dinspre orizont forţele arhanghelilor şi ale
arhailor.
Îngerii peisajelor acţionează cu putere dând contur. În
fundal sunt aceleaşi dispoziţii măreţe de patrie originară
ale arhanghelilor.
Chemarea la transformare totală a lui Michael, reprezentantul toamnei şi al timpului, îşi arată puterea arhetipală
ca forţă tânără de înnoire permanentă – din fluxul de
viaţă înflăcărată al Soarelui!
Prezenţa de limpezime sufletească şi conştienţă ordonatoare spiritual-cosmică din sufletescul Pământului, în
care se petrece de asemenea şi moartea ahrimanică,
determină trezirea noastră şi privirea sufletească
interioară: „Acesta sunt eu în mine – muritor, însă
puternic –, în cele din urmă, nemuritor.”
În exterior, în natură, există o mare forţă şi prezenţă în
moarte; în interior este condensarea a ceea ce rămâne, a
conştienţei de sine!

21-25 septembrie – Concentrare
Prezenţa îngerilor în Cer devine puternică

În natură, această conştienţă de sine pământească este
adunată într-o prezenţă de sine a întregului care radiază
cu o intensitate demult recunoscută, cu o plinătate arhetipală. Este o devoţiune loială şi o intensitate puternică de
înţelepciune feminină.
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Când radiază această forţă a Mamei Pământ, Persephona,
aceasta este ca un spaţiu interior care umple şi pătrunde
cu forţă de protecţie, ocrotind – îngrijind.
Fiecare cetăţean al naturii, şi omul de asemenea, este o
comoară dragă a Naturii-Persephona şi se poate simţi
recunoscut în fiinţa sa proprie, protejat şi nesfârşit
îngrijit!
Această forţă trăieşte din cunoaşterea şi cunoaşterea de
sine a Mamei Pământ, care acum ia parte la curgerea
arhetipurilor sufleteşti, eterice, fizice care poposesc acum
în fiecare sămânţă.
Pot fi simţite acum versurile din Calendarul sufletesc:
„Natură, existenţa ta maternă o port în fiinţa voinţei
mele … ca să mă poarte pe mine în mine1… Acum am
voie să îmi aparţin şi luminând să port lumină lăuntrică
în întunecimile spaţiului şi ale timpului.”!2
Acum Persephona poartă în iubire şi în eliberare, lăsarea
să plece, în acelaşi timp, esenţa existenţei şi a vieţii creaturilor pe care le protejează în inima sufletului său –
pecetluind astfel concentrarea asupra viitorului
existenţei.
Ca fiinţă unică cu corporalitate formată din fiinţele
elementare şi un suflet-spirit ierarhizat, ea este sufletul
pământesc independent al corpului Pământului, al cărui
spirit pământesc independent este Christos.3
Cum pentru Persephona percepţia şi cunoaşterea sunt
una, ea poate să poarte şi să radieze întreaga înţelepciune
de evoluţie a timpului prezent, care este acum aici odată
cu inspirarea în Pământ a spiritual-cosmicului.
Cu liniştea şi răbdarea nesfârşite, ce pot fi recunoscute
la străvechii păzitori ai copacilor, ea este în acelaşi timp
mamă şi servitoare.
Focul solar orientat către viitor al lui Michael întăreşte
pătrunderea ei cunoscătoare în toate fiinţele. Ea poate să
contemple în toate fiinţele originea, ţelul şi valoarea – şi
în oameni, în îngerii oamenilor, în arhanghelii ţărilor ce
stau în legătură cu natura.

26-30 septembrie – Foc sufletesc luminos
Michael – Sophia – Natura prezente împreună

în cea mai nouă stare în principiul divin al Spiritului
Sfânt, în fiinţa spirituală sfântă a Pământului, Sophia.
Prin observaţie sufletească omul poate pătrunde în
lumina toamnei până la o concentrare de înţelepciune.
Centrul astral din ea este ca o forţă de înnoire în exces.
Se poate avea impresia că aici sunt adunate IdeeaCredinţa-Speranţa şi forţa-de sămânţă-a-iubirii a întregului organism pământesc. Această lumină înţeleaptă
este radiată din apropierea Pământului şi este experimentată ca suflet omenesc.

Fără Mama Pământ nu ar fi posibilă protejarea în continuare a metamorfozelor cetăţenilor Pământului; fără
Michael nu ar fi posibilă emanciparea conştientă de sine
a oamenilor.

Dacă simţim efectul asupra naturii, de exemplu asupra
unei mici păduri de la marginea unui pârâu, în fiinţele
elementare de aici găsim o adâncă împrospătare şi
satisfacţie cu privire la aceasta. În conştienţa-gnomilorpăzitori-ai-pădurilor fiinţa luminii-înnoitoare-înţelepciune este experimentată cu fericire ca „mireasa
Soarelui”.

De asemenea, acum apare întreaga înţelepciune dobândită prin forţa de sacrificiu omenească, îndeosebi a maeştrilor şi a sfinţilor. Această înţelepciune a fost împărtăşită
şi adunată în lumea spiritual-cosmică şi este încorporată

Sophia-mireasa-Soarelui-înţelepciunea înnoitoare se
naşte acolo unde oamenii sunt activi ca în congruenţă cu
lumea spiritual-divină. Acolo unde imaginaţiunile,
inspiraţiile şi intuiţiile omului conduc până la o
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promisiune de sacrificiu de iubire loială şi la faptele
corespunzătoare, acolo aceasta este purtată în curentul
de înţelepciune divină.
Suferinţele din iubire ale omului, umplute cu înţelepciune divină, cu „Christos în noi”, devin substanţă de
evoluţie.4 Aceasta este dată de asemenea Pământului şi
Persephonei în fiecare perioadă michaelică din an prin
intermediul Sophiei – şi în final ajunge până la fiinţele
elementare.
Sămânţa-evoluţiei-omenirii acţionează din împrejurimi.
Sufletul plin de graţie născător de bunăvoinţă al Sophiei
realizează împreună cu Michael forţa de înălţare în
cercul-luminii din jurul Pământului – aur înnoitor-foc
spre viitor-lumină spirituală solară-continuitate!

Note
1

Calendarul sufletesc, GA 40, Ed. SAR, Simeria, 1991, Strofa 26.

2

Calendarul sufletesc, GA 40, Ed. SAR, Simeria, 1991, Strofa 25.

3

Spus interreligios, aspectul divin al evoluţiei Pământului este

principiul conducător al organismului Pământului.
4

„Şi cu Christos purtat în mod corect în noi, vitalizăm întreaga

lumină pe Pământ din jurul nostru, purtăm viaţa în lumina
1-5 octombrie – Spirit tainic întărit
Haina de raze a lui Michael îndreptată spre viitor

moartă, acţionăm vitalizator asupra luminii.” (R. Steiner, GA
218. 23.10.22.)

Apariţii editoriale
Meditaţia în cultura asiatică şi în antroposofie
Johannes W. Schneider

Ce modalităţi de meditaţie există şi din ce experienţe de viaţă rezultă ele? Cum o poate
găsi omul pe cea care i se potriveşte? Într-o manieră stimulatoare şi personalizată autorul
oferă sprijin pentru orientarea în vastul domeniu al meditaţiei, cu diversele ei rădăcini
spiritual-culturale.
Meditaţia asiatică şi cea antroposofică au ca scop comun găsirea căii spre tine însuţi. Dar
Johannes W. Schneider scoate în evidenţă cu minuţiozitate şi deosebirile, modul diferit în
care se ajunge la iluminare. Cartea sa, bazată pe o amplă experienţă, este una dintre cele mai
importante contribuţii recente la tema meditaţiei, a căilor şi conţinutului acesteia.
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Iubirea ca forţă de vindecare
– Despre impulsul samarinean –

Ermengarde de la Houssaye
Traducere: Gűnther Gion, Irina Trif, Daniela Lazăr
Acest articol a apărut în colecţia „Persephone” 3 a Secţiei Medicale de la Goetheanum: Michaela Glőckler – Medicina
la Prag.

Introducere
În prelegerea „Iubirea şi însemnătatea ei în lume” (Die
Liebe und ihre Bedeutung in der Welt, GA 143, Zürich,
17 December 1912), Rudolf Steiner vorbeşte despre cum
puterea iubirii reprezintă un Soare moral pentru lume.
Iubirea nu ne va aduce, ca alte virtuţi, fructe în viitor. Mai
mult, ea va reduce ceea ce trăieşte mai departe din trecut
ca necesitate. Iubirea stă în afara legităţii obişnuite cauzăefect. În acest sens, faptele de iubire pot într-adevăr
modifica necesitatea sau nevoia. Forţa iubirii este mereu
aducătoare de vindecare, căci prin ea poate fi eliberat
trecutul încătuşat. Şi astfel, ea acţionează şi ca deschizătoare şi creatoare de spaţiu liber pentru viitor. Când
exersăm şi cultivăm iubirea, atunci se revarsă forţe
creatoare, puteri născătoare în lume.
Aşa cum trebuie să fie obţinută înţelegerea în ceea ce
priveşte fiinţa bolilor şi a mijloacelor de vindecare prin
forţele superioare de cunoaştere, tot aşa, pentru aplicarea
metodelor de vindecare potrivite, trebuie dezvoltate
aptitudini morale pentru activitatea terapeutică. Tocmai
această latură practică a acţiunii terapeutice urmează să
fie tema acestui articol.
Rudolf Steiner foloseşte la început cuvântul „cunoaştere
lucrătoare” (werktätige Erkenntnis), după aceea tot mai des
„iubire lucrătoare” (werktätige Liebe) pentru acţiunea
izvorâtă din impulsuri spirituale.
Iubirea lucrătoare este absolut nesentimentală, ea este o
îndreptare cu ţel către lume, specifică Eului, prin care se
percepe şi se cunoaşte valoarea definitorie a fenomenelor. Atenţia este ridicată la calitatea de interes – la

venerare pentru ceea ce se doreşte întâlnit până în
amănuntul cel mai nesemnificativ. „Te legi cu aceasta în
iubire” – este starea de pornire. Ceva ce nu iubesc nu mi
se poate revela. A dezvolta o iubire care cuprinde tot
aparţine de condiţiile unei Şcoli de Misterii. Iubirea este
necesară pentru a ajunge la o cunoaştere superioară.
Mult timp înainte să fim clarvăzători prin dăruirea plină
de iubire pentru ceea ce ni se revelează la omul bolnav
sau rănit este necesar să putem dezvolta capacitatea unei
intuiţii interioare care să ne ajute să facem ceea ce e
corect.
Însă pentru aceasta este nevoie, aşa cum a spus Rudolf
Steiner pedagogilor curativi, de curaj esoteric. Asta
înseamnă să depăşeşti specificul Eului tău, pentru ca să
poţi să te dedici cu adevărată evlavie către ce e mic, chiar
către ce e cel mai mic. Curajului esoteric i se opune în
primul rând vanitatea omului, care îl obligă să rămână la
un stadiu fix în el însuşi, când de fapt e în devenire.
Curajul de a vindeca – curajul celui care lucrează pentru
vindecare – îl cere cu insistenţă Rudolf Steiner tot mereu
ca premisă pentru o nouă artă a vindecării. Acest curaj
este rudă apropiată cu capacitatea de iubire lucrătoare.
Este necesar curaj şi forţă interioară pentru a te deschide
lumii atât de mult, încât să te uneşti pe de-a-ntregul prin
atenţie evlavioasă (rugătoare) – fără ca tu însuţi să te
pierzi. Situaţia pe care o întâlneşti sau simptomele pe
care le arată pacientul trebuie să poată să se exprime în
această atenţie. O concomitentă imitaţie interioară în
propriul suflet, o împreună-simţire, poate uni mai
puternic, astfel încât poţi găsi acţiunea adecvată, plină de
sens, de ţel.
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Atenţia simplă, sinceră, fără idei preconcepute, spontană,
trăirea interioară împreună cu şi faptul de a acţiona sunt
cele trei calităţi arhetipale creştine despre care se face
referire în parabola bunului samarinean. Vrem să privim
mai îndeaproape această parabolă (Luca 10.25-37).

fapta de milostenie descrisă în Evanghelia după Matei
(25.31-46): Să hrăneşti flămândul, să dai de băut celui
însetat, să-l îmbraci pe cel gol ş.a.m.d. Iisus spune:
„Întrucât nu aţi făcut celui mai mic dintre fraţii Mei, nici
Mie nu Mi-aţi făcut.”

Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Iisus şi I-a zis:
„Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”

Este un impuls profund creştin de a depăşi distanţa ce
vine din faptul că celălalt e diferit de tine, prin a vedea
în fiecare alt om fratele-om, şi de a-l ajuta dacă este în
nevoie. Christos este aducătorul de vindecare, Mântuitorul.
El vindecă ceea ce ne desparte, faptul de a fi separaţi,
diferiţi. Şi tocmai aceasta este calitatea deosebită în a
cincea epocă de cultură, sarcina deosebită în sensul
Impulsului lui Christos. Aceasta conduce în cultura
următoare, cea a Sinei spirituale, în care înfrăţirea şi
trăirea comunităţii vor fi ceva nou dobândit.

Iisus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?”
El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată
inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot
cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
„Drept ai răspuns”, i-a zis Iisus; „Fă aşa, şi vei avea viaţa
veşnică.”
Dar el, care vroia să se îndreptăţească, a zis lui Iisus: „Şi cine
este aproapele meu?”
Iisus a luat din nou cuvântul, şi a zis: „Un om se cobora din
Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari care l-au
dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi
l-au lăsat aproape mort.

Sarcina iubirii aproapelui a înflorit în cordialitatea
sufletului afectiv (al raţiunii) în timpul Evului Mediu
prin marii sfinţi şi prin ordinele religioase. Această
putere s-a pierdut apoi la începutul noii epoci. Ea a găsit
abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea un nou
impuls – de exemplu, prin Henri Dunant.

Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi când a
văzut pe omul acesta, a trecut pe alături.

Henri Dunant (1828-1910) a fost un om de afaceri din
Geneva, care a călătorit cu o doleanţă până la împăratul

Un levit trecea şi el prin locul acela; şi când l-a văzut, a trecut
pe alături.
Dar un samarinean, care era în călătorie, a venit in locul unde
era el, şi când l-a văzut i s-a facut milă.
S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste ele untdelemn
şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a
îngrijit de el.
A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat
hangiului, şi i-a zis: «Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi
voi da înapoi la întoarcere.»
Care dintre aceşti trei ţi se pare că a dat dovadă că este
aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”
„Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii.
„Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus.
Un samarinean, un om din Samaria, ţara dintre Iudeea şi
Galileea, era pentru evrei un străin. Ei priveau de sus
poporul samarinenilor, deoarece avea sângele amestecat
şi practicau şi culte păgâne. Dar acest samarinean văzu
rănitul. A simţit compasiune şi i-a legat rănile – şi s-a
îngrijit de asemenea ca el să fie bine îngrijit la han.
În sensul lui Christos, aproapele nu mai este ruda de
sânge sau de neam, ci un om care dă dovadă de
compasiune faţă de un alt om, semen al lui. Acest impuls
marchează cultura christică. Acelaşi aspect îl arată şi
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Napoleon III, în Italia Superioară, unde francezii şi
italienii purtau război împotriva austriecilor. În seara de
24 iunie 1859 a ajuns pe câmpul de luptă de la Solferino,
unde după bătălie se aflau mii de răniţi şi muribunzi.
Spontan, el a ajutat şi a organizat noi ajutoare, prin faptul
că mereu se adresa populaţiei din împrejurimi astfel:
Sono tutti fratelli – Suntem toţi fraţi. Şi soldatul „inamic”
este un om care trebuie ajutat.
Dunant spuse despre el: „Eu sunt un ucenic al lui
Christos, ca în secolul I – nimic altceva.” Ceea ce el a
făcut reprezintă iubirea christică a aproapelui. Din
experienţele sale de la Solferino a luat naştere cu puţin
timp după aceea Crucea Roşie internaţională şi în august
1864 se semnează, de către reprezenţanţi ai multor ţări,
prima Convenţie de la Geneva.
Exact jumătate de secol mai târziu (în august 1914),
Rudolf Steiner reia acest Impuls christic arhetipal, în al
său curs de prim-ajutor – un curs samarinean pentru
lucrătorii care construiau primul Goetheanum, dar acum
cu scopul de a pune în prim-plan „înţelegerea spirituală
a lucrului”, aşa cum o exprimă în prima oră a acestui
curs (Cursul de prim-ajutor – Das Geheimnis der Wunde.
Aufzeichnungen zum Samariterkurs, august 1914). Căci
astăzi este necesară intensificarea ajutorului nu doar din
impulsul moral al compasiunii, ci şi cu înţelegerea a ceea
ce se petrece în mod spiritual în acest timp.
Să ne imaginăm situaţia: având în vedere catastrofa
mondială a Primului Război Mondial, ale cărui consecinţe
au cuprins întreaga omenire, Rudolf Steiner a fost unul
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dintre cei foarte puţini care au putut să prevadă. El şi-a
concentrat acţiunea asupra aproapelui, asupra continuării activităţilor de construire a Goetheanumului –
locul pentru cultura spirituală a viitorului – şi a ţinut un
curs samarinean pentru acţiunile de prim-ajutor, deseori
salvatoare de viaţă. Pe acestea însă, el le lărgeşte prin
„înţelegerea spirituală a lucrului”. În acea perioadă, se
aflau la Dornach aproximativ 300 de oameni ce au ajutat
la sculptarea capitelurilor şi arhitravelor, la pictat şi la
alte activităţi. Colonia de la Dornach cuprindea pe atunci
oameni din 17 naţiuni diferite, care aproape toate erau
implicate în război. Bărbaţii au fost recrutaţi în armatele
ţărilor de apartenenţă. Femeile rămase în urmă erau
dezorientate, disperate – şi, bineînţeles, au apărut acte
de şovinism. Rudolf Steiner reorganiză munca, astfel
încât toţi cei rămaşi au putut să rămână activi şi
construcţia n-a fost întreruptă. Atunci – de la 13 până la
16 august – a desfăşurat acel curs de prim-ajutor pentru
cazul în care luptele ce urmau să aibe loc ar fi necesitat
un astfel de ajutor. Seara devreme, înaintea orelor de
exersare, care erau ţinute de o doctoriţă poloneză, el
vorbea despre înţelegerea spirituală a noii stări de lucru
apărute. În 13 august, el a vorbit despre secretul rănii; în
14 august, despre durere şi compasiune. 15 august era
aniversarea premierei primei drame-misteriu (1910) – de
aici au fost citite câteva scene care se referă în mod
deosebit la înţelegerea spiritualului. Şi în 16 august
Rudolf Steiner a vorbit despre cum omul poate ajunge
prin legătura reală cu Spiritul poporului propriu la
Christos.
Mai târziu, în 1 septembrie 1914 la Berlin şi în 13 septembrie la Műnchen, a vorbit despre acest curs şi a tratat cele
trei ziceri date în el. El a vorbit, în 19 septembrie la
Dornach şi 30 septembrie la Stuttgart, încă o dată despre
a treia zicere. Despre a treia zicere au fost publicate
deseori încercări de lămurire. În acest sens, doresc să
privesc cele trei ziceri – cărora li se mai spune şi
„formule” – în lumina impulsului samarinean. Fiecare în
parte, ele exprimă o anumită calitate a puterii de iubire
vindecătoare.

Iubirea lucrătoare
Ce se petrece când un trup omenesc este rănit? Fiecare
rană deschide către lumea exterioară organismul închis
în sine. Viaţa obişnuită, străbătută de pulsul lumii, este
determinată în acest loc „deschis” la o activitate
deosebită. Viaţa obişnuită a lumilor, când nu este
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„organizată” într-un organism, ci stăpâneşte ca eter liber,
acţionează distrugător asupra organismului, în cazul în
care poate să-l pătrundă. Această viaţă generală oferă
atunci teren fertil pentru microorganisme, care infectează
rana. Organismul se apără împotriva lor. În activitatea
de apărare intervin, în acelaşi timp, propriile forţe de
vindecare.
Rudolf Steiner descrie cum îşi deschid drumul celulele
albe din sânge către rană, pentru a duce o luptă cu
microorganismele ce caută să pătrundă. Prin cunoştinţele
dezvoltate între timp de imunologie, acest proces poate
fi descris mult mai detaliat astăzi. Este entuziasmant să
studiezi cum aşa-numita Sine biologică, adică specificitatea organismului, se afirmă faţă de lumea exterioară.
Aceasta se petrece, pe de o parte, prin faptul că substanţele preluate sunt digerate. În sistemul metabolic, ele
sunt deconstruite în întregime şi apoi reconstruite în
substanţa proprie a organismului. Însă, pe de altă parte,
când substanţa străină pătrunde pe alte căi în organism,
acesta se apără împotriva ei prin foarte complexul sistem
de percepţie imunitară inconştientă, a cărei „formare a
memoriei” şi „formare a judecăţii” fac organismul
capabil să distrugă, pe căi generale sau specifice,
substanţele străine ce au pătruns.
Când se studiază aceste procese, se simte admiraţie
pentru înţelepciunea creaţiei. Dar, legat de aceasta, mai
sunt încă şi alte secrete. Anume, Rudolf Steiner adaugă:
„Aceasta, apărarea, este expresia acţiunii aceloraşi forţe
care se află în dezvoltarea superioară a conştienţei
noastre.” Sunt forţe vindecătoare ce sunt chemate, mobilizate. Sunt aceleaşi forţe care, înălţate în conştienţă,
devin aptitudini oculte. Astfel se priveşte asupra
aptitudinilor, pe care le vom trezi abia în viitor conştient
şi pe care putem să le vedem în acţiune de acum.
Pentru a înţelege acest lucru, s-ar putea lua în considerare următoarele: corpul eteric, în final, individualizat
uman este luat înainte de naştere din eterul universal,
general. El este în oarecare măsură contras din această
lume a gândurilor vii. Gândurile vii de care dispune
omul el le-a recepţionat în momentul în care a coborât
din lumea spirituală. Aceste gânduri vii, ale eterului
universal, acţionează iniţial ca formatoare de organe în
trupul omului care ia naştere, până la creier şi sistemul
nervos. Iau naştere acele organe care mai târziu, în
drumul deconstruirii lor – în distrugerea materiilor –,
sunt în stare să oglindească ca un fel de reflex gândurile
ce trăiesc în eterul universal. Gândurile noastre zilnice
subiective au un caracter de imagine oglindită. Prin
aceasta, noi afirmăm conştienţa noastră faţă de gândurile
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vii din eterul universal. Aceasta este, în mare spus,
situaţia omului de azi.
Dar, în acest secol de la sfârşitul erei Kali Yuga, se va
deştepta încetul cu încetul în omenire capacitatea de a
privi în eteric imagini, fără a se pierde conştienţa de sine.
Şi marele har de a putea să-L vezi pe Christos în lumea
eterului va fi acordat tot mai multor oameni. Pe calea
conştienţei mărite, oamenii vor putea să câştige tot mai
mult posibilitatea să ajungă la o întâlnire cu eterul
universal general, fără ca pentru aceasta să existe un fel
de luptă. Însă această capacitate este încă în mare parte
o imagine de viitor, o perspectivă.
Astăzi, noi putem spune: „Spiritele bune ne trimit această forţă vindecătoare. Omul trebuie să fie rănit, pentru ca
forţele de vindecare să treacă la acţiune ...” Ceea ce se
petrece, acea luptă a procesului de conştientizare intern
(inconştient) cu viaţa lumilor generală, noi o putem
susţine. În aceasta constă sarcina noastră, aşa cum o
descrie Rudolf Steiner: „Să venim în ajutor forţelor
vindecătoare care se află în organismul existenţei
(Seinsorganismus), acesta este cel mai important lucru.”
Iar noi putem ajuta, pe de o parte, printr-o atentă percepere şi evaluare a situaţiei, parţial protejând, prin măsuri
externe, cum sunt, de exemplu, bandajele, şi, pe de altă
parte, prin conştienţa noastră, chemând la activitate propriile noastre forţe vindecătoare ascunse, cu cuvintele:
Quelle Blut
Im Quellen wirke
Regsamer Muskel
Rege die Keime
Liebende Pflege
Wärmenden Herzens
Sei heilender Hauch.
(Samariterkurs)
Izvorăşte sânge
În izvorâre acţionează
Muşchi vioi
Înviorează germenii
Îngrijire iubitoare
A inimii încălzitoare
Fii suflu vindecător.
Aliteraţiile, aceste repetiţii, acţionează adânc în domeniul
voinţei. Este vorba cu adevărat de o zicere cu efecte
magice care pune pe umerii noştri o mare răspundere: să
înveţi să înţelegi ceea ce este exprimat meditativ – şi în
acelaşi timp să vii în întâmpinarea bolnavilor sau răniţilor plin de iubire, cu inima caldă, liber de orice impuls
de putere, liber de dorinţa de a constrânge.
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Trupul eteric al omului în care trăiesc forţele de sănătate
este cel apelat în organizarea fluidă a sângelui şi a sistemului muscular: căci în acesta stau pregătiţi germenii.
Dar o astfel de influenţă directă asupra corpului eteric
poate acţiona vindecător doar în lipsa oricărui avantaj
propriu, dacă este izvorâtă din compasiune sinceră,
curată, când se petrece cu iubire adevărată. Atunci ea
poate acţiona asemenea unui suflu vindecător. În ceea ce
priveşte influenţa directă asupra corpului eteric, Rudolf
Steiner a vorbit adesea despre forţele magnetice vindecătoare, de exemplu în GA 316 – Arta de a vindeca aprofundată prin meditaţie, 8 ianuarie 1924.
Rudolf Steiner aminteşte şi de modul în care un ajutor,
dacă el vine în întâmpinarea pacientului cu teamă în
inimă, nu poate folosi cu adevărat – chiar dacă terapia ar
fi cea corectă. Doar în atmosfera solară, deschisă în interior, a iubirii, poate apărea vindecarea. La un moment
dat, el concretizează aceasta prin faptul că spune: „Să
presupunem că facem faţă unui astfel de atac cu iubire
şi cutezanţă. Atunci aceste substanţe distrugătoare sunt
dizolvate. Dar teama, ura şi spaima conservă astfel de
formaţiuni putrezitoare, iar fiinţe precum bacilii găsesc
acolo teren fertil.”
Atât de adânc acţionează deci ţinuta noastră interioară
asupra constituţiei obiective date a omului, a aproapelui.
Noi trebuie să ne întâlnim cu sistemul vindecător intern
al bolnavului sau rănitului ca şi îngerul Rafael, care îi
strigă lui Tobias de pe malul râului, Tobias fiind ameninţat de peşte: „Apucă-l cu curaj! Prinde-l de înotătoare şi
trage-l afară!” Şi aceasta i-a adus în final tânărului Tobias
medicamentul vindecător – aşa cum este istorisit în povestea despre Tobias.
În acest sens ar trebui să trăiască în noi zicerea, în momentul în care devenim activi cu gândul de a ajuta sau
când vrem să transmitem sentimente juste acelora care
ajută aproapele. Şi Rudolf Steiner adaugă: „Să lăsăm să
treacă această concepţie prin sufletul nostru, ... atunci
spiritul va ajuta aceluia căruia noi, ca oameni fizici,
putem să îi aducem ajutor fizic.” Şi: „ ... să nu uităm că
am luat în noi convingerea că spiritul are o unealtă
eficientă în ajutorarea omului, în iubirea umană care
slujeşte”.

Forţa compasiunii (Mitleid)
În acest context, termenul rană trebuie cuprins într-un
termen mai larg decât cel de traumă sângerândă. El
defineşte mai mult decât ceea ce, pe nedrept, ca mediu
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exterior – ca viaţă străină sau substanţă străină – a
pătruns în organismul uman, respectiv s-a depus acolo.
Deci, dacă faptul de a fi sănătos, al organismului
individual, a fost străpuns într-un fel, organismul este
rănit. Iar aceasta provoacă durerea. Omul bolnav sau
rănit suferă dureri.
Această trăire a durerii îl face pe om să se orienteze cu
totul spre sine. Astfel el devine conştient de el însuşi.
„Omul are avantajul să simtă Egoul său, Eul său pe calea
ocolită a durerii”, spune Rudolf Steiner. Dar, în vremea
actuală, nu suntem în stare să trăim nemijlocit durerea
celuilalt. Noi îi stăm la început doar faţă în faţă. Căci,
spontan, sufletul conştienţei trăieşte mai întâi respingere,
groază şi neputinţă. Şi cât de des se apelează la tot felul
de mijloace de ajutorare posibile, deoarece vederea
omului de lângă tine suferind de durere nu poate fi
suportată!
Rudolf Steiner face referire la idealul înalt şi bineînţeles
încă îndepărtat al culturii Sinei spirituale, ce va veni, care
poate să ia naştere în omenire doar dacă fiecare este în
stare să trăiască deplin în propriul suflet durerea,
suferinţa sau necazul celuilalt om. Să poţi să trăieşti în
propriul tău suflet stările celuilalt este idealul iubirii, este
idealul lui Christos!
Şi poate fi chiar aşa: dacă oamenii nu obţin aceasta din
ei înşişi, dacă ei nu ajung ca prin înţelegere să dezvolte
în ei forţa iubirii, atunci „celălalt maestru”, războiul,
apare pentru a permite, într-o oarecare măsură, dezvoltarea capacităţii de iubire, a compasiunii şi a puterii
de sacrificiu în omenire.
Acest ideal înalt al iubirii trebuie exersat concret în relaţie
cu omul de lângă tine suferind de durere. Iniţial, ne
copleşeşte propriul simţământ. Apoi însă încercăm să ne
imaginăm pe cât posibil exact, să imităm interior, să
simţim în noi înşine cum este trăită durerea de către
celălalt. Nu judecând: „Aceasta nu poate să doară aşa de
tare”. Nu există o unitate de măsură obiectivă pentru
durere şi suferinţă. Real este doar cum le trăieşte
respectiva persoană.
Noi ne putem pune întrebarea: Este o durere înţepătoare,
mai mult enervantă, care îl copleşeşte mereu şi îl
indispune? Sau este o durere de durată, care macină, care
absoarbe toată puterea, în aşa fel încât, după un timp,
eşti ocupat şi apoi chiar posedat de această durere? Sau
să ne imaginăm cum poţi fi limitat în toate funcţiunile
necesare, de exemplu, de un lumbago. Eşti în întregime
incomodat în raportul tău cu lumea; nu te încumeţi să te
mişti şi nici să uiţi de durere, să îi dai drumul. Din teamă
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mare, zgomotoasă faţă de apariţia durerii, te cramponezi,
te crispezi încă şi mai mult.
Apoi însă procesul revers îşi face nemijlocit efectul
vindecător. Deschiderea de sine pentru situaţia celuilalt,
fără ataşare şi fără respingere: să iei în tine obiectiv starea
sa, cu o oarecare lejeritate. Aceasta creează o atmosferă
vindecătoare reală, deoarece prin reţinerea activă a
simpatiei sau antipatiei spontane propriul corp astral
trece printr-un proces de purificare. Astfel poate să
acţioneze formator şi întăritor asupra corpului eteric –
pe propriul corp eteric, dar şi pe cel al pacientului. Să se
exerseze reţinere şi faţă de Eu şi faţă de sentimentul de
sine. Propriul sentiment de Eu prin aceasta este
diminuat, ca şi cum un voal ar fi fost pus deasupra. Şi
astfel ia naştere un spaţiu liber în suflet, pentru a simţi
în sine suferinţa şi bucuria altor fiinţe, să poţi să le faci
prezente în tine. Prin această cale interioară germinează
iubirea aceluia ce vrea să vindece.
Tocmai în aceasta constă puterea unui spirit care poate
să se transforme în aşa fel încât el diminuează sentimentul de Eu existent şi îl lasă să trăiască ca putere de
iubire. Referindu-se la iubire, Rudolf Steiner formulează
în Pragul lumii spirituale, GA 17, propoziţia: „... că în
iubire se trezeşte spiritualul înlăuntrul lumii simţurilor.
Acolo unde apar în viaţă iubirea, compasiunea, se
percepe suflul magic al spiritului ce străpunge lumea
simţurilor”. Pentru trezirea acestei forţe a iubirii, a
compasiunii, el transmite cuvintele:
So lang du den Schmerz erfühlest,
Der mich meidet,
Ist Christus unerkannt
Im Weltenwesen wirkend.
Denn schwach nur bleibet der Geist,
Wenn er allein im eignen Leibe
Des Leidesfühlens mächtig ist.
(Samariterkurs)
Atâta timp cât durerea pe care tu o simţi
Pe mine mă ocoleşte,
Christos acţionează în fiinţa lumilor
Fără a fi cunoscut.
Pentru că slab rămâne spiritul
Dacă el doar în propriul trup
Are puterea de a simţi suferinţa.
Apare ca o problemă de conştiinţă. Sunt eu capabil cu
adevărat de aceasta: să trăiesc împreună cu el durerea
lui? Sunt eu pregătit? Vreau? Şi tocmai prin forma
negativă dublă – când eu recunosc că nu pot să fac lucrul
acesta – Christos lucrează fără a fi cunoscut. Chiar
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experienţa neputinţei mă trezeşte la voinţa de a spune:
Da, eu vreau. Acesta este de fapt idealul meu cel mai
profund! „Tu”, către care mă îndrept, poate fi pacientul,
poate fi însă şi o comunitate, un popor sau poate
cuprinde întreaga omenire. Christos se face recunoscut
ca fiinţa spirituală a acelora către care mă îndrept.
Ca imagine arhetipală apare Mama lui Iisus. Nemijlocit,
înaintea Botezului din Iordan, ia asupra ei toată suferinţa
pe care Iisus a cunoscut-o în peregrinările Sale în stările
de spirit ale oamenilor, când a suferit împreună cu ei pe
deplin. Prin aceasta, se petrece o transformare în fiinţa
ei, ca urmare, ea poate pe bună dreptate să poarte
numele de „Fecioara Sophia”, Sophia, înţelepciunea,
cunoaşterea lui Christos. Un ideal înalt devine aceasta
pentru noi: să devenim cunoscători prin compasiune. Pe
un astfel de fundament Christos ar putea acţiona fiind
„cunoscut”.
Cuvintele acestei ziceri formează într-o oarecare măsură
fundalul, premisa interioară pentru prima zicere în care
se vorbea despre puterea practică ajutătoare a iubirii
lucrătoare. Compasiunea justă a samarineanului este
motivul care l-a pus în mişcare pentru ajutorul practic.

Iubirea generală faţă de om
Al treilea aspect al impulsului samarineanului este
exprimat în porunca „Iubeşte pe Dumnezeul tău mai
presus de orice şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În
august 1914, această perspectivă era deosebit de actuală
datorită războiului ce tocmai izbucnise de jur împrejur.
Oamenii prezenţi pe atunci la Dornach erau majoritatea
apartenenţi ai acelor grupări de popoare ce se războiau.
Rudolf Steiner repeta mereu că este vorba doar de a
aşeza pe primul-plan înţelegerea spirituală a problemei –
şi de a avea încredere în capacitatea de a învinge a vieţii
spirituale. Cum găsim această încredere? Prin faptul că
ne orientăm în mod concret către fiinţele spirituale – în
acest caz către propriul Spirit al poporului.
Spiritele popoarelor care astăzi sunt active spiritual, care
reprezintă o calitate proprie a sufletului poporului, au
devenit eficient active în timpul de după Christos. În
Europa spaţiile lor de acţiune s-au dezvoltat după marile
migraţii ale popoarelor şi după amestecul popoarelor.
Ele umplu câte un anume spaţiu al Pământului cu
configuraţia eterică specifică proprie. În comunităţile
trecute ale popoarelor existau preponderent legături de
trib, în special consangvine. La popoarele culturale noi,
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legătura este mai mult de tip sufletesc: fiecare popor
cultivă de preferinţă o anume calitate sufletească. În
aceasta se realizează sarcina specifică pentru acel popor.
Abia laolaltă – comparabil cu un cor în care vocile diferite alcătuiesc împreună armonia – pot ele să reprezinte
o umanitate christică, unită cu Christos, care, prin
omenire, s-a unit în acelaşi timp şi cu întregul spaţiu
pământesc.
Spiritele popoarelor au sarcini foarte diferite. Astfel, ele
au de îndeplinit în diverse timpuri o anume misiune în
cadrul dezvoltării culturale a omenirii. Se mai poate
spune: Aceste Spirite ale popoarelor – comparativ spus –
au o vârstă diferită. Pentru unele perioada înfloririi a
trecut deja; ele sunt mai bătrâne decât acele spirite a căror
sarcină se află încă în viitor. Însă ele sunt toate unite – în
măsura în care s-au unit cu Christos – într-un cor
armonios cu Reprezentantul omenirii. În următoarele
şapte versuri poate fi găsită o cale spre un dialog
christificat cu Spiritul poporului propriu fiecăruia:
Du, meines Erdensraumes Geist,
Enthülle Deines Alters Licht
Der Christ-begabten Seele,
Dass strebend sie finden kann
Im Chor der Friedenssphären
Dich, tönend von Lob und Macht
Des Christ-ergebenen Menschensinns.
(Samariterkurs)
Tu, Spirit al spaţiului meu pământesc,
Dezvăluie lumina vârstei Tale
Sufletului înzestrat cu Christos,
Ca el să poată năzuind să Te găsească
În corul sferelor păcii
Pe Tine, răsunând de laudă şi putere
Pentru sensul omului dăruit Lui Christos.
Fiecare poate să se adreseze propriului Spirit al poporului cu rugămintea în inimă: Dezvăluie cât de bătrân sau
cât de tânăr eşti; căci prin aceasta îmi dezvălui şi fiinţa
ta propriu-zisă. De asemenea, eu întreb dacă tu acţionezi
la vârsta potrivită – nici prea tânăr, nici prea bătrân; dacă
acţiunea ta nu a devenit între timp luciferică sau
ahrimanică. Eu întreb aceasta ca om, cu toată obiectivitatea; nu deoarece eu poate urmăresc mântuirea sau
puterea doar pentru poporul meu. Căci aceasta ar fi
împotriva intenţiilor acelor Spirite ale popoarelor ce sunt
unite cu Christos. Ele conduc popoarele lor astfel ca ele,
prin propria lor mântuire, să caute mereu mântuirea
întregii omeniri. Şi astfel eu te caut în corul sferelor păcii,
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răsunând de laudă şi putere (mai târziu, Rudolf Steiner
spune: Răsunând de lumină şi forţă), pentru sensul
omului dăruit lui Christos. Dintr-o astfel de năzuinţă
christică poate „ ... să ia naştere o forţă care poate fi utilă
pentru acele spirite care îşi trimit acţiunea în destinele
popoarelor ...”.
Către apartenenţii sufletului încă tânăr al poporului rus,
Rudolf Steiner a spus: „... amintiţi-vă de marele
sentiment de responsabilitate pe care trebuie să-l aveţi
faţă de sufletul poporului rus; amintiţi-vă de acest
sentiment, căci în viitor sufletele popoarelor au nevoie
de copiii lor, de oameni, pentru a-şi atinge scopurile.”
Sufletele popoarelor au nevoie într-o măsură tot mai
mare pentru conducerea popoarelor lor de colaborarea
oamenilor. Ele aşteaptă ca noi să ne unim cu ele, ca noi
să ne punem în slujba lor ca fiinţe-Eu şi să cunoaştem cu
toată obiectivitatea faptul de a fi diferiţi, a altor popoare
şi a altor oameni, cu aportul lor, de fiecare dată specific,
la dezvoltarea omenirii. Atunci pot să privesc şi pe
fiecare om ca pe fratele meu om, ca pe aproapele meu.

Încheiere
Putem observa cum pentru acţiunea terapeutică,
ajutătoare, este nevoie de capacitatea de iubire. Ea este
premisa pentru ca puteri vindecătoare să poată interveni.
Ea formează un pod între lumea spirituală şi cea fizică,
din certitudine care cunoaşte şi trăieşte. Pe baza
impulsului samarinean ar trebui elaborate trei aspecte
ale capacităţii de iubire:
1. În activitatea practică a iubirii lucrătoare: să te pui, cu
renunţare de sine, la dispoziţia forţelor vindecătoare, ca
un fel de instrument terapeutic, cu o atenţie crescută
până la veneraţie faţă de ce este mai mic. Ea poate, prin
practicare, să conducă la o tehnică vie, plină de suflet,
purtată de către prima zicere despre secretul rănii.
2. Iubirea în simţire, împreună-trăirea: pot eu să creez
spaţiu suficient în propriul suflet astfel încât trăirea şi
suferinţa celuilalt să prindă viaţă cu adevărat în simţirea
mea? Trezitorul pentru aceasta este zicerea a doua
despre resimţirea durerii celuilalt.
3. Calea conştienţei prin Spiritul poporului unit cu mine
însumi către Christos, către Reprezentantul omenirii.
Căci eu trebuie să pot spune sincer: Iubirea mea este
mare, ca întreaga lume.
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Glorioasa imitaţie
– Antroposofia în educaţie –

Elena Căpuşan
În preocuparea ei pentru procesele invizibile, care
operează în interiorul manifestărilor umane, antroposofia oferă răspunsuri ample celor interesaţi de problemele educaţiei, iar abordarea ei umanistă şi temeiurile
spiritual-ştiinţifice sunt cu adevărat seducătoare. Interesul sincer pentru natura omului-copil dezvăluie
realităţi miraculoase şi îi transformă pe părinţi şi educatori în personaje (cel puţin) bine intenţionate.
Natura copilului, aşa cum se dezvăluie unor observatori
fini, sensibili şi plini de iubire, e descrisă într-un episod
mai puţin semnificativ din literatura nord- europeană, pe
care aş vrea să îl evoc aici. În Fata cu portocale a lui Jostein
Gaarder, un tată care se apropie de sfârşitul abrupt al
unei vieţi pline de experienţe şi împliniri minunate îi
scrie fiului său o scrisoare, pe care acesta o va citi la 15
ani, la mult timp după moartea tatălui. Scrisoarea
povesteşte despre nevoia de a te
apropia de lume şi viaţă în plină
conştienţă de natura misterioasă a
lucrurilor. În manieră sa poetică şi
optimist-nostalgică, tatăl împărtăşeşte sentimentul uluitor, pe care l-a
trăit atunci când îşi ţinea fiul de nici
3 ani în braţe. E vorba despre impresia clară şi revelatoare că fiul său era
un înger adevărat, unul în carne şi
oase.
Dacă îngerii sunt proiecţiile noastre
ideale în eter, atunci copiii sunt
proiecţiile noastre fidele în lumea
reală. Ei sunt exact aşa cum ne văd pe
noi, urmând principiul glorioasei
imitaţii, care ne asigură perpetuarea.

Natura „îngerească” pe care o atribuie copilului Jostein
Gaarder într-un puseu revelator se reflectă şi în faptul că
un copil, în prima perioadă a vieţii sale (până la
schimbarea dentiţiei), îşi organizează lumea prin suflet.
Substanţa invizibilă se impresionează precum pelicula
unui aparat foto, şi surprinde în interiorul ei lumea de
afară cu toate cele concrete şi abstracte, desenează o
înţelegere sufletească a acestei lumi, în care copacul este
copac, iar cerul e cer.Tot sufletul este cel care operează în
spatele cortinei marea imitaţie, prin care copiii învaţă să
comunice cu lumea, cu ceilalţi oameni şi cu ei înşişi.
Imitaţia, ca cea mai semnificativă metodă de învăţare la
copii, este descrisă în detaliu şi argumentată exhaustiv în
literatura antoposofica. Mecanismele ei sunt descifrate
până în cele mai mici şi concrete detalii, dar ceea ce ar
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trebui să îi apară unui părinte drept revelaţie neaşteptată
este măsura în care suntem imitaţi de propriii noştri copii
în primii ani ai vieţii, până când în aceştia din urmă se
trezesc alte instrumente de vieţuire raţională în această
lume.
Dacă acceptăm ca realitate minunată faptul că plânsul
unui bebeluş este o tentativă de imitare a limbajului
uman, atunci proporţiile acestui fenomen încep să ni se
dezvăluie. Şi pentru că un bebeluş nu poate fi suspectat
de eforturi intelectuale care să fi contribuit la imitarea
limbajului, atunci devine limpede că în prima copilărie
oamenii imită cu sufletul – dar şi mai uimitor este faptul
că această din urmă expresie nu se doreşte a fi o
metaforă. Imitarea face posibile cele mai importante
performanţe în evoluţia omului, cum ar fi ridicarea pe
verticală, mersul şi limbajul.
Orice gest al educatorului ajunge nefiltrat de raţiune
într-o încercare de a repeta întocmai gestul respectiv.
Orice dispoziţie va fi preluată pe retina impresionabila a
sufletului şi pusă în aplicare fără cizelare. Toate
elementele care compun un aşa-numit „fel de a fi” al
fiinţei umane vor avea ecouri imediate în fiinţa copilului
din preajmă, or, potrivit lui R. Steiner, copilul mic este
un om care e întru totul „organ senzorial”. Omul „organ
senzorial” este în comuniune cu o lume în care toate
lucrurile capătă expresie şi i se adresează, adică sunt
imitabile. Culorile şi formele sunt la fel de expresive ca
gesturile şi chipurile.
Pentru că este cea mai însemnată cale de învăţare,
imitaţia se lipseşte de conotaţiile peiorative, pe care am
fi tentaţi să i le atribuim, or, atunci când imită, copilul
mic produce de fapt un act perfect autentic şi dezvoltă
un comportament cu care se identifică în cele din urmă.
Altfel spus, imitaţia devine adevăr şi autenticitate atunci
când serveşte drept mecanism de însuşire a felului
omenesc de a fi. Acest paradox aparent – autentic prin
imitaţie – scoate la iveală dăruirea copilului faţă de lume
şi loialitatea sa pentru întreaga specie. Cu alte cuvinte,
imitaţia ca şi cale de învăţare este un fenomen profund
umanist, unul care asigură comunicarea între generaţii.
Copiii mici sunt capabili de experienţe spirituale mult
înainte ca percepţia lor să atingă nivelul cuvenit trăirilor
înalte, tocmai pentru că gesturile, stările şi atitudinile
care devin autentice, odată imitate, fac posibil acest lucru.
Şi pentru a deschide seria concluziilor pentru practica
educaţională, ţin să amintesc că urmând principiul
„glorioasei imitaţii” orice model este unul viabil, iar
influenţa sa, indiferent de semnul sau intenţia pe care o
poartă (pozitivă sau negativă), va colabora cu voinţa
copilului, ocolind filtrul conştiinţei sau raţiunii. Astfel,
părinţii sau/şi educatorii sunt modele de urmat, chiar

dacă nu intenţionează acest lucru. La rolul de model se
rezumă, în mare parte, orice efort educaţional în prima
copilărie. Copilul îşi urmează cu atâta fidelitate modelul,
încât rezultatele acestei conlucrări inevitabile şi fireşti
sunt de-a dreptul spectaculoase: un copil cu părinţi
amabili şi manieraţi va învăţa să salute şi să mulţumească fără să i se indice în mod expres cum ar trebui să
se comporte în interacţiunile cotidiene, pe când un copil
care urmăreşte acasă diverse manifestări agresive nu va
ezita să preia modelul nedorit de comunicare cu lumea,
indiferent de poveţele educatorilor.
Aşadar, orice demers educaţional ar trebui să înceapă cu
recunoaşterea deplină a nevoii de autoeducare continuă
şi responsabilă a părinţilor sau educatorilor, iar
aşa-numitele „tehnici traditionale”, care îl privesc pe
copil ca pe o fiinţă separată de lume şi pasibilă de
modelare şi corectură, ignoră cu desăvârşire natura
omului în perioada primei copilării. Părintele sau
educatorul care îi pretinde copilului un comportament
demn şi onest ar trebui să exemplifice aceste calităţi prin
propriul comportament.
Cum ai putea să îi pretinzi unui copil să nu mintă şi să
nu păcălească, dacă foloseşti minciuna şi păcăleala
pentru a-l determina să se conformeze unor aşteptări
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convingi să-ţi împărtăşească valorile, dacă acestea din
urmă nu sunt decât nişte formalităţi fără fond? Cine ar
trebui să încaseze pedepsele pentru purtările proaste
ale copiilor?! Dacă răspunsurile la aceste întrebări sunt
simple şi clare, atunci abordarea problemelor legate de
educaţie ar trebui să se aşeze pe o direcţie bună, deşi
în realitate lucrurile nu sunt chiar atât de uşor de
aplicat.
Comportamentul moral ar trebui să definească un
educator sau părinte dincolo de rolul sau de model.
Adică ar trebui să fie un comportament sincer şi continuu, un rezultat al tendinţei de autoperfecţionare, şi nu
doar o mască folosită în scopuri educaţionale.
Ca să închei acest scurt discurs despre pilonii educaţiei în
prima copilărie, voi recurge la un adevăr mare şi simplu:
disperate? Cum ai putea să impui linişte şi calm, când
eşti răpus de frământări şi nelinişti? Cum ai putea să-l

Educaţiei nu ar trebui să-i lipsească iubirea, în proporţii
de necuprins şi în forma ei pură şi necondiţionată.

Invitaţie
Agenor Crişan
S-a conturat Drama-Mister
Ca un ghem de firişoare fine, un caier,
Din care karma toarce fire de destin
Şi care, în prezent, din vieţi trecute vin.
Iar apărute-n timpul de acum
Un nod al Sorţii se formă în drum:
Se-opresc cu toţii, de soartă fiind forţaţi
În faţa Pragului să steie adunaţi.
Dar Pragul este marea Încercare
Ce-arată fiecăruia ce calităţi în sine are.
Proba e dură; fiecare se întâlneşte
Cu toate ce-n adâncul lui le tăinuieşte.
În Dramă iese la iveală
Ce înlăuntru se trăieşte cu fereală.
Pe scenă se spune răspicat
Ce înăuntru (nevăzut, neauzit) s-a întâmplat.
… Şi prin aceasta …
Trecem şi noi Pragul …
De-aceea vă invit la ele
Cu tot dragul !

Informaţii utile:
• Societatea Antroposofică Generală

www.gotheanum.org

• Societatea Antroposofică din România

www.antroposofie.ro

• Secţiunea pentru tineri

www.stineri.ro

• Simpozion al Secţiunii de Tineret

www.simpozion.org

• Editura Univers Enciclopedic Gold

www.universenciclopedic.ro

• Youth Section

www.youthsection.org

• Federaţia Waldorf din România
• Gimnastică Bothmer în România

www.waldorf.ro
www.bothmer-movement.eu/romanian

• Asociaţia pentru Promovarea Medicinei Antroposofice
• Teatrul Logos
• Asociaţia Euritmia
• Grădiniţa Christophori, Bucureşti
• Drumul Omului – Revistă de ştiinţă spirituală

www.antrosana.ro
www.logostheater.ro
www.euritmia.go.ro
www.christophori.ro
www.drumulomului.ro

• Biblioteca Univers Enciclopedic şi Triade

www.spiritualrs.net

• Biblioteca Rudolf Steiner Archive

www.rsarchive.net

• Bloguri de antroposofie

www.antro.ro

S
oc
i
e
t
a
t
e
aAn
t
r
opos
oﬁ
c
ădi
nRomâ
n
i
a
S
t
r
.V
i
ş
i
n
i
l
o
r
,n
r
.17,s
e
c
t
o
r1,Bu
c
u
r
e
ş
t
i
Ema
i
l
:i
n
f
o
@a
n
t
r
o
p
o
s
o
ﬁ
e
.
r
o
h
t
t
p
:
/
/
www.
a
n
t
r
o
p
o
s
o
ﬁ
e
.
r
o
T
e
l
.
:0740.
117.
567î
n
t
r
eo
r
e
l
e
13:
00–19:
00

I
S
S
N 22853200
I
S
S
NL22853200

12l
e
i

