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Miezul iernii 2012 şi
Sărbătoarea Crăciunului
Sebastian Stănculescu
Dragi prieteni,
Ne aflăm la începutul iernii anului 2012, un an despre
care s-au scris multe cărţi din partea multor gânditori,
mistici şi ocultişti ai spiritualităţii contemporane.
Societatea Antroposofică împlineşte o sută de ani în 2012,
iar impulsurile sale spirituale s-au răspândit în ultima
jumătate de secol mai ales spre iniţiativele concrete,
comunităţi de agricultori, educaţie şi terapie socială,
cercetare în suprasensibil, meditaţie şi dezvoltare
personală prin muncă biografică.

importantă a Nopţilor Sfinte, astfel încât să putem fi
însoţiţi în studiu şi în munca lăuntrică individuală de
articole interesante şi de îndrumări practice din domeniul
ştiinţei spiritului.
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat în existenţa
acestei iniţiative şi vă aşteptăm în continuare cu
sugestiile, întrebările şi feedback-urile dumneavoastră!
Din partea colectivului redacţional vă dorim să aveţi
parte de trăiri conştiente de sărbători, şi fie ca lumina
Naşterii să aştearnă în inimile voastre ieslea în care pot
creşte seminţele christice ale viitorului!

Pământul a trecut la sfârşitul lunii noiembrie prin
perioada sa de transformare prin moarte, revenind cu
forţe noi, într-o nouă activitate, începând cu perioada
Sfântului Andrei. Seminţele coapte de focul sufletesc al
toamnei încep să pâlpâie fin la suprafaţa scoarţei
Pământului, pe măsură ce fiinţele spirituale din sfera
Lunii se apropie treptat de noi, cu câte un pas în fiecare
zi. Aşteptarea Crăciunului sau Adventul constituie
conştientizarea acestui drum de coborâre a forţelor
sufleteşti înalte şi a forţelor spirituale din înălţimile aurei
Pământului până jos, către scoarţa rece a solului de iarnă.
Prin metamorfozele sufletesc-spirituale din atmosfera
Pământului lumea spirituală pregăteşte un spaţiu în care
fiecare om în parte poate vieţui conştient Crăciunul.
Să primim acest dar al Ierarhiilor care aduc dispoziţia de
iarnă şi în acest an special, pentru a primi în introspecţie,
în retrospectivele noastre, în munca de cercetare sau
meditaţie, impulsurile pe care lumea spirituală le aduce
pe Pământ, spre fapte spirituale bune. Constelaţiile
speciale din acest sfârşit de an ne pregătesc Nopţi Sfinte
cu inspiraţii şi intuiţii care pot aduce vindecare şi
transformare în planurile personal, familial şi social.
Revista Antroposofia ajunge acum la al treilea număr, prin
care sperăm să vă oferim un material util pentru perioada

J D Habegger – Winterimagination
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Lumea elementelor şi
metamorfoze ale ei în prezent
Apa – oaspete pe Planeta albastră
Gheorghe Paxino
Acest al treilea număr al revistei Antroposofia apare la
o sută de ani de la întemeierea Societăţii Antroposofice,
care a avut loc la 28 decembrie 1912, în Köln. Întrunirea
respectivă a stat sub semnul unui aforism ce suna
modest, dar era plin de semnificaţie:
„Numai în Adevăr sălăşluieşte Înţelepciunea.”
În acest sens, doresc să încep expunerea de faţă cu o
întrebare ce are o legătură intimă cu perioada anului în
care sărbătorim naşterea Pruncului Sfânt: Ce reprezintă,
ce „este” materia, care sunt lumile cărora le aparţine ea?
Pentru a oferi răspunsuri cât de cât corespunzătoare, va
fi nevoie de mai multe expuneri, pe parcursul cărora se
va apela atât la cunoştinţe actuale din domeniul ştiinţei
privitoare la lumea sensibilului, cât şi la cunoştinţe
obţinute prin cercetarea suprasensibilă. Se vor prezenta
totodată aspecte legate de poziţia şi rolul omului în
cadrul spectrului forţelor terestre şi cosmice.

Crucea Elementelor din Grecia antică în
epoca filosofiei naturii
În literatura Greciei antice nu găsim conceptul de „stare
de agregare” în accepţiunea actuală, ci pe atunci se
vorbea de cele patru Elemente: pământ, apă, aer, foc. Cor purile solide erau considerate ca posesoare ale însuşirii
de a fi pământ, lichidele ţineau de apă, starea gazoasă era
denumită aer, iar căldura era considerată un element de
sine stătător, fiind numită foc.

Figura 1 – Crucea Elementelor

est şi vest sau mişcarea de la sol spre înălţimi a unor mase
de vapori ce se transformă în picături de apă, în grindină
sau cristale de gheaţă ce cad din nou pe Pământ, putem
remarca modul în care Crucea Elementelor şi crucea stărilor
(rece, cald, umed, uscat) descriu – în accepţiunea modernă –
aspecte de termodinamică a proceselor meteorologice.

Elementele în timpul iernii şi în
Imaginaţiunea de Crăciun
În săptâmânile acestea în emisfera sudică vieţuieşte
splendoarea verii: splendoarea cromatică şi olfactivă a
atmosferei atenţionează asupra modului în care lumina
şi căldura impregnează totul; elementele trăiesc într-o
împletire plină de bucurie, ce poartă în mod ameţitor
sufletul către înalturi cosmice.

În cadrul lucrării sale Fizica, Aristotel, ca şi Platon (în
„Timaios”), a făcut referiri fenomenologice la ceea ce am
putea denumi „Crucea Elementelor”: uscatul şi recele
generează elementul „pământ”; caldul şi uscatul dau
naştere „focului” etc. (Figura 1)

În emisfera noastră lucrurile stau cu totul altfel. În cazul
ideal, sufletul vieţuieşte covorul imaculat al zăpezii,
aşternut pe solul parţial îngheţat. Aerul poartă acum
vaporii de apă – ce formaseră ceaţa toamnei – de o manieră
în care atmosfera a căpătat tot mai multă limpezime.
Fenomenele curcubeului, fulgerului şi tunetului devin, în
comparaţie cu cealaltă emisferă, o raritate; căci iarna elementele manifestă tendinţa evidentă de a se separa unul de celălalt.

Dacă urmărim din zona României starea preponderentă
a maselor de aer şi apă la nivel continental spre nord, sud,

Pornind de la un mod de observare sensibil-suprasensibil, Rudolf Steiner face, într-o conferinţă privitoare la
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Imaginaţiunea de Crăciun1, o serie de descrieri ce permit
aprofundarea aspectelor menţionate. Îndreptându-şi
atenţia atât asupra tetradei Elementelor (pământ, apă, aer,
şi foc) cât şi asupra triadei Proceselor din alchimia
rosicruciană (Sare/Sal, Mercur şi Sulfur), el arată că şi
acestea din urmă se separă în timpul iernii: sărurile se
retrag în sol, atmosfera Terrei arată tendinţa de formare
a unei sfere de apă (procesul mercurial), pe când procesul
Sulfur – ca purtător al căldurii cosmice – tinde spre o
aplatizare2 (Figurile 2a şi 2b).

forţele lunare şi cele pământeşti este cea care pulsează sub
scoarţa Pământului. Dacă am ieşi afară în Cosmos, ceea ce
există acolo sus ca o radiere a omului în Cosmos, ni s-ar înfăţişa
ca un fel de strălucire stelar-pământească, cerească, pe care Pământul o trimite în afară, în întinderile Cosmosului. Capul Mariei
trebuie să fie de o strălucire stelară, astfel încât în întreaga expresie umană a fizionomiei să vedem un reflex al strălucirii stelare…
Coborând spre piept, trebuie să avem aici ceea ce este în legătură
cu procesul respiraţiei; cu impregnarea atmosferei cu radiaţii solare,
deci: Fiinţa care se plăsmuieşte din nori, fiinţa solară, Pruncul.”

Dacă, cu o atenţie cumpătată, încercăm să observăm
impresiile ce se trezesc în sufletul aflat în faţa Figurilor 2a
şi 2b, putem constata printre altele că planul sulfuricului
joacă – la mare înălţime – rolul de zonă ce delimitează
Cosmosul şi stelele de Pământ. Pe de altă parte, procesul
Mercur (ca reprezentant al stării lichide) face – prin
sfericitatea sa – un gest de formare a unui spaţiu învăluitor-ocrotitor în zona norilor, aflată deasupra solului.
Iar în acest spaţiu, care este şi zona norilor, atmosfera este
străbătută de lumina (şi implicit influenţa) Soarelui.
Anticipând, se poate spune că prin aceasta am caracterizat domeniul în care se va manifesta în natură ceea ce
ţine în timpul nostru de Imaginaţiunea Crăciunului. Iar
aici mai trebuie citat din conferinţa respectivă ceva de o
mare importanţă: „Bineînţeles că în lumea organică totul este
diferit de cele ce ni se înfăţişează afară în procesele brute
anorganice; dar ceea ce rezultă dintr-o ardere, de orice natură
ar fi ea, este cenuşă. Şi astfel, la ceea ce a rezultat, pe o cale total
diferită, din procesul de formare a sării, proces stimulat – ca să
zicem aşa – din interiorul Pământului, se adaugă ceea ce a
căzut pe solul pământesc din fiecare plantă în urma fecundării
plantelor, a înfloririi lor, în urma acestui proces de coacere, a
acestei arderi. Aceste lucruri au un rol important, rol care de
obicei nu este luat în seamă. Ceea ce se petrece în soba noastră,
adică faptul că în ea se formează cenuşa, joacă un mare rol pe
Pământ, în cadrul ritmului anual. Căci în orice proces de
formare a seminţei, care în ultimă instanţă este o ardere,
sămânţa, ca cenuşă rezultată din ardere, cade necontenit în sol
şi, începând cu luna octombrie, Pământul este de fapt impregnat cu cenuşă.” Cenuşa3 acţionează în sol şi estompează
influenţa forţelor lunare, făcându-l să poată fi receptiv
pentru forţele spirituale solare. În acest fel, Terra devine
capabilă să poarte, împreună cu atmosfera ei, Misteriul
Crăciunului. „Şi acum, pentru a aduce puteri vii în faţa sufletelor noastre, să transpunem însăşi esenţa sărbătorii Crăciunului
în fiinţa umană. Căci esenţa Crăciunului este naşterea Pruncului Iisus, cel ales pentru a-l primi în sine pe Christos. Să ne
îndreptăm atenţia către acest lucru. Dacă privim imaginea
Mariei, ne vedem obligaţi să reprezentăm capul ei în aşa fel
încât privirea sa, întreaga sa expresie, să exprime ceva ceresc.
Trebuie să arătăm acum că această Marie se pregăteşte să
primească în ea Soarele, copilul, Soarele aşa cum străluceşte el
trecând prin atmosferă. Şi coborând, găsim în continuare în
statura Mariei elementul lunar-pământesc. … Unirea dintre

Iată acum un ultim citat din care reiese importanţa apei ca
principal mijlocitor şi purtător al forţelor ce unesc cele naturale cu cele spirituale: „Apa, cu alte cuvinte mercurul cosmic,
capătă tendinţa lăuntrică de a se rotunji ca o sferă; întreaga masă
de apă are această tendinţă de a lua forma unei sfere. Şi, datorită
acestui fapt, Pământul are capacitatea, în perioada miezului de
iarnă, nu numai de a cristaliza sarea în formaţiuni încremenite,
impregnând cu spirit aceste formaţiuni, ci şi de a însufleţi această
materie impregnată de spirit de a-i da viaţă. În perioada miezului
de iarnă, întreaga scoarţă a Pământului se trezeşte la viaţă.
Datorită principiului mercuric, există peste tot tendinţa trezirii la
viaţă, în principiul spiritual şi în cel salin. În timpul iernii,
Pământul dobândeşte, în straturile de sub scoarţa lui, forţe imense
de a dezvolta viaţă sub suprafaţa lui.”

Figura 2a

Figura 2b
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Apa şi coexistenţa stărilor de agregare
Motto: Apa e un oaspete.
Ea e obârşia a două lumi,
a lumii substanţelor
şi a lumii forţelor.
Ea este deosbit de sensibilă
faţă de tot ce o vatămă.
Dacă o tratăm
doar ca pe ceva mecanic,
atunci ea se îmbolnăveşte.
Iar o apă bolnavă îmbolnăveşte
tot ce vine în contact cu ea.
(Wilfried Hacheney)4

Apa este un intermediar între anorganic şi organic. Este
superfluu să descriem rolul ei în viaţa omului; în sensul
mottoului de mai sus ar fi poate de menţionat doar rolul
ei ca suport al vieţii pe Pământ, ca agent energetic, ca
factor de igienă indispensabil unei vieţi civilizate şi ca
mijloc de tămăduire: ea poartă atât reziduurile casnice
sau industriale, cât şi forţele binefăcătoare ale naturii.
Apa este singura substanţă care – în domeniul temperaturilor în care trăieşte omul – se prezintă în stare solidă,
lichidă sau de vapori. O altă însuşire fizică remarcabilă
o constituie aşa-numita anomalie a apei: Dacă toate
corpurile prin răcire se contractă (îşi micşorează volumul) fără încetare, apa atinge volumul minim la +40 C.
La răcirea în continuare, apa se dilată din nou, prezentând până la 00C o creştere bruscă de volum cu 9%! De
aceea pluteşte gheaţa pe apă, de aceea nu îngheaţă toate
apele chiar şi în iernile aspre, vieţuitoarele putând
supravieţui sub pojghiţa sau placa de gheaţă! Această
proprietate a jucat un rol existenţial pentru regnurile
naturii, din perspectiva epocilor geologice.
Să mai luăm doar o proprietate a apei care evidenţiază
rolul ei deosebit pe Pământ: este vorba de punctul triplu
(vezi Figura 3, p – presiune, T – temperatură5).
La temperatura de 0,01 0 C s-a observat în masa apei atât
existenţa simultană a stărilor de agregare solidă, lichidă
şi gazoasă, cât şi faptul că acolo se desfăşoară încontinuu
microprocese de solidificare, topire sau trecere direct de
la solid la gazos şi invers, sistemul aflându-se într-un
echilibru termodinamic. Decisiv este faptul că, pentru o

presiune dată, rapoartele cantitative (gheaţă-apă-vapori)
nu se schimbă la punctul triplu. Dacă însă, de exemplu,
temperatura scade în continuare, cele trei stări coexistă,
masa de gheaţă crescând însă, în detrimentul celorlalte
două; la încălzire va fi invers.
Fără a intra în detalii, acum este momentul să precizăm că
toate proprietăţile „de excepţie” ale apei, menţionate mai
sus, sfidează legile fizico-chimice cunoscute şi acceptate în
prezent; căci nu s-a găsit până acum un model satisfăcător
de reprezentare spaţială a moleculei de apă, după formula
chimică H2O6. Constatăm că o ştiinţă a sensibilului nepărtinitoare, cu respect pentru Adevăr, ajunge astfel la un fel
de „graniţă a cunoaşterii“, lucru pe care savanţi renumiţi
ca Bohr sau Heisenberg l-au recunoscut.
*
De ce se justifică să abordăm această temă cu „caracter
ştiinţific” în perioada Crăciunului?
Prin proprietăţile ei, apa reprezintă o enigmă pentru ştiinţa
sensibilului. Graniţele cunoaşterii pot fi depăşite însă, dacă
se iau în considerare rezultatele complementare ale ştiinţei
despre suprasensibil întemeiate de Rudolf Steiner.
Acum, în perioada Nopţilor Sfinte, când peste Pământ şi peste
suflete parcă adie o boare de Eternitate, e bine să ne lăsăm timp
pentru ca, într-un mod nu doar comparativ-informativ, ci contemplativ-exact7, să privim aspectele legate de fenomenologia
stărilor de agregare prezentate mai sus. Este vorba de calităţi
ce nu pot fi de fapt cuantificate decât în mica măsură; dacă
vieţuirea lor devine aşa de intensă încât să trezească în suflet
uimire, admiraţie, poate chiar bucurie, putem încerca în
continuare să le „aducem împreună” cu Imaginaţiunea
Crăciunului, citată mai sus.Vom vieţui atunci modul în care
procesele şi substanţialităţile din domeniul a ceea ce numim
noi Natura sunt supuse iarna nu numai legilor fizico-chimice
ale anorganicului, ci ele sunt în aşa fel structurate ca să poată
sluji Pruncului Sfânt şi Mamei lui, să poată primi Har de la ei
şi de la Lumina de dincolo de stele. Sufletul nostru ar face un
pas înspre sufletul naturii şi aşa am putea presimţi un început
de răspuns la întrebarea „Ce este materia?” (Va urma)

Note
Rudolf Steiner, Cursul anului trăit în patru imaginaţiuni cosmice,
conferinţa din 6 octombrie 1923, GA 223.
2
Suprafaţa plană corespunde sferei cu rază infinită.
3
Pe baza propriei investigaţii suprasensibile, Rudolf Steiner
completează triada Proceselor din alchimia rosicruciană cu Procesul
Cenuşă, triada devenind prin aceasta o tetradă.
4
Cercetător contemporan (1924-2010), autor al unor metode neconvenţionale de îmbunătăţire a proprietăţilor apei.
5
Gertner–Knesser–Vogel, Physik, Berlin, Heidelberg, New York,
Springer Verlag.
6
Un model, care acoperă o bună parte din complexul de probleme
legate de particularităţile apei, este cel al grupării moleculelor sub
forma clusterilor.
7
Esenţială aici este aducerea în suflet şi vieţuirea repetată, în
ansamblu sau pe părţi (de exemplu, numai punctul triplu), a
fenomenelor descrise.
1

Figura 3

Antroposoﬁa în lume
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Fiziologie ocultă şi antropologie meditativă
Organul inimii în mantrele lui Rudolf Steiner
Peter Selg
Traducere: Ligia Sălăgeanu

Dedicată lui Armin Husemann şi Academiei Eugen Kolisko

Rezumat
Lucrarea de faţă tratează tema concepţiei lui Rudolf
Steiner despre inimă în cadrul evoluţiei culturii spirituale
a Occidentului, cu referire specială la antropologia inimii
a lui Aristotel şi a lui Toma d’Aquino. Ea arată că Rudolf
Steiner a explicat misiunea antroposofiei – ca aristotelism
şi tomism duse mai departe şi potenţate în sensul epocii
moderne – într-un mod pe cât de exemplar, pe atât de
paradigmatic, pe baza fiziologiei inimii, şi că el a descris
organul inimii nu numai ca centru al procesului vital şi
ca instrument trupesc central al vieţii sufletesc-spirituale,
ci prezintă inima ca organ al istoriei destinului individual
al fiinţei omului care se reîncarnează. Pe lângă aceasta,
lucrarea arată că Rudolf Steiner a pus la dispoziţia unor
oameni care l-au rugat să-i ajute pe calea lor meditativă
sau terapeutică nişte idei subtile şi extraordinar de diferenţiate ale concepţiei sale pe tărâmul fiziologiei oculte a
inimii, în care a condensat sub formă de maxime în versuri de câteva rânduri nişte corelaţii extrem de complexe.

Cuvinte-cheie
antropologie a inimii
Aristotel
Toma d’Aquino
Rudolf Steiner
fiziologie ocultă şi mantre
organ al vieţii şi al căldurii
organizare a inimii şi organizare a capului
organ al biografiei şi destinului
relaţie cu Christos şi cu libertatea

Antropologia inimii s-a aflat de la început în centrul
expunerilor de fiziologie a omului prezentate de Rudolf
Steiner1 şi a fost diferenţiată şi clarificată de el cu amănunte tot mai precise2. În descrierile sale pe această temă,
Rudolf Steiner s-a referit rareori la corelaţiile din cadrul
istoriei medicinei, respectiv, la formele pe care le-a luat
teoria inimii din perspectivă istoric-antropologică3, ci a vorbit pe baza cercetării sale spirituale, pe baza „realităţilor
conştienţei clarvăzătoare”. Dar la Rusaliile din anul 1920,
în conferinţele despre filosofia lui Toma d’Aquino, el a
explicat pentru prima dată cu ajutorul cunoaşterii inimii
că ştiinţa spirituală antroposofică ar putea fi considerată,
într-o anumită privinţă, o continuare şi potenţare modernă a tomismului – şi ar avea nu în ultimul rând misiunea
de a transforma cunoaşterea spirituală tomistă într-o
fiziologie nouă, pătrunsă de spirit, în sensul unei organologii reale, aplicate la situaţia omului încarnat: „Toma
[d’Aquino] a putut ajunge numai până la o statuare
abstractă a faptului că elementul sufletesc-spiritual
acţionează coborând până în ultimele activităţi ale organelor omului. Toma d’Aquino a exprimat acest lucru sub
formă abstractă: Tot ceea ce trăieşte în corpul uman, până
în activităţile vegetative, este dirijat de elementul sufletesc şi trebuie să fie cunoscut prin intermediul elementului sufletesc … . Acum câteva săptămâni am încercat
să arăt aici că ştiinţa noastră spirituală trebuie să se
opună, corectând, ştiinţelor naturii, să spunem, cu privire
la teoria despre inimă. Concepţia mecanicist-materialistă
a făcut din această inimă o pompă care trimite sângele
prin corpul omului. Această inimă este exact contrarul:
circulaţia sângelui este ceva viu – embriologia poate
dovedi acest lucru în mod exact, numai să vrea, şi inima
este pusă în activitate de sângele mişcat din interior.
Inima este organul în care activitatea sângelui se
localizează în cele din urmă, în care activitatea sângelui
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este preluată în întreaga individualitate a omului. Activitatea inimii este o consecinţă a activităţii sângelui, nu
activitatea sângelui o consecinţă a activităţii inimii. Şi
astfel, aşa cum s-a arătat deja aici cu privire la diferite
amănunte într-un curs pentru medici, se poate arăta
foarte clar cu privire la diferitele organe ale trupului că
numai înţelegerea omului ca fiinţă spirituală poate
explica în mod real fiinţa sa materială. Putem face, într-un
anumit fel, să devină o cunoaştere reală ceea ce îi plutea
prin faţa ochilor sub formă abstractă tomismului, care
spunea: Fiinţa spiritual-sufletească pătrunde întreaga
fiinţă trupească. – Aceasta devine o cunoaştere concretă,
reală. „Filosofia tomistă, care în secolul al XIII-lea încă mai
avea o formă abstractă, prin faptul că se aprinde în contact cu
goetheanismul trăieşte mai departe în prezentul nostru ca
ştiinţă spirituală.”4 Deşi menţionarea organului inimii de
către Rudolf Steiner în acest context apare ca un exemplu
ales doar la întâmplare, ea izvora, totuşi, dintr-un mare
context istoric-cultural, precum şi al istoriei conştienţei,
care îi stătea lui Rudolf Steiner în mod concret în faţa
ochilor. Rudolf Steiner – care i-a dat lui Eugen Kolisko,
colaboratorul său important pe tărâmul medicinei,
sarcina de a se ocupa de Toma d’Aquino, ceea ce a dus,
printre altele, la prima traducere în limba germană a
lucrării lui Toma d’Aquino De motu cordis, circa 1270
(Despre mişcarea inimii, Kolisko, 1926), şi la comentarea ei–
cunoştea, în mod absolut evident, nu numai baza aristotelică a teoriei despre inimă a lui Toma în toate amănuntele, ci şi locul prioritar pe care îl acordaseră organului
inimii atât Aristotel, cât şi Toma d’Aquino, în antropologia lor fiziologică, precum şi psihologic-spirituală. Aşa
cum s-a putut arăta într-un studiu vast realizat de Arhiva
Ita Wegman, apărut acum trei ani în primă ediţie5,
antropologia antroposofică a lui Rudolf Steiner cu privire
la organul inimii se situa cu aceasta pe o direcţie de
evoluţie clar conturată a gândirii occidentale despre trup
şi despre situaţia omului încarnat. Însă Rudolf Steiner nu
„a receptat” deloc în mod convenţional nişte idei istorice,
ci mai curând a continuat o muncă de cercetare realizată
odinioară, potenţând-o. Aşa cum a explicat Rudolf
Steiner pentru prima dată în cursul prezentat la Congresul de Crăciun de la Dornach pentru întemeierea Socie tăţii Antroposofice Generale, aristotelismul, care încă mai
putea fi recunoscut până la sfârşitul secolului al XIX-lea
în nişte ultime forme, mai avea o importanţă deschi zătoare de perspective pentru o cunoaştere a naturii
aprofundată în sens esoteric; pornind de la acestea, prin
antroposofie a putut fi dat un nou imbold spiritual real6.
Afirmaţiile corespunzătoare ale lui Rudolf Steiner,
conform cărora cunoaşterea naturii pătrunsă de spirit a
lui Aristotel a putut ajunge în Occident numai pe calea
culturii populare, respectiv, a obiceiurilor şi datinilor
oamenilor „simpli” – şi mai putea fi găsită acolo până la
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sfârşitul secolului al XIX-lea sub forma unor urme pe cale
de a se stinge – pot fi susţinute în mod convingător tocmai cu ajutorul descrierilor şi ritualurilor referitoare la
inimă din Evul Mediu central-european târziu şi din
secolele ce au urmat7. În primii ani ai secolului al XX-lea
(după întâlnirea sa cu „culegătorul de ierburi” Felix
Koguzki şi tot ceea ce a decurs de aici), Rudolf Steiner
însuşi a început elaborarea propriei sale teorii despre
inimă şi a dus mai departe cunoaşterea genuină despre
inimă a lui Aristotel, printr-o muncă de cercetare
spiritual-ştiinţifică – în zorii unei „Epoci a lui Michael”,
sub semnul Misteriului de pe Golgotha. „Christificarea”
antropologiei lui Aristotel fusese unul dintre motive,
dacă nu cumva chiar motivul central al muncii şi vieţii
lui Toma d’Aquino, care, ca preot al Ordinului Dominicanilor, a „botezat” şi concepţia despre inimă a gânditorului şi naturalistului empiric grec şi a introdus-o
până în sfera cultului, dar, totodată, şi în lumea cuvântului liturgic8 – fără a o putea duce însă în mod esenţial
mai departe în privinţa premiselor ei naturalist-ştiinţifice. („Toma a putut ajunge numai până la o statuare
abstractă a faptului că elementul sufletesc-spiritual acţionează coborând până în ultimele activităţi ale organelor
omului.”) Bazându-se pe vasta muncă pregătitoare a lui
Aristotel şi Toma d’Aquino – şi potenţând în sens spiritual-ştiinţific linia în sine aristotelică reluată de Goethe9 –,
Rudolf Steiner a creat apoi în secolul al XX-lea o „fiziologie umană” centrată pe trup10, pătrunsă de acţiunea
reală a „Logosului”, care ţinea seama de această întreagă
evoluţie şi se opunea „mecanicizării” inimii11, realizând
o sarcină civilizatorie. Rudolf Steiner şi-a îndeplinit prin
aceasta şi pe tărâmul medicinei şi al antropologiei
misiunea originară a vieţii, aceea de a introduce concepţia despre reîncarnare şi karmă în viaţa culturii centraleuropene, şi a prezentat pentru prima dată inima ca
organ care face posibil un „destin” înţeles în sens
individual12. Pe lângă aceasta, în strânsă legătură interioară cu Toma d’Aquino, Rudolf Steiner a transpus sub
formă de maxime şi mantre corelaţiile organologice
descoperite de el, dar, totodată, în nişte forme specifice
ale vorbirii care au putut fi aprofundate şi interiorizate
de diferiţi oameni prin activitate meditativă, şi au putut
fi de folos – şi în sens terapeutic – evoluţiei lor individuale în continuare. Aceste mantre13 au condensat nişte
concepţii organologice vaste, ba chiar nişte corelaţii
referitoare la creaţie, sub forma aparent simplă, uşor de
înţeles, a câtorva versuri şi strofe; ele au făcut – şi fac –
posibilă, totuşi, pentru omul care le mişcă în interiorul
său, o legătură care poate fi stabilită în libertate, aşadar,
care poate fi căutată în mod voit, cu principiile devenirii,
formei şi funcţionării propriei sale constituţii spiritualtrupeşti. Dar aceasta înseamnă că ele îşi aduc o contribuţie potenţială la restaurarea „imaginii omului”, care

Antroposoﬁa în lume

7 / Antroposoﬁa

stă în legătură cu aceasta. Inima s-a format, în prefigurările ei, după Rudolf Steiner, în primul stadiu al evoluţiei
Pământului şi a omului (pe „vechiul Saturn”), sub conducerea unor înalte entităţi din cadrul Ierarhiilor, din
nişte curenţi de căldură ajunşi la repaus. Ca organ inimăsânge, ea a devenit principiul esenţial al dezvoltării Eului
uman şi este supusă până astăzi unui proces de devenire
evolutiv în privinţa formei pe care o va putea avea în
viitor, când va aduce în mod deplin la expresie Eul omului. Deja Aristotel (şi mai târziu şi Toma d’Aquino) a tratat şi a analizat insistent problema mişcării involuntare
şi de aceea nelibere a inimii18. Dar Rudolf Steiner a descris deja la puţin timp după începutul secolului al XX-lea
forma posibilă de dezvoltare a inimii în direcţia unui
organ cu mişcare voluntară, supus autodeterminării, şi
ca element esenţial al unei corporalităţi viitoare „noi”,
care – în contextul unei spiritualizări progresive a fiinţei
umane – va fi determinată pe baza forţei centrale de
căldură a inimii19.
Desen al lui R. Steiner (24 octombrie 1922)
Desene la tablă, volumul XXV, Rudolf Steiner Verlag

Rudolf Steiner a exprimat în diferite meditaţii20 relaţia
organului inimii cu viaţa şi căldura, ba chiar cu organizarea-Eu a omului şi cu „Eul superior” (ca „inimă a inimii”):
Ich denke an mein Herz
Es belebet mich
Es erwärmet mich
Ich vertraue fest
Auf das ewige Selbst
Das in mir wirket
Das mich trägt.

trăieşte în el permanent „periclitată”, ameninţată de boală, şi au, din punct de vedere fizic, sufletesc şi spiritual,
un caracter ordonator şi dătător de direcţie. „Ar trebui
să scriem multe cărţi dacă am vrea să epuizăm întregul
sens al acestor maxime, fiindcă în ele este semnificativ
nu numai fiecare cuvânt, ci şi simetria cuvintelor, modul
în care sunt repartizate ele, potenţările pe care le cuprind,
şi încă multe altele, astfel încât numai dăruirea îndelung
răbdătoare faţă de conţinutul lor poate scoate la lumină
tot ceea ce se află în ele”14.

Eu mă gândesc la inima mea
Ea îmi dă viaţă
Mă încălzeşte
Eu mă sprijin* ferm
Pe Sinea veşnică
Ce lucrează în mine
Ce mă poartă.

Inima ca organ al vieţii şi al căldurii
Aristotel, care a ieşit din sânul Misteriilor şi – după Rudolf
Steiner – avea misiunea de a transpune cunoaşterea
acestora într-o „conştienţă intelectuală”15, a descris orga nul inimii, în continuarea vechilor învăţături din Mis terii16, dar printr-o muncă de cunoaştere independentă,
fondată din punct de vedere naturalist-ştiinţific, ca organ
primar al vieţii şi al căldurii. El recunoştea inima ca
organ iniţial şi iniţiator al dezvoltării embrionare – ca
„izvor al vieţii” şi al „forţei creatoare” de la care porneşte
întreaga formare a trupului. Aristotel a înţeles inima ca
„origine şi izvor al sângelui”, dar, în acelaşi timp, şi ca
spaţiu specific al căldurii în care sucurile pregătite se pot
transforma mai departe în organul propriu-zis al sân gelui17. Şi Rudolf Steiner a schiţat în numeroase expuneri
de fiziologie structura de căldură specifică a organului
inimii ca instrument de activitate al organizării Eului
uman şi al sâmburelui fiinţial individual al omului care

Într-o meditaţie pentru bolnavi, care i-a fost dată la Institutul clinic-terapeutic din Arlesheim unei paciente foarte
epuizate şi suferind de insomnie, care se îmbolnăvise de
tuberculoză, se spune:
Sei du mein Herz
Du Seelenträger
Haus meines Gotteswesens
Das führend bei mir lebt
Licht spendend
Wärme bringend
In Zeit und Ewigkeit.
Tu, inima mea,
Purtătoare a sufletului,
*

În sensul de „a te încrede”, „a avea încredere”.
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Fii lăcaşul fiinţei mele divine
Care trăieşte în mine călăuzindu-mă
Dăruind lumină
Aducând căldură
În timp şi veşnicie.
Fiinţa divină care îi stă alături omului individual în ceea
ce priveşte legătura lui cu inima sa „călăuzindu-l” este
caracterizată de Rudolf Steiner ca fiinţă care „dăruieşte
lumină” şi „aduce căldură”. Într-o altă meditaţie pentru
bolnavi (compusă pentru o pacientă cu afecţiuni stenocardice), Rudolf Steiner descrie apoi relaţia cu Soarele
a acestui proces lumină-căldură, care pătrunde organizarea umană – ca eter al luminii şi căldurii ce curge de
sus în jos21:
Licht der Sonne
Wirkt vor mir
Wärme wird es
Dringt in mein Herz
Strömt durch mich
Ich bin
In Wärme.
Lumină a Soarelui
Radiază în faţa mea
Devine căldură
Pătrunde în inima mea
Curge prin mine
Eu sunt
În căldură.
În diferite expuneri pe teme de medicină şi fiziologie,
Rudolf Steiner a discutat procesele de căldură ale
omului – până la stările febrile – din punctul de vedere
evoluţionar al încarnării. Omul se încarnează cu Eul său
într-o structură primară de căldură şi în direcţia
Pământului, de sus în jos – trecând prin sistemul neurosenzorial („maturizare senzorială”) şi sistemul ritmic
(„maturizare a respiraţiei”) până în sistemul metabolismului şi al membrelor („maturizare pământească”).
Procesul căldurii nu numai că este unit indisolubil cu acest
proces de devenire, ci, în devierile lui intensificate, de
natură febrilă, poate face posibilă într-un mod absolut
evident o reunire accentuată cu acest impuls de încarnare,
chiar dacă adesea abia în faza reactivă, care ţine de
convalescenţă, sau în acest mod care devine vizibil. Dar
gestul care stă aici la bază este îndreptat mereu de la Cer
spre Pământ, „de la cap până la picioare”:
In mir die Kraft der Wärme
Ich fühle die Kraft der Wärme
Die mich durchdringt
Durchdringt vom Kopf durch das Herz
Durch den ganzen Körper
Ich fühle mich durchwärmt.

În mine puterea căldurii
Eu simt puterea căldurii
Care mă pătrunde
Care mă pătrunde de la cap prin inimă
Prin tot corpul
Eu mă simt pătruns de căldură.
Inima este aici, după Rudolf Steiner, nu numai organul
creat de căldură, ci – în procesul de devenire a omenirii
şi al evoluţiei cosmice – ea poate deveni tot mai clar „noul
trup”. Inima este şi va fi organ de percepţie a căldurii
cosmice, a naturii de Eu a lumii ambiante şi a Cosmosului; ea este şi va deveni tot mai mult organul care va
pătrunde cu lumină trupul în direcţia unei – viitoare –
„fiziologii a libertăţii” şi, odată cu aceasta, a devenirii şi
realizării finale a Eului22: „În mine puterea căldurii.”

Organul inimii şi organizarea capului –
despre limbajul activităţii Logosului
Inima şi capul, organul inimii şi organizarea creierului,
acţionează împreună, fapt asupra căruia a atras atenţia
în mod accentuat deja Aristotel în privinţa proceselor de
căldură şi de viaţă, precum şi a activităţilor sufletesc-spirituale ale omului23. Aristotel a protestat împotriva supraaprecierii creierului în cadrul concepţiilor fiziologice
ale contemporanilor şi predecesorilor săi Alkmaion din
Kroton, Democrit, Diogene din Appolonia şi ale altor
filosofi ai naturii şi oameni de ştiinţă (printre aceştia şi
maestrul său Platon); după Aristotel, creierul are, ce-i
drept, o importanţă esenţială, dar, în cele din urmă, improprie pentru numeroase funcţii ale organismului (cum
ar fi, de exemplu, activitatea de mişcare). Creierul este,
ce-i drept, împreună cu inima, „instrumentul principal”
al vieţii, dar, în esenţă, el poate fi un asemenea instrument prin polaritatea lui funcţională faţă de organul central al inimii, şi în privinţa proceselor de căldură – el este,
după Aristotel, „organizat” de la natură ca „pol opus
rece” faţă de căldura inimii. Atât activităţile senzoriale
ale omului, cât şi activităţile – dezvoltate în contact cu
acestea – ale vieţii de reprezentare şi ale fanteziei, au nevoie, după Aristotel, de jocul funcţional dintre procesele
creierului şi procesele inimii şi nu sunt, în niciun caz,
identice cu primele24. Rudolf Steiner a abordat în mod
detaliat la începutul secolului al XX-lea în multe descrieri
fiziologice corelaţiile sugerate de Aristotel, ceea ce nu
putem prezenta aici în amănunt25. Dar în perspectiva
devenirii şi, odată cu aceasta, a evoluţiei viitoare a
omului, Rudolf Steiner a subliniat în acest sens faptul că
„gândirea adevărată” a omului – şi, totodată, unirea
dintre inteligenţă şi spiritualitate – se va realiza tot mai
clar pe tărâmul unui acord dintre procesele inimii şi
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Facsimile din Arhiva Institutului Ita Wegman, Arlesheim, Schweiz

procesele capului [(omul) „gândeşte, ce-i drept, cu capul, dar
inima simte caracterul luminos sau întunecat al gândirii”]26 .
Michael, care este „Chipul” lui Christos şi cel care îi pregăteşte calea, a început, după Rudolf Steiner, de la sfâr şitul secolului al XIX-lea şi apoi în măsură tot mai mare,
să deschidă gândirii capului drumul spre inimă; el face,
într-un fel, ca inima să devină ea însăşi organ al gândirii
(„inimile încep să aibă gânduri”27). Michael, cu „forţele sale
solare”, pregăteşte inima pentru lumină, deschide inimii
lumea reală a ideilor; el face posibilă prin aceasta şi
unirea ei cu acele forţe de căldură care fac ca ideile inimii
să devină idealuri, motive puternice de voinţă, care
conduc acţiunea („Dacă privim inima umană, în inimă
avem concentrate toate elementele prin care omul are
legătură cu acele forţe care constituie natura de voinţă a
gândurilor sale – voinţa sa în spirit” (Toma d’Aquino28).
Într-o meditaţie terapeutică, Rudolf Steiner a compus la
Arlesheim următoarea meditaţie:
Ich fühle in meinem Kopf
Warme Liebekraft
Ich fühle in meinem Herzen
Leuchtende Gedankenmacht
Die warme Liebekraft
Vereint sich mit der
leuchtenden Gedankenmacht
Davon werden stark
Meine Hände
Zu gutem menschlichem Wirken.
Ich fühle mich.
Eu simt în capul meu
Puterea caldă a iubirii

Eu simt în inima mea
Puterea care luminează a gândurilor
Puterea caldă a iubirii
Se uneşte cu
Puterea care luminează a gândurilor
De la ea primesc putere
Mâinile mele
Pentru lucrarea omenească bună.
Eu mă simt pe mine.
Dacă „faptele omeneşti bune” trăiesc în sens michaelic
din iubire faţă de acţiune – respectiv, din dăruire altruistă faţă de fapta care trebuie săvârşită, necesară –, atunci
acest lucru se bazează, în premisele sale fiziologice, pe
comunicarea dintre cap şi inimă, lumină şi căldură –
înţelepciunea regilor şi iubirea păstorilor („Eu simt în
capul meu / Puterea caldă a iubirii / Eu simt în inima mea /
Puterea care luminează a gândurilor / Puterea caldă a iubirii /
Se uneşte cu / Puterea care luminează a gândurilor”). Rudolf
Steiner a vorbit în diferite conferinţe şi expuneri29 despre
curentul sângelui eterizat care tinde în sus, din inimă
spre cap, care face posibilă comunicarea reală dintre cele
două „organe funcţionale opuse” (Aristotel) şi care formează baza „fiziologică” a altruismului uman, dar şi a
perceperii lui Christos în eteric. Dar Rudolf Steiner i-a
dat o dată unui copil care suferea de grave leziunui
oculare, care nu dormea din cauza durerilor, următoarea
meditaţie terapeutică:
Es scheinen die Sterne
Es ist Nacht
Es füllt Ruhe den Raum
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Alles schweigt
Ich fühle die Ruhe
Ich fühle das Schweigen
In meinem Herzen
In meinem Kopf
Gott spricht Christus spricht.
Răsar stelele
E noapte
Liniştea umple spaţiul
Totul tace
Eu simt liniştea
Eu simt tăcerea
În inima mea
În capul meu
Dumnezeu vorbeşte, Christos vorbeşte.

Inima şi centrul existenţei umane –
biografie şi destin
Aristotel a prezentat în repetate rânduri organul inimii
nu numai în privinţa viitorului său imanent, ca „izvor al
vieţii” şi ca principiu al devenirii, respectiv, al mişcării
organismului – şi l-a scos în evidenţă până în dimensiunea sufletească („Procesul bătăii inimii se limitează,
ca să spunem aşa, la om, fiindcă numai el trăieşte cu
speranţă şi în aşteptarea celor viitoare”) –, ci a subliniat
în mod accentuat şi faptul că în organismul inimii viaţa
trăită în prezent ar trece prin procesul unei interiorizări.
Inima este „originea” sentimentelor, dar şi organul final
al acestora: „De asemenea, toate bucuriile, toate durerile,
şi, în principiu, toate sentimentele, pornesc în mod evident de acolo şi sfârşesc tot în ea. Aşa şi trebuie să fie.”
Organul inimii stă, după Aristotel, în centrul corpului
uman şi al structurii temporale a existenţei umane; el
trăieşte în viitorul mişcării intenţionale şi al lucrurilor
sperate; ea este, totodată, însă, ca organ al simţirii, pură
actualitate – şi, pe lângă aceasta, organ final al vieţii trăite
şi al modelării ei sufleteşti, până la amintirea acesteia:
„Memoria apare în organul central de percepţie al inimii,
care este răspunzătoare şi de sentimentul timpului pe
care îl avem.” În inimă, ca centru al vieţii („Fiindcă, acolo
unde e posibil, originea trebuie să fie unitară, şi cea mai
adecvată pentru aceasta este partea centrală a fiinţei”),
începe şi se sfârşeşte existenţa omului; asupra ei se
răsfrâng toate gesturile şi manifestările vieţii. Inima
omului, aşa cum spune filosoful naturii Aristotel („A se
exprima despre cauzele sănătăţii şi bolii nu este numai
problema medicului, ci, până la un anumit punct, şi problema filosofului naturii”), nu se îmbolnăveşte niciodată
din cauza ei, ci, cu siguranţă, din cauza urmărilor vieţii
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trăite – în domeniul emoţiilor şi dispoziţiilor, dar şi al
modului concret de viaţă în sfera metabolismului şi a
membrelor, din cauza modului de hrănire şi mişcare30.
Dacă Aristotel a prezentat în acest fel poziţia centrală a
inimii, ca organ de legătură – şi în aceeaşi măsură receptiv şi pasiv –, sub forma unei prime schiţe, Rudolf Steiner a
descris această importanţă perceptiv-echilibrantă a
procesului inimii în cadrul întregii organizări umane în
nişte amănunte şi relaţii subtile31. Prin organul inimii sunt
echilibrate gesturile funcţionale opuse ale proceselor neurosenzoriale şi ale proceselor metabolism-membre, dar, odată
cu aceasta, nişte procese care prezintă o deosebire categorială şi, ca atare, sunt patogene pentru sistemul opus.
Echilibrarea lor se face pe baza unui proces subtil de
percepţie; „omul superior” percepe prin organul inimii,
după cum spune Rudolf Steiner, viaţa „omului inferior”.
Unei paciente care suferea de dureri cronice de genunchi
ce nu cedau, în ciuda stării corporale „normalizate”, Rudolf
Steiner i-a dat următoarea meditaţie:
Ich nehme meine Schmerzen
von der linken Seite
Ich nehme meine Schmerzen
von der rechten Seite
Ich trage sie nach oben
und wandle sie in meinem Herzen
Denn ich bin stark in der Mitte.
Eu îmi iau durerile
din partea stângă
Eu îmi iau durerile
din partea dreaptă
Eu le duc în sus
şi le transform în inima mea
Fiindcă sunt puternic în centrul fiinţei mele.
În privinţa structurii temporale a întregii organizări
umane, Rudolf Steiner atrage atenţia în mod explicit în
diferite conferinţe asupra faptului că fiinţa umană care
se reîncarnează trăieşte în nişte raporturi trinitare. În
sistemul capului şi, prin aceasta, în sistemul neurosenzorial, sunt prezente şi active forţele trecutului, ale ultimei
existenţe pământeşti; în sfera metabolismului şi a membrelor se pregătesc, pe baza vieţii trăite acum, forţele
viitoare – dar în partea mediană actuală, raportată la prezent, a omului se realizează legătura care interiorizează.
Patogenitatea potenţială, respectiv, opoziţia radicală
dintre sistemul neurosenzorial şi sistemul metabolismului şi al membrelor, se prezintă, din această perspectivă, ca ciocnire a două moduri de existenţă care au
nevoie de o armonizare esenţială – cele trecute şi cele
actual-viitoare. Omul „superior”, care vine din trecut,
citeşte cu ajutorul inimii, după cum spune Rudolf Steiner,
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faptele şi suferinţele vieţii actuale; în organul inimii (la
suprafaţa ei eteric-astrală), fiecare acţiune este evaluată,
este reflectată în conştienţă şi trăită sub forma
„mustrărilor de conştiinţă”: „Acest lucru trebuie luat,
pur şi simplu, aş putea spune, absolut în sens fizic:
mustrările de conştiinţă care radiază în conştienţa
noastră sunt ceea ce este reflectat din trăirile noastre de
către inimă. Aşa ne învaţă cunoaşterea spirituală a
inimii”32. Dar, pe lângă procesul de oglindire, de reflectare-respingere, după cum spune Rudolf Steiner mai
departe, în organul inimii se interiorizează în mod real
şi nişte procese şi forţe care se transformă în procese de
căldură şi prin aceasta sunt transpuse din existenţa
prezentă în cea viitoare: „Forţele care sunt pregătite aici,
în inimă, sunt predispoziţiile karmice, sunt predispoziţiile karmei.” Rudolf Steiner a spus, explicând: „Este
de-a dreptul o prostie revoltătoare să se vorbească despre
inimă ca despre o simplă pompă, fiindcă inima este acel
organ care duce din organismul metabolismului şi al
membrelor, prin intermediul metabolismului şi al mem brelor, în încarnarea următoare, tocmai ceea ce noi
concepem a fi karma. … Metabolismul omului nu este
deloc acea simplă fierbere şi clocotire de retortă despre
care vorbeşte fiziologia actuală. Trebuie să facem doar
un pas, şi atunci are loc un metabolism. Acest metabolism care are loc nu este numai procesul chimic pe care
îl putem studia cu mijloacele fiziologiei, ale chimiei, ci
are totodată o coloratură morală, are o nuanţă morală. Şi
această nuanţă morală este acumulată în mod real în
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inimă şi este transportată în încarnarea următoare ca
forţă karmică. … Sistemul inimii are legătură, ca organ,
cu elementul căldură; el este format în întregime din
elementul căldură. Aşadar, acest element, care este cel
mai spiritual, preia apoi în structurile extraordinar de
fine ale căldurii, pe care le avem în organismul caloric,
predispoziţiile karmice. … Dacă priviţi în interiorul
inimii dumneavoastră, puteţi percepe destul de bine –
fireşte, în stare latentă, nu într-o imagine pe deplin
conturată – ce veţi face în viaţa următoare. Aşadar, nu
putem doar spune în general, in abstracto: În viaţa
actuală se pregăteşte ceea ce se răsfrânge karmic în viaţa
următoare. Ci putem indica, pur şi simplu, aş putea
spune, cadrul în care se manifestă karma perioadelor
următoare. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le
pătrundem într-un mod absolut concret, dacă vrem să
cultivăm în mod real ştiinţa spirituală.” Inima este
organul care face posibil destinul, prin faptul că permite
păstrarea metamorfozată a evenimentelor actuale pentru
compensarea lor în cele viitoare, adică, interiorizează
procesele actuale, care pot deveni forţele de modelare ale
proceselor viitoare şi pot sta în slujba compensării
sociale. Inima este organul temporal central al omului,
în care se întâlnesc în mod nemijlocit dimensiunea fizică
şi cea morală a omului („Dar tot ceea ce se petrece din punct
de vedere moral în viaţa omului şi ceea ce se petrece, pe de altă
parte, din punct de vedere fizic, confluează în inima omului”33)
şi în care are loc – începând din tinereţe34 – „înregistrarea” activă în sens karmic a istoriei vieţii. În acelaşi
timp, în această interacţiune cu întreaga organizare a
omului trebuie să privim inima, cu orientarea ei asupra
Eului uman, ca organ al memoriei biografiei individuale şi
ca instrument al modelării viitorului – ca organ de
percepţie şi echilibrare a intenţiilor şi executării acţiunilor
şi de integrare a lor în mediul interuman:
Es deuten die Herzen das Karma
Wenn die Herzen lernen
Lesen das Wort
Das in Menschenleben
Gestaltet
Wenn die Herzen reden
Lernen das Wort
Das în Menschenwesen
Gestaltet.
Inimile tălmăcesc karma
Când inimile învaţă
A citi cuvântul
Care lucrează plăsmuind
În vieţi omeneşti
Când inimile învaţă
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Von dem Geiste, der gnadevoll
Durch Weltenwesen waltet.

A rosti cuvântul
Care lucrează plăsmuind
În fiinţa omului.

Fühl ich in mein Herz
Spricht der Geist sein Eigenwort
Von dem Menschen, den er
Liebt durch alle Zeit und Ewigkeit.

Inima, Soarele, libertatea şi
Fiinţa lui Christos

Sehen kann ich aufwärtsblickend
In der Sonne hellem Rund
Das gewalt’ge Weltenherz.

Nici Aristotel, nici Toma d’Aquino, încă nu au fost în
stare să pună în acest fel inima în legătură cu biografia
omului individual şi cu viaţa comunităţii, în sensul unei
conştiinţe interiorizate şi al unei capacităţi organologice
de echilibrare karmică. Realizarea acestui lucru a fost
una dintre sarcinile centrale ale lui Rudolf Steiner pe
tărâmul antropologiei fiziologice de orientare christică.
După Rudolf Steiner – făcând legătura şi continuându-l
pe Toma d’Aquino –, trebuie să considerăm inima ca
„organ al lui Christos”, în sensul că Fiinţa lui Christos
face posibil, confirmă şi uneşte tot mai mult destinul
individual al omului cu destinul întregii omeniri.
Christos, aşa spune Rudolf Steiner, în prezent începe să
devină în viaţa de după moarte „Domnul karmei”, şi El
realizează procesele asociate cu aceasta în relaţia cea mai
strânsă cu procesele fiziologice umane ale inimii, care
transformă mai departe elementul temporal în element
veşnic. („Oamenii vor crede cândva ceea ce astăzi încă
nu cred: faptul că ceea ce poate acţiona astăzi ca forţă a
lui Christos numai în inima umană însăşi va pătrunde în
mod activ întregul Cosmos…”35)

Fühlen kann ich einwärtsschauend
In des Herzens warmen Schlag
Die beseelte Menschensonne.
Soare, tu, purtător de raze,
Puterea materială a luminii tale
Scoate ca prin vrajă viaţă
Din adâncurile infinit de bogate
ale Pământului.
Inimă, tu, purtătoare a sufletului,
Puterea spirituală a luminii tale
Scoate ca prin vrajă viaţă
Din interiorul infinit de adânc
al oamenilor.
Când privesc în Soare,
Lumina lui vorbeşte luminându-mă
Despre Spiritul care domneşte plin de har
În fiinţa Lumilor.
Când simt în inima mea,
Spiritul îşi rosteşte propriul său cuvânt
Despre omul pe care el
Îl iubeşte în toate vremurile şi în veşnicie.

Christos este, după Rudolf Steiner, „Spiritul Soarelui” şi
al „Libertăţii” („Şi în tot ceea ce trăieşte în noi ca libertate …
acţionează existenţa Soarelui.”36) Inima omului poate fi
considerată, pe această bază, ca organ solar adus de
Christos şi ca punct de plecare al noii corporalităţi, ca
organ originar al unei viitoare „fiziologii a libertăţii”, care
ţine de viitorul Pământului şi al omenirii. Cu doar câteva
luni înainte de moarte sa, Rudolf Steiner i-a dat surorii
Itei Wegman, Charlie Hupkes-Wegman, meditaţia:

Când privesc în sus pot vedea
În discul luminos al Soarelui
Inima puternică a Lumilor.
Când privesc în interior pot simţi
În bătaia caldă a inimii
Soarele din om pătruns de suflet.
Dr. med. Peter Selg
Arhiva Ita Wegman
pentru Cercetare fundamentală
în domeniul medicinei
antroposofice
Pfeffingerweg 1 A
CH-4144 Arlesheim

Sonne, du Strahlentragende,
Deines Lichtes Stoffgewalt
Zaubert Leben aus der Erde
Unermeblich reichen Tiefen.
Herz, du, Seelengetragendes
Deines Lichtes Geistgewalt
Zaubert Leben aus der Menschen
Unermeblich tiefem Innern.
Schau ich in die Sonne
Spricht ihr Licht mir strahlend
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Fiinţa Anthroposophia, vocea umană şi
Naşterea lui Iisus din Nazareth
Richard Distasi
Traducere: Ciprian Gheorghe
[28 august 2011]

Ideea de bază a euritmiei este aceea că în limbajul şi
vorbirea umană vocalele au legătură cu sistemul
planetar, iar consoanele, cu zodiacul. Cele douăsprezece
consoane principale, emanând din direcţia celor
douăsprezece constelaţii, sunt ceea ce urzeşte în corpul
uman şi îi dă formă. Iar din direcţia celor şapte planete
ale sistemului solar emană cele şapte vocale. Faptul că
Eul uman are puterea de a rosti aceste douăsprezece
consoane şi aceste şapte vocale este ceea ce dă corpului
uman capacitatea de a face diferite gesturi fizice.
Cele douăsprezece constelaţii formează cele douăsprezece regiuni anatomice principale ale organismului
uman (cap, picioare, genunchi, abdomen etc.). Consoanele pot fi considerate a fi masculine. În schimb, cele
şapte vocale au o natură feminină şi structurează
organele interne ale organismului uman. Şi mai e ceva, o
chestiune asupra căreia nu mă pot pronunţa cu absolută
certitudine. Douăsprezece meridiane principale de forţă
vitală străbat corpul uman. S-ar putea ca aceste meridiane să fie o combinaţie de forţe astrale şi eterice
organizate în douăsprezece meridiane vitale principale
care străbat întregul organism.
Când coborâm pe Pământ, ultima sferă prin care trecem
este sfera lunară, sfera lui Iahve. Iahve este cel care
finalizează procesul formării noului corp fizic mineral.
Acesta este motivul pentru care Iahve a fost numit Tatăl.
În numele Iahve există o întrepătrundere armonioasă a
consoanelor, masculine, şi a vocalelor, feminine. Iar după
ce trecem de sfera eloahului lunar, Tatăl Iahve, ajungem
în sfera forţelor materne ale Pământului. Dar, deşi
numim Pământul „acasă”, adevărul e că şi celelalte
planete principale ale sistemului solar sunt esenţiale
pentru procesele de structurare funcţională a organelor
noastre fizice. Esenţa singulară a Lunii, Iahve, este de

natură masculină, în vreme ce esenţa plurală sau comună
a Pământului, împreună cu planetele însoţitoare, este de
natură feminină.
Toate acestea, atât forţele macrocosmice, care s-au revărsat dinspre planete şi constelaţii, cât şi forţele microcosmice concentrate într-o voce umană unică, s-au unit
pentru a modela corpul fizic al lui Iisus din Nazareth.
Forţele macrocosmice s-au conjugat, în timpul perioadei
în care Iisus din Nazareth a fost purtat în pântece, cu
laringele microcosmic al Fiinţei Anthroposophia.
Laringele uman este organul proceselor de anastomoză
a spiritualului cu corporalul. Prin unirea vocalelor şi
consoanelor, el uneşte masculinul şi femininul,
constelaţiile şi planetele, Suflarea-Ruach1-Spiritul şi
ţesutul corporal, pe Iahve/Tatăl cu Pământul/Mama.
Această unire a vocalelor şi consoanelor, şi a tot ce a fost
menţionat mai sus, reprezintă un coit sacru între spiritual
şi corporal, între masculin şi feminin. Toate acestea sunt
concentrate şi unite în activitatea laringelui spiritualizat,
viitorul organ de procreare.
În Evanghelia după Luca atenţia ne este îndreptată înspre
o fiinţă umană unică, o fiinţă care nu se mai încarnase
niciodată până atunci şi care nu s-a mai încarnat nici
după aceea. Era această Fiinţă chiar Anthroposophia?
Unii au postulat, pe bună dreptate, că da. Maria din
Evanghelia după Luca, pe care o putem numi
Anthroposophia, a purtat în pântece corpul lui Iisus din
Nazareth. Eseul de faţă are la bază convingerea că
laringele ei era un organ spiritual extraordinar şi
excepţional. Prin intermediul acestui organ, ea a putut să
atragă în propriul său corp eteric Principiul Eternului
Feminin, care a participat la formarea şi structurarea
corpului fizic al lui Iisus din Nazareth. Eternul Feminin
macrocosmic al Sophiei Cereşti şi Eternul Feminin
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microcosmic al Fiinţei Anthroposophia încarnată ca
fiinţă umană s-au întrepătruns cu elementele microcosmice de natură fizică ale corpului masculin al lui Iisus
din Nazareth şi cu elementele masculine macrocosmice
aduse de Vidar pentru timpul în care Iisus din Nazareth a
fost purtat în pântece. Dar miracolul acestei întrepătrunderi nu a fost, totuşi, decât o prefigurare a ceea ce avea
să aibă loc treizeci de ani mai târziu. Apogeul acestei
întrepătrunderi a fost atins odată cu prima minune
făcută de Christos, cea de la nunta din Cana. Prin Sfântul
Sacrament de la Cana Galileii, Christos şi Sophia au
devenit una. La Cana, Christos o întreabă pe Maria din
Evanghelia după Matei, al cărei suflet era străbătut de
Sophia Cerească: „Ce se află între Tine şi Mine?”2
Răspunsul ar putea fi rezumat prin cuvintele următoare:
Femininul fizic, eteric, astral, devachanic, etern şi
universal se întreţese cu masculinul fizic, eteric, astral,
devachanic, etern şi universal. „Corpul fizic nu ne
aparţine, este o iluzie optică. El este format de către ceea
ce se revarsă din Tronuri. Imaginaţi-vă două ape
curgătoare care se întâlnesc; în punctul de întâlnire apare
o vâltoare. La fel apare şi corpul fizic acolo unde se
întâlnesc diferite revărsări ale Tronurilor. Crucea neagră
reprezintă partea inferioară, de natură animală, din om,
care trebuie să fie transformată. Cei şapte trandafiri
trebuie să înmugurească şi să înflorească din ea. O foarte
frumoasă poveste ne spune că, în timpul cât Christos se
afla pe Cruce, au venit la El albine, care au extras miere
din rănile Sale sângerânde, la fel cum ar fi extras şi din
trandafiri roşii. Jertfa Sa schimbase compoziţia sângelui,
care era acum asemenea sevei trandafirilor roşii” (Rudolf
Steiner, Hamburg, 14 martie 1909).
În Evanghelia după Luca, activitatea Eului cosmic, universal, al lui Christos este Spiritul Sfânt, care o inseminează spiritual pe Fecioara Sophia, corpul astral purificat
al Fiinţei Anthroposophia, ceea ce face ca vocea acesteia
să dobândească capacitatea de a forma şi modela corpul
embrionar şi, mai apoi, fetal, al lui Iisus din Nazareth. În
conferinţele în care vorbeşte despre Evanghelia după
Luca, Rudolf Steiner precizează că Iisus din Nazareth a
fost conceput pe cale naturală, că nu a fost vorba de o
concepţie miraculoasă. Steiner a afirmat că Iosif a fost
tatăl lui Iisus nathanic, dar concepţia fizică a acestuia a
avut loc, totuşi, cel mai probabil, în cadrul unui ritual din
templu, nefiind, aşadar, rodul unei împreunări dictate
de pofte.
În primele două capitole ale Evangheliei după Luca se
pune accent pe diferite forme de expresie vocală. Aceste
prime capitole ale Evangheliei după Luca sunt concentrate
în jurul diferitelor voci şi a puterii acestora; se vorbeşte,
de exemplu, despre efectul pe care l-a avut salutarea
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Elisabetei de către Maria, despre binevestirile lui Gabriel
[Mariei şi lui Zaharia], despre „binevestirea” făcută
păstorilor şi chiar despre muţenia lui Zaharia. Iar dacă
vrem să urmărim rolul Mariei în Evanghelia după Luca,
trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra a două pasaje
deosebit de importante. Acestea sunt Luca 1:41-42: „Iar
când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat
în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt. Şi
cu glas mare a strigat...” şi Luca 1:44: „Că iată, cum veni
la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de
bucurie în pântecele meu.” În ciclul de conferinţe despre
Evanghelia după Luca, Steiner precizează că vizita
Mariei a aprins, în făt, Eul lui Ioan Botezătorul. În
conferinţa a V-a din acest ciclu, Rudolf Steiner spusese:
„... iar embrionul, care, în general, este însufleţit de
propriul său Eu, a fost, în acest caz, însufleţit de către Eul
«celuilalt» embrion”. Iar din conferinţa a VI-a a aceluiaşi
ciclu aflăm că: „Era nevoie de un corp uman absolut
desăvârşit, un corp care nu putea fi produs decât prin
unirea unei părţi a substanţei eterice a lui Adam –
neprihănită de influenţele pământeşti – cu corpul eteric
al acestui copil Iisus. În substanţa eterică a lui Adam au
fost infuzate forţele care fuseseră active în evoluţia
Pământului înainte de Cădere şi a căror putere era acum,
în copilul Iisus, nemăsurat mai mare. Aceasta este ceea
ce a făcut posibilă misterioasa influenţă pe care a avut-o
mama lui Iisus nathanic asupra mamei Botezătorului –
adică, asupra lui Ioan însuşi înainte de naşterea sa.”
Eul lui Ioan Botezătorul a fost însufleţit în pântecele
Elisabetei de către prezenţa împreună a Fiinţei
Anthroposophia, încarnată în Maria, şi a Sufletului
nathanic, care se afla în pântecele său. Când Maria a
salutat-o pe Elisabeta, Eul lui Ioan Botezătorul a fost fără
întârziere înviorat de către esenţa spirituală a corpului
astral (Nirmanakaya) al lui Buddha, care se revărsa în
sufletul copilului Iisus nathanic. Şi, la fel cum Sufletul
nathanic purta în sine forţele eterice pure ale Pomului
Vieţii, la fel şi Fiinţa Anthroposophia nutrea în sine
substanţa eterică „pură” a eterului sunetului şi a eterului
vieţii. Această substanţă eterică pură, „imaculată”, poate
fi numită Eternul Feminin. Această substanţă eterică
imaculată, dătătoare de viaţă, străbătea Fiinţa Anthroposophia. Vorbirea umană creează forme suprasensibile în
eteric. La fel şi în tot timpul sarcinii, forţele imaculate ale
Eternului Feminin, care se revărsau prin vocea Fiinţei
Anthroposophia, au devenit în mod predominant active
în modelarea corpului uman desăvârşit care urma să
primească în sine Fiinţa Christos, Logosul lumilor,
Cuvântul.
Se poate presupune că corpul astral al Fiinţei
Anthroposophia, pătruns de Christos, interacţiona cu
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elementul Manas al lui Vidar, fostul înger al lui Buddha,
pe care l-am mai menţionat în lucrarea de faţă. În
Conferinţa I din ciclul „Teosofia rosicrucianismului”,
Rudolf Steiner, încercând să arate cum efectele
imaginilor astrale asupra sufletelor fiinţelor umane au
puterea de a modela corpul fizic, afirmă, referitor la
îndelungata evoluţie a formei fizice umane, următoarele:
„La fel cum este presat sigiliul în ceara lichidă, tot aşa şi
imaginile astrale se imprimă în corpul eteric, care, la
rândul său, modelează formele corpului fizic. ... Întregul
corp fizic al omului, cu formele sale plastice, nu este
altceva decât un rezultat al interacţiunii dintre imaginile
corpului astral şi forţele corpului eteric.” Tot ceea ce s-a
revărsat în corpul astral al Fiinţei Anthroposophia, ca
Sfânt Duh, din Eul lui Christos, conjugându-se cu ceea
ce se revărsa din elementul Manas al lui Vidar, s-a unit
cu forţele eterice care emanau din laringele spiritualizat
al Fiinţei Anthroposophia. Totodată, prin Nirmanakaya,
forţele lui Buddha, care străbăteau corpul astral al încă
nenăscutului Iisus, s-au imprimat şi ele în corpul eteric
al lui Iisus. Toate aceste forţe eterice neprihănite au
modelat, împreună, corpul fizic al lui Iisus din Nazareth.
Să spunem, ca o curiozitate, şi că istoria corpului copi lului Iisus nathanic este similară istoriei şi viitorului
Pământului însuşi. Pământul a avut o existenţă îndelungată înainte ca Christos să facă din Pământ propriul Său
corp fizic. Iar corpul lui Iisus a trăit, de asemenea, cea
mai mare parte a vieţii Sale înainte de a-L fi primit în sine
pe Christos. În timpul lui Iisus din Nazareth, durata normală de viaţă a omului era cu mult mai scurtă decât în
prezent. Putem spune, fără teamă de a greşi, că, la cei
treizeci de ani ai Săi, Iisus se afla deja la mijlocul vieţii,
dacă nu chiar depăşise cu puţin acest punct. Acelaşi
lucru este adevărat şi în cazul Pământului vizavi de
momentul în care Christos s-a încarnat pe Pământ. În
momentul venirii lui Christos, Pământul depăşise deja
punctul de mijloc al evoluţiei sale. Pe Crucea de pe
Golgotha, corpul mineral al lui Iisus a murit, iar după ce
a fost depus în mormânt, s-a prefăcut în pulbere. Iar
această pulbere a fost absorbită de Pământ, printr-o
fisură deschisă în interiorul mormântului. Corpul
mineral al lui Iisus Christos a fost înlocuit, după moartea
sa, la Înviere, de către Fantomă, corpul fizic mântuit al
lui Christos. După aceea, Christos s-a manifestat prin
învelişurile mai înalte ale lui Iisus din Nazareth, ridicân du-se în sferele spirituale mai înalte ale Pământului.
Acesta este echivalentul viitorului curs al evoluţiei
Pământului, care presupune, de asemenea, o moarte şi o
înălţare. Mai departe, sprijinindu-se pe legătura activă
dintre Christos, care s-a unit cu Pământul, şi omenirea
pătrunsă, în întregul său, de Impulsul Christic, Pământul
va trece în stări de formă mai înalte, în vreme ce întregul
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Cosmos va trece, treptat, în viitoarea etapă jupiteriană
de evoluţie planetară, Noul Ierusalim din Apocalipsă.
Forţele active ale Eului lui Christos, ca Spirit Sfânt, au
conferit corpului astral al Fiinţei Anthroposophia
puterea de a asimila etapele incipiente ale dobândirii
capacităţii de a da viaţă prin vocea sa „spiritualizată”. În
timp ce se afla în pântecele Fiinţei Anthroposophia,
corpul lui Iisus a fost străbătut şi modelat într-un mod
unic de către forţele de viaţă creatoare ale „laringelui ei
spiritualizat”, prin care acest corp a primit în sine tot ceea
ce era esenţial pentru a deveni, în cele din urmă,
purtătorul încarnării Logosului Christos. La potenţiala
putere creatoare a vocii umane s-a referit, într-un fel, şi
Rudolf Steiner, care menţionează, în ciclul de conferinţe
„De la Iisus la Christos”, că Iisus nathanic vorbea o limbă
pe care nu o putea înţelege decât Fiinţa Anthroposophia.
În conferinţa a VIII-a, el spune: „Corpul acestui copil
Iisus nathanic – sau, mai bine zis, întreaga sa organizare
trupească tripartită – corp fizic, corp eteric, corp astral –
era format într-un fel cu totul deosebit. Acest corp era în
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aşa fel constituit încât prin el se revelau capacităţi exact
opuse celor ale copilului Iisus solomonic. În vreme ce
acesta din urmă se remarca prin stăpânirea extraordinară
a ceea ce poate învăţa omul în legătură cu lucrurile
exterioare, despre copilul Iisus nathanic s-ar putea spune
că, în această privinţă, era chiar stângaci. Veţi înţelege că
în ceea ce spun nu se află nici cea mai mică urmă de
desconsiderare. Copilul Iisus nathanic nu avea cum să se
familiarizeze cu realizările culturale ale omenirii. În
schimb, cu adevărat remarcabil la acest copil era faptul
că a vorbit încă de la naştere. O calitate care se dezvoltă,
în general, în sfera corpului fizic era prezentă în el încă
de la naştere. Dar – potrivit unei tradiţii temeinice care
poate fi confirmată şi prin cercetarea ocultă – limba pe
care o vorbea nu putea fi înţeleasă decât de Mama sa.”
Atât Fiinţa Anthroposophia, cât şi copilul Iisus nathanic,
purtau în sine forţe eterice pure care, în tot timpul sarcinii, au fost impregnate de vocea Fiinţei Anthroposophia, ceea ce a determinat crearea şi dezvoltarea
corpului fizic al copilului Iisus nathanic. Într-un fel, cele
două suflete au comunicat unul cu celălalt pe toată
perioada sarcinii, prin forţele lor eterice care se întrepătrundeau într-o mare măsură. Am menţionat mai
devreme că Vidar, fostul înger al lui Gautama Buddha,
a participat în mod activ la formarea corpului fizic al
copilului Iisus nathanic. Mai târziu, acesta a fost îngerul
care I-a apărut lui Christos în grădina Ghetsimani, în
timpul suferinţei Sale, şi L-a întărit în trup. În aceeaşi
conferinţă (a VIII-a), Rudolf Steiner spune, cu privire la
Iisus nathanic, următoarele:
„Spiritele dezbinătoare din sferele luciferică şi
ahrimanică sunt cele care au desfăcut limba originară în
mai multe limbi. Limba originară este pierdută, ea nu
mai poate fi vorbită de niciun om care, ca purtător de Eu,
a trecut prin mai multe încarnări pe Pământ. Dar acest
copil Iisus, care nu mai trecuse prin nicio încarnare
umană, dobândise încă de la punctul de început al
evoluţiei omului capacitatea de a vorbi nu o limbă
oarecare, ci o limbă despre care putem spune pe bună
dreptate că nu putea fi înţeleasă de niciun alt om. Dar,
datorită calităţilor sufleteşti care erau vii în ea, inima
Mamei sale putea înţelege această limbă originară.”
În cartea „Individualitate eternă”, şi Sergej Prokofieff se
ocupă de acest fenomen:
„După cum vom vedea, acest nou organ de procreare,
numit aici Sfântul Graal, va fi constituit din activitatea
conjugată a două organe transformate: inima şi laringele.
Rudolf Steiner vorbeşte despre aceasta în felul următor:
«Există în om două feluri diferite de organe, unele care
devin din ce în ce mai nedesăvârşite şi vor regresa
treptat, şi unele care se află încă într-un proces de
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devenire. Toate organele inferioare, organele sexuale, vor
dispărea. Pe de altă parte, inima şi laringele sunt organe
care vor fi desăvârşite şi vor ajunge la o dezvoltare
deplină abia în viitor» [5 noiembrie 1907; GA 98]. În altă
conferinţă, el vorbeşte despre aceste lucruri cu deosebită
claritate: «Mai presus de orice, va avea loc o transformare
a laringelui şi a inimii. În viitor, acestea vor constitui
organele de procreare» [17 decembrie 1907; GA 98].
Inima şi laringele vor fi noile organe spirituale de
procreare, prin a căror lucrare împreună, în viitorul
îndepărtat, «vor fi aduse pe lume fiinţe asemănătoare
omului» [5 noiembrie 1907; GA 98]. Acestea sunt
întipărite, ca simboluri ale evoluţiei viitoare a unei
omeniri care a depăşit stadiul de naştere şi moarte
pământească, în Imaginaţiunea cupei solare şi a lăncii
iubirii – inima şi laringele transformate.”
În nota 552 a aceleiaşi lucrări, Prokofieff adaugă, referitor
la laringe: „Totuşi, această viitoare lucrare a lui Maitreya
Buddha printre oameni este doar prima etapă a
procesului în care cuvântul uman, prin asumarea
treptată a puterii sale spirituale, devine micrologosul. În
epoca noastră, a cincea postatlanteană, cuvântul, după
cum s-a spus deja, este doar un purtător al gândurilor
abstracte, un instrument al Eului conştient de sine. În cea
de-a şasea epocă, odată cu pătrunderea în omenire a
impulsurilor Sinei spirituale, puterea cuvântului se va
extinde până la nivelul corpului astral. Acesta va fi
timpul în care Maitreya Buddha va avea capacitatea, prin
puterea spirituală a cuvântului, să trezească în sufletele
umane noi impulsuri morale. Iar în cea de-a şaptea epocă
de cultură, odată cu pătrunderea în omenire a
impulsurilor Spiritului vieţii, va deveni posibilă
influenţarea directă a corpului eteric. Omul va putea,
atunci, să controleze, de exemplu, forţele de creştere şi
de înmulţire active în lumea plantelor. În fine, în
următoarea perioadă, după Războiul tuturor împotriva
tuturor, odată cu pătrunderea în omenire a impulsurilor
Omului-Spirit, va apărea posibilitatea de a influenţa în
mod direct, prin cuvânt, corpul fizic şi, odată cu acesta,
şi procesele fizice din mediul înconjurător. Această
evoluţie în trepte va fi însoţită de o transformare treptată
a laringelui uman într-un nou organ de procreare,
transformare care va avea loc mai întâi la nivelul
corpului astral, apoi la nivelul corpului eteric şi în cele
din urmă şi la nivelul corpului fizic. Altfel spus, apariţia,
în epoca Omului-Spirit, a posibilităţii de a lucra, prin
cuvânt, asupra substanţelor fizice, va reprezenta şi
începutul realizării idealului pe care Rudolf Steiner îl
descrie prin cuvintele următoare: «În viitor, laringele nu
va mai crea doar cuvinte, ci va fi un organ de procreare
ce va da naştere unor fiinţe asemănătoare omului»
(conferinţă din 5 noiembrie 1907, GA 98).”
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În conferinţa a IV-a din ciclul „Semne şi simboluri
oculte”, Steiner spune: „În prezent, laringele se află la
începutul dezvoltării sale, dar, în viitor, el se va
transforma într-un organ spiritualizat de procreare.”
„Aşa cum oamenii vor putea, în viitor, să aducă pe lume
oameni prin vorbire, la fel şi antemergătorii omenirii,
zeii, aveau, la începuturi, un organ prin care au dat
naştere tuturor lucrurilor care se află în prezent în jurul
nostru.”
În aceeaşi conferinţă, Steiner adaugă, însă, că, în timpul
în care oamenii vor dobândi această capacitate, planeta
„va fi formată dintr-o materie de foc”, iar oamenii vor da
naştere oamenilor într-o formă de foc. Acţionând asupra
corpului lui Iisus, vocea Fiinţei Anthroposophia a
prefigurat această capacitate pe care ne-o vom însuşi în
viitor. Aceeaşi voce care ne face să putem spune EU
SUNT, va avea, în viitor, puterea de a da viaţă, la fel cum
are Logosul, Cuvântul, în prezent, puterea de a crea
viaţă. În Ierarhiile spirituale şi reflectarea lor în lumea fizică,
Rudolf Steiner spune: „Primul germen al lui «EU SUNT»
apare în vorbire, în sunete. Tot procesul de formare a
sunetelor are o legătură deosebită cu forţele de procreare.
... Schimbarea vocii la pubertate, de exemplu, este
însoţită de maturizarea capacităţii de procreare. Între
acestea două există o legătură tainică. Pentru vechea
stare de conştienţă a omului, tot ceea ce are o legătură cu
această sferă a fost considerat a fi natura sa de Taur. Aşa
a apărut denumirea atribuită acestui semn zodiacal”
(conferinţa a VIII-a, 17 aprilie 1909).
Despre fenomenul potenţialităţii viitoare a vocii umane
este vorba, într-un fel, şi în primele rânduri ale
Evangheliei după Luca, acolo unde se povesteşte despre
muţenia lui Zaharia. Deşi în Evanghelia după Luca se
afirmă că Elisabeta era stearpă, este foarte probabil ca
Zaharia să fi fost, de fapt, infertil. Când Gabriel i-a apărut
lui Zaharia, el şi Elisabeta nu aveau, încă, niciun copil.
Gabriel îl face pe Zaharia să nu mai poată vorbi. Este
foarte probabil ca pierderea vorbirii să îi fi fost indusă de
Gabriel lui Zaharia cu scopul ca forţele vorbirii să fie
transmutate, temporar, în forţe de procreare. Şi este
posibil ca acest lucru să fi fost sortit de mai demult în
vieţile Elisabetei şi a lui Zaharia, care erau deja bătrâni
în vremea naşterii lui Ioan Botezătorul. Iar pentru că
Zaharia şi Elisabeta erau bătrâni, ei au putut să ajungă
într-o armonie sufletească cu elementul sufletesc
primordial al lui Ioan Botezătorul. Pentru a deschide
calea către o înţelegere a puterii pe care a avut-o
odinioară vocea umană, putere care, în viitor, va atinge
din nou un apogeu, Rudolf Steiner spune, în conferinţa
a VIII-a a ciclului despre Evanghelia după Luca,
următoarele: „În vremea civilizaţiei vechii Indii, de
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exemplu, ceea ce era numit «vindecare» era ceva cu totul
diferit de ceea ce a ajuns să fie mai târziu... . Datorită
faptului că lucrarea asupra sufletului putea să producă
spontan un efect foarte puternic asupra corpului, era
posibil să influenţezi într-o asemenea măsură sufletul
unui alt om, printr-un cuvânt impregnat cu un impuls
de voinţă corespunzător, încât sufletul acelui om putea
să imprime efectul în corpul eteric, care, la rândul său, îl
transmitea mai departe corpului fizic. ... Dar nu este
departe timpul în care va fi din nou posibilă influenţarea
corpului pe astfel de căi.”
În conferinţa a III-a din ciclul „Pietre fundamentale
pentru înţelegerea Misteriului de pe Golgotha”, Rudolf
Steiner spune: „... omul nu va mai fi peste şase mii de ani
aşa cum îl vedem astăzi, la fel cum un om care este astăzi
în vârstă de 20 de ani nu va mai fi în viaţă peste două
sute de ani. Aflăm, prin cercetarea ocultă, că în mileniul
şase femeile vor deveni sterpe şi că procrearea va avea
loc într-un mod cu totul diferit.” Iar în conferinţa a IV-a
din acelaşi ciclu, Rudolf Steiner adaugă: „Şi trebuie să
ţinem cont şi de ceea ce am spus de curând: cercetarea
spirituală arată că în mileniile şase şi şapte va avea loc
un regres al fertilităţii. Femeile vor deveni din ce în ce
mai sterpe. Nu va mai fi posibilă procrearea în felul în
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care are ea loc în prezent; procesul procreării va trebui
să fie ridicat la un nivel mai înalt. Iar pentru ca lumea să
nu decadă până într-acolo încât opiniile vizavi de ce e
bine şi ce e rău să fie tratate ca o chestiune medicală,
pentru ca binele şi răul, discernământul personal în ceea
ce priveşte binele şi răul să nu rămână doar ceva
reglementat de stat sau hotărât printr-o convenţie
umană, pentru a nu se întâmpla aşa ceva în acea vreme
în care ordinea naturală existentă va înceta, din raţiuni
obiective, să mai susţină perpetuarea regnului uman3 –
pentru că, aşa cum femeile ating o vârstă la care
încetează să mai fie fertile, la fel va veni şi pentru regnul
uman o vreme când felul în care are lor procrearea în
prezent va înceta să mai fie posibil – pentru ca toate
acestea să fie preîntâmpinate, în omenire a pătruns
Impulsul Christic.”
În ciclul de conferinţe „Macrocosmos şi microcosmos”,
Rudolf Steiner dezvăluie legătura dintre esenţa umană
şi inimă, pe de o parte, şi, pe de altă parte, dintre esenţa
divină şi laringe. În conferinţa a XI-a, el spune: „În cele
din urmă, trebuie să ne întrebăm: Există, oare, în om ceva
îndreptat către viitor? În conferinţa de ieri am putut
vedea că inima este un organ foarte vechi. Este un organ
care exista, deja, într-o formă cu totul diferită, în etapa
Vechii Luni, iar în etapa Pământ a trecut printr-o
transformare. Pe Vechea Lună nu exista, încă, creierul;
dar inima exista şi, mai mult decât atât, purta în sine
potenţialul unei viitoare transformări. La fel cum floarea
poartă în sine seminţele viitorului fruct, tot aşa şi inima
din etapa Vechii Luni purta în sine inima din etapa
Pământ. Dar astăzi există, oare, în corpul uman, organe
care să ne facă, în mod profetic, cunoscut viitorul? Da,
chiar există. Este adevărat că acestea nu au ajuns, încă,
nici pe departe, la apogeul dezvoltării lor, dar se vor
rafina din ce în ce mai mult şi, după ce alte organe se vor
fi atrofiat, vor atinge o stare mai înaltă, integrându-se, în
cele din urmă, în organismul viitorului om jupiterian. Un
astfel de organ este laringele, care se află, în prezent, la
începutul dezvoltării sale. Forma în care apare acesta
revelează o stare germinală care, cu timpul, se va
transforma în ceva cu totul diferit. Dacă observăm
laringele în raport cu plămânul, putem spune că, într-un
fel, acesta presupune existenţa plămânului, că se
dezvoltă având la bază existenţa plămânului. Dar
devenim conştienţi, în acelaşi timp, şi de faptul că, prin
ceea ce produce laringele său, omul se află, încă, la un
stadiu nedesăvârşit. Unde poate fi găsit, însă, în prezent,
cel mai înalt nivel de desăvârşire umană? În ceea ce îi dă
omului posibilitatea să se numească pe sine „Eu”.
Aceasta este ceea îl situează pe om deasupra celorlalte
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făpturi de pe Pământ. Omul este o individualitate
centrată în jurul Eului său, iar această individualitate este
ceea ce trece dintr-o încarnare în alta. Ne putem uita în
urmă şi să ne cunoaştem viaţa precedentă actualei vieţi
de pe Pământ şi chiar vieţi anterioare acesteia şi putem,
de asemenea, să privim către viitor. Omul duce în
încarnările viitoare doar ceea ce a reuşit să-şi însuşească
prin Eul său. Dacă cineva dintre dumneavoastră ar reuşi
să-şi privească încarnările mai vechi, s-ar regăsi, de
exemplu, încarnat în epoca de cultură greco-latină, în
epoca egipteano-chaldeană, în epoca vechi Persii, în
epoca vechii Indii şi tot aşa. Dar ceea ce face laringele nu
are o legătură cu Eul în felul menţionat mai sus. Ceea ce
face laringele capătă, în fiecare încarnare, o expresie
diferită, prin faptul că omul vorbeşte o limbă diferită; iar
omul nu poartă rezultatul acestei lucrări a laringelui
dintr-o încarnare în alta. Vorbirea nu este, în prezent,
ceva individualizat. În decursul diferitelor încarnări, un
om va face parte din popoare diferite şi va vorbi diferite
limbi, fiecare cu particularităţile sale lingvistice. Este
limpede, aşadar, că vorbirea are o legătură mult mai
puţin intimă cu Eul decât gândirea. Vorbirea nu este
legată indisolubil de adevărata noastră individualitate,
de ceea ce constituie adevărata esenţă a umanităţii
noastre. Vorbirea este ceva ce avem în comun cu alte
fiinţe umane; ea ne este dată prin condiţiile din exteriorul
nostru. Cu toate acestea, nu se poate nega că vorbirea
este ceva prin care se exprimă sinele nostru cel mai
profund, spiritul nostru.
În sunetele cuvintelor sunt imprimate calitatea sentimen telor şi configuraţia gândurilor; laringele este, aşadar, un
organ care ne face posibilă participarea, prin individualitate, nu la o lucrare proprie, ci la o lucrare a Spiritului.
Dacă vorbirea nu ar fi o lucrare a Spiritului, spiritul
omului nu s-ar putea exprima prin intermediul său. Dacă
laringele nu ar putea să capteze în cântec sunetul
provenit de la spirit, sufletul uman nu s-ar putea exprima
deloc prin cântec. Laringele este un organ care dă
expresie activităţilor spirituale, dar nu acelor activităţi
spirituale individualizate. Cercetătorului spiritual,
laringele i se revelează ca fiind un organ prin care omul
este inclus într-un suflet-grup pe care nu-l poate aduce
încă la un stadiu de individualizare; dar laringele este pe
cale de a deveni un vas pentru activităţile individuale ale
omului.
În viitor, omul îşi va transforma laringele până în
punctul în care va putea să exprime, prin acesta, propria
sa realitate individuală. Aceasta este doar o expresie
anticipativă a unui proces la care trebuie să ne gândim
ca fiind formarea unui organ germinal care va trece mai
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târziu printr-o transformare. Dacă ţinem seama de acest
lucru, ne va fi uşor să înţelegem că noi nu avem, ca
indivizi, nicio putere asupra a ceea ce produce laringele
nostru, că aceasta este ceva ce primim prin graţie divină,
ceva în care trebuie să ne cufundăm mai întâi cu propria
individualitate. La fel cum prin Eu suntem înrădăcinaţi
în noi înşine, tot aşa prin laringe suntem înrădăcinaţi în
macrocosmos. Din macrocosmos încă se mai revarsă
către noi ceea ce ne face să fim oameni.
Prin inimă, noi înşine ne facem oameni; prin laringe,
macrocosmosul ne face oameni. Când, la o nouă încarnare, ne cufundăm în microcosmos, ne cufundăm într-un
organism concentrat în jurul inimii, dar acest organism,
această constituţie trupească, este susţinut fără încetare
de către macrocosmos, forţele macrocosmosului se
revarsă în permanenţă în el. Prin laringe se revarsă în
noi, din macrocosmos, cea mai înaltă manifestare a Spiri tului. Acolo se află legătura noastră cu macrocosmosul.
Dar noi nu doar primim în noi ceea ce vine dinspre
macrocosmos, ci, într-o anumită măsură, mai şi înapoiem
ceva, deşi asupra acestui proces nu avem, încă, un
control individual. Ne naştem în sânul unui popor care
vorbeşte o anumită limbă; şi nu avem, încă, un control
individual asupra a ceea ce este caracteristic Spiritului
poporului. Vedem, deci, că ceea ce este spus la începutul
Bibliei conţine în sine un mare adevăr: acela că evoluţia
pământească a omului a trebuit să aştepte până când a
putut fi creată pentru om structura care încununează
aparatul respirator – laringele, creat de Spirit, dăruit de
Dumnezeu Însuşi. «Şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă
şi s-a făcut omul fiinţă vie». Prin aceste cuvinte, este
arătat momentul în care în om s-a revărsat ceea ce are
legătură cu divinul, cu macrocosmosul. Esenţa umană
are legătură cu inima, esenţa divină cu laringele.
Prin faptul că omul nu doar respiră, ci îşi poate şi
transmuta procesul respirator în cântec şi vorbire, care
sunt produse de laringe, el are, în respiraţia sa, o
capacitate care poate ajunge la cea mai înaltă dezvoltare.
De aceea există un temei în a spune că omul este într-o
continuă devenire, că el se va ridica la niveluri spirituale
din ce în ce mai înalte. În filosofia orientală, cel mai înalt
mădular pe care omul, ca Om-Spirit, îl va dezvolta în
viitor este numit «Atma» – cuvânt derivat din «Atmen»
(suflare). Dar omul trebuie să participe el însuşi la dezvoltarea acestui Om-Spirit, chiar începând din prezent,
când acest proces se află, încă, în stare germinală. El
trebuie să lucreze în sensul dezvoltării vorbirii şi cânte cului, care, ca transformări ale procesului respirator,
poartă în sine posibilităţi infinite.”

Antroposoﬁa în lume

Pe lângă rolul vocii Fiinţei Anthroposophia şi a vocii
umane, sunt interesant de observat şi genealogiile din
Evangheliile după Luca şi după Matei. În Luca 1:35 este
scris: „... şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui
Dumnezeu se va chema.” Expresia „Fiul lui Dumnezeu”,
sau, mai exact, termenul de „Fiu” este de cele mai multe
ori o referire la Eu. Dacă ne gândim la Anthroposophia
ca fiind o personificare sau o imagine arhetipală a
sufletului uman, avem în faţa noastră reprezentarea
sufletului uman care dă naştere, în sine, „Fiului lui
Dumnezeu”. Cu alte cuvinte, sufletul dă naştere Eului.
Iar Eul care se naşte parcurge un drum de devenire
printr-o succesiune de încarnări pe Pământul fizic. Când
prezintă genealogia lui Iisus în Evanghelia sa, Luca se
referă în special la Eul uman; de exemplu: „Iisus...
precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli” etc.
Genealogia din Evanghelia după Luca este plasată în
mod intenţionat după Botezul din râul Iordan,
momentul în care Christos s-a încarnat în corpul lui Iisus
din Nazareth. Nu numai cuvintele Evangheliei ne dau o
înţelegere a unor taine profunde, ci şi structurarea sa
revelează adevăruri profunde. În Evanghelia după Luca,
genealogia lui Iisus din Nazareth este plasată în mod
intenţionat „după” încarnarea lui Christos într-o Formă
umană, la Botezul din râul Iordan săvârşit de către Ioan
Botezătorul. Şi, datorită acestui fapt, ea indică direcţia pe
care încarnarea lui Christos a dat-o viitoarei evoluţii a
omenirii. Christos este Cel care conduce Eul, „Fiul”
sufletului, în neîntrerupta sa devenire. Acesta este
punctul în care Luca vrea să ne arate că, intrând într-o
Formă umană, Christos a adus cu sine „Principiul
Originar”, din care fiecare eu uman se poate hrăni şi de
unde fiecare poate să-şi înceapă înălţarea.
În Evanghelia după Luca ne este prezentată o genealogie
care ajunge în urmă până la Adam şi chiar până la
Dumnezeu. Există o deosebire netă între genealogia din
Evanghelia după Luca şi cea din Evanghelia după Matei.
În Evanghelia după Luca nu este pus atât de mult
accentul pe genealogia fizică, ereditară, pentru că, odată
consumat actul concepţiei, corpul lui Iisus nathanic este,
în cea mai mare parte, o creaţie a forţelor active în vocea
spiritualizată a Fiinţei Anthroposophia. Însă în
Evanghelia după Matei este folosit, în întreaga genealogie, cuvântul „a născut”. Modul de descriere a
genealogiei fizice a lui Iisus-Zarathustra este mult mai
marcant decât cel folosit în Evanghelia după Luca.
În Evanghelia după Matei este scoasă în evidenţă, prin
folosirea cuvântului „a născut”, natura fizică a unei
genealogii descendente. Linia ereditară este înşiruită în
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ordine descendentă, ceea ce este semnificativ mai ales
pentru că face aluzie la devenirea istorică a Eurilor
umane, care au coborât din ce în ce mai mult în materie.
De asemenea, este o genealogie care atribuie o deosebită
importanţă „istoriei” trecute a omului. Genealogia din
Evanghelia după Matei este genealogia lui Zarathustra.
Pe de altă parte, în Evanghelia după Luca ne este
prezentată o genealogie care priveşte înspre viitor, deşi
ne aduce, în cele din urmă, înapoi la Adam. Şi face
aceasta, într-un fel, pentru a ne atrage atenţia asupra
timpului în care aveam o conştienţă a Devachanului. Ce
ne lipsea, însă, în stadiile timpurii ale dezvoltării noastre,
era capacitatea de a fi de sine stătători în lumile
spiritului, printr-o conştienţă de „Eu” individualizată.
Conştienţa noastră nu era, în acele timpuri trecute, nimic
mai mult decât conştienţa fiinţelor spirituale mai înalte,
care ne străbătea sufletul. Nu aveam, pe atunci, o
adevărată conştienţă de „Eu” individualizată. Genealogia din Evanghelia după Matei face aluzie la Căderea
omenirii. Doar prin coborârea treptată în adâncurile
materiei am putut noi să dobândim o conştienţă
individualizată. Ne-am îndepărtat din ce în ce mai mult
de lumile spiritului şi ne-am unit din ce în ce mai mult
cu materia şi cu propriul nostru sine. Am putut, în acest
fel, să primim şi să ne dezvoltăm treptat propriul Eu.
Dimpotrivă, Evanghelia după Luca face aluzie la
ascendenţa conştienţei umane şi foloseşte, în acest scop,
termenul de Fiu-Eu pe tot parcursul genealogiei, până la
Dumnezeu. Luca plasează genealogia după momentul
Botezului în Iordan, pentru că, prin coborârea lui
Christos pe Pământ, Eul uman poate să-şi înceapă
drumul de întoarcere la Dumnezeu, drum care se va
întinde de-a lungul mai multor eoni; adică, poate să
evolueze şi să se înalţe în mod conştient în sfere din ce
în ce mai înalte. Odată cu înălţarea omenirii, Pământul,
ca Sfânt Graal, este spiritualizat şi se înalţă şi el în lumile
spiritului. Ducând genealogia înapoi până la Adam şi
apoi chiar până la Dumnezeu, până la Christos, Luca ne
arată, aşadar, că starea noastră de conştienţă se va înălţa
din nou până în sfera Devachanului, va deveni din nou
o conştienţă nemijlocită a spiritului. Dar, spre deosebire
de conştienţa de dinainte de Cădere, noi vom avea atunci
o conştienţă trează în Eu, individualizată, înălţată şi
christificată în deplină libertate. Vom fi dobândit acea
conştienţă adamică străbătută de Eu care poate ajunge în
lumile spiritului până la Christos.
În încheiere, să urmărim cum pune Rudolf Steiner
laolaltă dezvăluirile despre Spiritul Sfânt ca Tată a lui
Iisus, despre Botezul în Iordan şi despre Sophia aflată
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sub Cruce, într-o singură conferinţă, intitulată „Misteriul
de pe Golgotha”4 (2 decembrie 1906):
„Ioan l-a botezat pe Iisus în Iordan. Un porumbel a
coborât atunci din Cer, moment în care a avut loc o
fecundare spirituală. Mama lui Iisus, care este fecundată
aici – cine este ea? Chela, Iisus din Nazareth, îşi
detaşează Eul şi înaltul principiu Manas este fecundat,
primind în sine principiul Buddhi. Înaltul principiu
Manas, care a primit în sine principiul Buddhi, este
Înţelepciunea, Sophia, Mama, care este fecundată de
Tatăl lui Iisus. Numele Maria, care se aseamănă cu Maya,
este, în general, numele Mamei Sale. În primul capitol al
Evangheliei după Luca este scris: «Şi intrând îngerul la
ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har... Şi iată vei
lua în pântece şi vei naşte fiu... Duhul Sfânt Se va pogorî
peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri.»5
Spiritul Sfânt este Tatăl lui Iisus, porumbelul care
coboară şi o fecundează pe Sophia, care era în Iisus.
Scriptura se citeşte, deci, aşa: «Sub Cruce se afla Sophia,
Mama lui Iisus». Acestei mame El îi spune: «Femeie, iată
fiul tău!». El însuşi i-o încredinţase lui Ioan pe Sophia –
care era în El. El l-a făcut pe Ioan fiul Sophiei şi i-a spus:
«Iată mama ta», arătându-i, astfel, că «de acum înainte,
trebuie să recunoşti drept mamă înţelepciunea cerească
şi doar ei să i te consacri». În ceea ce a scris mai apoi Ioan
se afla această Înţelepciune cerească, Sophia, care este
întrupată în însăşi Evanghelia ce-i poartă numele. Ioan a
primit el însuşi această Înţelepciune de la Iisus şi a fost
învestit de Christos cu puterea de a aduce această
înţelepciune pe Pământ.”

Note
1

Nume care desemnează Spiritul lui Dumnezeu. (Nota trad.)

2

Textul ortodox este: „Ce ne priveşte pe mine şi pe tine?”

(Ioan 2:4) – Nota trad.
3

Rudolf Steiner a atras atenţia, în repetate rânduri, că, dacă ar

fi să facem o paralelă între animal şi om, ar trebui să considerăm
fiecare om individual ca fiind o specie în sine. De aceea, în locul
termenului uzual de perpetuare a speciei, am numit perpetuare
a regnului fenomenul prin care se realizează o continuitate de
fond a organismelor fizic-eterice umane. (Nota trad.)
4

Conferinţa face parte din ciclul Misterul creştin, GA 97. (Nota

trad.)
5

Luca 1:28,31,35. (Nota trad.)

Antroposoﬁa / 22

Evenimente

Evenimente interne şi internaţionale
Sanda Dale, Sebastian Stănculescu
Tabără de
autocunoaştere şi
meditaţie, Simeria Veche

Dacă e august, e Simeria Veche. Parafrazând, am putea spune că în luna august a acestui
an Simeria Veche a fost punctul central al manifestărilor antroposofice din România.
Au avut loc în această perioadă trei evenimente: Tabăra de autocunoaştere şi meditaţie,
Simpozionul de tineret şi Workshopul de cercetare metodică în suprasensibil.
La tabăra de autocunoaştere şi meditaţie (3-11 august 2012) 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 goetheaniste provenite din ştiinţa spirituală, iar
după-amiezele au avut loc ateliere de artă biografică. Serile ne-am destins cu nightcafé, 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.

Prezent, simpozion de
tineret cu Yeshayahu
Ben-Aharon,
Simeria Veche

În acest an un nou grup de tineri a preluat organizarea Simpozionului de tineret de la
Simeria Veche (18-24 august 2012), cu sprijinul lui Bogdan Szabo, al Cameliei Oprea şi
al lui Sebastian Stănculescu. Purtând 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, Yeshayahu Ben-Aharon, iar după-masă au avut loc câte două ateliere,
de biografie şi viziune asupra epocilor de cultură prin raportare la cultura prezentă. Seara
au avut loc grupe de discuţii pe tema libertăţii şi karmei şi grupe de exerciţii conduse de
Jeshayahu. În acest an au participat la eveniment douăzeci şi cinci de tineri.

Workshop de cercetare
metodică în suprasensibil

Între 24-29 august 2012 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. Am avut şaptezeci de participanţi din România,
Austria, Germania şi Elveţia. Programul dens a cuprins ateliere coordonate de cele
patru lectori/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.
La Simeria Veche a avut loc o scurtă întâlnire de Consiliu Director care a avut ca
preocupare stabilirea calendarului de activitate pe 2013, situaţia membrilor SAR şi a
membrilor de Clasă.

Evenimente
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Luna septembrie a debutat la Bucureşti (1-2 septembrie 2012) cu Simpozionul de Clasă
dedicat aprofundării celei de-a X-a lecţii, la Casa Rudolf Steiner din str. Vişinilor. În aceeaşi
locaţie, dr. Gheorghe Paxino a susţinut un „Curs de teoria culorilor după metoda
goetheanistă”, între 20-22 septembrie 2012, iar pe 20 septembrie a avut loc o întâlnire de
dialog pentru organizarea unui curs de introducere în ştiinţa spirituală oferit de Societatea
Antroposofică prin studiu ghidat al operelor de bază.

Simpozion de Clasă,
Ora X, Bucureşti
Teoria culorilor,
Gh. Paxino,
Bucureşti

Sărbătoarea de Michael a adunat prietenii în toată ţara: la Bucureşti, Timişoara, Oradea,
Craiova şi Boc (Munţii Apuseni). Astfel, la Bucureşti a avut loc un simpozion cu
următoarele teme: „Gânduri despre Michael” (Ion Păunescu), „Ipostaze ale luptei lui
Michael cu Balaurul” şi atelier tematic „Primul Goetheanum şi jertfa lui Theo Faiss.
Metamorfoze spre al doilea Goetheanum” (Gheorghe Paxino). La Timişoara lucrul s-a
desfăşurat în jurul Imaginaţiunii de Michael şi a semnificaţiei sărbătorii pentru fiecare
dintre participanţi, cu euritmie (Lidia Popescu), pictură socială (Irina Trif) şi contribuţii
personale. Orădenii au petrecut câteva ore minunate în natură, într-o plimbare
inspirativă şi munca la un război de ţesut de grădină împodobit cu roadele toamnei.
Craiovenii s-au adunat pentru o plimbare inspirativă într-o pădure din preajma unei
mănăstiri de lângă Craiova.

Sărbătoarea lui Michael,
Boc, Bucureşti,
Craiova, Oradea,
Timişoara

La începutul lunii octombrie (5-7 octombrie) s-a desfăşurat la Oradea Simpozionul de
aprofundare a lecţiilor de Clasă de la V la VIII, reunind prieteni din Oradea, Timişoara,
Bucureşti şi Cluj-Napoca. Cu această ocazie s-a desfăşurat şi o a doua întâlnire a
Cercului de ştiinţe coordonat de dr. Gheorghe Paxino. Tema întâlnirii au constituit-o
fenomenele electrice, magnetice şi nucleare (fenomene care ţin de aşa-numitul
domeniu al subnaturii) din perspectiva ştiinţei spirituale.

Simpozion de Clasă,
Orele V-VIII, Oradea

Un alt eveniment deosebit ne-a adunat la Bucureşti (26-28 octombrie) şi Cluj-Napoca
(9-10 noiembrie), şi anume seminarul dedicat unor modalităţi de lucru meditativ pe
baza cultului inversat, ca instrumente pentru o nouă cultură socială şi conferinţele
publice „Sufletul românesc între Sophia şi Natura” şi „Bob Dylan – Spiritualitatea din
anii 1960/1970 până astăzi”, activităţi susţinute şi coordonate de prietenul nostru drag
Dirk Kruse (Germania).

Sufletul românesc între
Sophia şi Natura,
Dirk Kruse

Profitând de ocazie, la Bucureşti s-a reunit Consiliul Director al Societăţii Antroposofice
din România pentru a discuta probleme legate de situaţia membrilor SAR, situaţia
financiară a Societăţii şi a cotizaţiilor pe 2012, modul în care putem îmbunătăţi legătura
cu ramurile şi grupele de lucru din ţară, calendarul SAR pentru anul 2013, probleme
specifice legate de admistrarea Casei Rudolf Steiner din Bucureşti.
La Timişoara au continuat simpozioanele dedicate dramelor-mister sub îndrumarea
lui Agenor Crişan; astfel, cea de-a treia întâlnire a avut loc în perioada 26-28 octombrie
şi s-a concentrat în jurul tabloului 7 al primei drame-mister.
Dacă e să ne îndreptăm privirea către viitor, iarna acesta ne mai pregăteşte simpozioane şi întâlniri ocazionate de perioada magică pe care urmează să o traversăm prin
Sdvent şi Crăciun până la Nopţile Sfinte. La Bucureşti se va desfăşura Simpozionul
naţional de Crăciun (21-23 decembrie) având ca temă centrală Evanghelia după Ioan.
Pe plan internaţional rămâne să se întâmple la Dornach (Elveţia) în perioada 26-31
decembrie, pe scena de la Goetheanum, reprezentaţia celor patru drame-mister,
pentru a doua oară în acest an. Dacă vă este posibil, fie că aţi participat sau nu la
evenimentul geamăn din vară, nu rataţi ocazia!

Drame-mister cu
Agenor Crişan,
Timişoara
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Relaţia mea cu natura
Laura Zaharia
Privind retrospectiv, natura a fost întotdeauna, pentru
mine, spaţiul cel mai apropiat de a fi o „Casă”, locul în
care, întorcându-te, revii la ceea ce eşti tu, la propria fiinţă
şi la ceea ce este adevărat, revenire care îţi aduce armonie
între cele două, atât de necesară pentru echilibrul nostru
şi pentru situarea în raport cu existenţa.
Relaţia cu natura a făcut din constantele fiinţei şi vieţii
mele surse de adevăr care, odată cu evoluţia conştientă
şi ordonată a acestei relaţii, au dobândit complexitate şi
profunzime. Şi n-aş putea spune că acestă „ordine” am
dobândit-o printr-o metodologie, despre care oamenii
adesea întreabă, ci metodologia mi-a fost dăruită prin
această relaţie cu sursa cea mai apropiată şi mai autentică
a descoperirii unei ordini, natura.
Dispoziţia atât de specială pe care ne-o conferă felul în
care ne punem în legătură cu noi înşine, cu Ierarhiile care
au contribuit la crearea a ceea ce suntem – relaţie pe care
o trăim atât de direct şi autentic când suntem copii – a
constituit una dintre acele constante din viaţa mea pe
care am regăsit-o în atâtea moduri, specifice etapelor din
viaţă, dar, în acelaşi timp, întotdeauna aceeaşi, regăsită
mereu şi păstrată în timp, mereu împlinindu-mi fiinţa
mai mult, prin specificul relaţiei cu natura, ceea ce aş
identifica acum ca fiind legătura cu fiinţele spirituale şi,
în acelaşi timp, situarea faţă de sine, specifică stării
inspirative.
De mic copil, lumea exterioară şi mai ales ceea ce oamenii
înţelegeau să facă din ea, din viaţă, în general, le-am
perceput ca fiindu-mi foarte străine – nimic neobişnuit
pentru un copil, s-ar putea spune. Aceasta m-a făcut să
îmi petrec încă şi mai mult timp în singurul refugiu care
îmi oferea ceea ce eu simţeam ca fiind real, adevărat –
natura. Aici m-am deprins, de-a lungul anilor, să păstrez
adevărul fiinţei mele, pe care legătura cu natura şi fiinţele
din natură mi-l dezvăluiau întotdeauna la fel de autentic
şi viu cum îl vieţuiam nemijlocit în anii copilăriei.
Legătura pe care am păstrat-o la fel de preţioasă şi mereu
prezentă în copilărie, ca şi mai târziu, cu natura, a
menţinut în fiinţa mea, ce devenea tot mai conştientă,

permanenţa şi natura legăturii pe care omul o are cu
celelalte fiinţe spirituale, vieţuirea acestor raporturi şi
legături, nevăzute poate, ca fiind adevărata ţesere a vieţii,
în care descoperi esenţa acesteia ca avându-şi izvorul în
cea mai inocentă şi altruistă formă de iubire. Acestea leam păstrat permanent, tot mai bine conturate, mai
dezvoltate şi mai conştiente, ca alcătuind adevărata viaţă,
mereu simţindu-le mai reale decât ceea ce se înţelegea în
accepţiunea oamenilor care mă înconjurau. Tot ceea ce
viaţa îmi oferea desfăşurându-se, am trăit, am înţeles şi
m-am raportat în funcţie de aceste relaţii şi întreţeseri
nevăzute ochilor exterior, între adevărul şi situarea fiinţei
proprii faţă de adevărul celorlalte fiinţe spirituale, pe care
le deprinsesem în natură.
În anii care au urmat, în perioada adolescenţei, am
încercat să stabilesc cât mai precis şi deferenţiat, în noţiuni
proprii, deoarece până atunci nu întâlnisem încă nimic
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sufletească ce m-au condus mai sigur mai departe de
acest drum.

asemănător la altcineva, toate elementele acestor
experienţe, toate legăturile şi raporturile dintre ceea ce
pentru mine constituiau certitudini, pe care întâlnirile şi
experienţele din natură mi le confirmau, cu tot ce se
adăuga ca elemente noi în creşterea mea, în raport cu
viaţa şi lumea.
Aceleaşi principii extrase din viaţa sufletesc-spirituală au
continuat să devină baza pentru evoluţia mea ulterioară,
respectiv a formării mele ca filolog, care a prilejuit una
dintre marile întâlniri din viaţa mea, aceea cu opera lui
Goethe. În metoda observării fenomenologice goetheaniste am descoperit, pentru prima dată până atunci, un
mod de abordare în esenţă atât de asemănător cu
„sistemul” pe care mi-l creasem, şi care se aplica pe cât
de fundamental, pe atât de natural, domeniilor vieţii. Pe
moment nu am realizat pe deplin importanţa acestei
întâlniri, dar întreaga semnificaţie a metodei gotheaniste
şi legătura acestei lecturi cu sensul strădaniilor mele
aveam să îl descopăr trei ani mai târziu, când am parcurs
Teoria cunoaşterii la Goethe, una dintre primele cărţi de
Rudolf Steiner pe care le-am citit. Tot ea mi-a oferit şi
posibilitatea de a-mi verifica propriile experienţe şi
concluzii cu privire la natura şi procesele gândirii.
Pe Steiner l-am descoperit relativ târziu, la 23 de ani,
când am început să mă întâlnesc destul de regulat cu
grupul din Craiova. Dintr-odată, o întreagă perspectivă
asupra vieţii, un mod de abordare cu legităţile lui
proprii, sensuri profunde ale acestor procese şi fenomene
din oameni, natură, Cosmos, mi se înfăţişau într-un
tablou pe cât de grandios, pe atât de exact, detaliat,
diferenţiat şi coerent. Pentru prima dată, ceea ce pentru
mine constituiau adevăruri cercetate, verificate iarăşi şi
iarăşi, consolidate până atunci, îşi găseau o expresie atât
de exactă în contexte atât de complexe, ce îmi oferea o
terminologie şi o bază pentru tot ce experimentasem! În
Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? am
găsit descrierea explicită a drumului parcurs până atunci
şi mi-a oferit elementele implicate în observarea

În anii următori, plimbările inspirative în natură au
devenit nu doar un obicei, ci o necesitate, la început
intimă, personală, de a-mi consolida propria fiinţă, în
echilibrul ei, de a mă situa faţă de ea, faţă de Tot, dar şi
de a vieţui realităţile suprasensibile ale proceselor şi
fenomenelor, de a le înţelege sensul, incursiuni ce m-au
condus de la adevărul şi sensul propriei fiinţe către ceea
ce lumea spirituală avea nevoie de la mine, ca om.
Treptat, devoţiunea faţă de aceste realităţi vii, veneraţia
pe care o exersasem de atâtea ori de copil, a devenit
iubire în dăruirea completă pentru ceea ce se dorea a fi
descoperit, după capacităţile mele. Observarea
sufletească în natură ne prilejuieşte vieţuirea dimensiunii
cosmice a fiinţei noastre, înţelegerea raportului just pe
care îl avem cu fenomenele şi spiritul timpului, cu
intenţia divină ce se manifestă prin voinţa ce ni se poate
revela în această dispoziţie de devoţiune. Importantă în
această perioadă şi pentru anii următori a fost întâlnirea
cu Dirk Kruse, care mi-a oferit şansa de a avea constant
termeni de comparaţie pentru rezultatele mele, mai multe
perspective asupra metodelor de cercetare folosite (care
s-au dovedit a fi atât de asemănătoare!) – o colaborare atât
de bine-venită.
Şi astfel, cercetările mele în natură s-au extins, au evoluat
sub conducerea lumii spirituale, pe care am învăţat să o
las să mă călăuzească în cercetare spre ceea ce este
necesar, să o ascult la fiecare pas în stările specifice
observării sufleteşti (deşi imaginaţia, inspiraţia, intuiţia
se succed de obicei astfel, culminând cu vieţuirea
Christosului eteric, aceasta îşi are la rândul său propriul
sens şi te poate conduce către o nouă imaginaţiune,
urmată de intuiţia unor aspecte esenţiale ce duc la
împlinirea sensurilor surprinse de-a lungul unei astfel de
observări, răspunzând întotdeauna necesităţii şi
particularităţii timpului). O vreme am vieţuit astfel
cursul anului în natură, observând felul în care marile
procese cosmice se manifestă în conlucrarea, mereu în
armonie cu înaltele intenţii spirituale, plină de sens, în
fiecare perioadă din an, între lumea spirituală şi cea
pământească, cum acestea se manifestă în procesele
spirituale, astrale, eterice, până la modul în care Ierarhiile
şi fiinţele Pământului fac ca acestea să se împlinească.
Am înţeles astfel mai bine cum Pământul şi Omul
evoluează similar, sub efectul aceloraşi tipuri de forţe
provenite din aceleaşi impulsuri ale Ierarhiilor, din
intenţie spirituală, pe care le putem observa, al căror sens
îl putem surprinde, şi cu care, conştientizându-le, ne
putem armoniza. Curgerea sufletesc-spirituală între
spaţiile sufleteşti în care rezidă substanţă sufletească
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divină – cultivată şi dezvoltată conştient prin viaţa
meditativă, prin observare sufletească – poate da naştere
unei noi arte sociale, în care în faptele noastre acţionează
liber şi viu Impulsul Christic şi necesităţile spirituale ale
timpului. Comuniunea sufletească întru Christos între
oameni şi fiinţele spirituale înalte poate fi adusă acum şi
fiinţelor elementare, ce o intermediază din conştienţa
oamenilor.
În ultimii ani, în mod necesar, observării legăturilor
dintre marile cicluri ale anului şi evoluţia Pământului şi
a Omului s-a adăugat modul în care „faptele” săvârşite
de Christos îndeosebi între Botezul din Iordan şi Înălţare,
influenţează acestea în mod direct. Urmărind procesele,
şi forţele ce stau în spatele lor, intenţiile spirituale, fiinţele
spirituale conducătoare şi conlucrarea lor, putem
înţelege contemplând, experimentând direct, felul în care
Fiinţa Christică Solară se manifestă în ritmurile
Pământului, în diferite stadii de evoluţie. Meditaţia în
mijlocul naturii (în mod special meditaţia Crucii cu
trandafiri şi cea christică) au adus stabilitate şi claritate
în acest raport, deschizând noi porţi. Vieţuirea acestor
realităţi atât de profunde şi de semnificative, repetat, pe
parcursul a trei ani, m-a condus mai departe, către ceea
ce consider a fi cea mai importantă realizare în vieţuirea
naturii, a cursului anului, a raportului Pământ-OmChristos, care vine în împlinirea evoluţiei Pământului şi
a menirii noastre ca oameni, ca fiinţe spirituale: a învăţa
să aducem propria contribuţie, în raport cu specificiul şi
necesităţile fiecărei perioade, în deplină conştienţă a
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fiinţei tale şi a situării ei cosmice. Calea Noilor Misterii,
inaugurată de Christos însuşi pentru evoluţia
Pământului şi a Omului, este lăsată acum în sarcina
oamenilor. Christos a deschis altarul pentru oameni la
Cina cea de Taină, iar acum altarul îşi aşteaptă menirea
– sufletele omeneşti să devină altare pentru lumea
spirituală, pentru înfăptuirea Sacramentului. Trăirea în
natură ne deschide o poartă către Patria noastră
spirituală, care la rândul ei ne-a deschis o altă poartă, a
Pământului, devenită Casă a lui Christos, o casă comună
în care trăieşte conştienţa misiunii şi aşteaptă darul de
spirit şi din partea Omului, pentru a se desăvârşi în noile
forme ale viitorului. În conştienţa cosmică pe care Tatăl
o coboară prin Fiu şi pe care o putem afla în natură, se
întâlneşte aşteptarea ca Omul să se alăture în creaţie
conştient. Odată cu lumina coborâtă de Sophia pe
Pământ, ceva din substanţialitatea fiinţială (eterică) a lui
Christos îmbibă Pământul (iar acesta va trebui să fie
asimilată prin intermediul oamenilor în evoluţia viitoare)
pentru a fi primită în armonia iubirii Persephonei.
Iubirea devine instrument de creaţie; iubirea noastră
împreună, în iubirea Lui, ţese în etericul Pământului.
Aurul spiritual al Pământului întâlneşte aurul spiritual
christic coborât prin razele lui Michael. Impulsul Christic
din om întâlneşte Forţele Christice din afară prin
Michael, care îi vorbeşte inspirativ. Prin noi, în deplină
conştienţă şi voinţă liberă, în curgere devoţională,
Pământul poate şi va trebui să lumineze spiritual din
sine.

Apariţii editoriale
Fiinţele nevăzute
Sebastian Stănculescu
Menirea omului este de a deveni cetăţean conştient al lumilor sufleteşti şi spirituale, iar
pentru a se apropia de ceea ce îi cere viitorul, el trebuie să dezvolte treptat capacitatea
de a comunica cu fiinţele spirituale.
Fiinţele elementale evoluate ne cheamă necontenit, zi şi noapte, spre trezire. Aşteptarea
lor este una grea şi uneori dureroasă. Însă Sufletul Pământului are încredere că
seminţele bune plantate în inimile oamenilor vor rodi într-o bună zi, pentru a înflori în
inimi treze care pot lumina viaţa Pământului.
Peste tot unde păşim, vrând-nevrând, ne întâmpină fiinţe care aşteaptă cu o sete
uriaşă, cu o aşteptare milenară, ca omul să poată dărui Naturii lumina inimii sale,
străluminate de experienţe spirituale autentice. Pitici, zâne, gnomi de copac şi de
peisaj, toţi privesc spre oameni cu o aşteptare tot mai arzătoare de a găsi în noi inimi purtătoare de adevăr,
de iubire şi de înţelepciune.
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Introducere în economic
Christopher Houghton Budd
Traducere: Dan Botez
(partea a II-a)

6. Natură – Om – Spirit
Procesul economic poate fi înţeles doar atunci când omul
conştientizează că fiinţa umană, prin natura sa, ţine de
două lumi – lumea naturală şi lumea spiritului. În mod
corespunzător, economicul are două sarcini – să obţină
din natură lucrurile necesare pentru viaţa umană
materială (bunuri) şi să obţină din spiritual capacităţile
necesare pentru dezvoltarea/progresul/desfăşurarea
individuală (capital). Cu aceste două gânduri în minte,
este imposibil să vorbeşti despre munca umană ca fiind
o categorie economică. Căci nu este aşa. Desigur, omul
trebuie să lucreze la dezvoltarea abilităţilor sale. O
persoană care nu lucrează niciodată cu lemn, nu va
deveni un tâmplar. Se subînţelege faptul că omul trebuie
să lucreze. Dar munca nu este lucrul principal. Lucrul
principal este desfăşurarea şi dezvoltarea individului.
Din punct de vedere economic, aceasta necesită capital:
în cele de trebuinţă pentru exprimarea capacităţilor, ceva
asupra căruia să se acţioneze. Nu putem opri oamenii să
se exprime printr-o muncă de un anume fel, dar putem
călăuzi accesul lor la capital. Munca nu este parte din
economic. Atunci când tratăm munca asemenea unei
categorii economice, ascundem vederii noastre adevărata
relaţie dintre capital şi individ. În loc să cumpărăm
munca, ar fi mai bine ca individul să fie capitalizat.
Pentru înţelegerea procesului economic, nu este necesar
să folosim cuvântul „muncă”; într-adevăr, este esenţial
să nu facem aşa.
Economiştii moderni vorbesc despre Teren, Muncă şi
Capital. Acest fapt ne induce în eroare. Căci munca nu
este o categorie economică. Categoria economică este
omul ca atare1, ca individ în dezvoltare, cu capacităţi şi
nevoi, necesitând capital şi bunuri. Chiar mai mult, de
vreme ce „terenul” este consimţit în realitate să însemne
„natură”, fraza Teren – Muncă – Capital poate fi înlocuită

prin Natură – Om – Spirit. („Spirit” – pentru că am
constatat deja: capitalul aparţine acestui domeniu.) Utilizând fraza Teren – Muncă – Capital, economiştii moderni
se focusează în mod greşit. Se focusează doar asupra
lumii naturale, în vreme ce sarcina economicului este
legată, de asemenea, de lumea spiritului. Momentul
economic „originar” este păstrat în minţile noastre, atunci
când vorbim de Natură – Om – Spirit. Cu această frază,
putem pătrunde în Economicul Aplicat, fără să pierdem din
vedere forma-gând fundamentală de Economic Conceptual.
Pornind de la ideea de Natură – Om – Spirit, putem
începe să formulăm aspecte sau probleme economice mai
specifice. De exemplu: Cum sunt create, de fapt, valorile?
Sunt doar două moduri posibile. Unul este prin transformarea naturii (transformarea unui lemn într-o masă);
celălalt este prin transformarea muncii, prin îmbunătăţirea mijloacelor şi metodelor de producţie (o mai mare
precizie a uneltelor). Compania Ford Motors nu face doar
maşini; politica sa este una de „îmbunătăţire continuă”.
Primul proces de creare de valoare este direct – modelarea fizică a naturii (producerea de maşini). Al doilea
proces este indirect şi invizibil (îmbunătăţirea designului).
Valorile create prin primul proces devin „bunuri” în
circuitul economic. Cele create prin cel de-al doilea, devin
„capital”. Aceste două lucruri apar în ansamblul procesului economic. Totuşi, deşi din punct de vedere
economic, capitalul este cedat prin procesul de schimb, nu
este posibil să cunoaştem în nicio exemplificare economică
concretă care este valoarea-capital şi care este valoareamarfă. Nu avem nicio modalitate reală de a cunoaşte cu
exactitate cui aparţin acestea. Pe baza percepţiei noastre
senzoriale, putem spune doar că atât capitalul cât şi
bunurile ne aparţin nouă tuturor. Aceasta este concluzia
economică cu privire la proprietatea asupra capitalului şi
a bunurilor. Observaţi, vă rog, că este cu adevărat
echitabil. Un economic autentic nu va fi niciodată în
contradicţie cu aspiraţiile sociale ale umanităţii.
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7. Achiziţia de mărfuri / Cedarea
de capital
Din punct de vedere economic, bunurile vor să fie
consumate, să se întoarcă în natură, iar capitalul vrea să
se întoarcă la spirit, să fie consumat în dezvoltarea
omului individual. Prin urmare, bunurile trebuie să fie
vândute; iar în acel moment, ele părăsesc circuitul
economic. În acel moment, tehnic vorbind, ele devin
„obiecte de uz curent”2. Considerând lucrurile din toate
punctele de vedere, acest aspect al procesului economic
îşi găseşte expresia exactă în societate – în exemple
nespecifice, dar care exprimă un adevăr evident, vizibil,
cum ar fi înclinaţia morcovilor spre descompunere şi a
fierului spre a rugini. Cu excepţia cazurilor extreme de
penurie, bunurile nu cresc valoric atunci când sunt
depozitate. Astfel că ceea ce facem cu bunurile este mai
mult sau mai puţin benefic. Le creăm, le schimbăm în
cadrul procesului economic şi le folosim. Ele urmează un
traseu în societate în acord cu natura lor economică.
Cursul capitalului în viaţa socială oglindeşte pe cel al
mărfurilor în circuitul economic. Capitalul este produs
de către spirit (prin politici de îmbunătăţire continuă) şi
este consumat de către spirit (în dezvoltarea individului).
Termenul tehnic pentru convertirea bunurilor în mărfuri
este achiziţia (cumpărarea); termenul ce ţine de
momentul în care capitalul trece de la un lucru-produsde-către-spirit la un lucru-consumat-de-către-spirit este
darul (cadoul). Este dar, pentru că trebuie să facă o
ruptură completă cu trecutul şi să se predea viitorului.
Nu este nimic în trecut care să comunice care va fi
utilizarea viitoare a capitalului. Nu ar trebui ca darul să
treacă spre mai departe însoţit de intenţii implicite, altele
decât scopul său inerent de a dezvolta capacităţi. Care
sunt aceste capacităţi şi în ce direcţie vor fi ele angajate
nu poate fi cunoscut economic. Este dar, pentru că prin
dar se înmânează ştafeta spre mai departe, putem spune,
având încredere în cea mai bună strădanie a următorului
alergător.
Totuşi, calea pe care o urmează capitalul în societatea
modernă cunoaşte prea puţin din aceste lucruri. Cumpărăm şi vindem capital, îl depozităm, îl păstrăm, îl deţi nem, îl cedăm prin moştenire, îl folosim să-i controlăm
pe ceilalţi oameni. Pe scurt, facem orice, mai puţin ceea
ce ţine de natura sa adevărată. Faptul că dăm capitalului
un context fals se află în spatele întregii competiţii
(rivalităţi) sociale a vremurilor noastre. Până când
capitalului nu îi va fi destinat un curs în societate care să
oglindească natura sa economică reală, reprezentând
izvorul originar al viitorului umanităţii, nu vor fi
rezolvate tensiunile epuizante din lumea de azi.
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Bunurile, aşa cum am spus deja, urmează un curs social
mai mult sau mai puţin adevărat din punct de vedere
economic; însă nu şi capitalul. Utilizarea eronată a
capitalului este mediul prin care gândirea economică
necorespunzătoare falsifică societatea.

8. Rolul social al capitalului
Capitalul nu este o sumă de bani. Atunci când avem
nevoie de capital pentru a porni o afacere, de exemplu,
acesta nu este suma de bani de care avem nevoie la fel
de mult ca şi lucrurile pe care le vom cumpăra cu banii –
fabrici, maşini, stocuri etc. Cu alte cuvinte, avem nevoie
de folosirea naturii într-o formă sau alta, oricât de
abstract şi îndepărtat ar putea părea. Cu această parte a
naturii vom lucra în mod transformator, creând ceva nu
doar de dragul producţiei, ci ca o exprimare a Sinei
noastre. Fără capital, exprimarea Sinei proprii şi dezvoltarea individuală sunt imposibile. În acest sens,
capitalul poate fi o pensulă sau un utilaj; poate fi stocul
de marfă pentru un magazin sau dreptul de minerit
asupra unui filon de minereu. Ceea ce transformă natura
în capital este faptul că acesta este folosit să dezvăluie,
să reveleze spiritul din noi. Astfel, capitalul este o
funcţie, o intenţie, un moment în timp. Nu este niciodată
un obiect fizic, vizibil. El există în virtutea spiritului din
noi ce urmăreşte să stăpânească natura. Ca atare, el apare
pe de-a-ntregul invizibil, fără intenţie sau efort din
partea noastră. Într-adevăr, nu poate fi altfel. Fiecare
exemplificare economică dovedeşte producerea
capitalului.
Cât de misterios şi de înţelept este faptul că în confluenţa
nevoilor noastre materiale creăm baza economică pentru
realizarea dezvoltării noastre spirituale. Cât de independent şi autonom este acest fapt – cât de autosuficient! Nu
autosuficienţa superficială şi iluzorie a obişnuinţei
moderne, ci adevăratul autosuficient – ce se regenerează
pe sine pentru întotdeauna. Acolo unde este producţie,
este capital. Cum altfel ar putea fi ca în societatea noastră
modernă 16% din populaţie să producă bunurile ce
constituie baza bunăstării comune tuturor?3 Capitalul nu
este doar creat prin producţie, ci este creat în abundenţă.
În data statistică de mai sus, se arată că o persoană
produce suficientă îndestulare pentru alte şase. Acest
raport se lărgeşte tot mai mult în relaţie cu „cantitatea”
de dezvoltare spirituală transferată în producţie. Cu cât
mai mult se aplică o politică de îmbunătăţire continuă,
cu atât mai mult este creat capital. Ideea că s-ar putea să
se manifeste un deficit de capital sau că acesta ar fi limitat
în sens finit este o iluzie. Dacă el ar fi astfel, ar trebui să
ne punem întrebarea: Unde s-a dus capitalul? Din punct
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de vedere economic, el există în felul în care am spus. El
dispare în mod social sau, mai exact, se deghizează.
Relaţia capitalului cu dezvoltarea individului este
evidentă, în mod istoric. În istorie, simultan cu apariţia
capitalului ca şi lucru identificabil prin el însuşi, avem
apariţia conştienţei individuale. Vine o vreme în
dezvoltarea umană când nu mai este posibil pentru ego
să subziste în matricea socială, format şi ghidat de valori
exterioare. El trebuie să-şi găsească drumul şi valorile
proprii. Pentru a face aceasta, trebuie să se elibereze de
matricea originii sale şi s-o abordeze dinspre exterior.
Ceea ce s-a desfăşurat nerostit, trebuie acum să devină
conceptualizat şi abstractizat. Apare capitalul ca nume4.
Acest element, ce-a existat dintotdeauna, devine
numit/botezat. El poate fi numit doar de către egoul
uman şi doar atunci când egoul se emancipează din
existenţa inconştientă. Astfel ajunge să-şi cunoască
numele. Cuvântul „capital” nu este rezultatul unui
consens vocabularistic; este un fapt interior. Egoul
emancipat ştie că poate să reintre în matricea socială doar
prin capital.
În acest punct, este important să nu cădem în cursa de a
vorbi despre „capitalişti”, ca şi cum numai anumiţi
oameni – şi doar o câţiva dintre ei – pot cunoaşte sau
deţine utilizarea capitalului. Această idee este creată de
continuitatea unei ordini sociale vechi în cadrul unor
condiţii economice radical modificate. Ea este în mod
fundamental falsă. Capitalul aparţine şi gravitează către
spiritualul din noi, nu către poziţia socială, pe baze de
descendenţă sau putere. Iar spiritul lucrează în fiecare
om. În măsura în care acest fapt devine cunoscut, oricine
va înţelege nevoia de capital. În viitor, societatea va
ajunge să trăiască acest fapt. Atunci, fiecare individ va fi
capitalizat: nu doar câţiva, iar restul lăsaţi pe salarizare.
Marea promisiune şi marele potenţial al capitalului este
că întotdeauna caută noul în fiinţa umană, unicitatea
spiritului ei.
Capitalul nu cunoaşte limitări de clasă, politice sau
sociale. Singura sa graniţă este conştiinţa economică. El
ne cheamă să ne trezim din punct de vedere economic,
să recunoaştem contribuţia cu care suntem datori faţă de
societate şi să i se măsoare valoarea pentru restul
umanităţii. Este un lucru neobişnuit, dar doar cel care are
nevoie de capital poate şti de cât de mult este nevoie şi
pentru cât timp. Ceilalţi pot şti doar de cât de mult au ei
nevoie şi pentru cât timp, sau, exprimat din punctul de
vedere opus, ei pot şti doar de cât de mult ei nu au
nevoie, prin urmare, de cât de mult capital se pot
dispensa, punându-l la dispoziţia altora şi pentru cât
timp. În ultimă instanţă, chiar şi dispensarea de capital
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este un neadevăr. El poate fi doar extras. Pentru a fi în
acord cu natura capitalului, am avea nevoie de un fond
în care să fie pus tot capitalul şi din care oricine poate
extrage pe baza a nu cât de mult doreşte, ci a cât de mult
garantează. A cunoaşte cât de mult capital doreşte cineva
este o consideraţie egoistă, încă. Dar a cunoaşte cât de
mult garantează acea persoană necesită conştiinţă
economică – abilitatea de a vedea ce va rezulta ca valori
economice din folosirea capitalului, în cazul respectiv.
Conştiinţa personală este în acest fel dusă în întregul
procesului economic şi dezvoltată dincolo de activitatea
persoanei respective. Acest fapt poartă în interiorul său
o consecinţă profundă. A cunoaşte cât de mult capital
garantează o persoană prin sine însuşi înseamnă că se
recunoaşte reponsabilitatea socială a capitalului. Dacă
am fi dorit să atingem sursa adevăratei acţiuni sociale în
economic, am fi făcut capitalul disponibil în concordanţă
cu estimarea propriei noastre valori.
Capitalul şi procesul economic de care aparţine acesta nu
este în niciun caz opus progresului social. Din contră,
echilibrează emanciparea individului cu responsabilitatea socială implicită. Luând acest potenţial ca şi
etalon, putem simţi tragedia şi neîmplinirea destinului
din vremurile noastre. Dacă am plasa capitalul în
societate în conformitate cu natura sa economică, el ar
putea genera doar aspiraţii sociale. Una din minciunile
vremurilor noastre este ideea conform căreia capitalul
este antisocial.
Unde ar trebui să meargă capitalul, în mod social? A
răspunde la această întrebare afirmând că el va gravita
spre capacităţile umane este prea general. În termeni
specific individualizaţi, capacităţile umane se exprimă
diferenţiat, desigur, dar unele din cele mai clare
destinaţii pentru capital sunt şcolile, universităţile,
spitalele, teatrele – pe scurt, toate acele laturi ale societăţii
care nu sunt producătoare de bunuri, ci de aptitudini.
Vorbind economic, în domeniul naturii, valorile ar trebui
să fie schimbate unele pentru altele ca mărfuri. În
domeniul spiritului, de asemenea, valorile ar trebui să
fie schimbate unele pentru altele, dar ca daruri. Când
bunurile sunt schimbate (prin vânzare-cumpărare) apare
plusvaloare, ca şi cum ea ar fi acordată/conferită. În mod
corespunzător, cantitatea de capital dată către spirit va
fi întotdeauna mai mică decât ceea ce spiritul produce ca
noi aptitudini. Acest proces, care fizic este imposibil, la
modul spiritual este o realitate.În mod spiritual, cu cât o
cupă devine mai goală, ajunge mai plină. Procesul
economic este o expresie a acestei legi invizibile.
Aceasta, iar nu darurile „speciale” ale câtorva capitalişti,
este ceea ce permite umanităţii să progreseze. Faptul că,
în istoria recentă, un mic număr de oameni au dat

Antroposoﬁa / 30

naştere la eliberarea unei cantităţi imense de capital, nu
este atât un atribut al abilităţilor lor, cât al imposibilităţii
lor de a ajunge la înţelegerea înţelepciunii procesului
economic. Când luăm în considerare problema
capitalului la acest nivel, putem începe să simţim că
scopul său social implicit este revelat de către o
înţelepciune divină. Cunoaştem astfel nu doar darurile
„speciale” ale unora, ci miracolul ce conlucrează în
întreg, cât şi proximitatea zeilor.
În acest fel, capitalul ne educă în mod discret pe căile
lumii spirituale. Astfel, acest fenomen atât de
„nespiritual” ne aduce în centrul societăţii materialiste,
ateiste, egoiste chiar etosul pe care o astfel de societate
începe în cele din urmă să-l caute – o conştientizare a
spiritualului, un simţ al divinului, precum şi altruismul.
Capitalul în sine este dincolo de orice condamnare. Dar
ce oglindă este el pentru sufletul uman! Cu câtă grabă
am dotat capitalul cu un context fals esenţei sale, astfel
încât în „forţele capitalului” avem scuza prin excelenţă
pentru abdicarea de la responsabilităţile noastre sociale
ca fiinţe individuale conştiente. Într-adevăr, capitalului
i se poate acorda un context mai îndreptăţit numai dacă
şi numai atunci când înţelegem sarcinile sociale ale
timpului actual. Preocuparea cea mai înaltă a fiecărui
economist şi sociolog ar trebui să fie de a pune
întrebarea: S-a întemeiat o relaţie adevărată cu capitalul?
În măsura în care aceasta nu s-a realizat, oamenii vor
vorbi de forţele sociale ca fiind lucruri în afara lor şi, prin
urmare, incontrolabile.
Este timpul să ne întoarcem la economicul în sine.
Această digresiune a fost necesară nu doar pentru a pune
capitalul într-o anumită lumină, ci şi pentru a arăta că
economicul nu poate fi privit separat de societatea ca
întreg. Economicul radiază în afară, ca să spun aşa, până
când se pierde în ordinea socială. Economicul descrie o
relaţie aparte între umanitate, lumea spirituală şi natură.
Cu cât explicităm mai mult economicul, cu atât mai mult
ne pierdem, ne adâncim în consideraţii despre aceste trei
domenii.

9. Reciprocitate
Prin reiterarea şirului Teren – Muncă – Capital cu
Natură – Om – Spirit, scopul nostru a fost de a găsi un
limbaj care să servească asemenea unui memento
permanent al momentului economic originar din care a
evoluat întreaga viaţă economică şi prin care corpul
economicului este în realitate o elaborare în gândire.
Pentru a merge mai departe în economic, avem nevoie
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să însumăm tot ceea ce s-a spus cu privire la interrelaţionarea şi unitatea esenţială a naturii şi spiritului.
Conceptul de care avem nevoie pentru a face aceasta este
cel de reciprocitate. Procesul economic îşi dobândeşte
perpetuarea prin faptul că toate elementele sale sunt în
relaţie de reciprocitate. Creăm valori prin exprimarea
capacităţilor noastre. Schimbul valorilor se face prin
cedare de capital. La rândul său, capitalul determină noi
capacităţi. Nu este doar un proces circular. Este un
proces complet, un proces autosuficient, capabil de
elaborare, dar neadmiţând niciun fel de altă componentă
esenţială.
Procesul economic este un întreg organic, capabil să-şi
menţină viaţa proprie, până când oamenii intervin în el.
Căci noi avem puterea să îmbolnăvim acest proces, să-l
otrăvim. Aceasta facem, dacă gândirea noastră
economică este necorespunzătoare. Noi generăm fapte
antieconomice. Cu ceea ce contribuim astfel în procesul
economic nu este bolnăvicios în sine. Umanitatea,
mulţumim lui Dumnezeu, nu are puterea de a corupe
arhetipurile. Dar îi poate da pe Pământ o exprimare falsă,
astfel încât, acolo unde ordinea ar trebui să prevaleze,
consecinţa este dezordinea. Iar atunci când procesul
economic este îndrumat greşit, întreaga ordine socială
este adusă într-o stare instabilă.
Ideea reciprocităţii este vizibil absentă din economicul
modern. Şi nu din cauză că acest cuvânt este neînţeles
sau chiar uzat/învechit, ci din cauză că semnificaţia sa
profund transcendentă este neabordată încă.
Reciprocitatea nu este o invenţie. Nu este ceva pe care
noi trebuie s-o concepem, s-o inventăm. Pur şi simplu,
ea există. Viaţa ar fi imposibilă fără ea. Sarcina noastră,
sarcina economiştilor este de a o înţelege şi de a permite
exprimarea sa.
Un alt mod de a enunţa reciprocitatea este de a vorbi
despre „autoechilibrare”. Producţia faţă de sine însuşi
este în dezechilibru (după cum bine arată societatea de
consum modernă); ea trebuie să fie echilibrată prin
consum. A produce morcovi cauzează dezechilibru în
natură, pe care ea îl remediază prin procese de
degenerare, de descompunere. În viaţă totul este născut
pentru a muri, moare pentru a se naşte. Procesul este
nesfârşit.
Motivul pentru care dezvolt această idee este că
economicul modern gândeşte în termeni de forţe
exterioare şi de lucruri finite. Acestea induc epuizarea
resurselor nereutilizabile, aparent lipsit de conştienţa
faptului că modul de viaţă care le consumă atât de
iresponsabil generează o nouă cultură, care pune prea
puţin accent, de exemplu, pe producţia de petrol.
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Economicul modern eşuează, de asemenea, să aducă în
conştienţă tensiunile sociale debilitante create de
funcţionarea sa. În aceste cazuri, reciprocitatea acţionează socioeconomic; adică are un efect asupra societăţii
ca întreg, din care rezultă consecinţe care acţionează
înapoi în economie. Economiştii moderni vorbesc despre
inflaţie, de exemplu, ca şi cum aceasta nu ar avea altă
semnificaţie decât ridicarea preţurilor. Nu este văzută
legătura dintre ridicarea necontenită a valorilor terenului
şi de plasarea capitalului în teren (o imposibilitate
economică). Nu pare nici să înţeleagă că dacă apoi facem
afaceri împotriva (trade against) acestor false valori viaţă
economică devine falimentară. Valori false sunt
schimbate pe valori reale. Active pentru pasive. Nu avem
decât să aşteptăm ca destinul să lovească dintr-un sector
necunoscut al întinderii economice.
Cât de simplu ar fi dacă prin reciprocitate am putea
vedea condiţiile care generează inflaţia, iar apoi, tot prin
reciprocitate, am crea deliberat acele condiţii care sunt
dezinflaţioniste. (Apropo, reducerea salariilor nu este un
proces antiinflaţionist.) Ar fi ca şi diferenţa între
demontarea/desfacerea unui imperiu şi anihilarea sa
prin forţă. Mai mult decât atât, ar fi diferenţa între a
cunoaşte şi a nu cunoaşte. După cum stau lucrurile,
ignoranţa noastră în economic nu creează doar
antieconomic, ci ne creează nouă temeri asupra direcţiei
spre care conduc toate acestea. Pătrunde frica şi, prin
alchimia vieţii, o întâmpinăm prin agăţarea noastră şi
mai puternică de obiceiuri învechite. Astfel,
reciprocitatea continuă să acţioneze, însă împotriva
intereselor noastre, obligându-ne să urmăm o cale
catastrofică ce poate fi evitată doar prin dezvoltarea
conştiinţei economice.
Ideea reciprocităţii denotă că nu sunt forţe exterioare în
economic. Economicul este un întreg autosuficient, deşi
poate fi în mod profund perturbat şi deformat de către
fiinţa umană. Dacă vieţuim antieconomicul, este inutil să
căutăm cauzele în exterior. Atenţia noastră ar trebui să
se îndrepte chiar către procedeele pe care le urmăm.
„Cauzele” nu sunt la o distanţa mai mare de noi decât
vârful nasului nostru. În noţiuni ale gândirii, este vorba
de diferenţa între observaţie şi ipoteză, percepţie şi
concepţie, integrare şi intelectualitate, conştiinţă
economică şi ignoranţă economică.
Procesul economic poate fi asemănat cu o plantă. La fel
ca şi planta, economia poate fi sănătoasă sau bolnavă.
Dar nu putem vorbi despre o plantă bolnavă ca atare,
căci planta există arhetipal. Existenţa sa pământească
este creată de fiinţa sa „îmbrăcată” în condiţiile terestre.
Astfel că atunci când vorbim de o plantă bolnavă
înseamnă că condiţiile pe care ea le întâlneşte pe Pământ
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nu-i permit exprimarea deplină şi adecvată. Pentru a
reface starea de sănătate a plantei avem de intervenit
asupra condiţiilor în care aceasta se află, în special cele
create de către om. Totuşi, aceasta nu este o idee de
comportament/înfăţişare (behavioristă). Nu afirm că
mediul înconjurător creează planta. Aspectul central este
că pentru a se exprima pe sine pe Pământ planta trebuie
să se „îmbrace” în elemente pământeşti. Pe acestea le
modelează după propria sa asemănare. Dacă nu ar fi
aşa – adică, dacă elementele pământeşti ar fi creat
planta – toate plantele ce conţin carbon ar arăta la fel, de
vreme ce carbonul este un element pământesc. Şi
contrarul este adevărat; Pământul nu are un cuvânt de
spus în privinţa formei. Într-adevăr, carbonul este un
copiator, poate furniza forma pentru toate lucrurile5. Pe
Pământ, niciodată nu va putea fi creată o plantă din
carbon sau din alte elemente pământeşti. Planta există ca
arhetip şi acţionează formator în pământ. Puterea
Pământului se extinde doar atât încât să permită acestui
arhetip să se exprime pe sine cu acurateţe sau
distorsionat. Arhetipul unei flori poate fi recunoscut fie
că aceasta este crescută natural sau forţat. Forţarea are ca
şi consecinţă doar falsificarea existenţei normale
pământeşti; face planta prea lungă, o face să crească prea
repede, o face să moară mai curând, reduce dezvoltarea
deplină a miresmei etc. Dar fiecare astfel de variaţie şi
stare o putem recunoaşte doar prin raportarea la arhetip.
Aceleaşi gânduri sunt aplicabile şi în economic. Într-un
anumit sens, teoriile economice sunt asemenea strădaniei
noastre de a descoperi plantele. Ele sunt complet
zadarnice. Putem perfecţiona şi finisa teoriile la nesfârşit,
dar de la teorie nu putem ajunge la practică în mod
direct. Putem crea doar o reţea minunată de gânduri care
se evaporă în faţa realităţii – reţea adecvată învelişului
preţios, dar care nu creează un acces real la procesul
economic. Asemenea plantei, procesul economic este
arhetipal. Sarcina economiştilor este să înveţe să
recunoască arhetipul şi apoi să formateze ordinea
socială, în analogia sa.
Reciprocitatea a fost descrisă în mod tangibil într-o carte
fascinantă despre apă6, ce furnizează o privire reală
asupra gândirii economice. În apă şi aer (purtătorii vieţii)
nu putem găsi niciodată un lac fără un izvor. În râuri,
vâltorile din aval sunt legate de vâltorile din amonte. În
atmosferă, zonele de jos sunt oglindite în zonele de sus.
Această idee a lacului şi a izvorului este de o mare
valoare pentru gândirea economică. Ne permite să
vorbim despre izvorul producţiei şi despre lacul
consumului. Lacul darurilor către viaţa culturală şi
izvorul noilor aptitudini. Lacul aptitudinilor exprimate
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şi izvorul capitalului rezultant. Lacul banilor din teren şi
izvorul inflaţiei.

„sucţiunea” (tragerea) nevoilor umane prin chemarea lor
de a fi împlinite.

Iar între fiecare lac şi izvor se situează fiinţa umană,
agentul proceselor economice. Umanitatea este marele
factor de reciprocitate, prin care este determinată relaţia
dintre natură şi spirit.

De vreme ce este imposibil pentru spirit să se
împlinească fără să se creeze nevoi, sau nevoile să se
împlinească fără ca spiritul să se realizeze prin sine
însuşi, se poate spune că economicul răsare cu totul din
spiritualul ce se împlineşte pe sine pe Pământ. Dar
fiindcă acest proces este extrem de individualizat, prin
sine însuşi creează condiţii cu totul diferite. Faptul că
fiecare persoană este o exemplificare a spiritului ce se
împlineşte pe sine, nu înseamnă că nevoile noastre sunt
uniforme şi că producţia este automat reglementată. Din
contră, înseamnă că nevoile noastre vor fi diferite, variate
şi variabile – niciodată la fel, niciodată statice; şi
înseamnă că producţia trebuie să fie organizată. Mai
mult, contracararea efectului separator al spiritului ce se
împlineşte pe sine trebuie să fie un element sumator,
agregant – este reciproc aşa. A înţelege acest element şi
a-l identifica este sarcina noastră în continuare.

10. Producţia – Consumul
Am vorbit deja de producţie, consum şi despre relaţia lor
ideală. Tot ceea ce este produs este consumat. Totuşi, a
realiza aceasta în mod practic în întreaga economie nu
este atât de simplu. În economic suntem preocupaţi de
caracterul specific al relaţiei umanităţii cu lumea naturii
şi cu lumea spiritului. Fiinţele umane sunt astfel
organizate încât, pentru a fi conştiente de sine, ele trebuie
continuu să separe aceste două lumi, iar apoi să le
reunească. Ţinând seama de natura noastră, nu avem o
altă posibilitate. Acest adevăr al vieţii se exprimă într-un
mod anume în economic. Consumul ţine de
întâmpinarea nevoilor imediate. Producţia implică
viziunea de perspectivă, privirea dincolo de nevoile
noastre imediate, şi, în cele din urmă, privirea asupra
nevoilor celorlalţi. Mai exact, consumul este făcut pentru
sine însuşi (nu pot mânca pâine pentru tine); în timp ce
producţia este intreprinsă pentru ceilalţi (un brutar nu
ar putea exista dacă noi toţi ne-am face singuri pâinea).
Să facem mai clare acest subiect: întotdeauna, natura va
furniza mai mult decât avem nevoie. Putem să împlinim
nevoile noastre prin producţia ce-o realizăm, în mod cu
totul întâmplător.

11. Diviziunea muncii

În economia umană, producţia şi consumul sunt aduse
într-o relaţie nenaturală. Chiar dacă, vorbind despre
consum pentru sine însuşi şi producţie pentru alţii, avem
tendinţa să presupunem o clară şi ordonată utilizare a
tot ceea ce este creat – în viaţă nu este aşa. Producţia şi
consumul în sine sunt în dezacord una cu alta. Ele
alcătuiesc o polaritate care prin ea însăşi este imposibil
de rezolvat. Economicul, după cum sper să pot arăta,
descrie de fapt ce este ceea ce soluţionează această
polaritate.

Efectul separator al spiritului ce se împlineşte pe sine îşi
găseşte expresia în „diviziunea muncii” – un proces prin
care o treabă, o sarcină efectuată anterior în mod complet
de către o singură persoană este divizată în sarcini
componente, iar fiecare din ele este efectuată de către o
persoană diferită. Productivitatea crescută şi capitalul
rezultant al acestui proces sunt lucruri bine cunoscute.
Un exemplu bun este producţia de masă a Corporaţiei
Ford, a modelului T (orice consecinţă socială adversă e
lăsată la o parte). Dar e posibil, de asemenea, să vorbim
despre „diviziunea funcţiilor” sau a specializărilor. In
extremis, acest proces ne conduce să efectuăm doar o
singură sarcină, profesia noastră – opoziţia polară la
fiecare om făcând de toate. Şi totuşi, prin diviziunea
funcţiilor, spiritul penetrează în fiecare colţişor şi
crăpătură a Pământului, stăpânindu-l şi transformându-l.
Aceasta se întâmplă ca expresie exterioară a vieţii umane.
Pentru a trăi şi a ne dezvolta, trebuie să ne desfăşurăm
fiinţa proprie; putem face aceasta prin activitatea
transformatoare asupra Pământului.

Am văzut în conturările anterioare cum mişcarea dinspre
producţie către consum furnizează procesului economic
o presiune şi o sucţiune, o împingere şi o tragere. Astfel,
procesul economic este pus în mişcare. Polaritatea poate
fi descrisă mai precis şi într-un fel care se raportează
direct la umanitate prin „presiunea” (împingerea)
spiritului uman, după cum se exprimă el însuşi, şi

Prin urmare, diviziunea funcţiilor nu este o categorie
economică seacă. Este un proces profund spiritual şi
evolutiv. Aduce cu el şi un alt fapt, la fel de important:
când producem totul, munca noastră integrală
(nedivizată) este întotdeauna intreprinsă pentru binele
propriu. Autosuficienţa, în sensul său elegant, este o
formă subtilă de egoism. Prin contrast, diviziunea
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funcţiilor creează condiţii prin care producem pentru
alţii. Individualismul diviziunii funcţiilor conduce astfel
spre, este inseparabil de altruismul producţiei pentru
alţii. Diviziunea funcţiilor este lacul, altruismul este
izvorul.

12. Altruism
Atunci când folosim cuvântul „altruism”, trebuie să fim
atenţi să nu introducem subtilităţi morale în economic.
Nu înseamnă: „Tu vei produce pentru alţii” sau
„binecuvântaţi sunt cei ce produc pentru ceilalţi”.
Înseamnă că, economic vorbind, nu este posibil ca
producţia să aibă o altă bază. Cei ce încearcă mereu să
revină la ceea ce în mod excentric au reprezentat zilele
„mai bune” ale schimburilor în natură (barter), fac
aceasta din lipsa conştienţei asupra măreţiei conştiinţei
moderne rezultată din emanciparea capitalului; lor nu le
este limpede că una din trăsăturile barterului are ca
rezultantă: capitalul rămâne îngrădit în cadrul
economiei, fapt ce conduce la lipsa provocării spirituale
şi a progresului. Trebuie doar, de exemplu, să mergem
să vedem astăzi la lucru economia de tip barter în
societăţile „subdezvoltate”, şi să vedem inactivitatea
spiritului şi mediul înconjurător netransformat. Dar
putem observa, de asemenea, tot acolo, o aspiraţie către
a merge dincolo de barter, către economia capitalului –
de a evada din condiţiile pe care unii vestici le văd ca
reprezentând raiul economic. În spatele acestei încercări
de a întoarce ceasul istoriei economice se află o lipsă de
înţelegere a potenţialului spiritual al capitalului.
Faptul că se afirmă despre capital că este legat de
Pământ, iar prin aceasta el poate fi deţinut, depozitat şi
folosit pentru a moşteni Pământul, este unul dintre cele
mai mari neadevăruri a vremurilor noastre. Adevăratul
rol al capitalului, în evoluţie, este de a da spiritului acces
la Pământ, pentru ca Pământul să poată fi înnobilat. În
măsura în care capacitatea de a face aceasta, împreună
cu responsabilitatea de a o face, a revenit tot mai mult în
sarcina fiinţei umane individuale (de aici apariţia
conştienţei de sine individualizate), se poate vedea cum
capitalul a apărut concomitent cu expresia economică a
acestui fapt. Contextul implicit conferit astfel capitalului
în sine ne conduce către un economic cu totul nou, unul
capabil să ne poarte direct dincolo de crizele noastre
economice curente. Capitalul solicită altruism, un simţ
pentru ceilalţi. Capitalul conduce, prin natura sa, către
socialismul comunitar. Când înţelegem că atât de mulţi
oameni cred în neadevărul conform căruia capitalul se
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situează în opoziţie totală cu socialismul, putem începe
să simţim tragedia profundă a vremurilor noastre. A
căuta un viitor fie în capitalism, fie în socialism, este la
fel de inutil ca şi decizia de a umbla doar folosind
piciorul drept, în loc de a merge doar pe piciorul stâng.
Din concepţiile noastre false asupra capitalului nu se
poate dezvolta un viitor sănătos. Dacă este ca aceste
pagini să aibă un scop, acela este de a contribui într-un
fel la schimbarea felului nostru de a gândi asupra
economicului, iar în mod special, în ceea ce priveşte
modul în care noi înţelegem capitalul.

13. Cererea
Cum se exprimă altruismul însuşi în economic fără
nuanţări morale? Cu excepţia situaţiilor confuze în care
guvernele acţionează ca producători, astăzi nimeni nu
produce atunci când nu este adresată o cerere. (Aici nu
este important să distingem între cerere autentică şi
cerere creată.) Dacă un lucru nu este necesar, nu are sens
să fie produs. Întotdeauna, producţia este întreprinsă
pentru a întâlni cererea, adică nevoile celorlalţi. Cererea,
în sensul său economic (cu alte cuvinte, chiar diferit de
faptul că gândim că oamenii ar trebui, sau nu ar trebui
să dorească ceva anume) este altruism în formare. În
definitiv, este doar un mic pas de urmat de la a spune
„produc pentru a întâmpina cererea” la „ produc din
altruism”. Diferenţa este mai degrabă o creştere în
conştienţă, decât o schimbare structurală în viaţă
economică.
Semnificaţia practică a altruismului poate fi înţeleasă
implicit în „cerere”. În economic, conceptul de „cerere”
însumează totalitatea, ansamblul nevoilor. Nu este
important de ştiut dacă acestea sunt nevoi materiale (o
maşină) sau nevoi spirituale (o maşină albastră); la
modul economic, acestea se centrează pe faptul că un
lucru este necesar şi că trebuie să fie produs. În
economicul uzual, vorbim în mod obişnuit de „cerere şi
ofertă”. Totuşi, aceasta este o greşeală. În economicul
corespunzător, pe care îl promovăm aici, nu există un
astfel de lucru cum este „oferta” (furnizarea,
alimentarea). Nimeni nu spune: „produc pentru ca să
ofertez”. Cineva produce pentru ca: (a) să se exprime pe
sine însuşi, (b) să întâmpine nevoile altora; niciodată
pentru a furniza, a oferta. Dacă ideea ofertei solicită
atenţia noastră, o face prin abaterea atenţiei, învăluind
factorii reali ai vieţii economice. La fel cum economicul
modern învăluie atenţiei noastre relaţia dintre capital şi
spirit, tot aşa, valabilitatea ideii de ofertă maschează şi
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ascunde vederii adevărata forţă din spatele producţiei,
şi anume, desfăşurarea spiritului omenesc.

creaturi apar dintr-o mie de embrioni. Desigur, aşa

În orice tranzacţie, ambele părţi se implică în baza nevoii
proprii fiecăruia. Fiecare intră în piaţă pentru că are
nevoie de ceva. Cererea este numitorul comun. Sub
condiţiile economice moderne, în care sunt utilizaţi banii,
fiecare parte necesită, solicită (au cerere pentru) ceva şi
oferă bani în schimb. De vreme ce banii pot fi delegaţi,
mandataţi doar pentru lucruri reale, totuşi, ceea ce se
întâmplă cu adevărat nu este „interacţiunea ofertei şi a
cererii”, ci schimbul de cerere, diferenţierea cererii. Este
cererea, acţionând în mod universal, care „aspiră” spre
înainte procesul economic, îl atrage după sine. Este
adevărat că există, de asemenea, şi un factor contrar, un
factor înrudit de motivare care „împinge” procesul
economic înainte, dar acesta nu poate fi explicat prin
„ofertare”, pentru că conceptul de ofertă nu explică
originea valorilor ofertate. Acest factor, după cum am
indicat deja, este spiritul uman în desfăşurare.

acelaşi lucru cu economicul umanităţii. Nu se poate face

Prin surplusul de definire a conceptului de ofertă
(furnizare), ne-am despărţit de asocierea cu economicul
tradiţional. Această despărţire se va accentua pe măsură
ce vom aprofunda economicul aplicat. De exemplu, în
lipsa termenului de „ofertare”, nu mai putem vorbi de
„forţele cererii şi ale ofertei” ca fiind bazele economicului – şi totuşi, economicul modern se fasonează, se
formează chiar pe această noţiune. Apare astfel
întrebarea: Ce este această idee abstractă a forţelor
ascunse? Ce se întâmplă în realitate? Ideea forţelor de
piaţă presupune un proces extern umanităţii şi, dincolo
de controlul său, un proces care rezolvă în mod arbitrar
dezechilibrele vieţii. Dar în realitate acesta nu este
adevărat. La ceea ce apelăm prin dezordine ca fiind
„forţe ale cererii şi ale ofertei” este procesul reciprocităţii.
Reciprocitatea este cea care asigură ca toate valorile
create să fie consumate. Valoarea morcovilor într-un an
cu o producţie slabă nu se ridică din cauza insuficienţei,
ci din cauză că mai puţini morcovi vor fi schimbaţi prin
vânzare-cumpărare, pentru a întâmpina nevoile
producătorului de morcovi până la viitoarea recoltă. O
valoare este determinată prin reciprocitate de către toate
celelalte valori. Acest gând în sine nu diferă atât de mult
de ideile economicului materialist, dar el contrastează
apreciabil cu ideea „forţelor externe”; a vorbi astfel
despre „forţe” dă un înţeles fals ideii de reciprocitate.
Insinuează că fiinţele umane pot doar s-o vieţuiască în
mod pasiv; că inconstanţele, capriciile vieţii economice
sunt de neevitat; că averile sunt făcute şi pierdute la
întâmplare, la fel cum în natură doar una sau două

are de purtat o asemenea pălărie (coroană?) meschină,

progresează viaţa în natură; dar ecologia naturii nu este
nicio comparaţie de acest fel.
Economicul, după cum am spus anterior, este născut din
relaţia deosebită Natură – Om – Spirit. În măsura în care
chiar cuvântul „economic” însemnă administraţie
chibzuită, fiinţe umane, departe de a fi un element pasiv,
socotim că este unul activ. În loc să atribuim totul forţelor
cererii şi ale ofertei, asupra cărora nu avem niciun
control, ar trebui să învăţăm să vorbim de reciprocitate,
pe care o putem observa şi înţelege. Nu sunt forţe externe
în economic. Conştienţa umană activă este chiar esenţa
economicului. A încorona conştiinţa noastră modernă cu
ideea că ea nu are nicio putere asupra vieţii economice
este o parodie, o batjocură. De fapt, nu este defel o
încoronare, ci o abdicare, o renunţare. Nu e de mirare că
regatul este în dezordine, în neorânduială, dacă regele
josnică.

Note
1

De-a lungul acestei cărţi, am făcut eforturi deosebite pentru a

se evita folosirea cuvântului „om”, acolo unde folosirea lui ar
fi necesitat masculinul generalizat, fără feminine. Am căutat să
evit folosirea formulărilor grosolane cum ar fi: „el/ea, „lui/ei”
etc. La modul general, am scris referindu-mă la noi, noastre,
omenire şi individ, cineva sau persoana. În acest caz, om este
folosit în supragenul sanscrit de OM , în sensul de „creatură
care gândeşte”. A fi conştient de tine însuţi este marea piatră
de demarcaţie a fiinţei umane comparativ cu creaturile; este un
fenomen care transcende genul.
2

Bunurile folosite pentru adevăratul consum devin obiecte de

uz curent. Când sunt folosite pentru producţia unor alte bunuri,
devin „mijloace de producţie”.
3

Originar, o referire la statul Massachusetts la sfârşitul anilor

1970, dar ilustrativ pentru un fenomen care, de atunci, doar s-a
dezvoltat.
4

OED: Bogăţia acumulată angajează repetitiv – 1630; principal –

1709.
5

Rudolf Hauschka, Natura Substanţei, Vincent Stuart, Londra,

1966, pp. 35–38.
6

Theodor Schwenk, Haosul senzitiv, Rudolf Steiner Press,

Londra, 1965, pp. 42.
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August Strindberg – o biografie spirituală
Delia Soare
O iubire telepatică
„El mi-a povestit cât de grea şi dură a fost viaţa pentru
el, cât de mult dorea să găsească o rază de lumină, o
femeie care ar fi putut să-l împace cu umanitatea şi cu
femeia. Apoi a pus mâinile pe umerii mei, m-a privit
profund şi cu căldură şi m-a întrebat: «Domnişoară
Bosse, vreţi să aveţi un copil cu mine?» Am făcut o
reverenţă şi, hipnotizată complet, am răspuns: «Da,
mulţumesc» şi astfel am fost logodiţi.” (Hariett Bosse, în
Jurnalul ei, vorbind despre Strindberg.)

Hariett Bosse

Când a întâlnit-o pe Hariett Bosse, cea de-a treia lui soţie,
August Strindberg tocmai ieşise dintr-o criză sufletească
puternică, în perioada cât a locuit la Paris, criză
consemnată în romanul parţial autobiografic Inferno.
Legende. A fost perioada în care el s-a ocupat cu mai
multe experimente oculte, alchimice, încercând să
producă aur din sinteza altor elemente, bând mult absint
pentru a intra în stări de transă şi având şi o tentativă de
sinucidere. Unii critici literari spun că Strindberg suferea
de procesul de distrugere a omului, datorat mediului
social nepotrivit sau unor trăsături ereditare, dar a reuşit
să învingă acest proces cu puterea sa titanică. El a ajuns
până la a vedea suferinţa sa paranoică şi obsesivă ca pe
un dar de la Dumnezeu, menit să îi deschidă o
perspectivă mai largă asupra lucrurilor, ca pe o
distrugere necesară în vederea recompunerii lui ca om.
Scrierile misticului Swedenborg l-au ajutat să îşi revină
din această criză. O consecinţă a fost că Strindberg şi-a
restrâns activitatea socială şi contactele cu lumea
exterioară. În mod straniu, avea capacitatea imaginativă
de „a face să devină prezente” persoanele la care se
gândea, ca urmare nu mai simţea nevoia să le întâlnească
şi în realitate.
August Strindberg avea peste 50 de ani când s-a
îndrăgostit de foarte tânăra actriţă Hariett Bosse, în anul
1900. Ea fusese aleasă să joace rolul principal în una din
piesele dramaturgului suedez, rolul Doamnei din „Spre
Damasc”. În timpul unei discuţii serioase cu actriţa
despre scena sărutului din piesă, el avu prima trăire
ocultă în legătură cu ea: „faţa mică a lui Bosse se
transformă, se însenină, dobândi o frumuseţe supranaturală; mi se păru că faţa ei s-a apropiat de a mea şi
ochii ei mă învăluiau în flăcări negre. Apoi, fără să se
scuze, ea fugi, iar eu rămăsei uluit, simţind că a avut loc
un miracol şi că primisem un sărut care m-a îmbătat”. De
atunci, deşi raporturile dintre ei erau încă doar
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stimulată fiind şi de gelozia sa faţă de apariţia rivalului,
noul logodnic al Hariettei.
În una din ultimele note din „Jurnalul ocult”, din anul
1908, el spunea: „Ştiu că în societate, în tramvai, în plină
stradă, ca şi în plină zi, ea e în contact cu mine; suntem
uniţi şi creştem îmbinaţi ca doi arbori, noi formăm o
singură fiinţă, cu toate acestea nu putem trăi împreună.
Nu ne putem separa niciodată!” Momentele de iubire şi
extaz alternau la el cu cele de îndoială şi disperare,
datorită confuziei şi sentimentelor de vinovăţie
religioasă cu privire la aceste întâlniri astrale, în
care Hariett îl căuta „cu iubire tristă, infinită, disperată”.
Nu ştia dacă era o comuniune între spirite, sau era doar
dublul ei, sau ceva ce îl amăgea. Nu avea certitudinea
dacă ea era conştientă sau nu de aceste „întâlniri de
dragoste” ale lor. Ea îl vizita fără trup, zi şi noapte: când
prezenţă înaltă, pură şi plină de iubire, cu miros de
trandafiri, geniu inspirator lângă biroul său, uneori tristă;
când aproape senzorială, strecurându-i-se în pat, cu
tandreţe, cu pasiune, sau chiar atacându-l cu răutate.
Această iubire nefirească îl devora încetul cu încetul.
Fiecare îmbrăţişare a iubitei astrale îi lua puţin câte puţin
din forţele de viaţă şi apropierea ei a devenit tot mai
chinuitoare, sfârşind prin a-l îmbolnăvi grav.
August Strindberg

profesionale, el începu să simtă cum Hariett îl vizita
suprasensibil în camera sa, ca o prezenţă nevăzută.
Este doar începutul unei perioade de şapte ani, cât timp
dureaza relaţia lor, plină de astfel de trăiri oculte, pe
fundalul logodnei, căsătoriei şi a scurtului mariaj în care
se naşte fetiţa lor. A fost o perioadă benefică atât pentru
el ca scriitor, cât şi pentru Hariett Bosse ca actriţă, ea
jucând în mai multe piese de teatru ale lui, cu personaje
inspirate de ea sau scrise anume pentru ea. Însă, în afara
unor scurte momente de iubire şi fericire liniştită între ei,
pentru amândoi a fost o perioadă de multă suferinţă.
Căsătoria s-a deteriorat curând datorită acuzaţiilor de
gelozie, jocurilor de putere, reproşurilor crude şi
intereselor diferite. Deşi divorţati la puţin timp după
naşterea fetiţei, ei au continuat să se vadă ocazional şi să
trăiască împreună, până în anul 1907. Culminaţia
trăirilor oculte a avut loc după despărţirea lor definitivă,
când, timp de încă un an, Strindberg a rămas într-o
legătură suprasensibilă, de iubire erotică, cu Hariett
Bosse. Cel puţin el aşa vedea relaţia lor imaterială, stranie
şi pasională, ca fiind o „iubire telepatică”, în ultima parte

În realitate, Hariett încetase orice contact cu el şi refuza
să îi mai răspundă la ultimele scrisori: „Mi-e imposibil
să descriu tot ce am suferit în acel timp, când Strindberg
se gândea la mine, în toate zilele, orele şi trăia cu mine în
gând. Voiam să rup orice contact cu el, şi l-am implorat
să nu îmi mai scrie, dar degeaba. Nu l-am mai văzut apoi
pe Strindberg din primăvara anului 1908. Dar fata mea a
continuat să-l vadă până cu câteva luni înaintea morţii
sale.”
După logodna cu cel de-al doilea soţ al ei, Gunner
Wingard, Hariett Bosse îi scria lui Strindberg, în una din
ultimele ei scrisori către el, că acesta „suferă din pricină
că noi suntem în legătură unul cu altul, a simţit asta
intuitiv”. Wingard a divorţat de Hariett în 1911 şi în 1912
s-a sinucis. În mod curios şi grăitor, acesta a fost şi anul
morţii lui Strindberg (eveniment de la care tocmai s-au
implinit o sută de ani).

Strindberg şi femeile
August Strindberg, prolificul scriitor suedez, cu o viaţă
aventuroasă, tumultoasă şi imprevizibilă, adesea trăită
la graniţa dintre genialitate şi nebunie, a stârnit multe
controverse printre contemporanii săi. În timp ce mulţi
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l-au simpatizat şi admirat, alţii i-au văzut doar firea
barbară şi mai ales ura sa declarată împotriva femeilor.
În urma publicării cărţii Întâmplări cu însurătoarea, i s-a
intentat proces sub acuza de blasfemie la adresa femeii,
de către feministele în luptă pentru apărarea drepturilor
femeii, dar a fost declarat nevinovat.
În realitate, niciun alt scriitor nu a slăvit atât de mult
femeia ca Strindberg. E drept, el se opunea emancipării
femeii şi adula femeia tradiţională, bună, blândă,
maternă, dedicată soţului şi casei. Totuşi, soţiile şi
iubitele lui au fost, fără excepţie, femei independente,
sofisticate: Siri von Essen, prima lui soţie, era actriţă, ca
şi Hariett Bosse, iar Frida Uhl, a doua soţie, jurnalistă. O
altă iubită a sa, Dagny Juel, era prietena pictorului
Edward Munch. Toate au fost femei idolatrizate şi în
egală măsură detestate de el.
Într-un fel, în această relaţie de adoraţie-ură se revela
relaţia duală, chinuitoare, a lui Strindberg cu elementul
feminin în general. Pentru el, femeia era când un înger
plin de bunătate, blândeţe şi lumină, când un demon
decăzut şi mincinos, un vampir, răul întruchipat, ce îl
poate trage pe bărbat în cele mai îngozitoare abisuri.
Vedea femeia ca fiind sfântă numai în ipostaza de mamă,
pentru că ea năştea copilul. Şi în copil se mai află încă
Paradisul originar, înainte de căderea în păcat. Asupra
copilului, sexualitatea nu are încă nicio putere, iar
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omul rămâne bun în măsura în care mai are încă acces la
forţele sufleteşti ale copilăriei sale. „Ceea ce admira
Strindberg cel mai mult la femeie era vocaţia de soţie şi
de mamă, căci soţia şi mama reprezentau idealul său
feminin: vasul alchimic de mare preţ în care viaţa se crea
într-un joc cosmic fără sfârşit.” (Gabriela Melinescu, în
postfaţa la Jurnalul ocult).
Căutarea aurului, atât în forma sa fizică, prin
numeroasele sale strădanii alchimice (a scris mai multe
articole şi tratate despre experienţele sale), cât şi în forma
sufletească, prin iubirea pentru femeie spre refacerea
unităţii originare, în căutarea androginului, este tema
principală a vieţii lui Strindberg. În fond, toată viaţa sa
tumultoasă şi plină de suferinţă este o continuă luptă
pentru a afla sensurile ultime, pentru a trăi dincolo de
limitele condiţiei umane. Este o încercare, sub diferite
forme, de a ridica vălul lui Isis...

Un destin plin de suferinţă, creat în
vieţi pământeşti anterioare
Putem spune că August Strindberg a avut o viaţă
nefericită – aşa şi-o vedea şi el, ca fiind plină de suferinţă
şi misticism. O viaţă plină de trăiri suprasensibile, de
treceri nefireşti ale pragului lumii spirituale, pe care le-a
evidenţiat în special în cărţile sale Inferno. Legende şi
Jurnal ocult.
În consideraţiile sale esoterice asupra legăturilor
karmice, Rudolf Steiner spunea că „o viaţă umană apare
în justa ei lumină abia atunci când avem în vedere,
conform adevărului ei, mai multe existenţe pământeşti
succesive.” Din cercetările sale spirituale, întreprinse cu
deosebită rigurozitate şi seriozitate, se desprind
principalele trăsături ale vieţilor anterioare ale lui
August Strindberg, ce pot arunca o lumină asupra vieţii
sale.
Avem mai întâi în Egiptul antic un fel de căpetenie, care
primise cu o mare forţă vechea iniţiere egipteană şi a
cărui principală îndatorire consta în ritualurile de
îmbălsămare şi înmormântare a celor morţi. Ca iniţiat în
Misterele lui Isis, el putea să însoţească sufleteşte, în mod
clarvăzător, sufletul celui decedat prin poarta lumii de
dincolo, peste abisul ce separă cele doua lumi, până la
lumina emanată de Osiris, marea zeitate masculină,
„Soarele din noapte”, care îl călăuzea apoi pe cel decedat
mai departe, în lumea spirituală. Însă această căpetenie
începuse să nu mai ia prea în serios iniţierea, ba chiar să
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aibă o atitudine destul de ironică faţă de ea, ajungând
până la a-l lăsa pe slujitorul său – un om extrem de serios
şi de plin de devotament faţă de zeităţi şi tradiţii – să se
ocupe de această muncă. În încercarea de a se degreva
de munca pe care o avea de făcut, căpetenia i-a dezvăluit
treptat slujitorului său misterele îmbălsămării şi ale
ritualului de înmormântare, taine pe care acesta le-a
primit cu veneraţie şi le-a pus în practică, devenind un
îmbălsămator dedicat.
Căpetenia a ajuns nici să nu mai asiste la această muncă
ritualică, dar şi-a păstrat privilegiile sociale. Însă treptat
a intrat în mai multe conflicte în această întrupare,
datorită neseriozităţii sale. Este vorba aici despre un
iniţiat ce a decăzut, trădând şi prin vorbă, şi prin faptă
misterele iniţierii: Misterele lui Isis, mama-feciorelnică
înţeleaptă, marea zeitate feminină.
Isis... Tot ce există e ţesut în vălul ei dintotdeauna. Vălul ei
cuprinde piatră, floare, pasăre, animal, stelele – viaţa, într-un
cuvânt. „Eu sunt ceea ce este, ce-a fost şi ce va fi.”
Mai în detaliu, este descrisă această viaţă anterioară a lui
Strindberg din Egiptul antic în volumul IV al
Consideraţiilor karmice asupra legăturilor karmice, de Rudolf
Steiner, iar într-o formă artistică extraordinar de
sugestivă, în cartea Renăscut. Căile vieţii lui August
Strindberg şi Carl Ludwig Schleich, a lui Wilfried
Hammacher. Însă ce vreau să subliniez aici este faptul că
drama lui Strindberg a început cu această trădare de
demult a misterelor femininului arhetipal, Misterele lui
Isis -Sophia, pe când el era o căpetenie iniţiată.
Trecând prin poarta morţii, în lumea de dincolo l-au
întâmpinat suprasensibil propriile fapte personificate,
făcute pe când căpetenia era în viaţă – acest lucru este
descris imaginativ într-un mod just în cartea lui
Hammacher. În loc să întâlnească şi să fie călăuzit
spiritual, la rândul său, de către sufletele îmbălsămate de
el, este întâmpinat de forme demonice, ce îl batjocoresc,
pentru că el însuşi nu a tratat cu seriozitate şi veneraţie
munca sa în templu. Iar în locul zeităţii supreme Isis,
frumoasă, blândă, nobilă şi înţeleaptă, îl întâmpină o fiinţă
feminină schimonisită, îngrozitoare, demonică: replica
imaginativă a trădării sale.
După timpul necesar petrecut în lumea spirituală,
căpetenia revine într-o nouă încarnare, unit sufleteşte cu
forma feminină arhetipală schimonosită. De data aceasta,
el este Iulia, fiica împăratului Augustus din Imperiul
Roman. Deosebit de frumoasă şi de inteligentă, Iulia
excelează însă prin desfrânare şi neseriozitate, până la
cruzime. Robită fiecărui viciu, Iulia este, în cele din urmă,
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repudiată de poporul său şi exilată pe o insulă, unde
moare singură şi nefericită.
Trecând din nou pragul lumii spirituale, realizează cât
de mult a decăzut sufleteşte în această încarnare
feminină. În viaţa următoare aduce în suflet, în mod
inconştient, o antipatie profundă faţă de viaţa ca Iulia,
antipatie ce apare ca ură faţă de femei. În această a treia
viaţă, apare ca şi castelan în Evul Mediu, ce îşi petrece
timpul în tot felul de barăci alchimiste. Aici face enorm
de multe experienţe, primind astfel impulsul de a învăţa
tot ce e ocult. Alchimia, însemnând căutarea pietrei
filosofale şi obţinerea aurului, era pe atunci la mare
preţuire. Ea apare, în zilele noastre, ca palidă umbră
materialistă: ştiinţa Chimia, ce nu mai păstrează nimic
din corespondenţa spirituală dintre purificarea
sufletească şi iniţiere, pe de o parte, şi obţinerea pietrei
filosofale şi a aurului, pe de altă parte. Însă pe atunci încă
se mai ştia ceva din aceste metamorfoze ce aveau loc
simultan. Deci castelanul nostru, protector al
muzicienilor, studia tot felul de lucruri oculte şi şi-a
dezvoltat un simţ extrem de ager pentru ele. El a
descoperit ruinele castelului legendar al piticului Laurin,
pe care nimeni nu l-ar mai fi putut recunoaşte.
„Astfel încât în acest suflet găsim reunite într-un
ansamblu ciudat: o experienţă iniţiatică desfigurată până
la frivolitate, ciuda de a fi fost femeie şi, prin aceasta, de a
fi fost împinsă spre decăderea romană, spre desfrânare şi,
totodată, spre ipocrizia puritană a moravurilor romane, şi
o cunoaştere amănunţită, dar exterioară, a unor elemente
de alchimie de tot felul; dar alchimia s-a extins, la rândul
ei, până la un simţ deschis pentru demonii din natură şi,
în general, pentru elementul spiritual care se află în
întreaga natură.” (Rudolf Steiner în Consideraţii esoterice
asupra legăturilor karmic, vol. IV.)
În fiecare din aceste vieţi, el se întâlneşte şi cu cel ce-i era
slujitor în Egiptul antic, un suflet cu care era intim legat.
În încarnarea ca Iulia, este vorba despre istoricul Titus
Livius, care a ajutat-o şi a sprijinit-o cu prietenie pe fiica
împăratului când ei i-a fost cel mai greu, în exil; iar în
încarnarea de castelan, apare drept cântăreţul Walther
von der Vogelweide, pe care castelanul l-a protejat şi
ajutat în mai multe rânduri. Sufletele care sunt legate se
întâlnesc în fiecare viaţă pământească, ajutându-se unul
pe celălalt în evoluţie. Ele sunt un alt fel de „sufletepereche”, într-un concept karmic, dincolo de cel
romantic cunoscut, fără a-l exclude pe acesta din urmă.
În întruparea ca Strindberg, slujitorul egiptean îi apare
ca medicul Carl Ludwig Schleich, prieten şi admirator.
Nu am pus accentul pe această relaţie dintre cele două
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suflete-prietene, deoarece aici vreau mai degrabă să arăt
legătura lui August Strindberg cu femininul arhetipal:
de unde a adus el în străfunduri sufleteşti relaţia
exagerată, stranie, nefirească, cu elementul feminin în
general, reflectată în mod exterior în relaţiile defectuoase
cu femeile din viaţa sa. „Tu însuţi eşti femeia pe care o
blestemi în orice femeie”.

„Sufăr pentru greşeli neştiute
dintr-un trecut anterior”
(A. Strindbeg)
„Vă rog acum să consideraţi viaţa şi opera lui August
Strindberg pe fundalul pe care tocmai vi l-am descris.
Consideraţi misoginismul său neobişnuit, care nu este
tocmai misoginism, căci el provine din cu totul alte
substraturi. Observaţi întregul suflu demonic care trece
de-a lungul operelor sale. Observaţi predilecţia lui
August Strindberg pentru tot felul de practici şi artificii
alchimice şi oculte – şi observaţi, în sfârşit, viaţa
aventuroasă pe care a dus-o August Strindberg ! Veţi
vedea cât de mult depinde această viaţă de fundalurile

descrise.” (Rudolf Steiner, în Consideraţii esoterice asupra
legaturilor karmice, vol. IV.)
Mult timp ateu, apoi ocultist, Strindberg a devenit
discipol al lui Swedenborg. Studiile sale de chimie,
experienţele alchimice de a transmuta elementele în aur,
intrau tot în zona căutărilor sale esoterice. Totuşi, cea mai
mare satisfacţie i-o aducea scrisul, domeniu în care a fost
deosebit de prolific. Principalele teme abordate au fost
libertatea personalităţii, pe de o parte, şi plecarea sub
jugul sexului, pe de altă parte; a scris şi piese sociale şi
istorice. În final, suedezii au recunoscut în el un geniu
naţional.
Mistic din fire, impetuos şi torturat, văzând în orice
întâmplare din viaţă un „semn” al Puterilor nevăzute ce
guvernează viaţa fiecarui om, se spune că în finalul vieţii
el s-ar fi apropiat tot mai mult de idealul creştin, murind
cu o Biblie la piept şi strigând: „Nimic nu este personal!”
Dar cât de frumos a descris August Strindberg iubirea, în
expresii sublime, în „Lebăda alba”, piesa de teatru scrisă
pentru Hariett Bosse: „În gândurile mele te prind în
braţe, în visele mele te îmbrăţişez, nimic pe Pământ nu
ne poate separa”, îi spune prinţul Lebedei albe. „Te văd,
cu toate că ochii mei nu te văd, te gust, căci tu arunci
trandafiri în gura mea...”

Apariţii editoriale
Salvaţi fiinţele elementare!
Thomas Mayer
„Lumea noastră interioară, lumea sentimentelor şi a gândurilor noastre constă din fiinţe
elementare. Şi noi producem încontinuu astfel de fiinţe. În aproape toate situaţiile de viaţă
noi avem de-a face cu fiinţe elementare. Fiinţele elementare ne sunt mai apropiate decât
credem! [...]
Nu există nicio trăire abstractă sau generală despre fiinţele elementare. Există doar oameni
concreţi care se unesc cu fiinţe elementare concrete. Acestea participă întotdeauna în forma
lor proprie. De aceea expun şi situaţiile concrete. Descriu cât se poate de detaliat căile şi
metodele mele pentru vieţuirea prietenilor elementari. Descrierile mele sunt, desigur, foarte
limitate. Eu cunosc mai bine numai câteva fiinţe elementare.”
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Evenimentul spiritual al
vremurilor noastre
Interviu cu Yeshayahu Ben-Aharon
Traducere: Vlad Botgros
Dr. Ben-Aharon, în 1993 şi 1995 aţi lansat două publicaţii unice privind cercetarea ştiinţific-spirituală în suprasensibil. Din
ce motive aţi plasat experienţa Eului superior al omenirii în centrul parcursului dumneavoastră spiritual, aşa cum reiese din
cartea Noua experienţă a suprasensibilului. Ne puteţi descrie cum aţi trăit aceste experienţe spirituale?

Experienţa naşterii Eului superior
La începutul vârstei de 21 de ani am avut o experienţă
suprasensibilă ce mi-a schimbat întreaga viaţă. În anii
anteriori, mai ales între vârsta de 17 şi 20 de ani, încercam
să găsesc un sens al vieţii. Eram, pe de-o parte, aproape
sigur că trebuie să existe şi o altă dimensiune a existenţei,
dar, pe de altă parte, nimic din jurul meu nu părea să-mi
sugerereze o astfel de posibilitate. Deşi de mic am fost un
copil ager şi dornic de a învăţa, am renunţat la şcoală încă
din clasa a zecea, deoarece pierdusem orice interes
pentru educaţia convenţională de liceu. În decursul
acestor ani, deşi intenşi şi plini de căutări, am ajuns să
trec printr-o criză existenţială. Ajunsesem chiar să-mi
spun: Dacă nu există niciun alt scop al vieţii, în afară de
această rutină aberantă, aş prefera sa mor decât să ajung
şi eu aşa!

Eu. În timp ce deveneam eu însumi, eram de asemenea
şi martor la propria-mi devenire, participând conştient –
deşi în cu totul altă stare de conştienţă – la această
dezvoltare spirituală suprasensibilă. Am devenit tot mai
conştient de faptul că această entitate încerca să mă
„înveţe” ceva, şi anume un mod inedit de autotransformare şi devenire. Această devenire era, în acelaşi timp,
cosmică, umană, istorică, şi parte a curentului infinit al
vieţii. El/ea mi-a arătat ce înseamnă viaţa, din acest
punct de vedere. A însemnat naşterea unei identităţi cu
valenţe de Eu Spiritual.
A fost nevoie de mulţi ani de studiu şi cercetare în
vederea întelegerii acestui mister. El/ea mi-a demonstrat

Ne puteti descrie mai amănunţit această experienţă?
Ca urmare a unor deosebite experienţe de viaţă şi procese
preparatorii lăuntrice, am simţit, într-o seară de
primăvară a anului 1975, cum pereţii interiori şi exteriori
ai sufletului meu începeau să se destrame. Simţeam cum
sufletul meu începea să se deschidă, iar un curent de
viaţă de o imensă intensitate şi frumuseţe mă pătrundea.
A fost o adevărată revelaţie, ce a continuat intermitent
timp de o săptămână. Nici dacă aş scrie zeci de cărţi nu
aş putea descrie ce s-a petrecut în interiorul meu la acea
vreme. Deci, m-am decis să scriu o singură carte, însă
acest eveniment major şi continuu poate fi descris,
într-un mod mai degrabă abstract, în felul următor:
M-am trezit trăind în compania unei adevărate entităţi
spirituale, companie ce m-a ajutat să devin cu adevărat
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asta preluând Eul meu obişnuit şi contopindu-l în
curentul viu şi infinit al devenirii. Am simţit cum Sinea
mea se năştea din realitatea suprasensibilă, cum se
transformă constant în această realitate, şi cum se
schimbă şi se modifică în cursul devenirii.
A fost adevărata mea „zi de naştere” (de fapt,
„săptămâna de naştere”), deoarece Eul meu autentic a
luat naştere atunci. În timpul acestui proces de naştere şi
devenire, am realizat că Eul este o entitate a devenirii, a
transformării, a misterului de a „muri şi deveni”. Din
acest punct de vedere, mă simt şi azi, ca şi atunci, precum
un nou-născut, întotdeuna pregătit să experimentez şi să
studiez acest mister. Şi ştiu ca aşa va fi mereu, atât timp
cât nu mă uit „pe mine”.
Şi cum aţi caracteriza acest Eu superior?
Este o fiinţă a devenirii şi a transformării. Poate
transforma, renaşte, izbăvi absolut orice, „reînnoind
totul”: moartea în viaţă, răul în bine. Această experienţă
reprezintă dovada şi convingerea că nu există nimic în
afara acestui proces de devenire, tămăduire şi
transformare, iar dacă viaţa umană face parte din acest
proces – şi, de fapt, chiar face – atunci acesta poate
transforma realitatea umană, socială, şi chiar politică.
Acest proces al transformării trebuie totuşi înţeles ca
activând în cadrul timpului şi al istoriei, dezvoltându-se
în noi doar treptat şi întâmpinând multe dificultăţi,
deoarece este un proces atât de nou şi de necunoscut.
De ce aţi numit ulterior această experienţă suprasensibilă
„drama-cunoaştere a celei de A Doua Veniri”?
Vă rog să aveţi în vedere că am trăit aceste experienţe fără
să am la bază un set de concepte. Nu aveam niciun fel de
imagini mentale preconcepute ca bază pentru a explica
cele trăite. Singurele texte ce le-am avut drept sprijin în
această săptămână au fost cele din Vechiul şi Noul
Testament, lecturate pentru prima dată, mai ales anumite
pasaje din Profeţi şi capitolele 13-17 din Evanghelia după
Ioan. Am fost direcţionat către aceste pasaje de către
Entitatea la care se face referire în acestea. Aceeaşi
prezenţă pe care am perceput-o eu emana şi din aceste
texte. Acesta a fost singurul mod în care am putut
cuprinde mental o asemenea experienţă cu totul
suprasensibilă. Versetele biblice şi experienţa spirituală
s-au susţinut şi completat reciproc. Vă rog să mai aveţi în
vedere şi că, înainte de acest eveniment, nici nu citisem
aceste pasaje, doarece, după cum v-am spus, am fost
crescut într-un kibbutz israelian secular, acolo unde orice
tradiţie religioasă evreiască (şi creştină) a fost omisă.
După naşterea Eului spiritual, descris anterior, am trăit
în două realităţi diferite: în realitatea fizică şi-n realitatea
spirituală. A fost ca şi cum aş fi trăit deodată în ambele
etaje ale unei case, însă puntea conştientă dintre cele
două încă nu fusese construită. În timp ce eram la un etaj,
amintirea celeilalte identităţi îmi era neclară. A trebuit să
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construiesc „scări” sau „punţi” de conştiinţă şi gândire
pentru a-mi uni cele două Euri.
Procesul de creare a acestei legături înseamnă pentru
mine această dramă-cunoaştere, înseamnă antroposofie.
Şi antroposofia e astăzi vie în măsura în care reuşeşte să
devină o cale de cunoaştere prin care se creează o bază
spiritual-ştiinţifică ce poate facilita înţelegerea procesului
de devenire şi prin care umanitatea se identifică tot mai
mult cu Eul ei superior. Asta este realitatea din spatele
acestui concept adesea neînţeles şi folosit greşit, precum
„A Doua Venire” la creştini, „Mesia” la evrei, şi „Imam
Mahdi” la musulmani.
Adevărata dramă-cunoaştere a început pentru mine cu
un an mai târziu, când, ca parte a studiilor mele
antroposofice, am citit pentru prima dată Filosofia
libertăţii a lui Rudolf Steiner. A fost al doilea moment
decisiv şi revelator al vieţii mele. A fost uimitor pentru
mine că, pentru prima oară, am putut să simt aceeaşi
lumină spirituală pe care o percepusem anterior ca
luminându-mi experienţele spirituale, dar acum ca parte
a activităţii mele cognitive. De atunci am ştiut că sarcina
mea spirituală va fi să creez o punte între acest proces
spiritual de gândire şi experienţa suprasensibilă a Eului
superior. Bineînţeles că în acel moment nu aveam habar
că această sarcină va necesita mai bine de cincisprezece
ani de muncă antroposofică, cercetări, căutări şi strădanii
pe atât de multe niveluri ale vieţii mele.
Am reuşit, prin activitatea intuitivă a gândurilor ce mi-au
trezit sufletul, să dezvolt pentru prima dată, în conştienţa
de zi cu zi şi prin mijloacele propriei activităţi spirituale,
aceeaşi lumină spirituală ce-mi era cunoscută până în acel
moment doar ca lumină suprasensibilă întâlnită într-o
stare de conştienţă suprasensibilă. Acum eram capabil să
integrez această lumină în activitatea mea conştientă din
lumea fizică. Din acel moment, puteam trece de la un
„etaj” la altul, prin ambele părţi ale „tunelului”, până am
reuşit să le aduc pe cele două mai aproape una de alta.
Când am împlinit 35 sau 36 de ani, cele două faţete ale
luminii s-au intersectat „undeva la mijloc”, iar ambele
părţi s-au putut întâlni pentru a celebra finalizarea punţii.
Doar atunci am putut să raţionalizez totul până la capăt,
şi am început să aşez această experienţă în scris, pe hârtie.
Activitatea de „construire a unei punţi” este descrisă în
această carte. Această muncă spiritual-ştiinţifică mi-a
permis să accesez în mod independent tărâmul
suprasensibil şi să „recapitulez” conştient ceea ce am
trăit pe când eram tânăr. Această cercetare m-a adus şi
în postura de a investiga unele problemele suprasensibile majore ale secolului al XX-lea, reuşind astfel să arăt
puterea transformării din sânul întregii umanităţii.
Despre asta am vorbit în prima mea carte publicată,
Evenimentul spiritual al secolului XX.
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De la experienţa spirituală la calea
cunoaşterii
Ne puteţi descrie metoda dumneavoastră de cercetare spirituală?
E important să renunţăm la orice abordare pozitivistă
sau materialistă când vine vorba de experienţă şi cercetare spirituală. Aceste cunoştinţe nu pot fi „posedate”.
O experienţă spirituală autentică e prezentă doar în
deplinătatea activităţii sale: în forma ei de proces viu al
încarnării, al transformării în prezenţă vie a spiritului ce
trăieşte în prezentul viu, excarnându-se şi apoi
dispărând. Altfel, e doar un concept obscur şi mort, un
înveliş, un cadavru al adevăratei sale esenţe. De
asemenea, aceste experienţe nu pot fi „comandate”, ele
nu vin şi pleacă după voia omului. Ele sunt oferite drept
cadou de la entitatea suprasensibilă cu care se întâlneşte
persoana în cauză. O asemenea entitate se arată omului
doar dacă această entitate doreşte astfel şi dacă aceasta este
dorinţa lumilor spirituale. Omul nu poate decât să facă
tot posibilul pentru a pregăti un loc de întâlnire potrivit,
loc în care poate invita, cu toată smerenia şi bucuria,
entitatea spirituală, iar apoi să aştepte sosirea adevăratului eveniment spiritual.
În decursul cercetărilor mele, am dezvoltat diverse
metode pentru a realiza acest lucru, diferenţiate în
funcţie de nevoile investigaţiilor sau ocupaţiilor mele
sociale practice. Pentru moment, e de ajuns să indic
faptul că o reînnoire şi recapitulare a experienţelor spirituale e posibilă doar dacă se atinge, în mod intenţionat,
starea de nimicnicie şi „ne-cunoaştere”. Trebuie să fiu
foarte precis şi exact pentru a crea acea puritate „imaculată”, acel loc nonintelectual şi neprihănit în care pot
invita echivalentul suprasensibil. Aceasta este o necesitate pur ştiinţifică în vederea abordării spiritualului.
Fiinţele suprasensibile nu pot fi cuprinse de intelectul
nostru mărginit de creier, deoarece acest intelect este pur
şi simplu prea aspru, prea rigid, prea arogant şi lipsit de
dragoste. Bineînţeles că trebuie să năzuim spre a gândi
şi a înţelege lumea în cel mai profund mod cu putinţă.
Dar pentru a ne angaja în cercetarea spirituală trebuie,
cu toată libertatea, să ne eliberăm de toată cunoaşterea
anterior dobândită. Învăţarea nu trebuie să se reducă la
un set de concepte memorate, ci mai degrabă e nevoie ca
forţele spirituale să se dezvolte prin activitatea de a
studia. Forţele creative dezvoltate prin studiu nu pot fi
reţinute în memorie, dar ele pot fi reactivate atunci când
memoria e suprimată. Niciun eveniment suprasensibil,
nicio fiinţă suprasensibilă nu mă va întâmpina, atâtă
timp cât îi blochez calea prin conceptele preconcepute,
obiceiurile şi obişnuinţele mele.
Dacă ne dezvoltăm gândirea într-un mod viu şi creativ,
renunţând şi uitând de rezultatele sale, atunci aceasta se
va întoarce la noi din spiritul nostru exterior, deoarece
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l-am eliberat de constrângerile noastre, ne-am
demonstrat loialitatea şi dragostea pentru adevărata sa
natură. Astfel l-am eliberat de robia spiritului morţii şi
al durificării, spiritul gândirii arătându-şi recunoştiinţa
în moduri remarcabile.
În timp ce noi îl eliberăm intenţionat, el se întoarece din
lume şi ne găseşte! Se poate spune că dacă învăţăm să nu
ne gândim la rezultatele finale şi recompensele ce ţin de
intelect, observăm că suntem recompensaţi: suprasensibilul ne apare drept viu şi nou, şi în acelaşi timp
aureolat de o lumină lăuntrică a gândirii cosmice.
Gândirea ce radiază prin imaginaţiunile noastre este
„propria” noastră gândire cosmică – sau şi mai precis –,
revelaţiile gândirii Eului superior. Cu alte cuvinte,
renunţarea la intelectualism permite gândirii să fie
renăscută drept un proces cosmic-uman, uman-cosmic.
Percepţiile spiritual-ştiinţifice moderne sunt întotdeauna
„profunde”. Nu e nevoie să le ataşăm interpretări
externe pentru a le înţelege drept procese vii. Ele se
autoexplică mult mai bine decât am reuşi noi vreodată
s-o facem, şi totuşi, lumina gândirii ce le răzbate este
propria noastră gândire eliberată. Ne percepem propriul
Eu ca fiind cu adevărat activ întru ele; este o imanenţă
vie, eliberată de orice reziduuri transcedentale de
spiritualitate externă, sau elemente metafizice.
Pentru mine, această metodă a devenit fundaţia pentru
dezvoltarea cercetării în ştiinţa spirituală, artă, şi viaţa
socială, aşa cum am arătat mai sus. În acest mod,
antroposofia poate deveni o cale şi o metodă pentru
actualizarea spiritualului. Această actualizare nu poate
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fi posibilă decât dacă învăţăm să practicăm amintirea
spiritulului, loialitatea spiritului (numită conştienţa spiritului în al doilea vers din Meditaţia Pietrei Fundamentale)
şi vederea spiritului, ca trepte ale actualizării eterului în
vederea întâlnirii cu Eul superior al umanităţii.

Prin momentul morţii până la puterile
renaşterii din gândire
Puteţi să explicaţi procesul de „a muri şi deveni” pe care-l
descrieţi pe larg în cartea dumneavoastră?
În spaţiul limitat pe care-l presupune un interviu, nu se
pot oferi decât nişte caracteristici generale. În primul
rând, trebuie să-mi aduc sufletul într-o „stare incipientă”.
Acest proces are loc prin intermediul transformării
gândirii, descris anterior. Trebuie pornit din punctul în
care simt cum gândirea normală moare. Se caută exact
momentul şi locul în care gândirea moare. Identificarea
„crucii” sau „mormântulului” gândirii convenţionale
este un exemplu ilustrativ pentru acest proces de
conştientizare al morţii-sacrifciu pe care fiinţa vie a
gândirii trebuie să-l parcurgă pentru a deveni
disponibilă pentru gândirea noastră modernă de zi cu zi.
Orice aşa numită „gândire vie” ce nu pleacă din acest
punct nu e decât o autoamăgire. Pentru mine, acesta este
un spaţiu sacru al dramei-cunoaştere a ştiinţei spirituale
autentice. Trebuie să învăţ „să mă pun pe mine însumi
în mormânt”, pentru a deveni lăuntric conectat la
pasiunea gândirii. Procedând astfel, învăţ să iubesc
moartea la fel cum aş iubi un învăţător bun ce mă ajută
prieteneşte pe acest drum – oricât de paradoxal ar suna.
Moartea e ajutorul şi învăţătorul meu, deoarece mă
învaţă să mă eliberez de gândurile, sentimentele şi
dorinţele mele prestabilite. Căci doar din moarte poate
să renască sufletul spiritual, cogniţia, conştienţa
superioară, şi noi aptitudini sociale. Prin urmare, nu doar
că încerc să evit „biruirea” morţii, ba chiar o invit cu toate
acţiunile sale. Resimt moartea în propriul suflet şi-n
forţele vitale, dar învăţ să o actualizez în mine însumi.
Învăţ să fiu acolo, la mormântul cogniţiei, perfect treaz,
alert, şi echilibrat; accept, plin de recunoştinţă, acest
proces al morţii prin care trece sufletul meu, alături de
toate aspectele sale obosite, vechi şi uzate. În acest caz,
moartea este maestrul meu şi-mi arată o cale spre partea
neîntinată a sufletului meu, cale pe care doar el o ştie.
Doar de acolo se poate naşte autentica şi lucida viaţă
suprasensibilă.
Iar acum persoana în cauză se trezeşte treptat la amurg,
în crepusculul dintre lumi, şi se apropie din ce în ce mai
mult de propria sa „fiinţă nocturnă”. Aceasta este cu
adevărat o fiinţă care sălăşluieşte în altă dimensiune a
realităţii. Această realitate, în comparaţie cu a noastră, e
„suprareală”, şi e atât de intrensă şi plină de viaţă, încât

conştienţa noastră obişnuită dispare, cufundându-se
într-un somn adânc (asta se întâmplă, până la urmă, în
fiecare noapte). Fiinţa vie a morţii e singura forţă
capabilă să transforme puterea cogniţiei şi să trezească
forţe ale conştiinţei infinit mai mari decât cele ce le avem
în conştienţa obişnuită.
Deoarece omul şi-a apropiat moartea, el poate să-şi intensifice forţele de veghe, iar în acelaşi timp să diminueze
intensitatea acestei „suprarealităţi”, putând astfel să se
trezească în profunzimea abisală a realităţii suprasensibile. Acolo se naşte Sinea spirituală care, aşa cum a
formulat Steiner, „vine să te întâmpine din abisul gri al
spiritului”. Într-adevăr, dacă acest loc e explorat conştient, el pare la început pal. Mai târziu, acest loc devine
extrem de luminat, iar marile celebrări pot începe. Dar
drumul până la acest stadiu e dificil şi oarecum riscant.
Evident, la fel ca-n lumea fizică, un nou-născut are
nevoie de adulţi pentru a fi îndrumat şi hrănit, dar mai
ales pentru a avea un etalon pentru facultăţile ce trebuie
să le dezvolte pe măsură ce creşte. La fel e şi-n cazul
lumii suprasensibile. Aşadar, în lumea spirituală ne
întâlnim cu Eul superior îmbrăcat în veşmântul său eteric
(viu, strălucitor). El ne va fi mamă-tată-moaşă şi maestru.
Aşa cum „nou-născuţii” tuturor fiinţelor umane trebuie
să atingă ţelul suprem al evoluţiei pământeşti, Eul
superior e cel mai în măsură să ne indice ce urmează să
devenim. El/ea este marele maestru al devenirii viitoare
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şi un expert al misterului de „a muri şi a deveni”. Prin
el/ea, Eul nostru nou-născut poate învăţa să meargă, să
vorbească, să gândească, şi să înveţe să se perceapă drept
un „Eu” independent în sânul realităţii suprasensibile.
Sarcina noastră, deloc uşoară, va fi să unim „Eul-diurn”
şi „Eul-nocturn” şi să le coordonăm în vederea unei
relaţii de recunoaştere reciprocă şi cooperare, deoarece
dorim să punem bazele unei noi vieţi culturale, unor
comunităţi noi şi o orânduire socială tripartită ce va
funcţiona în această eră a sufletului conştienţei. Eul
superior reprezintă modelul pentru o viitoare comunitate în care oamenii vor învăţa să se unească în spiritul
unei cooperări autentice, în dragoste şi în libertate.

În căutarea unui limbaj adecvat al
spiritualului
Cum pot fi transmise adecvat aceste experienţe şi rezultate ale
cercetării spirituale?
Ai atins una din cele mai mari probleme ale unui
cercetător spiritual! Cercetarea spirituală este un proces
de iniţiere viu şi dinamic. Dar apoi aceste rezultate
trebuie să fie comunicate... Dacă această comunicare se
face sub formă verbală – prin dialog – şi se creează un
climat plin de dragoste şi încredere între oameni, atunci
încă e posibil ca experienţele autentice să fie împărtăşite.
Însă, când vine vorba de a aşeza în scris aceste experienţe, lucrurile devin complicate.
Textele, aşa cum au spus Paul şi Steiner, omoară spiritul.
Acest procedeu este, desigur, necesar, deoarece preschimbarea morţii din epoca noastră este o condiţie
necesară pentru cogniţia spirituală. Şi, desigur, scrisul
este încă necesar pentru a păstra o evidenţă. Cu toate
astea, cuvântul mort trebuie să fie reînviat constant, şi
asta se poate întâmpla doar dacă viaţa socială devine un
eveniment viu în cadrul acestor împărtăşiri intime a
experienţelor vieţii. Chestiunile de o importanţă vitală
nu pot fi transmise decât de la o inimă la alta, iar ceea ce
e scris trebuie să funcţioneze doar ca memento: „Uite,
acolo e o posibilitate pentru experienţă, dialog, eveniment. Acum lasă cartea şi începe a trăi adevărata viaţă...”
Cu ce gânduri întâmpinaţi viitorul?
Mi-a devenit evident că de la începutul secolului al
XXI-lea noul impuls al Spiritului timpului (numit şi
Michael în ştiinţa spirituală) se bazează pe capacitatea
noastră de a uni, în mod conştient, strădaniile noastre
spirituale pământeşti, moştenite din secolul anterior, cu
acel curent suprasensibil al Spiritului timpului ce a trecut
prin multe transformări de-a lungul istoriei, de la
moartea lui Steiner, din 1925. În primul rând, munca
noastră spirituală va deveni relevantă în acest secol
numai şi numai dacă vom învăţa să actualizăm
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experienţele şi cercetările spirituale ce ţin de evenimentul
devenirii. În al doilea rând, această nouă sarcină poate
prinde viaţă doar prin intermediul periferiilor.
Organizaţiile centralizate sunt astăzi absolut materialiste,
indiferent de cuvintele spirituale dichisite pe care le
folosim. În proporţii mai mari sau mai mici, spiritualitatea actualizată şi în curs de dezvoltare a spiritului
timpului a sădit seminţele viitorului pe întreaga planetă
în cursul secolului al XX-lea. Atât timp cât „centrul” –
toate centrele, începând cu propriul meu ego autoritar –
domină viaţa socială şi spirituală, celălalt spirit al
timpului, cel potrivnic, va fi în continuare mulţumit de
noi, aşa cum a fost, din păcate, cazul secolului al XX-lea.
Forţele renaşterii, recolta secolului al XXI-lea, vor rodi
doar prin intermediul unor aptitudini umane şi instituţii
altruiste, descentralizate, cosmopolite, „periferice” şi
globale. Doar acestea vor fi demne de al doilea secol al
epocii michaelice.
Asta înseamnă, deci, că multe idei importante şi multe
personalităţi venind din neaşteptate periferii culturale,
sociale, naţionale şi economice vor deveni purtătorii
„centrali” ai impulsurilor viitorului, iar noi, occidentalii, va
trebui să ascultăm de această sine a noastră descentralizată,
dacă dorim să evităm repetarea calamităţilor civilizaţiei
euroamericane din secolul al XX-lea în acest secol.
Haideţi să fim deschişi, ageri, smeriţi, conectaţi, foarte
flexibili şi prompţi cu privire la facultăţile noastre esoterice
şi instituţiile noastre sociale şi culturale, deoarece „El va
veni ca un hoţ noaptea”, iar noi încă dormim.
Dacă vom face toate acestea, vom putea să integrăm munca
noastră reînnoită în puternicele forţe sociale şi spirituale pe
care le putem găsi deja în noi înşine la orice pas.
Mai multe informaţii despre Dr. Ben-Aharon se găsesc pe
www.event-studies.org.
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Experienţa dramelor-mister
Ştefania Suciu
Se tot vorbeşte despre importanţa acestui an 2012, se tot
speculează legat de schimbările ce vor apărea sau deja
apar anul acesta. Foarte mulţi oameni presimt că acest an
este deosebit din punct de vedere spiritual şi reacţionează la aceasta fie cu frică, fie prin aşteptări, mai rar
pregătindu-se. În acest context, ceea ce s-a întâmplat între
26 iulie şi 1 august la Goetheanum (Dornach) adaugă
importanţei deosebite a schimbărilor ce au loc – la o sută
de ani de la prima reprezentaţie a celei de-a doua dramemister scrisă de Rudolf Steiner – faptul că poate cel mai
mare grup de români antroposofi a făcut tot posibilul să
participe la reprezentaţiile dramelor-mister, la centenarul
celei de-a doua piese.

Profesorii de artă dramatică insistă foarte mult pe ideea
că teatrul trebuie trăit, nu citit. Cu alte cuvinte, teatrul,
prin însăşi natura sa, se adresează sufletescului din om
şi nu doar intelectului, are menirea de a servi ca punte
între sufletesc şi spiritual. Rolul iniţiatic al teatrului fiind
uitat de-a lungul timpului, oamenii înţeleg tot mai greu
cum poate ceva menit să distreze, să relaxeze şi să
destindă să schimbe lumea; cum poate teatrul să ţină
locul unor conferinţe în care pot fi găsite întrebări de
importanţă nemaipomenită pentru întreaga omenire?
Răspunsul nu apare cu uşurinţă, dar parcurgând măcar
în scris experienţa participării la drame, poate va apărea
o primă fărâmă din acesta.

Rudolf Steiner a spus la un moment dat că dacă oamenii
s-ar ocupa mai mult cu înţelegerea conţinutului dramelor-mister, el nu ar mai trebui să susţină conferinţe
pentru o vreme. E greu să înţelegi ce a vrut să spună cu
asta până nu ai luat parte la o punere în scenă a acestora.
Citind în mod individual piesele poţi doar presimţi
importanţa conţinutului; dar ele se deosebesc de toate
celelalte scrieri antroposofice, în primul rând şi în mod
necesar, tocmai prin faptul că au fost compuse cu intenţia
precisă de a fi puse în scenă.

Cei aproape şaizeci de români care au participat la
eveniment au avut ocazia de a-i întâlni pe Strader,
Capesius, Johannes şi Maria. Da, o întâlnire cu actorii a
fost posibilă după sfârşitul ultimei drame, dar aici
vorbesc despre personajele pieselor. Întâlnirea a avut loc
datorită muncii depuse de minunata echipă de actori,
euritmişti, muzicieni şi scenografi pe scenă, dar s-a
petrecut, de fapt, în interiorul fiecăruia dintre noi.
Personajele sunt la fel de mult oameni ca şi fiecare dintre
noi: au defecte şi suferinţe inimaginabile, trec praguri, se
întâlnesc cu fiinţe demonice şi la un moment dat cu Eul
superior, când sunt pregătite. Cei de pe scenă, prin
munca lor, au reuşit să ne convingă de asta. Însă
adevărata întâlnire s-a petrecut în noi, în fiecare dintre
noi şi în acelaşi timp în toţi cei aflaţi în sală, pentru că ei,
devenind atât de palpabili, ne-au permis să palpăm şi în
noi înşine umanul, să-l definim un pic mai clar.

Goetheanum (Dornach)

Încă de la apariţia teatrului în Grecia antică, acesta avea
rolul de a ajuta oamenii să se confrunte mai uşor cu
situaţii din propria viaţă, să înfrunte mai uşor dificultăţile
destinului, pentru că erau prezentate situaţii arhetipale,
personaje arhetipale în care se putea regăsi oricine; nu în
mod întâmplător a ajuns Freud să se folosească de Oedip
şi Electra pentru a-şi susţine teoriile. Deosebirea cea mai
importantă constă însă în faptul că personajele celor

Antroposoﬁa / 46

patru drame nu trebuie să accepte o situaţie de destin, ci
să îşi asume ceea ce li se întâmplă, să înţeleagă cauzele–
chiar şi când ele preced viaţa curentă – şi să schimbe
ceva, să aleagă. Grecii trebuiau să accepte şi să se supună
unei cauze primordiale, dictată de zei prin oracole,
indiferent de dorinţele proprii; acum, în acest stadiu al
evoluţiei, cerinţele sunt altele.
Grecii îşi pierdeau încet-încet clarvederea, iar teatrul era
prezent pentru a le reaminti că acţiunile lor sunt încă
supuse unei judecăţi superioare, divine. Noi ne-am
pierdut, în mod necesar, şi ultima rămăşiţă de
clarvedere, dar raportul cu lumile superioare s-a
schimbat. Cu alte cuvinte, şi rolul teatrului în societatea
contemporană este diferit. În momentul de faţă,
majoritatea oamenilor, indiferent de religie sau formare
profesională, se încred în simţuri înainte de toate.
Existenţa unei lumi extrasenzoriale este un concept
abstract, pe care mulţi fie îl neagă, fie îl consideră
explorabil abia după moarte. În acest context, în teatru,
dacă se alege tratarea acestui subiect, cel mai adesea se
va reda poate modul în care alegerile unui personaj sunt
influenţate de acest crez, în niciun caz nu de entităţi
suprasenzoriale. Nu, acestea au fost înlocuite în

Cultura vie

cinematografie de extratereştrii cu diverse intenţii, dar
asta e altă poveste.
Dramele-mister sunt un caz aparte; într-o perioadă în
care omul era redus tot mai mult la statutul de animal,
în care graniţele dintre om şi natură dispăreau numai în
partea inferioară, într-un mod superficial, Steiner a
descris, în cele patru piese de teatru, situaţii ce transcend
cotidianul, dându-i mai mult sens în loc de a-i lua din
importanţă. În fiecare dintre piese primează îmbinarea
dintre social, personal şi spiritual, întâlnirea dintre
personal şi transpersonal. Astfel, personajele sunt cât se
poate de vii. Suferinţa lui Johannes, frica lui Capesius,
deziluzia lui Strader sunt toate cât se poate de vii şi
realiste. Fiecare dintre ei greşeşte, inclusiv Benedictus,
cel menit să îi conducă pe calea iniţierii; greşelile sunt
absolut vitale în aceste piese, pentru că prin intermediul
lor vedem cel mai clar cum funcţionează această
comunitate, orice comunitate.
Iar modul cel mai clar în care aceste greşeli influenţează
vieţile tuturor reiese din felul în care situaţii create în
vieţile anterioare influenţează viaţa prezentă. În episodul
medieval, Maria îndepărtează pe tată (Capesius) de fiul
său (Johannes) prin puterea de convingere pe care o are
asupra acestuia din urmă, aceştia trebuind să înveţe să
se cunoască abia în timpuri moderne. Însă destinele lor
erau deja legate încă dintr-o încarnare şi mai veche, din
timpuri egiptene, când ataşamentul lui Johannes faţă de
discipolul ce avea să devină mai târziu Maria intervine
în timpul iniţierii acesteia, marcându-l pe Capesius
pentru multe vieţi de-a rândul. Acesta este doar un
exemplu al felului în care cele patru piese se împletesc,
devenind un singur organism. E bine să luăm totuşi în
calcul faptul că în momentul apariţiei primei drame
publicul teosof nu avea idee ce avea să urmeze şi, mai
ales, că avea să urmeze ceva. Fiecare piesă, ca şi traseul
fiecărui personaj, poate fi considerată în mod individual,
dar bogăţia de sensuri se revelează abia când le tratăm
ca părţi ale unui întreg.
Există totuşi o scindare importantă în acest întreg, şi
aceasta constă tocmai într-un aspect ce la prima vedere
poate fi luat de bun – autorul. Se spune, în cazul primelor
două piese, că au fost scrise „prin” Rudolf Steiner, în
timp ce ultimele două au fost scrise „de” Rudolf Steiner.
De unde această deosebire şi ce relevaţă are ea? Este
poate imposibil de sesizat modul în care acest aspect are
vreun impact asupra pieselor; tocmai de aceea,
conferinţele de dimineaţă, dinaintea fiecărei piese, au
fost atât de importante. În timpul acestor conferinţe,
domnul Michael Debus ajuta spectatorii să pătrundă un
pic mai adânc în profunzimile celor ce se întâmplau pe
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scenă. Spre exemplu, el a menţionat că intenţia iniţială a
lui Rudolf Steiner a fost de a pune în scenă basmul
„Şarpele verde şi frumosul crin”, de Goethe; din cauza
vremurilor, Steiner a considerat la momentul respectiv
că anumite subiecte au prioritate, rămânându-i prea
puţin timp pentru adaptarea basmului pentru scenă. Cu
toate acestea, sala fiind rezervată în acel an pentru
spectacol, Rudolf Steiner a ales să scrie, în ultimul
moment, prima dramă-mister. Însă această piesă, ca şi
cea de-a doua, care funcţionează ca un epilog pentru
prima, au fost scrise sub directa influenţă a lui Goethe,
de unde Steiner a ales să se considere un instrument
„prin care” au fost realizate aceste prime două dramemister. Acest aspect este prezent şi în drame, când
diferite personaje intervin din lumile spirituale pentru a
influenţa modul în care decurg lucrurile pe Pământ –
Benedictus ajutându-l pe Capesius, Johannes influenţând
soarta Theodorei... Cu alte cuvinte, deciziile umane joacă
un rol aproape la fel de important în influenţarea sorţii
celorlalţi ca şi fiinţele spirituale. Ba, dacă ne uităm la felul
în care i se adresează Benedictus sufletului lui Strader la
finalul celei de-a patra piese, după întâlnirea cu
Ahriman, putem ghici faptul că cel decedat încă mai are
capacitatea de a-i ajuta pe cei de pe Pământ, în ciuda
absenţei sale în plan senzorial.
Acest spaţiu dintre senzorial şi spiritual este extrem de
important în aceste piese. De altfel, cu acţiunea ce are loc
atât în spaţiul cotidian, cât şi în lumile spirituale, puteau
fi scrise nenumărate piese de sine stătătoare; dar aceste
patru drame, acest organism trăieşte la graniţa dintre
cele două, sunt cu adevărat evenimente ale Pragului. De
fapt, toţi cei prezenţi pe scenă au avut deosebitul rol de
a ne purta în întâlnirea fiecăruia dintre noi cu Păzitorul.
Iar experienţa nu a fost deloc confortabilă nici pentru
spectatori în tot acest timp – au apărut reacţii de furie,
somnolenţă greu de învins, critici, opinii contradictorii,
incapacitatea de a înţelege traducerea, dificultăţi de
concentrare, întârzieri; pentru a numi doar câteva dintre
simptomele dificilului drum pe care fiecare participant
l-a avut de parcurs. Cu toate astea, la finalul ultimei
piese, toată sala a stat în picioare, aplaudând preţ de
multe minute, arătând că fiecare din cei aproape o mie
de oameni prezenţi a reuşit să depăşească obstacolele
personale, pentru a se întâlni cu ceilalţi într-un moment
de recunoştinţă comună.
Iar pe scenă, în timpul acestor ropote finale de aplauze,
au apărut pentru prima dată pe scenă toţi cei care ne-au
purtat prin acest proces – actori, euritmişti, regizor şi
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coregrafi; instrumentişti, dirijor, sunetişti, traducători,
scenografi. E foarte important să conştientizăm că,
precum în aceste drame în care diverse fiinţe
influenţează modul în care se urzeşte karma, la fel şi în
timpul acestor spectacole au fost nenumărate fiinţe
nevăzute în timpul reprezentaţiilor care au făcut posibile
toate cele ce simţurile noastre percepeau.
În acest sens, consider important de menţionat faptul că
traducătorii s-au aflat pe toată durata pieselor într-o
cameră deasupra scenei, fără posibilitatea de a vedea
prea clar ce se întâmplă în sală, ecranele pe care vedeau
fiind foarte neclare; iar traducerea a fost realizată, pentru
fiecare personaj, de către traducător, pe baza a vreo cinci
variante de traducere, pentru a asigura transmiterea cât
mai clară a conţinutului. În plus, a existat o singură
repetiţie cu actorii, în urma căreia cei care se ocupau de
traducere au trebuit să înveţe să se sincronizeze cu stilul
de redare al fiecăruia dintre cei de pe scena. Acestea sunt,
din nou, doar exemple din cele întâmplate în culise,
menite să faciliteze înţelegerea procesului complex din
spatele oricărui fenomen social-spiritual.
Cu toţii ne putem regăsi în fiecare dintre personaje –
incapacitatea lui Capesius de a acţiona, născută nu din
lipsa de voinţă, ci din absenţa curajului; aspiraţiile
senzuale ce l-au orbit în repetate rânduri pe Johannes;
incapacitatea de a renunţa la orgoliu, pe care o regăsim
în călugărul-Maria; defecte dificile, cu care fiecare dintre
noi s-a confruntat într-un fel sau altul în decursul vieţii,
atât în propria persoană, cât şi în relaţiile cu cei din jur.
Toate acestea sunt tratate într-un fel plin de iubire
sinceră, obiectivă, iubire ce ne vorbeşte despre Rudolf
Steiner în nuanţe greu de bănuit din simpla citire a
diverselor cărţi sau conferinţe. Iar ca urmare a altei
calităţi a acestei iubiri – smerenia – înainte de a întâlni
caracterul autorului (sau înainte ca Maria şi Johannes să
întâlnească Marele Păzitor, dacă acceptaţi comparaţia)
ne întâlnim cu noi înşine. În definitiv, dramele despre
asta ne vorbesc – despre importanţa rolului pe care
fiecare dintre noi îl joacă într-o comunitate; despre
impactul pe care îl are fiecare dintre personaje şi nu
numai. Pentru că, la fel cum Lucifer şi Ahriman şi-au
adus aportul în drumul nostru către Păzitor, la fel cum
aceste fiinţe întunecate s-au sacrificat pentru a ne da
nouă şansa să devenim liberi, la fel fiecare dintre cei ce
ne ies în cale ne conduce mai aproape de întâlnirea cu
noi înşine şi cu Universul.

Antroposoﬁa / 48

Observare suﬂetească în natură

Dispoziţie de iarnă
Dirk Kruse
Traducere: Lucian Popescu

22-24 decembrie
Fericirea din domul Cerului devine acum întru totul
prezentă în spaţiul interior al Pământului.
Această fericire sufletească pură este ca o lumină aflată
într-o cupă ce radiază spre interior în spaţiul pământesc.
Radierea din depărtare este vieţuită în apropierea
Pământului ca un sufletesc dens şi ca o apropiere. Este
înalt spirituală, însă în contact cu Pământul dobândeşte
o intimitate sufletească care nu era prezentă în starea de
conştienţă din înălţimi.

Exprimat spaţial este ca şi cum intensitatea de lumină şi
de atenţie este prezentă acum într-un cerc de 300-30 m.
În acest spaţiu suntem umpluţi în libertate deplină de
fericirea spirituală, care vieţuieşte în sine, într-un mod
lipsit de egoism, ca lumina spirituală a unei lumânări
prezentă în lumea sufletească din jurul nostru.
Fiinţele masive întunecate în aşteptare care s-au trezit în
păduri în jur de 18 decembrie dobândesc acum o
atitudine mai luminoasă şi mai liniştită. Acum se poate
percepe la ele un gest ca de deschidere a mâinilor sau de
deschidere a spaţiului sufletesc din piept. Aşteptarea lor
este transformată într-o stare de primă atingere cu
radierea de fericire înconjurătoare.
Pe scurt spus, transfigurarea spaţiului lăuntric al Pământului
creşte. În acesta devine perceptibilă o stare extatică fină şi
liniştită care lasă să apară o calitate de ascultare activă în
conştienţa fiinţelor elementare treze ale Pământului. Acestea
sunt toate într-o atitudine de „a fi atent”.
Observând sufleteşte este de văzut: calitatea sufletescspiritală a luminii este asemenea unei figuri care radiază
o iubire înaltă, sfântă, demnă, substanţială şi în acelaşi
timp o iubire copilărească, curată. Într-un final se poate
recunoaşte calitatea celor mai înalte prime două Ierarhii,
Heruvimii şi Serafimii, care pătrund în mediul
înconjurător matern al Pământului.
Din toate spaţiile interioare şi „zidurile interioare”, a
căror intensitate a crescut tot mai mult până acum, ies la
iveală acum într-un mod intim şi frumos fine mănun chiuri astrale sau fire de lumină fericită – ca şi cum ar
vrea să ne mângâie. Comparativ, este ca efectul de sunet
făcut în muzică de lovirea uşoară a unui ţimbal sau a
suprafeţei întinse a unei tobe.
Atenţia spaţiului interior a crescut mai mult. Fericire
tăcută curge din toate punctele de mijloc ale sufletului,
însă este ca şi cum omul însuşi s-ar afla în mijlocul unui
cerc şi din aceste fericite fire de lumină izvorăşte o fericire
tăcută.
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Această astralitate din sfera Pământului se apropie la
început de sufletul omului cu o enormă seriozitate. Dacă
ne dăruim acesteia, atunci ea devine cu adevărat ceva
sfânt. Şi – fără o activitate sau direcţie – este dăruire pură,
care în acelaşi timp este şi o formă de existenţă!
Este ca şi cum existenţa caldă a Mamei-Pământ
Persephona, care acum umplută atât de intim sufleteşte,
este ca o pură conştienţă plină de bunătate.
Acum locul din care izvorăşte întreaga fericire şi graţie
se află peste tot în jurul nostru şi radiază din punctele de
mijloc ale fiecărui lăuntru! Numai în aceste câteva zile se
petrece acest eveniment spiritual în natura Pământului!
Descrierea acestui fenomen este ceva special şi greu de
făcut. Este ca gestul unui înţelept străvechi care duce
degetul în dreptul gurii pentru a face linişte sau ca o
ascultarea în tăcere a unui copil atunci când povestea
ajunge la un punct special, plin de tensiune. Este, de
asemenea, ca sentimentul pe care îl avem la privirea în
interiorul flăcării unei lumânări. De asemenea, este ca
privirea pătrunzătoare a unei bufniţe sau sentimentul pe
care îl avem atunci când mângâiem o blană fină.
De asemenea, este ca momentul de devoţiune şi părăsire
de dinainte de adormire. Şi chiar dacă acum afară este
îngheţat, este ca şi cum în acelaşi timp este prezentă şi o
căldură blândă, care este în acelaşi timp întuneric delicat
şi lumină proaspătă. Dacă observăm mai adânc în sfera
de demnitate, este existenţa-Îngerului sau a-fi-în-Înger.
Numeroase fiinţe elementare au acum un delicat impuls
de trezire. Este o tensiune şi o mişcare a conştienţei, şi nu
este deloc o activitate „corporală”. Ele încep să devină
active în acest fel tot mai mult între 21-24 decembrie, iar
această impulsionare formează un „covor al tăcerii”, ca
şi cum fiecare fiinţă ar fi un firicel luminos al tăcerii peste
Pământ.
„În casa Tatălui meu sunt multe lăcaşuri”1 – acum
aceasta nu este valabil numai pentru înălţimi, ci şi
pretutindeni în jurul nostru pe Pământ.
Privind departe în înalt, este ca şi cum ceea ce este patern
şi ceea ce este matern au făcut schimb de locuri. Înaltul
este plin de dăruire curgătoare fericit-virgină feminină
către adâncuri; adâncurile sunt pline cu lăcaşurile
serioase-sfinte paterne.
Şi aşa cum este într-o locuinţă în care locuieşte un om,
aşa este acum: totul pare atât de familiar înăuntru.
Spaţiul dintre suflet-Pământ este acum aşa de familiar ca
învelişul propriului corp sau al propriei locuinţe.
Însă totul aşteaptă încă cu sfială!
Lumina feminină a Sophiei s-a extins în înălţimi, de la
lumina de aur din perioada de Michael la lumina de
cristal de acum.
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Mama-Pământ, Persephona, a preluat acum divinitatea
Tată. Prin toate acestea lumina lui Christos s-a apropiat
tot mai mult în jurul nostru – pentru a pătrunde în întreg
pământescul!2
În noaptea de 24 spre 25 decembrie „liniştea atinge
nemişcarea”. Blândeţea devoţională înveleşte totul.
În această noapte putem experimenta în aer în mod clar
fina pătrundere deplină a punctelor de lumină.
Stăpâneşte atunci o claritate intensă, grandioasă, aproape
ameninţătoare – o fericită limpezire transformatoare care
ajută.

Prima treime a Nopţilor Sfinte
Pe 25 decembrie este ca şi cum spaţiile interioare ale
sufletului ar fi căptuşite – înăuntru adie o interioritate
care se extinde singură, parcă spaţial.
În „ziduri”, spiritual-sufletescul este exhalat în acest fel
din fizic ca o conştienţă ce devine fizică.
Nu este ca în timpul verii, când sufletescul este unit cu
etericul, ci acum este ca şi cum spiritualul pur ar avea un
corp de astralitate densă. Pretutindeni în exterior această
conştienţă ne este ca un opozant.
Formele în aşteptare, ca de urs, prezente acum câteva zile
nu mai sunt. Acum este ca şi cum fiinţe ca nişte preoţi,
pline de modestie şi intimitate plină de iubire, se
dăruiesc pretutindeni.
În Cer calitatea sophianică se transformă mai mult într-o
calitate marianică – este o atenţie plină de fericire care a dat
naştere prin ocrotirea ei spaţiilor lăuntrice! Pământul este
acum o fiinţă ocrotitoare.
Noaptea calitatea veşniciei se rafinează tot mai mult în
întuneric. Sufleteşte se simte o intimitate veşnică
serioasă, fericită şi blândă. Aceasta aduce în toate spaţiile
interioare de aici de pe Pământ o puritate copilărească
nevinovată.
În interiorul omului apare o tăcere ascultătoare şi
nespectaculoasă, în care apare transfigurator o nouă
naştere interioară virgină. Nu mai suntem, ca la sfârşitul
lui noiembrie sau începutul lui decembrie, înveliţi într-o
corporalitate blândă lunară angelică. Acum suntem ca
într-un cap cu cele mai pure gânduri, ca nişte cristale. În
aceste zile aceste gânduri nu sunt în mişcare, ci sunt nişte
gânduri arhetipale statice importante, sunt existenţă
pură. Ne aflăm acum nemijlocit în cea mai înaltă fiinţă.3
Toate fiinţele elementare, gnomii înşişi, sunt pe deplin
liniştite, pe deplin dăruite. Este ca şi cum ar asculta cu
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ochi mari de copil şi o bunătate responsabilă eternă
loială.
Ele nu comunică, pentru că ştiu că cel mai important este
să preia acum cel mai nou şi înalt divin-cosmic pentru
anul următor, dar şi pentru toate timpurile viitoare! Şi
această forţă de dăruire şi de preluare hotărăşte asupra
fericirii pe termen lung pe care acest dar, cel mai înalt
dintre toate, ne-o poate aduce.
În exterior, ascultarea şi vorbirea se apropie tot mai mult.
Chiar şi fizicul este pătruns acum de puterea regiunii
Arhanghelilor.
Şi astfel toată fericirea este pretutindeni ceva natural. Şi
arhetipal fericit este ceva familiar.
Căldura iubirii apare din interiorul interiorului. Astfel
ne este dăruită acum în cel mai sfânt mod comuniunea
cu cea mai nouă formă a divinului!
Cu deschiderea sufletului de copil putem experimenta:
păşind pe „covorul tăcerii”, sufletul pătrunde în „casele
de pe Pământ ale Tatălui”. „Vrăjit”, ascultând în tăcere
din „strălucirea inimii”, sufletul recunoaşte pe Christos
în el şi se recunoaşte pe sine în Christos. Transfigurat,
sufletul îşi poate primi în inima sa copilul spiritului4.
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A doua treime a Nopţilor Sfinte:
27-31 decembrie
Acum, când totul în jurul nostru a mai rămas puţin
eteric, foarte puţin astral, însă totul este foarte spiritual,
ca să putem observa bine trebuie să lăsăm forţele
conştienţei noastre să curgă ca o substanţă în adâncurile
pline de demnitate din jurul nostru.
Noaptea delicateţea de catifea a spiritului creşte în
continuare ... de asemenea seriozitatea.
Dacă în ultimele zile formele de cristal străbăteau în mod
sfânt spaţiul în toate direcţiile, acum este ca şi cum am
aluneca spiritual de-a lungul liniilor de raze prin punctul
interior de mijloc în cel mai sacru spaţiu interior.
Seriozitatea sufletească este aşa de concentrată încât
poate ajunge simţirea incongruenţei cu sine, pentru că
ne putem simţi congruenţi cu noi înşine numai în starea
de devoţiune tăcută concentrată. Astfel, Păzitorul poate
fi în apropiere, un sentiment al insuficienţei. Toate acestea
se desfăşoară în mare parte inconştient în fundalul
sufletului omenesc.
Dacă ne situăm cu o devoţiune plină de demnitate în faţa
întunericului ce s-a deschis, putem pătrunde în cel mai mare
spaţiu interior cosmic ca într-un sanctuar sacru sau regesc.
În adâncurile sfinte nu mai este fericire, ci totul în interior
este plin de intenţie conştientă. Decizia de aici este ca o
transformare sacră alchimică – începem să participăm la
pregătirea viitorului de către forţele divine.5
Dacă ridicăm privirea către fericirea din înalt (mai uşor pe
vreme frumoasă) sau către partea cea mai lăuntrică a
seriozităţii din afară, unde există de asemenea seriozitate,
atunci sentimentul de gol se poate umple cu spiritualitate
cosmică şi un curaj fericit se poate ivi.
Dacă privim acum la pământul proaspăt săpat, este ca şi
cum cea mai interioară căldură este exhalată, plină de
numeroase domenii sufleteşti în ea.
Este prezentă aici şi ocrotirea caldă cuprinzătoare. Mama
Cerului, Sophia, este aproape de a deveni una cu MamaPământ, Persephona – şi natura, fiinţele elementare şi
noi, chiar inconştient, suntem umpluţi de aceasta şi
renaştem parcă într-o copilărie fericită.
Christos în noi este acum o realitate din Natură, Pământ
şi Om.6

Ultimele zile din decembrie – Silvester

Christos renăscând sau revelându-se din nou în pământesc
ne aduce astfel în jurul nostru anotimpurile-ArhangheliiMama-Pământ–unirea. Astfel întâlnim pe Gabriel-Maria,
plini de conştienţa intenţiilor ierarhice şi divine.
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Sufletul omului poate simţi: în aceste nopţi, într-o
desfătare catifelată, copilul spiritului se naşte în mine
printr-o înaltă iubire devoţională.
În această parte de mijloc a Nopţilor Sfinte şi în special
către Anul Nou evenimentul spiritual-sufletesc menţionat
devine intens-plăsmuitor. Spaţiul transfigurat dobândeşte
contururi, devine mai diferenţiat şi începe „să
împărtăşească o istorie”. Aceasta înseamnă că pe măsură
ce se împlineşte devine mai adânc, însemnat şi plin de sens.
Devoţiunea ocrotitoare rotundă şi necondiţionată
anterioară dobândeşte acum ceva luminos, întrerupt,
colţuros. Devine tot mai mult un spaţiu propriu regesc,
care este şi opusul în acelaşi timp. Pretinde şi oarecum
vrea ceva, spre deosebire de desfătarea de dinainte.
Odată cu venirea întunericului şi noaptea este de
observat: omul trece printr-o imensă densitate sufletescspirituală. Apoi, sufletele fiinţelor elementare sunt aduse
prin apropierea Ierarhiei spirituale la cea mai directă
realizare a binelui divin.
Ca întrepătrunzându-se plăsmuitor, atmosfera Pământului
şi a naturii este străbătută de măreţe dispoziţii ordonate
succesiv. Peste tot este prezent ceva. Şi este diferit:
În spaţiul Cerului fericirea intimă. Către Pământ o
intensitate lunară ca un înveliş. Din adâncuri o lumină
verticală. Şi totul este învelit într-o mantie maternă de
fericire pământească unită cu Pământul.
În ceea ce priveşte lumea fiinţelor elementare se arată:
diferite locuri din natură sunt acum în propriul lor
caracter şi fiinţialitatea locului lor ca trezite la o
înţeleaptă prezenţă proprie şi par numai percepţie. O
intimitate sufletească elementară este cea care poate oferi
oamenilor devotaţi adevărate daruri sufleteşti inspiratoare, care sunt parcă ascultate din cerinţele evoluţiei
momentane şi a următorilor ani.7 Acestea pot fi inspiraţii
de gânduri, sentimente sau impulsuri de voinţă. Şi am
face bine dacă le-am nota...
În noaptea specială de Anul Nou putem, de exemplu, în
întunericul unei păduri de brazi, descoperi ceva ca o
înţelepciune încărcată şi ca o prezenţă interioară care
radiază.
Aceasta parcă este întreţesută cu cele mai fine raze de
Soare şi atotpătrunzătoare fire catifelate.
Printr-o stare de întrebare intens-devoţională putem
dobândi din aceasta imagini şi o „vorbire” pline de
seriozitate şi bunătate.
Mergem printr-o densitate prezentă alcătuită din diferite
fiinţe sufleteşti superioare.
Aceste fiinţe sunt unite într-o mare seriozitate, devotată
existenţei omului şi Pământului.
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Această seriozitate spirituală a mediului înconjurător al
Pământului ne poate vorbi ca un întreg.
Este vorba despre ceva central. „Cum”-ul acestei radieri
este ceva special: este vorba de ceva care vrea să fie tratat
cu delicateţe. Nu se află aici în totalitatea sa. Este o creştere care se petrece acum cu o blândă intrare în existenţă
a intenţiilor spiritului.
Lucrează ca o curgere în evoluţia următoare a Pământului, existenţa interioară de pe Pământ şi, de asemenea,
existenţa interioară a omului pe drumul său neobosit.
Astfel poate deveni limpede faptul că pe lângă transfigurarea ocrotitoare ce se deschide curge, de asemenea, o
forţă lăuntrică orientată.
Plinătatea sa depinde de devoţiunea omului şi a fiinţelor
Pământului din „grota spirituală” a iernii – şi din curajul
de a pătrunde aici.
Dacă avem o perspectivă asupra întregului, prin observare sufletească exersată, asupra modurilor de lucru şi
urmărilor, de asemenea în interiorul omului, începe să
devină vizibil un puternic spaţiu sculptural cosmic al
lumilor pământeşti şi cereşti ale fiinţei.
Ca ecou la întâmplările din miezul verii şi de Sânziene,
polar în curgerea anului, am putea spune: Acum nu
vorbeşte cuvântul cosmic împreună cu orchestra de
sunete din înalt, ci aici se sculptează, plini de mesaj,
viitorii germeni ai lumii, în interiorul întregii existenţe
de pe Pământ.
Dacă atingem cu simţirea întreaga situaţie, sufletul
nostru se va putea umple de cuvinte ca:
„Am ajuns în lăcaşurile cele mai profunde ale inimii
marianice din natură şi ne aflăm într-un cerc ca nişte fraţi şi
surori – fii ai lui Dumnezeu – având în faţă viitorul
Cosmosului. Din voinţa noastră de sacrificiu, Cuvântul
cosmic formează în noi propria noastră Cruce cu trandafiri.”

Ultima treime a Nopţilor Sfinte.
Prima săptămână din ianuarie
În spaţiul transfigurat se formează acum ceva clar şi
vertical, ce acţionează ca o „proclamaţie”. În această
perioadă, în spaţiu persistă ca o proclamare sau o
expunere pe care lumea elementară şi spirituală o face
despre sine însăşi.
Ea se explică pe sine pentru noi, astfel încât printr-o
observaţie/experienţă contemplativă noi să o putem
prelua, împreună cu Spiritul Pământului.
Astfel, lumea sufletească este încă plină de intimitate şi
lumină, însă, în acelaşi timp, în ea îşi face tot mai
pregnant apariţia spiritualul, cu calitatea de Eu.
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În curentul din spaţiile interioare creşte venind în
întâmpinare o puternică şi activă prezenţă spirituală.
Este o revelare de sine!
„Christos în noi şi Christos în ceilalţi”11 – astfel poate fi
experimentată cel mai profund această perspectivă.
Privind către cupola Cerului, putem resimţi acum
tendinţa de reîntoarcere spre Cer a celor mai înalte
demnităţi spirituale.
Pipăind sufleteşte putem însă experimenta: o nouă şi
durabilă amprentă arhetipală rămâne în urma lor.
Ele lasă imprimată în fiinţa Pământului o sculptură
sufletesc – spirituală înnoită.
O substanţă de fericire acţionează în noi modelând şi
conturând12 experimentabil prin: 1.plastica (sculptură)
de lumină, 2. plastica (sculptură) de căldură – coloidal,
prin întrepătrundere spirituală, 3. modelare (sculptură)
de forme ferme.
După mijlocul primei săptămâni din ianuarie apare o
evidentă deschidere către viitor. Este vorba de o
despărţire curajoasă de atmosfera de fericire a perioadei
de Crăciun. Copilul cel nou şi vulnerabil al sufletului
este „configurat pentru o nouă devenire” – astfel porneşte la drum Eroul solar. Este o respiraţie către
menţinerea cu perseverenţă a căii – care trece prin
confruntarea cu forţe potrivnice (imaginea biblică a
uciderii pruncilor de către Irod), mergând spre
grandiosul viitor christic din Noul An.
Aşadar, în aceste învelişuri de căldură sufletesc-spirituală din exterior, sufletul nostru poate experimenta o
amprentă sculpturală, verticală, fundamentală.
În spatele a ceea ce se înalţă astfel se află un principiu
fiinţial intens, care are un caracter îndrăzneţ sau eroic.
Această îndrăzneală este îndeosebi o „îndrăzneală faţă
de sine însuşi”. Astfel, înăuntrul fiecărei fiinţe pare că
este proclamată o înălţare de sine purificatoare. Ca şi
cum ne-am înarma pentru fapte bune pline de măreţie,
de care acum suntem încrezători.
Privind în perspectivă şirul dezvoltării evenimentelor
ultimelor săptămâni, sintetizând, acestea ar putea fi
exprimate în imaginea: „Mama solară a născut Eroul solar
pretutindeni în Mama Pământului!”

Acum apare un ecou al fericirii, un sunet direcţionat din
interior către exterior, ce se mişcă spre următorul orizont
urmărit – din perioada anului. Ceva este „avut în
vedere” în mod evident.
Astralul şi etericul se află încă în fizic. Însă în faţa privirii
încă poate sta:
Orientarea sculpturală fermă trebuie şi va fi din nou
răspândită pe Pământ – mai întâi sufletesc, apoi eteric,
în cele din urmă fizic –, cu deosebire în lumea plantelor
acest lucru este evident.
Acum este important să adunăm ceea ce s-a născut din
spirit şi să îl purtăm către calităţile ce urmează să se
desfăşoare!

Acum se poate simţi că Nopţile Sfinte acţionează
„existenţă creând”9.

Observând în tăcere un grup de oameni ce se află
împreună într-o cameră, putem simţi inspirativ starea de
„a fi singur” – accentuată acum – a fiecărui individ,
precum şi tot ce este legat cu aceasta în întreaga atmosferă. Pătrundem prin starea de preocupare-îngrijorare a
fiecărui individ, apoi în dispoziţia perioadei actuale din
an, şi în cele din urmă în atmosfera întregului grup,
alcătuită din toate acestea. Găsirea de termeni
conceptuali se poate face prin întrebări de genul „Cum
este aceasta, exact?”

„În inimi întemeind – cu scop deplin”10 este, de
asemenea, un eveniment natural al acestei perioade.

Expresia umbrei din această perioadă se poate experimenta în sentimentul unei amărăciuni pline de serio-

„Copilul spiritului în sânul sufletului” acum – în perioada
celor trei regi-magi – este înălţat, devenind Eroul solar!
8

Acum stăpâneşte, de asemenea, şi o puternică şi directă
confruntare:
Trebuie să fii singur, însă acum eşti protejat mai mult de
toate căderile.
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zitate dată de sentimentul singurătăţii. În situaţii sociale
dificile poate apărea disperarea dispoziţiei uciderii
pruncilor de către Irod, dispoziţie ce se opune fragilelor
tendinţe spre înnoire.

Cosmosul în legătură cu întâmplările noastre de pe Pământ.”

În vreme ce în prima perioadă a Nopţilor Sfinte – 25-30
decembrie – am fost purtaţi prin adâncimi cu dispoziţie
de primire – receptivitate, acum, în perioada 1-6 ianuarie puteri superioare se ridică din adâncuri, lăsând în
urma lor şi încredinţându-ne creaţia cea mai înaltă de pe
Pământ... . Acum putem să ne reamintim în mod
meditativ procesele prin care am trecut de Crăciun şi
Anul Nou. Le putem lăsa să se aşeze pentru a le permite
o saturare.

meu.” (GA 232 , 25.11.1923.)

Apoi le putem diferenţia, configura şi astfel putem prepara forţele cele mai noi de înălţare/verticalitate pentru
viitor. Este vorba de a învăţa să înţelegem într-un mod
nou perspectivele pe care le-am primit în perioada de
Crăciun. Apoi putem împărtăşi într-un cerc intim ceva
despre ce am dobândit astfel nou. Şi să ne îndreptăm încă
o dată privirea spre ce va trebui să se întâmple în noul an.
Putem modela împreună în mod conştient şi sărbătoresc
ceea ce „din capete cu scop deplin să urmăm vrem”13 –
Putem sanctifica în mod metodic faptele bune ce trebuie
avute în vedere în viitor – ca într-un ritual cavaleresc!

(GA 172, 2.11.1916.)
4

Calendarul sufletesc 38.

„(Iarna)...imagini cosmice pătrund prin forţa gândirii în capul
„(Iarna)...sufletul urmează spiritul în mineralul mort... când
stăpâneşte cel mai intens întuneric ... atunci simţim că în
adâncuri izvorăşte lumina spiritului (a lui Iisus Christos).
Simţim că acolo, în cele ascunse, trebuie să-L căutăm pe
Christos....în ceea ce este întunecat, fără lumină.” (GA117,
21.12.1909.)
„Iarna se trezeşte Spiritul Pământului, ...iarna...ştim că cea mai
înaltă fiinţialitate divină ... se află în jurul nostru, că cea mai
înaltă viaţă divină, conştienţă divină este activă în Pământ.
....atunci ne simţim ca înfăşuraţi în aceste înalte fiinţialităţi
spirituale, ne simţim că le aparţinem lor în profunzimile
sufletului nostru....” (GA 143, 17.5.1912.)
Suntem acolo „unde Eul propriu în Eul lumilor dobândeşte

5

fiinţă.” (Piatra fundamentală, Congresul de Crăciun 1923-1924 ,
R. Steiner.)
6

Încercând să spunem în termeni interreligioşi, acum legătura

personală a divinului este prezentă până în natura Pământului.
Vezi cuvintele lui Rudolf Steiner: „...aceasta aud fiinţele

7

elementare în est, vest, nord, sud...” (Piatra fundamentală 19231924).

Note
1

Vezi Ioan 14,2 şi Luca 15,11-32, în Noul Testament.

Exprimat interreligios, este vorba de aspectul spiritual al
divinului (Spiritul Sfânt sau Sophia) de aspectul personal al
divinului (principiul Fiului sau Christos) şi de aspectul patern
al divinului.

2

Câteva citate din Rudolf Steiner:
„În faţa fiinţei lumilor superioare trebuie să ne simţim ca şi cum
am pătrunde în ele... şi să spunem: Simt că sunt perceput de
fiinţele superioare.” (Rudolf Steiner , GA 162, 17.07.1915.)
„În această perioadă a Crăciunului gânduri sunt atrase în aura
Pământului şi din aceste gânduri putem să citim ceea ce doreşte

3

8

Calendarul sufletesc 38.

9

Vezi Piatra fundamentală, Rudolf Steiner, Congresul de Crăciun

1923/1924.
10

Vezi referinţa anterioară.

11

Spus interreligios: „Devenirea personală a apropierii divine

din noi şi din jurul nostru”. Şi putem merge mai departe şi să
ne gândim că iarna „...trebuie să –L căutăm pe Christos în ceea
ce este ascuns ... în întuneric şi lipsit de lumină....” (GA 117,
21, 12, 1909.)
12

Calendarul sufletesc 39 : „Forţa gândirii creşte”.

13

Vezi Piatra fundamentală, Congresul de Crăciun 1923-1924.

Apariţii editoriale
Misterul lui Ioan Botezătorul şi Ioan Evanghelistul la începutul erei creştine
Sergej O. Prokofieff

Lucrarea prezintă, dintr-o perspectivă michaelică, cosmică, relaţia spirituală dintre
apostolii lui Iisus Christos, în special dintre Ioan Botezătorul şi Ioan Evanghelistul, pe baza
cercetărilor spirituale ale lui Rudolf Steiner prezentate în ciclul de conferinţe care analizează
contextele karmice în care au acţionat aceste mari individualităţi contemporane Misteriului
de pe Golgotha.
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Sugestii pentru meditaţie în
iarna 2012-2013
Dirk Kruse
Traducere: Liliana Dumitriu şi Sorin Ţigăreanu
„Dar dacă antroposofia trebuie să fie ceva ce conduce cu adevărat în lumea suprasensibilă, atunci nu are voie să fie teorie,
abstracţiune. Atunci nu e permis doar să vorbeşti de fiinţe spirituale, ci trebuie să cauţi ocaziile cele mai apropiate, mai nemijlocite
pentru a fi împreună cu fiinţe spirituale.“ ( GA 257, 27.02.1923)

Afirmaţii ale lui Rudolf Steiner
privitoare la felul şi posibilitatea trăirilor
de Crăciun
Conform lui Rudolf Steiner, perioada Crăciunului este
timpul care ne face cel mai clarvăzători în mod natural.
Lumea spirituală şi fiinţele ei nu se unesc niciodată pe
parcursul întregului an mai direct, mai intens şi mai
complet cu fiinţa Pământului şi a omului. „Acum ne
simţim ca înveliţi în aceste fiinţe spirituale superioare, simţim
că le aparţinem în profunzimile sufletului…“, afirmă Steiner.
(GA 143, 17. 5. 1912)
În această trăire putem să ne apropiem de Christos, într-un
mod unic în parcursul anului: „(Către iarnă), sufletul
urmează spiritul în roca moartă… atunci când domneşte
întunericul cel mai adânc…, atunci simţim… că în adâncuri
izvorăşte lumina spirituală (a lui Christos Iisus). Atunci simţim
că trebuie să îl căutăm pe Christos în cele ascunse…, care sunt
întuneric şi beznă…“ (GA 117, 21.12.1909)
Şi – ceva ce poate acţiona îndrumător pentru plimbarea
noastră inspirativă de Anul Nou – putem să „citim“ câte
ceva din cele ce vor să vină, prin observarea sufletească
afară, în natură!
Steiner a exprimat acest lucru cândva astfel: „Atunci
străbat gânduri prin aura Pământului şi din aceste gânduri se
poate citi ce vrea Cosmosul cu procesele noastre de pe Pământ.“
(GA 172, 12.11.1916)
Cum este această trăire?
Ea este şi ca o învolburare cosmică a spaţiului – nu se
simte capătul adâncimii din care se apropie în modul cel

mai intens şi monumental puterile spirituale: „Trebuie să
înţelegem că avem de găsit prin intermediul forţei christice o
astronomie interioară, care ne arată la rândul ei Cosmosul
ieşind şi lucrând din forţa Spiritului. … ar trebui să ne
interzicem să rămânem la această stare interioară găunoasă a
sărbătorii de Crăciun. … Sufletul va putea să ajungă la senzaţii
unice … care permit ca, din viaţa interioară privind, stelele şi
planetele să ne apară drept monumente pentru puterile
spirituale care învolburează spaţiul.“ (GA 202, 24.12.1920)
Şi, în acelaşi timp, suntem în fiinţele care gândesc prin
noi, în ele ca într-o „peşteră a conştienţei sau a spiritului“
(vezi GA 158, alocuţiune în 31.12.1914), în care „imaginile
lumii pătrund în forţele gânditoare ale capului“.

Observaţii, sugestii pentru propriile
observaţii şi trăiri
Dacă percepem sufleteşte parcursul anului, putem
observa în perioada de Advent faptul că multitudinea de
intensităţi din natură, prezente până la mijlocul lui
noiembrie, după un vid între 18 şi 21 noiembrie, face loc
unui sentiment unitar de intimitate care învăluie şi
pătrunde prin Pământ. Aceasta este un fel de atmosferă
intimă, lunară, care, conform observărilor sufleteşti, este
impregnată şi de apropierea Îngerilor şi Arhanghelilor
de Pământ. În ea se formează la mijlocul lui decembrie o
intensitate a gândirii şi voinţei serioasă şi conturată, de
calitatea conştienţei, care devine ca un fel de aşteptare
impunătoare, îndreptată în sus. Sus, pe cer – se poate
observa deosebit de bine pe vreme însorită – ia naştere
în săptămânile de Advent o fericire spirituală,
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(9 noiembrie = „mersul la Mumele
Pământului“, cf. Steiner).
Apoi, ascunzând seminţe, se retrag
înăuntrul Pământului (punctul
culminant 18-21 noiembrie = vreme
moartă), pentru ca începând din 22
noiembrie să mijească ochii spre
trupurile Îngerilor care se apropie.

nesentimentală, însă de o claritate cristalină, care
pătrunde tot mai mult în jos de la rotunjimea cerului care
pare în acest anotimp alungit-orizontal, şi care devine
prezent pe Pământ din 23-25 decembrie. Pe timpul
Nopţilor Sfinte, cam din 27 decembrie, fericirea din jurul
nostru este de-abia conturată, apoi în jurul Anului Nou
acţionează ca într-un mod plastic în noi, iar în zilele de
ianuarie este îndreptată cu tărie compact în afară şi în sus.
Din acest contur de ridicare pe verticală în aura sufletescspirituală a Pământului iese apoi sufletescul Pământului
încet-încet, în timpul lunii ianuarie, din Pământ şi din
elementul fizic în afară şi se extinde înspre cer.
Putem spune în general că la începutul Adventului ne
transformăm în trupuri de Îngeri, apoi în suflete de
Îngeri şi, în final, în nopţile Crăciunului, în conştienţă de
Îngeri – şi, în funcţie de posibilităţile conştienţei proprii –,
putem să fim cotrăitori în ele.
Prezenţa lui Christos şi a tuturor Ierarhiilor atât de
aproape ne dă un sentiment fundamental de existenţă,
care este comparabil cu cel în care, copil fiind, părinţii,
bunicii şi rudele sunt foarte apropiate în familiaritatea
lor cea mai iubitoare.
Toate acestea înseamnă – din partea lumii dumnezeiescspirituale – iniţierea templului omenesc, a sufletului
omenesc şi a spiritului omenesc individual şi – în
relevanţa sa socială – înseamnă iniţierea Templului
omenirii, a Sufletului omenirii şi a Spiritului omenirii.

În lumea plantelor
Pentru a înţelege forţele iernii din cadrul întâmplărilor
din natură, trebuie să ne reprezentăm felul în care fiinţele
elementare ale plantelor – în special gnomii, care
împingeau primăvara plantele în sus cu mişcarea lor de
dor după Îngeri – se retrag în jurul datei de 9 noiembrie
în pământ şi în fizicul plantelor şi al copacilor

Aproximativ din 3-9 decembrie vin
mai aproape sufletele şi conştienţele
Îngerilor – totul devine serios şi mai
rigid şi mai nobil. Cam din 18-21
decembrie se urcă la suprafaţă
uimirea iubitoare şi primitoare plină
de dor a gnomilor. Începând din
22-24, fericire sfântă în mediul
pământesc. După aceea dăruire de
sine sufletească a fiinţelor elementare (duce la o vreme de haos în sămânţă – ceea ce nu
trebuie să fie congruent cu timpul terestru în sămânţă
sau în pupa de insectă – ci doar o reflectare în principiu)
aproximativ din 25-27, apoi o mişcare ce merge spre
interior, de ascultare a istoriilor până la aproximativ 30
decembrie. La 31/1 – îndeosebi noaptea, împlinire
plastică-ascultătoare-primitoare. Aproximativ din 2-4,
prezenţă marcantă a spiritual-cosmicului. Din 5-7
ridicare hotărâtă. În jurul datei de 12 apare sufletescul –
şi al fiinţelor elementare – pornind din fizic, şi îndeosebi
în ultimul sfert de ianuarie iese etericul – deci şi corpul
eteric activ al fiinţelor elementare – afară din şederea,
până atunci fixată astral, din fizic (ceea ce duce la o şi mai
mare deschidere sensibilă spre marcatoare tocmai a
viului).

Sugestii pentru propria observare şi
trăire
Observarea mai exactă a tuturor acestor lucruri şi a
„comunicărilor“ din zilele şi nopţile de iarnă este, pe de o
parte, simplă, pentru că atmosfera intensă din acest timp
este în permanenţă în jurul nostru, iar pe de altă parte este
esenţialmente aşa, ca şi cum am sta mai puţin faţă în faţă
cu fiinţele, cât mai mult „lăuntricul lor“. Iar aceasta
înseamnă şi că nu le „vedem“ sau de-abia le „vedem“, ci
mai degrabă „ele mă gândesc“. Sunt „imagini ale lumii care
pătrund“, cf. Steiner, sau este aşa că „mă străbate lumea
spirituală“ (vezi GA 232, 25.11.1923 şi GA 158, conferinţa
din 31.12.1914).
Dacă ne aştepăm la aceasta şi ne dăruim faţă de atmosfera
de Crăciun, poate cu atitudinea interioară iubitoare de
„împrietenire“, tocmai şi prin fiinţele elementare care
mijlocesc calea spre fiinţe înalte, aşa cum a descris-o
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Rudolf Steiner, aşa se poate întreba conştienţa înaltă, în
timp ce palpăm ambianţa cu o seriozitatea intensă:
„...dacă… facem cunoştinţă şi ne împrietenim cu aceste fiinţe
elementare, atunci vedem curând şi … în spatele fiinţelor
elementare ale regnului mineral entităţi mai înalte…, aceasta
ne poartă într-un fundal care ajunge până la prima Ierarhie,
până la Serafimi, Heruvimi şi Tronuri…“ (GA 240, 24.08.24)
De exemplu, să întrebăm în felul următor (să observăm
în permanenţă, meditând sentimentul care pătrunde în
suflet, pe care îl menţinem şi îl întărim!):
Cum eşti tu, Intimitate?
Cum eşti tu, Seriozitate?
Cum eşti tu, Putere, acolo afară?
Cum eşti tu, Sfântă Fericire, înăuntrul său/înapoia sa?
Dacă găsim o cunoaştere, o înţelegere şi, astfel, „noţiuni“
pentru aşa ceva precum: Tu eşti Străbatere-de-mine cea mai
profund treaz-serioasă, îngrijindu-te de mine! ş.a. putem să
întrebăm mai departe, poate mirându-ne smerit în
diferite feluri, dar mergând cu siguranţă înspre esenţial.
De exemplu:
Cum gândeşti şi vrei asta?
Încotro se îndreaptă Intenţia ta?
De unde vine Seriozitatea ta?
Prin astfel de întrebări serioase se poate percepe o
prezenţă mai profundă, până la trăirea esenţei, care,
printre altele, poate duce la trăirea evidenţei, în care ştim
care Înţelepciune, Iubire şi Milostivire înaltă sau
profundă din esenţă (esenţialitate) mă străbate, mă
cunoaşte, mă gândeşte, simte şi voieşte…
Ne poate deveni clar că aici putem formula şi întrebări
personale „sfinte“ sau întrebări despre grup. În general,
cum ar fi: Încotro se îndreaptă iubirea ta? sau specifice:
Cum să mergem noi (ca grup) pe calea noastră mai departe?
Iar dacă primim răspuns, am putea să continuăm cu
„întrebări despre îndeplinire“: Cum putem face asta
exact?
Vom observa că, în locul gândurilor care ne vin în minte
în general adesea inconştient din lumile spirituale,
apropierea gândurilor poate fi urmărită aici conştient.

Realizarea de situaţii practice
Despre lucrul practic: deoarece trecerea de la zi la
noapte, datorită intensităţii sale deosebite, se pretează
bine, ne putem contacta, din scurt, telefonic prietenii şi
stabili o mică excursie de observare: „un mers de o oră
şi jumătate“ într-un peisaj din apropiere – ne putem
depărta o vreme unii de alţii în timpul plimbării şi putem
observa în mod intim – la înapoierea împreună sau în
maşină, reflectăm… !

Lumina Crăciunului peste sat

Sau, de exemplu când mergem la cumpărături cu maşina
să trecem printr-un peisaj natural deosebit, să coborâm,
să facem o plimbare, să observăm şi să reflectăm
(eventual să medităm, într-un post de observaţie al
vânătorilor, asupra unui trunchi de copac, să medităm
asupra interiorităţii ş.a. şi în final să reflectăm, să luăm
notiţe etc. Se poate, de exemplu noaptea, de unul singur,
când familia e deja în pat, merge afară şi percepe etc.
Foarte bine este în vremea asta să facem foc afară
noaptea, să stăm lângă el, să vorbim, apoi să şi ascultăm,
să observăm, să reflectăm.
La fel de bine poate fi să şedem, lângă pomul de Crăciun,
doar la lumina lumânărilor şi în mirosul de brad … să
păstrăm tăcere, să percepem etc.
Se adaugă posibilitatea menţionată a plimbării
inspirative, care are sens întotdeauna, chiar dacă noaptea
Anului Nou este o noapte centrală în perioada Nopţilor
Sfinte.
Ea realizează cea mai intensă relaţie interior-exterior şi o
privire de ansamblu asupra trecutului – prezentului –
viitorului – pe plan personal cât şi social şi istoric, oglindit
în lumea fiinţială a naturii:
Să trăim retrospectiv propriul an în detaliu, să facem o scurtă
trecere în revistă asupra întâmplărilor din lume ale ultimului
an şi a întregii istorii.
Să fim întru totul doar în locul respectiv şi în „acum”.
Să ne îndreptăm spre chemarea viitorului din noi, din jurul
nostru şi din întreaga fire şi să o preluăm în noi.
„Amintire spirituală“ în privirea retrospectivă,
„reflectare spirituală“ în Aici şi Acum, „privire spirituală
în ascultarea viitorului!”
Totul în ascultare meditativă, găsire, observare
sufletească şi dialog cu natura (faţă de sufletescul din ea,
de fiinţele care sunt treze iarna, faţă de lume şi de
spiritele naturii).
Programul poate fi, de exemplu, aşa (după amiaza de la
ora trei, trei şi jumătate):

Observare suﬂetească în natură

Îndreptarea grupului către sine, spre loc, spre peisaj.
Ascultarea sau citirea Imaginaţiunii de Crăciun (doar
tabloul central) şi/sau a Zicerii pentru Piatra
Fundamentală (dacă se poate, afară).
Pornirea şi eliberarea pentru peisaj (exerciţiu de
venerare, uimire).
Într-o stare la care lăsăm mediul să participe, trăirea
în retrospectivă a anului care s-a încheiat, chiar şi luând
calendarul cu termenele anului care a trecut (eventual
iertând, rugându-ne, binecuvântând anumiţi oameni,
anumite grupuri, locuri, îndreptându-ne spre interior).
Să facem şi o scurtă trecere în revistă a evenimentelor din
lume ale ultimului an şi ale întregii istorii.
Să încheiem retrospectiva şi să ne luăm un rămas-bun
de la tot ce a trecut (eventual ritualuri – de exemplu să
le punem pe o bărcuţă dintr-o bucată de lemn pe un
pârâu).
Să fim cu totul doar în locul respectiv şi în Acum, liberi –
fără trecut – fără viitor să sărbătorim spaţiul liber (care
poate să ducă spre orice nouă creaţie).
Apoi (adesea deja în timpul crepusculului) să ne
îndreptăm către chemarea viitorului din noi, din jurul
nostru şi din întreaga fire (să fim atenţi la ceea ce spune
sufletescul naturii despre asta; vezi şi sugestiile de mai
jos privitoare la observările sufleteşti).
Totul poate să fie notat pe scurt, în cuvinte-cheie, în
carneţel.
La întoarcere, ne luăm rămas-bun cu mulţumiri către ce
este în afară.
De cele mai multe ori este deja destul de întuneric atunci
când se întorc ultimii.
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Întorşi în grup, reflectare comună asupra celor trăite
(merge şi cu pauză sau mâncare între timp) – eventual
notăm pe scurt – când participă mulţi, de gândit la
un motto comun, care eventual se arată, pentru
următorul an.
După ce a trecut o noapte, reflectarea aduce adesea
rezultate mai bine gândite, care apoi – cu întrebări
suplimentare sau reflectare ulterioară timp de mai multe
zile – pot fi şi prelucrate mai uşor spre o concluzie.

Ce se anunţă de Anul Nou 2012/2013?
Deja în schimbarea anilor din anii precedenţi s-a anunţat
tot ce urma să vină, în general într-o metamorfoză de
dezvoltare ce tăia respiraţia – care a putut fi urmărită
începând cu 1999. Astfel suna acest lucru în formulările
concluzive din ultimele şase treceri dintre ani, notate
după plimbări inspirative cu 20-30 de oameni, în nordul
Germaniei:
2007 Trăire anticipativă a fiinţelor elementare: „Fiecare spaţiu
în care păşeşti este sfânt – fie el curăţat cavalereşte!“
2008 Trăire anticipativă a fiinţelor elementare: „Spaţii interioare
devin spaţii de ascultare – în congruenţă cu lumea spirituală!“
2009 Trăire anticipativă a fiinţelor elementare: „Să învăţăm
limbajul de transfigurare (răsfrângere) spirituală – de lucrat
receptiv din izvorul de căldură spirituală din fiecare spaţiu
sufletesc şi social!“
2010 Trăire anticipativă a fiinţelor elementare: „Lucrând din
toate substanţele de legătură – se revarsă în evoluţie aurul
purtător de viitor.“
2011 Trăirea anticipativă a fiinţelor elementare: „Prin profunzimi sufleteşti şi sociale, misiunile
sufletelor devin vizibile – şi misiunile
cosmice pe care le oglindesc acestea.”
2012 Trăirea anticipativă a fiinţelor elementare: „În tensiunea
transpunerii schimbării de dimensiune empatică, socială şi tehnică,
înţelepciunea sferelor înalte doreşte
să pătrundă şi să trăiască sub formă de căi/instrumente marianice.”
Crăciunul dinaintea anului 2013
îi face pe mulţi oameni să
aştepte cu un sentiment de
derută cele ce urmează să vină.
Multe profeţii nu s-au potrivit.
Dar crizele se acutizează. Iar noi
avem nevoie de răspunsuri în
legătură cu o tehnică socială
foarte subtilă.
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Scurtă privire asupra limbajului cosmic

iarnă precum este cea prezentată aici este una din
posibilităţile epocii noastre.

În mod tradiţional, anul 2013 este un an al Lunii – cu
dominanţa ambelor faţete ale Lunii, influenţele senzitive
şi de oglindire.

Aceste rânduri vor să fie şi ele doar un impuls pentru a
observa voi înşivă şi eventual a afla, palpa sau verifica
ce ne vorbeşte în aceste Nopţi Sfinte, poate cu adevărat,
din lumea spirituală.

Dacă încercăm să citim limbajul cosmic, pentru anul 2013
rezultă nişte fenomene marcante:
De trecerea dintre anii 2012/2013 este foarte aproapiată
conjuncţia Soare-Pluto (30.12) – transformarea ce va fi
trăită la nivel personal pare să se impună.
În dimineaţa Anului Nou 2013 avem Marte în sextil cu
Uranus – ca un semn de „trecere norocoasă prin”.
În anul 2013 privirea astrologului este atrasă de a treia şi
a patra cvadratură a lui Uranus cu Pluto, 20 MAI şi
1 NOIEMBRIE – ajungem la jumătatea celor şapte
cvadrate până în 2015 – ceea ce aduce noi forţe dar cu un
mare pericol de radicalizare.
„Trebuie să învăţăm să înţelegem mişcările planetelor,
trebuie să învăţăm să înţelegem constelaţiile stelare şi influenţa
lor asupra a ceea ce se întâmplă pe Pământ. Atunci ne
apropiem de limbajul pe care L-a vorbit Christos.“ (R. Steiner,
GA 220, 21.01.23.)
Ceea ce a putut fi citit de Sfântul Silvester (Anul Nou)
2011/2012 şi în lumea elementară s-a densificat exoteric în
acest an tot mai mult într-o tematică ce indică spre chestiuni
foarte profunde. În încercarea de a surprinde aceasta în
puţine cuvinte, este vorba de următoarele:

Pe drumul către forme viitoare ale
antroposofiei
Prin plimbările de pe parcursul anului, prezentate aici
metodic, se poate conlucra la elaborarea unor forme
viitoare de cult. „… în viitor vor fi realizate asemenea acţiuni
cultice care provin din conceperea justă a lumii spirituale…
Vor fi prezente în sfera acţiunilor rituale spirite elementare,
care se desăvârşesc în desfăşurarea viitorului.“ (GA 216,
29.09.1922)
Pentru Rudolf Steiner a fost deosebit de important să
pregătească această „formă spirituală a comunicării omenirii“.
Astfel, în noaptea incendiului de la Goetheanum el a făcut
în mod intens referire la forma „Cultului Cosmic“ ce are
legătură cu aceasta. (GA 219, 31.12.1922)
Şi exact în mersul spre acest mare impuls al viitorului a
avut loc în acea noapte incendiul care a distrus
Goetheanumul…!

„După abisalul anului 2010, 2011 a fost şi mai amplu în
ceea ce priveşte dimensiunea existenţială a umanităţii. În
2012, totul rămâne într-o stare de linişte întrebătoare şi
căutare nevăzută a unor reale strategii şi instrumente de
vindecare interioară. E necesar aceasta şi în 2013, pentru
a balansa radicalizarea cu noi metode şi instrumente de
ajutor.

Relaţionarea cu lumea spirituală, pentru care servesc
exerciţiile centrale din Cum se dobândesc cunoştinţe despre
lumile superioare?, este posibilă astăzi cu o oarecare
exersare a „observării sufleteşti“ descrisă acolo. „Această
meditaţie (din Cum se dobândesc…) poate fi dezvoltată ca o
metodă de cercetare interioară.“ (GA 303, 26.12.1921)

În lumea antroposofică apare o slăbire a identităţii în
cadrul societăţii şi mişcării antroposofice. Dornachul
doreşte să aducă reînnoire de la centru, dar nu este
posibil fără să lucreze cu periferia în acelaşi timp
(chemând toate iniţiativele legate de practica spirituală
antroposofică). Pe de altă parte se menţine direcţia către
mai multă practică, prin exemplul meditaţiei. În general
însă predomină în continuare o dispoziţie sceptică.”

Mişcarea antroposofică este solicitată an de an să îşi
arate roadele cercetării – şi tocmai în punctul de
aprofundare a Crăciunului. În continuare, lucrurile
arată că mişcarea antroposofică ar putea să devină cu
adevărat o manifestare a exersării şi cercetării. Fie ca în
acest sens – cu modestie – deja inspiraţiile acestui timp
de Crăciun să aducă o contribuţie la multe făptuiri bune
în 2012.

După cum se pare, peste tot la pragul abisurilor se
aşteaptă cu speranţă venirea unor vremuri mai pe măsura
omului, dar instrumentarul empatic – indiferent de pe
care domeniu de modelare socială – nu pare a fi suficient
de matur pentru a-i pregăti o poziţie stabilă. Este nevoie
de realizarea unei creativităţi şi perseverenţe supli mentare pentru a aplica practic ceea ce se primeşte
spiritual! Maniere de lucru precum este „cultul inversat”
sunt de mult practicabile! O parcugere a perioadei de

„Pentru acela căruia i se vor deschide ochii spirituali, pentru
acela timpul celor treisprezece zile şi treisprezece nopţi este un
timp profund al trăirii spirituale. …În acest timp poate privi…
spiritul văzător… în imaginaţiuni măreţe, puternice .. prin ce
anume trebuie să treacă omul datorită depărtării sale de
Spiritul lui Christos şi cum poate să-i apară acestui om
compensarea …, şi cum sunt încoronate viziunile văzătorilor…
prin Imaginaţiunea lui Christos… .“ (GA 127, 26.12.1911)
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Salutogeneza
Michaela Glöckler
Traducere: Daniela Lazăr
Michaela Glöckler este conducătoarea Secţiei medicale a Universităţii Libere de Ştiinţă a Spiritului cu sediul la
Goetheanum (Dornach) din anul 1988. Acest articol a apărut în 2001. Sursa articolului: www.anthromed.org

Unde găsim baza pentru sănătatea
şi starea de bine trupească, sufletească şi
spirituală?
A promova sănătatea sau a preveni boala?
Cuvântul salutogenesis îşi are rădăcinile în latinescul salus
sau salis, care înseamnă sănătate, şi în grecescul genesis,
care înseamnă începutul, originea sau a genera. Acesta este
cuvântul folosit pentru a descrie o nouă direcţie de
cercetare care caută sursa de sănătate în relaţie cu trupul,
sufletul şi spiritul.
Salutogeneza creează o nouă paradigmă în cercetarea
medicală. Paradigma activă în medicină în ultimii trei sute
de ani era patogeneza (de la parthein – suferinţă, boală),
care îndreaptă privirea spre originea suferinţei, a bolii.
Ideea prevenţiei este foarte legată de patogeneză, astfel
încât să se facă tot ce e necesar pentru a preveni sau pentru
a stopa ceea ce cauzează boala.
Salutogeneza a apărut ca şi concept în lumea vorbitoare de
limbă engleză la începutul anilor ’60 ai secolului trecut. A
intrat în domeniul medical şi în discursul politic şi
academic din Europa doar în anii ’90. Evident, un motiv
puternic pentru aceasta este şi faptul că vechiul concept de
patogeneză era încă puternic viabil financiar. Dar costurile
tot mai crescute pentru serviciile din sistemele de sănătate
au generat probleme financiare tot mai mari, ceea ce a dus
la nivel internaţional către o deschidere pentru noul
concept de salutogeneză. Întrebarea primară acum este: De
unde vine sănătatea? Cum poate fi ea fortificată? şi nu doar
de a căuta cauza bolii şi de a o preveni.
Care este diferenţa fundamentală între vechiul concept de
patogeneză şi noul concept de salutogeneză? De exemplu,
în cazul unei boli infecţioase, conceptul de patogeneză
pune întrebarea: Cine, ce m-a infectat? E bacterie sau virus?
Ce antibiotic trebuie să iau? În schimb, conceptul de
salutogeneză se bazează pe întrebarea: Cum se face că mi

s-a permis să rămân sănătos, când alţii din jurul meu au
luat o infecţie? Întrebarea: De ce o persoană face o infecţie,
pe când alta nu? este o întrebare salutogenetică, ce
deschide o nouă cale de cercetare.

Ce ne face cu adevărat sănătoşi? Trei
pionieri ai salutogenezei
Ţelul salutogenezei este de a atrage atenţia oamenilor către
izvoarele de sănătate şi vindecare individuală şi socială.

Rudolf Steiner (1861-1925)
În cadrul unei conferinţe ţinută pentru medici în 1920,
Rudolf Steiner a accentuat deja că dacă un medic doreşte
să ajute fiinţa umană individuală el trebuie să aibă o privire
de ansamblu asupra întregii omeniri.
De ce oare? Este aşa pentru că fiecare fiinţă umană este o
parte din totalitate şi îi poate influenţa pe ceilalţi oameni
într-un fel sau altul, conştient sau nu. Prin felul în care el
sau ea interacţionează cu ceilalţi, interior sau exterior, el/ea
este implicat/ă activ în dezvoltarea Pământului şi a fiinţei
umane. Cu cât pot să lucrez dintr-o perspectivă mai largă –
chiar până la cele mai mici
detalii – cu atât sunt mai
capabil/ă să contribui la
dezvoltarea şi vindecarea
totalităţii. Cu cât sunt mai
izolat/ă şi mai neconectat/ă în acţiunile mele,
cu atât mai mult sunt în
pericolul de a deveni un
„factor de boală” pe parcursul dezvoltării generale.
Sănătos, complet vindecat
înseamnă integrare. Boala
este întotdeauna rezultatul
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izolării sau dezintegrării unor procese, funcţii sau substanţe
din organism. Trebuie să avem în vedere mereu în sarcinile
noastre zilnice marele ideal al umanităţii ca întreg.

Aaron Antonovsky (1923-1994)
Acest părinte al paradigmei
salutogenetice
a
avut
sarcina de a examina starea
de sănătate a populaţiei
vârstnice din Israel. În
această acţiune, el a dez voltat criterii pentru măsurarea sănătăţii fizice şi
mentale.
Spre marea sa uimire, el a
descoperit astfel că printre
cei mai sănătoşi vârstnici se numără cei care au
supravieţuit ororilor holocaustului.

Abraham Maslow (1908-1970)
Împreună cu Carl Rogers şi
Eric Fromm, fondatori ai psihologiei şi psihoterapiei uma niste, Abraham Maslow a
ajuns la descoperiri impor tante în domeniul cercetărilor
sale de sănătate mintală. Pentru a stabili criterii pentru
sănătatea mintală, el a examinat oameni sănătoşi. La toţi
cei pe care i-a găsit cei mai
sănătoşi a descoperit cel pu ţin un moment de depăşire a
unui obstacol, un punct de
cotitură, de schimbare. Ei toţi au avut experienţe de natură
spirituală, de genul trăirii conştiente în afara corpului (out-ofbody experience), o întâlnire cu Dumnezeu sau alte experienţe
mistice.
El a descoperit că în fiecare suflet bolnav mintal există un
sâmbure, un nucleu interior care este perfect sănătos. Dacă
acest nucleu este întărit pe măsură, persoana devine mai
capabilă să facă faţă problemei sale şi se poate conecta la
anturajul uman într-un mod tot mai sănătos.

Sănătatea psihosocială – o perspectivă
economică
Conceptul de salutogeneză a devenit interesant nu numai
pentru guverne ci şi pentru economie. În 1994, în cadrul
întâlnirii World Trade Organization s-a luat decizia de a
se permite schimburile libere în domeniul serviciilor
sociale. Aceasta a avut loc la ceea ce se cheamă Sesiunea

Uruguay. Atunci a fost semnat Acordul General de Schimb
în Servicii (GATS). O sută douăzeci de ţări au ratificat acest
acord şi vor acum să trateze industria serviciilor sociale,
de exemplu, domeniul sănătăţii, ca fiind o resursă care
poate acum să funcţioneze ca şi întreprindere privată.
O consecinţă a acestui acord este faptul că serviciile sociale
trebuie să fie restructurate pentru a deveni tot mai
transparente. Pentru a obţine aceasta, a fost dezvoltată un
fel de procedură de control al calităţii. Ea se bazează pe
faptul că se specifică în cât timp exact poate fi îndeplinită
adecvat, de exemplu, o procedură terapeutică.
Problema la această abordare este că nimic din ceea ce nu
se dovedeşte profitabil nu va fi inclus în bugetul de
cheltuieli. Atenţia personală şi timpul acordat individual
pentru o anumită persoană care, de exemplu, nu numai că
nu doreşte să fie chemată de la baie într-un timp anume,
dar doreşte şi să discute cu terapeutul o problemă urgentă
a sa nu vor fi incluse de sistem în costuri rambursabile.
Argumentul pentru acestea este întotdeauna că există
resurse financiare limitate. Desigur, controlul calităţii
poate creşte eficienţa dar, în acelaşi timp, poartă în sine
pericolul regularizării, automatizării domeniului social,
care atunci nu mai poate face dreptate nevoilor umane
reale. Aceasta pune problema creării unor noi forme şi
structuri pentru un sistem de sănătate modern, pregătit
pentru viitor, în care este nevoie ca iniţiativele pacienţilor
şi iniţiativele civile să fie urgent incluse.
În cartea sa Al şaselea Kondratieff, Leo Nefiodow (cercetător
rus, 1892-1939) arată cum economia evoluează conform cu
aşa-numitele cicluri Kondratieff. Acestea sunt cicluri de
dezvoltare care durează 40-50 de ani. El a apreciat că la
fiecare 40-50 de ani se poate observa o dezvoltare complet
nouă, care aduce un enorm impact în economia lumii.
În jurul anului 1800 a avut loc inventarea motorului cu
abur şi a luat amploare industria bumbacului. Au urmat
industria oţelului şi a căilor ferate, apoi industriile
petrochimică şi a automobilelor şi, în cele din urmă,
industria informaţiei şi a calculatoarelor. Fiecare dintre
aceste dezvoltări a adus cu sine un mare avânt economic.
Boomul computerului dă semne că ajunge mai rapid la declin
decât a fost gândit iniţial. Aceasta aduce întrebarea despre ce
va aduce următorul impuls de creştere în economie. După
toate probabilităţile, se pare că acesta va fi adus în domeniul
sănătăţii psihosociale, cu alte cuvinte, piaţa serviciilor sociale.
Dacă industria medicamentelor continuă să se dezvolte aşa
de susţinut cum a făcut-o în ultimii douăzeci de ani, atunci,
în conformitate cu calculele WHO, până în 2100 fiecare al
doilea locuitor al naţiunilor industrializate va fi dependent
de medicamente. Cu alte cuvinte, 80%! din populaţie va fi
dependentă şi va avea nevoie de un anumit fel de asistenţă.
În afaceri, se poate deja observa că zilele de absenţă de la
muncă cauzate de probleme psihosociale sunt treptat o
problemă din ce în ce mai mare.
Oamenii sunt deja mai puţin capabili să facă faţă la muncă
şi îşi iau liber pe motiv de boală din ce în ce mai frecvent.

Medicină şi terapii

La aceasta se adaugă stresul psihosocial resimţit de cei care
nu găsesc loc de muncă. Dacă economia doreşte să rămână
stabilă, are nevoie de oameni suficient de sănătoşi. Din
acest motiv este interesată economia de conceptul de
salutogeneză.
Privind înainte, avem în faţa noastră o societate bazată pe
un raport de 20 la 80, unde doar 20% din populaţie va
munci, iar 80% din populaţie va necesita servicii sociale.
Asta ne priveşte pe toţi, mai ales pe cei care suntem
implicaţi în asociaţiile pentru medicina antroposofică.
Acest fapt ne cheamă să preluăm sarcina de a răsturna
acest raport. Într-o viziune social-politică şi economică
sănătoasă, atotcuprinzătoare, 80% din populaţie ar trebui
să lucreze şi să fie capabilă să creeze noi locuri de muncă,
iar de cei 20% din populaţie care nu pot lucra să se poată
avea grijă. Achiziţiile şi costurile tot mai mari din sistemul
de sănătate publică plasează munca noastră în medicina
antroposofică cot la cot cu străduinţa structurilor politice
şi economice care doresc să promoveze sănătatea şi starea
de bine din populaţie la cotele cele mai înalte la care este
posibil.

Unde putem descoperi baza
pentru sănătatea şi starea de bine
trupească, sufletească şi spirituală?
Lărgirea limitelor rezistenţei
În modelul de patogeneză, ţelul organismului fizic este
homeostazia. Homeostazie este un cuvânt grecesc ce
înseamnă o stare sau condiţie similară sau constantă.
Homeostazia este, desigur, esenţială pentru sănătate.
Principiul salutogenezei este cel al heterostaziei (heterodiferit), care pune preţ pe capacitatea de transformare şi
de adaptare a organismului, necesară la întâlnirea cu
diferite condiţii de dezvoltare, ceea ce duce la rezolvarea
conflictelor pentru a crea homeostazia. Prin întâlnirea cu ceea
ce îi este străin, omul devine mai puternic. Ceea ce devine
esenţial acum este de a recunoaşte până unde se întind
limitele rezistenţei fizice şi psihologice şi de a le lărgi.
Acest principiu al salutogenezei susţine poziţia medicinei
antroposofice, anume aceea că e sănătos pentru copii să
treacă prin bolile copilăriei, pentru că acestea le întăresc şi
le dezvoltă sistemul imunitar, capacitatea de autoreglare şi
autovindecare. Desigur, este întotdeauna important pentru
medici să stabilească corect pentru fiecare copil în parte dacă
este suficient de puternic pentru a lupta cu o anume boală.
Dacă un copil este prea slab, atunci este rezonabil să se
recomande vaccinare sau tratament cu antibiotice şi alte
medicamente pentru a reduce febra.
Desigur, acest principiu pune sub semnul întrebării
sistemul de sănătate publică în ce priveşte recomandarea
puternică pentru vaccinare. Pericolul cel mai important
este că prin vaccinarea în masă împotriva întregii game de
boli ale copilăriei toată populaţia este privată de şansa de
a construi o imunitate nouă, de departe mai flexibilă şi mai
activă împotriva bolilor. Un medic care se ghidează după
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principiul patogenezei va recomanda vaccinări împotriva
fiecărei infecţii virale gripale, pentru a evita orice fel de
stres şi încordare, va recomanda repaus la pat şi
administrarea de diferite pastile la orice semne de
disconfort. Salutogeneza are o poziţie diferită. Ea întreabă:
Cum învăţ să fac faţă la toate situaţiile diferite din viaţă şi
să rămân flexibil interior în acelaşi timp? Cum să fac faţă
frustrărilor şi stresului şi cu toate acestea să-mi menţin
stabilitatea şi integritatea caracterului?

Percepţia că viaţa are rost
În domeniul psihologic, salutogeneza este preocupată de
a construi un simţ al coerenţei, un sentiment pentru
interconexiunea a tot ce există. Doar când o persoană
înţelege găseşte sens, atât în aspectele de detaliu, cât şi în
aspectele cuprinzătoare ale lumii sale, doar atunci poate
găsi sensul în viaţă. Cum se obţine acesta? Antonovsky dă
un răspuns concis la această întrebare. Copilul trebuie să
ajungă la o percepţie satisfăcător de cuprinzătoare a lumii
prin educaţie. El trebuie să poată învăţa că lumea este
valoroasă, poate fi înţeleasă, este plină de sens şi poate fi
administrată, condusă. Această privire de ansamblu duce
la a dobândi cunoaştere de sine şi abilitatea de a face faţă
în viaţă.
După cel de-al Doilea Război Mondial au existat mulţi
copii copleşiţi de anxietatea generată fie de experienţele
lor din timpul războiului, fie de convorbirile adulţilor
despre bomba atomică ce a fost lansată în Japonia. În astfel
de cazuri este esenţial să existe măcar un adult disponibil,
care înţelege cât de cât situaţia copilului şi este capabil să
răspundă întrebărilor lui. Aceasta îl ajută pe copil să îşi
construiască un sentiment al coerenţei, pe lângă faptul că
îl ajută să suporte fricile şi anxietăţile de acest fel. De
asemenea, permite un pic de speranţă că frica poate fi
învinsă şi că poate fi făcut ceva pentru a remedia
consecinţele războiului.
În mod asemănător, copiii şi tinerii de azi au trebuit să
depăşească o experienţă asemănătoare după evenimentele
din 11 septembrie. Ce este esenţial de această dată este că
au existat numeroase discuţii, reportaje, din diferite surse
de informare, ceea ce a făcut ca evenimentul să poată fi
înţeles şi procesat lăuntric. Mai mult decât toate acestea,
este important să fie acolo un adult – preferabil mama sau
tata – care este capabil să împărtăşească şi să fie conştient
de circumstanţe, dar care în acelaşi timp reuşeşte să radieze
speranţă şi încredere. Este de ajutor dacă, în ciuda
situaţiilor periculoase de care au auzit sau prin care au
trecut, oamenii pot să rămână „normali”, pozitivi, bucuroşi.
Asta contează cu adevărat.
Este posibil să se lucreze pentru a crea un sentiment de coerenţă devreme în viaţa copilului. Către sfârşitul vieţii sale pe
Pământ, Rudolf Steiner a scris următoarele versuri pentru
dimineaţă şi a recomandat să fie rostite la începutul fiecărei
zile de către elevii de la clasa a cincea în sus şi de către
dascălii primei Şcoli Waldorf.
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Eu privesc în lumea
În care Soarele luminează
În care stelele scânteiază
În care pietrele dăinuiesc
Plantele trăiesc şi cresc
Animalele simţind trăiesc
În care omul în sufletul său
Lăcaş Spiritului oferă.

I gaze into the world
In which the sun is shining
In which the stars are sparkling
In which the stones are resting
The living plants are growing
The animals live with feeling
And the soul filled human being
Makes room to house the Spirit.

Eu privesc în sufletul
Care înăuntrul meu trăieşte
Spiritul lui Dumnezeu ţese
În lumina din Soare şi suflet
În spaţiul cosmic în afară
În adânc de suflet înăuntru
Către Tine, o Spirit Dumnezeiesc
Vreau să mă îndrept în rugă
Ca forţă şi binecuvântare
Pentru muncă şi învăţare
Să crească înăuntrul meu.

I gaze into my soul
That lives deep down within me
The Divine Spirit weaves
In the sunlight, in the soul’s light
In the great cosmos without
In the soul’s depths within.
To you, oh Divine Spirit
I will turn, asking
That strength and blessing
For learning and working
Grow deep within me.

Scopul nu este să creăm o ideologie inflexibilă, ci să ajutăm
să se desfăşoare un proces interior de creştere care le
permite copiilor să se unească mai puternic cu ceea ce
apare în lume, prin înţelegere, printr-o continuă învăţare
şi muncă. Acest proces este întărit în mod considerabil prin
prezenţa adulţilor, care continuă să lucreze la propriul lor
simţ al coerenţei pentru ei şi pentru lume. După spusele
lui Rudolf Steiner, a crea această coerenţă este una dintre
cele mai importante sarcini ale epocii noastre (a cincea
postatlanteană). Găsirea coerenţei implică pentru noi şi
sarcina de a ne angaja într-o luptă internă şi externă cu
forţele şi tendinţele către rău – aşa cum este reprezentat în
Faust-ul lui Goethe prin pactul cu răul dintre Mefisto şi
Faust.
Magnitudinea violenţei şi distrugerii ce se răspândeşte prin
televiziune, video şi media, în general, duce la aceea că
niciunul dintre cei care nu au început să se trezească la
conştienţa de sine nu va rămâne neatins. Când recunoaştem
răul, pericolul de a-i cădea pradă devine ceva mai mic.
Prima dată recunoscând şi apoi învingând răul creşte
posibilitatea ca adevărul, frumosul şi binele să se dezvolte.
Există un vechi proverb chinezesc care spune că există doar
două căi către înţelepciune – prin înţelegere, pătrundere în
interior sau prin durere şi suferinţă.

Unde era Dumnezeu când s-a întâmplat
Auschwitzul?
Cel de-al treilea şi cel mai important element al
salutogenezei este cel mai greu de dobândit pentru oamenii
de azi. Acesta este a dobândi rezistenţă, vigoare spirituală
(spiritual resilience), prin credinţa în cursul evoluţiei umane.
Resilience reprezintă capacitatea de revenire rapidă la forma
originală după ce ai fost lovit, strivit sau capacitatea de
recuperare rapidă după boală, înfrângere. Câţi oameni au
căzut în depresie pentru că şi-au pierdut credinţa în

Dumnezeu, în alţi oameni şi în dezvoltarea umană?
Oroarea, violenţa, corupţia, războaiele şi catastrofele despre
care suntem informaţi constant cu greu mai pot fi suportate. Rezultatele lor sunt bolile, abuzul de medicamente,
consumul de droguri, actele de teroare sau disperare,
inclusiv suicidul. Ce este esenţial astăzi este crearea unei
perspective capabilă să înţeleagă ceea ce e negativ, rău sau
distrugător şi să fim în stare să lucrăm cu ele într-un mod
plin de sens.
Hans Jonas (1903-1993), un filosof evreu, coleg cu
Antonovsky, a jucat un rol decisiv în dezbaterea privind
etica în secolul al XX-lea. Un loc central în filosofia sa îl
ocupă principiul umanist al responsabilităţii. Mama lui
Jonas a murit în camera de gazare la Auschwitz. Pentru el,
ca evreu practicant, aceasta a fost de neînţeles, pentru că, în
conformitate cu tradiţia ebraică, Dumnezeu trăieşte în
istorie, El lucrează în istorie însoţind fiinţele umane în
procesele istorice. S-ar putea spune: Dumnezeu este tangibil
în istorie şi nu îl pedepseşte niciodată pe cel drept. Ca
urmare a experienţei de la Auschwitz, Jonas a întrebat:
Unde era Dumnezeu când s-a întâmplat Auschwitzul? Şi-a
întors El faţa de la omenire şi a abandonat-o? A existat El
vreodată? Sau, pur şi simplu, Dumnezeu şi-a schimbat
relaţia Sa cu omenirea … a dus mai departe relaţia Sa ţinând
cont de cursul dezvoltării umane? În procesul găsirii
răspunsurilor la acest fel de întrebări, Jonas a dobândit un
concept evoluţionar despre Dumnezeu (a se vedea Hans
Jonas, The Concept of God after Auschwitz).
Jonas ajunge la concluzia că apariţia holocaustului arată
că, în ceea ce priveşte omenirea, Dumnezeu nu mai poate
fi atotputernic şi atotînţelept. Dumnezeu şi-a dat completa
înţelepciune şi putere fiinţelor umane, pentru ca ele să aibă
şansa de a alege binele în libertate. Această libertate admite
posibilitatea de a alege eroarea şi de a rătăci în cel mai rău
mod. Acum omul trebuie să fie responsabil pentru ceea ce
face. El este responsabil de rezultatul muncii sale, nu
Dumnezeu. Jonas descoperă, de asemenea, că regiunea
inimii, a conştienţei şi a iubirii este adevăratul tărâm al
umanităţii. Acest centru este compatibil cu libertatea
fiinţelor umane şi cu cunoaşterea lor independentă. Numai
în acest tărâm a avut loc legătura stabilă dintre fiinţele
umane şi Dumnezeu, începând din primele zile ale
Creaţiei până acum. De cunoaştere şi putere se poate
abuza, dar ele servesc pentru dezvoltarea capacităţilor
fiinţelor umane şi pentru conştienţa de sine. Dar există
iubirea. Ea caracterizează miezul etern al fiinţei umane
care rămâne unită cu Dumnezeu – chiar şi în Auschwitz.
Dumnezeu este iubire. Acest Dumnezeu poate exista în
Auschwitz şi însoţeşte fiinţele umane în camera de gazare.
În acest fel, Jonas şi-a salvat imaginea despre Dumnezeu.
Acesta este în acelaşi timp cel mai puternic principiu
salutogenetic. Este principiul spiritului uman plin de voinţă,
principiu voit de Eul care mobilizează toate resursele de
rezistenţă ale fiinţelor umane. El aduce răspuns la întrebarea:
Ce îmi permite să rezist la atacurile fizice, mentale şi
spirituale şi să rămân sănătos?
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Sarcina medicinei este de a face accesibile
noile izvoare de sănătate

Salutogeneza: şapte cerinţe
pentru creştere şi dezvoltare sănătoasă

Principiul pe care se bazează salutogeneza, şi anume
heterostazia şi activarea rezistenţei proprii a corpului, aduce
o înnoire cuprinzătoare în toate ramurile medicinei moderne.

Oricine devine conştient de existenţa divin-spirituală,
oricine se „trezeşte” la ea, poate învăţa cum să devină mai
sănătos şi mai uman. Rudolf Steiner, un experimentat
învăţător în domeniul dezvoltării personale, a descris cum
poate fi făcut acest lucru. În cărţile sale Ştiinţa ocultă,
Teosofie şi Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?, el a făcut clar faptul că orice fel de cunoştinţe, orice
străduinţă pentru dezvoltare superioară prin exerciţii şi
meditaţii pot fi benefice doar dacă aplicăm rezultatele
acestei munci în viaţa de zi cu zi. Căci cum altfel ar putea
aceste calităţi umane deosebite, cum sunt veneraţia, pacea
interioară, curajul, încrederea, speranţa, loialitatea, devoţiunea, iubirea şi onestitatea, să ne facă autonomi şi, prin
aceasta, să ne ajute să confirmăm autonomia celorlalţi?
Pentru a fi învăţate, aceste calităţi trebuie să prindă
rădăcină în viaţa de zi cu zi, adică să fie dezvoltate şi
încercate zi de zi. Citatele care urmează provin din cartea
lui Rudolf Steiner Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile
superioare? GA10.

Alimentaţia sănătoasă cu alimente cultivate într-o manieră
ce ţine cont de viaţă este unul din elementele importante.
Procesul digestiei şi transformării acestor nutrienţi în
substanţe ale corpului uman necesită mai mult efort din
partea organismului decât în cazul alimentelor semipreparate, îmbogăţite cu vitamine sintetice. Orice este predigerat, substitut sau oferit ca aproape gata făcut solicită
prea puţin din activitatea organismului omului. Activitate
în schimbul uşurării şi protecţiei este principiul de bază al
alimentaţiei sănătoase.
Medicamentele oferite de medicina antroposofică au ca
obiectiv să dea forţă mai mare capacităţii de rezistenţă a
corpului pacientului. Nu trebuie îndepărtată munca
proprie a corpului, ci, din contră, medicaţia trebuie să ajute
organismul să-şi dezvolte şi să-şi mobilizeze forţele sale de
rezistenţă, forţele de autovindecare.
O educaţie ce are ca ţintă şi centru copilul oferă graniţele
adecvate vârstei care permit acestuia să aibă experienţa
propriei fiinţe şi să se dezvolte. Este important pentru copil
să i se aducă în mediul său exemple prin intermediul cărora
să înveţe să accepte provocările şi să facă faţă obstacolelor.
Copiii ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi măsura forţele
proprii prin dispute cu adulţi de încredere, prin aceasta
testându-şi propriile capacităţi şi stabilizându-le.
O educaţie bună este caracterizată prin onestitate, iubire şi
respect pentru celălalt. Onestitatea asigură bazele, pentru că
oricât de importante ar fi iubirea şi autonomia, lor le lipseşte
fundamentul, dacă nu sunt însoţite de onestitate, care se
poate spune că este iubire la nivelul cunoaşterii. Prin gândire
clară, care este cu adevărat echivalentul sănătăţii la nivel
spiritual, copilul învaţă să se situeze pe sine însuşi în lume
şi să îşi găsească locul acolo unde este.
Când un copil strică o jucărie, el vine plin de încredere la adult
şi îi îl întreabă: Poţi să o repari pentru mine? A repara în acest
context înseamnă a o face din nou întreagă, a o vindeca.
Sănătatea este integrare, armonizarea tuturor funcţiilor. De
asemenea, înseamnă sfinţire, ceea ce e sfânt în noi.
Antroposofia ca ştiinţă a spiritului şi sufletului fiinţei
umane poate îmbrăţişa acest concept nou de salutogeneză
până în cele mai mici detalii. Pedagogilor şi medicilor
antroposofi le revine o mare responsabilitate, de a con tribui prin propriile lor cercetări pentru ca acest concept
să fie făcut cunoscut peste tot şi realizat.
Este necesar să aducem realitatea spiritului în dezbaterile
medicale naturalist-ştiinţifice şi nu să îl excludem ca fiind
„transcendent”, lăsându-l doar ca apanaj al teologilor şi
filosofilor.
Sănătatea omului modern depinde în întregime de felul în
care gândeşte el despre sine ca fiinţă umană şi de ce cale de
dezvoltare alege.

Prima cerinţă
„Întâia condiţie este: să ne îndreptăm atenţia spre promovarea sănătăţii corporale şi spirituale. Fireşte, cât de sănătos este
un om nu depinde în primul rând de el. A năzui însă la
promovarea acestei direcţii, poate fiecare.”
Din această primă cerinţă am putea trage concluzia că ni
se dă mână liberă pentru a cultiva în mod egoist propria
sănătate. Cu toate acestea, poate fi găsit echilibrul just între
plăcere şi datorie. Suntem foarte legaţi, atât fizic cât şi
mental, de sarcinile noastre zilnice – atât de mult încât
adesea trecem cu vederea sănătatea proprie. Mai putem
sări o masă sau să mai lucrăm o jumătate din noapte sau
chiar toată noaptea pentru a termina ce avem de făcut. Cu
alte cuvinte, problemele de rezolvat de la lucru ne pot
aduce în situaţia de a nu acorda suficientă atenţie propriei
sănătăţi, dar nu la nesfârşit.

A doua cerinţă
„A doua condiţie este ca discipolul să se simtă parte a întregii
vieţi. Îndeplinirea acestei condiţii cuprinde multe. Dar fiecare
om o poate îndeplini numai în felul său. Dacă sunt educator şi
elevul meu nu corespunde aşteptărilor mele, sentimentul meu să
nu se îndrepte, mai întâi, împotriva elevului, ci împotriva mea.
Trebuie să mă simt în aşa măsură una cu elevul meu, încât să
mă întreb: «oare insuficienţele elevului nu sunt urmările propriei
mele fapte?». În loc să-mi îndrept sentimentul împotriva lui, voi
reflecta mai curând cum să mă comport eu însumi, pentru ca în
viitor elevul să poată corespunde mai bine cerinţelor mele.
Pornind de la o astfel de mentalitate, întregul mod de gândire al
omului se schimbă treptat. Faptul este valabil atât în lucrurile
mici cât şi în lucrurile mari. Fără o astfel de dispoziţie de a vedea
lucrurile, voi considera pe un criminal altfel decât din această

Antroposoﬁa / 64

dispoziţie. Nu-l voi judeca, ci îmi voi spune: «Eu nu sunt decât
un om, asemenea lui. Poate că numai prin educaţia pe care am
primit-o, datorită împrejurărilor, am fost ferit de o soartă ca a
lui.» Voi ajunge atunci, fără îndoială, şi la gândul că acest frateom ar fi devenit altul, dacă dascălii care s-au ostenit cu mine s-ar
fi ocupat şi de el. Mă voi gândi că mie mi s-a dat ceva de care el
a fost lipsit, că binele de care am eu parte îl datorez tocmai
împrejurării că lui nu i-a fost dat. Atunci nu va fi departe de
mine gândul că eu sunt numai o parte din omenirea întreagă, şi
că sunt solidar şi responsabil pentru toate câte se întâmplă.”
Oricine practică această cerinţă realizează, poate într-un
mod şocant, cât de multă putere au faptele noastre. Dacă
cineva mă enervează şi eu reacţionez la acelaşi nivel,
situaţia poate escalada uşor şi se poate ajunge la o
discordie de durată. Dacă evit să reacţionez faţă de acea
persoană şi în schimb mă întreb: Cum să acţionez pentru
ca această persoană să îşi poată exprima ceea ce are mai bun
în felul ei de a fi – sau: Ce a trăit ea în interior – ce i s-a
întâmplat, poate acasă, încât nivelul ei de toleranţă este aşa
de scăzut? Chiar dacă nu ne putem răspunde pe loc la acest
fel de întrebări, simplul fapt că ni le punem fără a judeca
este un pas important. Este cunoscut faptul că, întâlnindu-se
cu o astfel de atitudine, cealaltă persoană începe să îşi
schimbe după un timp comportamentul.

A treia cerinţă
„… trebuie să mă străduiesc să ajung la concepţia că gândurile
şi sentimentele mele au pentru lume o însemnătate egală cu cea
a faptelor mele. Trebuie să ajung să recunosc că a-l urî pe
semenul meu este tot atât de vătămător ca atunci când îl lovesc.
Astfel, voi ajunge să ştiu că desăvârşindu-mă nu fac ceva numai
pentru mine, ci şi pentru lume. De pe urma sentimentelor şi
gândurilor mele curate, lumea are foloase la fel ca de pe urma
purtărilor mele bune.”
Cine cunoaşte pe cineva pentru care simte iubire, respect
şi veneraţie ştie cât de eficiente sunt gândurile şi
sentimentele bune în cadrul relaţiei. Copiii trataţi cu
respect plin de iubire cresc într-o atmosferă care acţionează
ca un zid moral de protecţie împotriva experienţelor
negative zilnice. Lor li se cultivă o mai mare capacitate de
încredere, o mai mare siguranţă interioară decât ar fi
posibil fără o astfel de protecţie.

A patra cerinţă
„…însuşirea ideii că fiinţa adevărată a omului nu se află în cele
exterioare, ci în cele interioare. Cine se consideră numai un
produs al lumii exterioare, un rezultat al lumii fizice, acela nu
poate ajunge la nimic în disciplina ocultă. A te simţi o fiinţă
sufletesc-spirituală constituie baza unei asemenea discipline.
Cine ajunge până la asemenea sentimente va fi în stare apoi să
deosebească îndatorirea lăuntrică de succesul exterior. El învaţă
să înţeleagă că una nu poate fi măsurată direct cu cealaltă.
Discipolul ocult trebuie să găsească adevărata cumpănă între
prescripţiile exterioare ale vieţii şi ceea ce recunoaşte ca just
pentru conduita sa. Să nu impună celor din jur ceva pentru care
aceştia nu pot avea nicio înţelegere; dar totodată să fie şi absolut
liber de dorinţa de a face numai ceea ce poate fi recunoscut de cei
din jur. Recunoaşterea adevărurilor sale trebuie să o caute
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exclusiv în vocea sufletului său cinstit, care se străduieşte spre
cunoaştere. Dar să înveţe cât se poate de mult de la cei din jurul
său, pentru a afla tot ce îl formează şi tot ce este de folos. Astfel
va dezvolta în sine ceea ce în ştiinţa ocultă se numeşte «cumpăna
spirituală». Pe un taler al acesteia stă o «inimă deschisă» pentru
trebuinţele lumii exterioare, pe celălalt, «tărie lăuntrică şi
perseverenţă neclintită».”

A cincea cerinţă
„… statornicia în îndeplinirea unei hotărâri o dată luate. Nimic
nu trebuie să-l abată pe discipol de la o hotărâre luată, decât
numai constatarea că se află în eroare. Fiecare hotărâre luată este
o forţă care, chiar şi atunci când nu produce nemijlocit efectul
dorit, acţionează totuşi în felul ei. Succesul este hotărâtor numai
când acţiunea este întreprinsă din poftă nestăpânită. Dar toate
acţiunile săvârşite din poftă sunt fără valoare în faţa lumii
superioare. Numai iubirea pentru acţiune decide aici. Din
această iubire trebuie să se dezvolte toate impulsurile care îl
îndeamnă pe discipolul ocult la acţiune. Şi atunci el nici nu va
osteni să transpună mereu o hotărâre în faptă, oricâte insuccese
ar avea în trecut.”

A şasea cerinţă
„A şasea cerinţă este dezvoltarea sentimentului de recunoştinţă faţă
de toate câte îi sunt date omului. Trebuie să ştim că propria noastră
existenţă este un dar al întregului Cosmos. Câte nu sunt necesare
pentru ca fiecare dintre noi să-şi primească existenţa şi să şi-o poată
duce! Câte nu datorăm noi naturii şi celorlalţi oameni! Către astfel
de gânduri trebuie să aibă înclinare cei care doresc disciplina ocultă.
Cine nu se poate dărui unor astfel de gânduri, nu este în stare să
dezvolte în sine acea iubire atotcuprinzătoare care este necesară
pentru a ajunge la cunoaşterea superioară. Ceva ce nu iubesc, nu
mi se poate revela. Şi fiecare revelaţie trebuie să mă umple de
recunoştinţă, deoarece prin ea eu devin mai bogat.”

A şaptea cerinţă. Concluzii
„Toate cerinţele numite trebuie să se unească într-o a şaptea: să
luăm necontenit viaţa în sensul în care aceste condiţii ne-o cer.
Învăţăcelul îşi creează astfel posibilitatea de a da un caracter
unitar vieţii sale. Exteriorizările individuale ale vieţii sale vor
sta în armonie una cu alta, nu în contradicţie. El va fi pregătit
pentru liniştea minţii la care trebuie să ajungă în timpul
primilor paşi în educarea ocultă.”
Atunci când privim calea noastră de dezvoltare, devine clar
că, deşi suntem imperfecţi, suntem capabili de dezvoltare.
Devenind mai umani putem, dacă le vrem şi reuşim să
răspundem acestor cerinţe, să le practicăm. Dacă reuşim să
ne facem sursele pentru ele din ce în ce mai accesibile,
suntem în acelaşi timp tot mai mult în stare să dobândim o
sănătate bună pe cele trei nivele ale existenţei noastre:
trupesc, sufletesc şi spiritual. Mai mult decât atât, vom
dobândi în plus o atitudine etică fundamental sănătoasă care
stimulează dezvoltarea umanităţii noastre în toate domeniile
vieţii. Referitor la cele menţionate acum, vă rog să-mi
permiteţi să amintesc de o carte care cuprinde descrierea
unui asemenea comportament etic având titlul Reţeaua
omenescului. Titlul original este Netzwerk Menschlichkeit, autor
Michaela Glöckler, Dornach, 2001, Verlag am Goetheanum.
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Curente evolutive în istoria mişcării
antroposofice
Dirk Kruse
Traducere: Marius Gabor
Transcriere: Bogdan Szabo
Materialul de faţă reprezintă transcrierea unei conferinţe ţinută de către Dirk Kruse la 25 august 2012 în cadrul
Simpozionului internaţional de meditaţie şi cercetare metodică în suprasensibil de la Simeria Veche.
Ieri după-masă şi astăzi am ajuns să fim foarte activi prin
exerciţiile practicate, dar acum mă întorc la frumoasa
deschidere făcută de Junko. Impresia mea este că munca
a mers precum un curent domol. A fost acea imagine a
karmei de-a lungul miilor de ani, şi n-au trecut nici măcar
o sută de ani faţă de perioada despre care a vorbit Junko.
Un curent de timp de care aparţinem şi noi, cei care ne
aflăm aici. Un curent de timp în care probabil suntem şi
noi puternic împletiţi karmic în multe feluri. Şi un curent
care vine din origini, de care vorbea Junko – din temelia
paternală a lumii –, care a trebuit să meargă însă prin
moarte, prin moartea relaţiilor, prin moarte fizică, dar
care serveşte şi trezirii, şi conştientizării.
De aceea doresc să spun la început cele trei cuvinte
rosicruciene: Din dumnezeiesc fiinţează omenirea. În
Christos devine viaţă moartea. În gândurile spirituale ale
lumii se trezeşte sufletul.
Aceste curente semnifică mersul prin moarte şi Înviere,
şi această trezire, această Înviere care este posibilă în gândurile lumii, în a deveni conştient şi în lumea spirituală.
O temă importantă a colaborării dintre Rudolf Steiner şi
Ita Wegman a fost însemnătatea rosicrucianismului şi a
muncii lui Christian Rosenkreuz pentru prezent.
Rudolf Steiner, în mod conştient, nu a început nicio
activitate esoterică după Primul Război Mondial. Au
existat mai multe încercări minore, dar nu s-a format un
curent. Trebuia să se întâmple ceva. Rudolf Steiner a
încercat, în spiritualitatea şi nespiritualitatea acelui timp,
să facă lucrul care era necesar, de exemplu realizarea
Tripartiţiei sociale în Europa. În legătură cu acestea,
înfiinţarea primei Şcoli Waldorf libere la Stuttgart. Tinerii
din aşa-numita mişcare „Wandervogel” au venit în parte

către el. A fost o mare bucurie pentru el că aceste suflete
tinere, care erau aşa de flexibile, au venit către sine.
În acelaşi timp, a avut loc şi o profundă dezamăgire
referitoare la antroposofii în vârstă şi la structurile
Societăţii antroposofice de atunci. Rudolf Steiner a
călătorit iar şi iar între Dornach şi Stuttgart pentru a
discuta problemele Societăţii antroposofice şi ale Şcolii
Waldorf, cu o răbdare nesfârşită. Săptămână de săptămână,
lună de lună, îi spunea Mariei Steiner, sau Itei Wegman:
„Şi nu s-a întâmplat nimic!” Cei care făceau parte din
Consiliul Director al Societăţii nu-şi găseau timp să se
ocupe de nimic, respingeau tot ce este nou, pentru ei
ceilalţi antroposofi nu erau antroposofi adevăraţi. Rudolf
Steiner a ajuns până acolo, încât s-a gândit la posibilitatea
de a se retrage cu şase oameni şi de a pune bazele unui
mic ordin spiritual. Goetheanumul exista, dar aşa aveau
loc
lucrurile
în
sufletul
lui.
Şi
Goetheanumul său a
ars. El a mers mai
departe la Stuttgart şi
a încercat să mişte
ceva. Nu se întâmpla
nimic. La sfârşitul
vieţii sale, a scris un
pamflet despre toate
aceste trăiri, încheind
cu versurile: „O,
amărăciune,
când
lucrurile omeneşti
sunt legate acolo
unde le-ar plăcea să
fie active.” Şi nu în
Daniel Dunlop
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conferinţe, ci în puţinele ore esoterice care mai aveau loc
a început cu o tărie zdrobitoare să vorbească despre
nespiritualitate şi spiritul distructiv al acelor vremuri.
Oamenii din jurul lui vedeau că Rudolf Steiner arăta din
ce în ce mai rău. Slăbise, mersul îi era din ce în ce mai
greoi. Înainte era ca un tânăr, când urca pe munte,
mergea mai repede decât ceilalţi. Dar, în mod deosebit
după arderea Goetheanumului, a avut-o pe Ita Wegman
alături de el. Împreună cu ea şi cu Marie Steiner a mers
în 1922 în Olanda şi în Anglia. El a dorit să-l cunoască pe
antroposoful care conducea mişcarea din Anglia, Daniel
Dunlop.
Daniel Dunlop nu putea vorbi bine germană, iar Rudolf
Steiner nu putea vorbi bine engleză. Când s-au întâlnit,
au stat unul lângă altul şi şi-au ţinut mâna pe sub masă.
Cincisprezece minute. Şi n-au vorbit nimic. În această
viaţă, ei nu se văzuseră mai înainte.
Rudolf Steiner lucra deja într-un anumit fel cu Ita
Wegman. Daniel Dunlop lucra cu Eleanor Merry. Daniel
Dunlop era căsătorit, dar soţia sa nu era interesată de
antroposofie. Iar tovarăşa sa de strădanie devenise
Eleanor Merry. Steiner i-a spus Eleanorei Merry: Voi doi
trebuie să lucraţi mult, mult mai aproape. Iar altora le-a
spus, în discuţii: Daniel Dunlop e fratele meu. Şi este un
mare reprezentant al Misteriilor vestice.
Daniel Dunlop a avut o viaţă interesantă; nu doresc să
povestesc acum cu de-amănuntul. A crescut singuratic,
pe o insulă scoţiană. A ajuns la intelectualii irlandezi, la
Societatea teosofică şi la cea americană. A trăit în
America, unde construia companii. Şi era activ în latura
economică inovativă a industriei electricităţii. Electricitatea era pe vremea aceea ceea ce în ziua de azi ar fi
domeniul IT. Oamenii vorbeau despre Daniel Dunlop
întotdeauna cu cuvintele: El este prietenul nostru. Chiar
şi şefii din economie
spuneau: El este prietenul nostru. Mai
târziu, unii au spus:
El e părintele nostru.
Eleanor Merry şi mai
târziu Ita Wegman au
văzut
în
Daniel
Dunlop un bătrân
iniţiat dintre indienii
americani, un vraci.
Şi, aşa cum spune
biograful lui, Thomas
Meyer, el avea de-a
face cu Misteriile
TAO. Viaţa lui nu se
Ita Wegman
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desfăşura în spirit, în singurătate sacrală, ca la rosicrucieni, în spiritualitatea legată de a merge împreună peste
câmpuri, ca la Maestrul Iisus, ci se află în legătură cu cel
mai enigmatic dintre maeştrii, care era conectat la
Misterii, cu Skythianos. Unii au auzit cu siguranţă că
Skythianos, Manes, Manu, Zarathustra şi Buddha l-au
iniţiat pe Christian Rosenkreuz, şi că deşi ei erau
Boddhisattva, mai târziu Christian Rosenkreuz a devenit
capabil să le dea însărcinări. Şi curentul rosicrucian s-a
deversat în curentul antroposofic, aşa cum a descris
Rudolf Steiner începând din 1907. A fost aproape o
urmare cosmic-ritmică această viaţă a lui Christian
Rosenkreuz şi, mai târziu, apariţia antroposofiei.
Dar ceea ce este de remarcat e că Rudolf Steiner a mers
atunci pentru prima dată în zona Misteriilor vestice.
Goetheanumul a luat foc şi existau toate acele dificultăţi
în Societatea antroposofică. El a început acea muncă
intensă împreună cu Ita Wegman. Era 1923 şi din nou în
vară au mers în Olanda şi apoi în Anglia. Daniel Dunlop
organiza un simpozion, o şcoală de vară. Ca şi aici, la
Simeria, şi în acelaşi timp: în ultimele săptămâni din
august, la ţară, la locurile de Misterii ale vechilor druizi
din Ţara Galilor. Rudolf Steiner a spus în mod repetat că
acesta a fost începutul unui nou curent în antroposofie.
Un model despre cum să se organizeze simpozioane:
într-o zonă spirituală şi naturală care oferă multe
posibilităţi, în deschidere, naturaleţe şi libertate, cu mult
spaţiu liber. Şi în 1924, în aceeaşi perioadă, a avut loc o
nouă şcoală de vară, la Torquay, în Cornwall, la locul
Misteriilor Regelui Arthur şi cavalerilor lui.
Această întâlnire şi întrebările Itei Wegman au adus o
deosebită plinătate şi forţă de reînnoire în Rudolf Steiner.
În mod repetat, Rudolf Steiner a povestit cum lucrau
druizii, cum din privirea îndreptată asupra munţilor au
adus Spiritul pe Pământ. Trebuie să se urmărească atent
cum sunt umbrele în văile munţilor. Acolo se oglindeşte
zodiacul.
Dar important a fost cum s-au petrecut lucrurile, aşadar
în 1923, pe acest munte de lângă Penmaenmawr – puteţi
căuta pe Internet imagini şi să găsiţi ce descrie Rudolf
Steiner, acele menhire. Dar mai important ar fi să
ajungeţi cândva până acolo. În acest sat Ita Wegman l-a
întrebat pe Rudolf Steiner: Putem să înnoim Misteriile?
Nimeni nu s-a gândit sau a întrebat acest lucru. Misteriile
erau vechi de cel puţin două mii de ani, în Grecia, la
Marea Neagră, în Irlanda, Hibernia, în Scandinavia de
Nord, şi mai târziu la rosicrucienii din Germania şi
Europa Centrală. Despre aceste Misterii el a vorbit după
aceea în mod continuu. Şi în mod deosebit a vorbit
despre Misteriile din Efes, despre relaţia profesor-elev
dintre Aristotel şi Alexandru cel Mare. Era cineva care
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ştia despre cine vorbeşte el, o simţea în inima lui. Era
Willem Zeylmans van Emmichoven. Lui i-au căzut solzii
de pe ochi şi-a spus: e vorba de Rudolf Steiner şi Ita
Wegman.
Zeylmans van Emmichoven nu a vorbit despre aceste
lucruri. Chiar când Rudolf Steiner a făcut cunoscut cine
e Ita Wegman, nimeni nu a vorbit despre asta. Numai
Rudolf Steiner vorbea în mod continuu despre aceasta,
de exemplu în conferinţele despre karmă. E minunat
modul în care a vorbit despre Efes, cum discipolii
învăţau de la maestru şi maestrul de la discipoli. Stăteau
afară cu plantele, şi discipolul punea întrebările corecte
şi maestrul putea atunci da noile răspunsuri. Şi cum
stăteau în faţa statuii lui Artemis, vedeau cum stelele se
oglindeau în roua dimineţii în plante. Acest lucru era
condus în noua modalitate de a exersa împreună.
Aceasta s-a întâmplat când el a fost ultima dată în
Anglia, la Torquay. A vorbit despre meditaţia asupra
cuprului şi metalelor – cum se face în Cum se dobândesc
cunoştinţe despre lumile superioare?, să meditezi asupra
acelui sentiment –, cum cuprul ne conduce către cei
răposaţi, cum prin cristale ajungi în meditaţie la zodiac,
la zei. El a vorbit despre un drum prin muzică, un drum
prin meditaţia asupra intervalelor muzicale, cu septime,
cu major şi minor, care pot să ducă în lumea spirituală
către Christos. Şi izvorul inspiraţiei (asta se poate urmări)
erau Misteriile druizilor şi ale Regelui Arthur. Rudolf
Steiner îşi lăsa liber entuziasmul când vorbea despre
lucrurile acestea. El era mereu mult mai entuziasmat
decât toţi ceilalţi. Era atât de tânăr!
În 1924 a mers pentru prima dată la Willem Zeylmans
van Emmichoven, la Arnhem. Toţi erau şocaţi, arăta atât
de rău. Apoi a stat ca un tânăr şi a spus: Nu avem timp
nici măcar să ne dăm jos jacheta, trebuie să ne
entuziasmăm! Nu avem timp să stăm să ne lămurim, ci
trebuie să ne entuziasmăm! Aceasta spunea despre
viitor, era la un simpozion de tineret şi le spunea aceasta
tinerilor. Tinerii au crezut până atunci: Noi, tinerii,
suntem entuziaşti, cei în vârstă, nu. Numai flacăra nu se
arde de la celelalte flăcări. Acestea erau flăcări precum
cele despre care am mai vorbit. Erau flăcările din Berlin,
pe care Rudolf Steiner le văzuse deja, atunci când a
înfiinţat ramura de acolo. Flăcările din Londra au făcut
ca fratele său, Daniel Dunlop, să fie la fel de entuziasmat.
Rudolf Steiner şi-l dorea pe Daniel Dunlop alături de el.
Daniel Dunlop organiza aceste nemaipomenite
simpozioane, dar mereu îl dezamăgea pe Rudolf Steiner.
De ce? Pentru că era bolnav. Fie trebuia să lucreze, fie era
bolnav. În acelaşi timp, la Congresul de Crăciun, la care
Rudolf Steiner şi-a dorit atât de mult să vină Daniel
Dunlop, a vorbit îndelung despre el şi despre noul curent
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care a început acolo, în Anglia. Şi a fost aproape amărât
că nu a venit.
Daniel Dunlop a înfiinţat în acea perioadă o organizaţie
mondială care lucrează paşnic în mod minunat şi în ziua
de astăzi: The World Power Conference (Conferinţa
Mondială a Energiei). El a făcut acel lucru pe care şi-l
dorea Rudolf Steiner, să mergi în lume, să fii peste tot
acolo unde se cerea ceva. În ziua de astăzi ar putea fi
vorba de a crea legături între toate afacerile IT, în sens
spiritual, într-un cu totul alt mod decât ni-l putem
reprezenta. Conferinţa Mondială a Energiei a fost prima
întâlnire internaţională a oamenilor care aveau de-a face
cu electricitatea. Iar Daniel Dunlop era un om profund
esoteric. El spunea mereu că trebuie să vorbim în aşa fel
unii cu alţii, încât spiritul să fie în comunitate; că tăcerea
poate fi mai importantă decât vorbitul; că e mai important
să ţii cont de celălalt, să-i fii prieten, decât să vorbiţi unul
cu altul. Şi a fost un destin greu pentru Daniel Dunlop,
că a trebuit în mod repetat să-l dezamăgească pe Rudolf
Steiner, fiindcă a fost bolnav sau prea ocupat profesional.
Dar el era fidel acestor şcoli de vară.
Şi atunci când, în 1928, după moartea lui Rudolf Steiner,
deja fierbea cearta în Consiliul Director al Societăţii
antroposofice, Daniel Dunlop şi-a luat timpul de a face
un simpozion internaţional pentru ştiinţa spiritului la
Londra – primul şi singurul simpozion internaţional
despre cercetare spirituală. Ita Wegman a stat lângă
Daniel Dunlop şi a deschis simpozionul. Dar majoritatea
celor din Dornach au fost împotrivă. Impresionaţi de
acest simpozion internaţional de la Londra, Willem
Zeylmans van Emmichoven şi prietenul lui, Hans Gerlinger,
au devenit cu totul entuziasmaţi pentru o întâlnire de tineret
în Olanda, în corturi: Kamp de Staakenberg. Ita Wegman a
avut ideea că ar trebui
să apară de urgenţă o
mişcare de tineret an troposofică pentru a
opri ascensiunea na ziştilor. Vorbim de
anul 1930. Din cei
două-trei mii de oameni aşteptaţi, au venit o mie de oameni,
majoritatea tineri, din
toată Europa, din
România cu bicicleta.
Conferinţele şi grupele de exerciţiu erau
făcute afară, în natură, în corturi, se
Marie Steiner von Sievers
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stătea pe jos. Dar pentru cei mai mulţi din
Consiliul Director de la
Dornach acesta nu
a fost un lucru serios.
Însă Ita Wegman era
acolo, de asemenea
Elisabeth
Vreede,
Guenther Wachsmuth –
una dintre ultimele
dăţi când el a mai făcut
Ludwig Polzer-Hoditz
o punte către Ita
Wegman – şi Willem
Zeylmans van Emmichoven – care ştia în mod profund
despre destinul Itei Wegman şi al lui Rudolf Steiner – şi
al cărui fiu a scris cartea despre care ne-a povestit Junko.
Rudolf Steiner i-a oferit Itei Wegman conducerea Şcolii
Superioare, a orelor de clasă. Şi unui austriac el i-a dat
orele de clasă şi i-a spus: Puteţi proceda cum doriţi. Un
alt om, care a lucrat foarte mult pentru formele politice
din Europa, Ludwig Polzer-Hoditz din Austria, care voia
să lucreze în mod public, în viaţa politică, a dezvoltat atât
de puternic un esoterism propriu, încât Rudolf Steiner
i-a dat orele de clasă.
La acea întâlnire de excludere din Consiliul Director a
Itei Wegman şi a lui Elisabeth Vreede, de Paşti, în 1935,
când au apărut acea scrisoare spre luare-aminte, articolul
Mariei Steiner, simţirile erau învolburate.
Lumea era atât de supărată, în încăpere era tăcere
deplină, toţi stând ca paralizaţi, nefiind aproape nimeni
care să ia poziţie pentru Ita Wegman. Legat de aceste
lucruri, găsim mărturisirea lui Ludwig Polzer-Hoditz,
scrisă în cartea de oaspeţi a soacrei lui, Marianne
Schenker, din Mariensee, Austria, localitatea unde în
1984 o grupă de tineri a construit un templu rosicrucian
subteran, după indicaţii date de Rudolf Steiner. Am fost
acolo o dată cu câţiva români, cărora Marianne Shenker
le-a zis, plină de înflăcărare, la cei 87 de ani ai ei: Voi
trebuie să faceţi ceva în România anul viitor! Evmarie
Herold a fost şi ea acolo, şi am ascultat Bach, iar Mihai
Mihăescu a cântat. Lui Marianne îi plăcea Bach, ca şi lui
Mihai. Şi în cartea ei de oaspeţi era scris ceva în genul:
„În martie 1935, în timpuri grele, mă pregătesc pentru
întâlnirea din Dornach. Fie ca Dumnezeu să mă
ocrotească. Ludwig Polzer-Hoditz.” Şi el nu a luat parte
la aceste excluderi. A fost singurul care a putut să se
opună şi să zică: Aceste grupe trebuie să rămână
împreună, pentru mine nu există nicio separare. Avea
foarte mult curaj. El se pregătise în acea vale din
Mariensee, unde obişnuia să vină adesea.
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Împreună cu Wegman şi Vreede au fost excluşi şi alţii,
printre care van Emmichoven şi Dunlop.
Junko Althaus: Ludwig Polzer-Hoditz s-a retras singur
mai târziu şi i s-a solicitat să înapoieze textele de clasă.
Marius Gabor: Dar nu a făcut asta. A spus: Steiner mi
le-a încredinţat, nu aveţi autoritatea să mi le cereţi.
Dirk Kruse: Daniel Dunlop a murit devreme: în 1935. Ita
Wegman a murit în 1943. Curentul muncii esoterice,
munca înflăcărată cu tinerii şi cea în lumea largă s-a stins.
Germania nazistă – războiul a început. Antroposofia a
fost interzisă, şcolile Waldorf au fost închise, instituţiile
social-terapeutice desfiinţate, persoanele cu handicap
iubite au fost fie ascunse, fie au fost ucise. Curentul
antroposofic din Dornach a adus un element sclerotic
într-o antroposofie real-existentă.
Un evreu a fugit în Anglia, un om mic de statură. A
înfiinţat comunităţile Camphill pentru persoane cu
handicap – Karl König. Războiul s-a sfârşit, bombele
atomice au căzut în Hiroshima şi Nagasaki. În Europa
Centrală, americanii au vrut să fie tăiaţi cei mai mari
copaci, pentru a-i ţine pe nemţi în genunchi. Acest lucru
a fost împiedicat în ultimul moment. La Dornach a avut
loc încă o ceartă: Marie Steiner a fost scoasă în afara
Consiliului. Ei nu doreau să se publice conferinţele lui
Rudolf Steiner. Dar peste tot apăreau după război noi
forţe. În anii '50, antroposofii se întâlneau în Schloss
Hamborn şi în Şcoala Waldorf ( la care au mers şi copiii
mei): în Benefeld, în Lüneburger Heide. Printre ei, Karl
König, venit din Anglia, şi Bernard Lievegoed, un
prieten al lui Willem Zeylmans van Emmichoven, toţi
aceştia făcând parte din acel cerc care se întâlnea pentru
a trece la un moment dat peste excluderi şi separare. A
durat foarte mult, mulţi prieteni au murit şi nu au mai
putut vieţui reunificarea. Alţii erau în lumea spirituală,
poate au trăit acolo o amărăciune şi o mult mai mare

Ita Weegman şi colaboratorii săi
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iubire decât înainte pentru foştii adversari. Şi s-au uitat
cele ce se întâmplă în lume, pe Pământ, pretutindeni, şi
în România, ce se întâmplă acolo. Poate au fost prezenţi
în mod deosebit alături de cei care au fost luaţi în
prizonierat şi torturaţi; care trebuiau să-şi ascundă cărţile
lui Steiner sub podea; care nu-şi spuneau unul altuia
numele pentru ca în cazul în care erau torturaţi să nu
poată să-l trădeze pe celălalt.
A trecut timpul şi au început anii '60. Spiritul a început
să se cutremure. Trebuia să aibă loc o echilibrare faţă de
lucrurile groaznice din prima jumătate a secolului al
XX-lea. A apărut un vârtej sălbatic în mişcarea anilor '60.
Bernard Lievegoed a mers în America şi a ţinut în 1965
nişte conferinţe minunate: „Pătrunderea în secolul al
XXI-lea”. Vorbiţi despre experienţe spirituale, înfiinţaţi
noi forme sociale, noi forme de dialog. În afară de munca
sa socială, el făcea deja de mult consultanţă organizaţională. Era cunoscut printre firmele olandeze ca un
inovator în domeniul dezvoltării organizaţiilor. El nu a
dorit să preia poziţia de preşedinte al Societăţii
antroposofice din Olanda de la Willem Zeylmans. Şi
acolo era atât de multă ceartă. Totuşi a devenit
preşedintele Societăţii antroposofice, la solicitarea lui
Zeylmans, şi a adus multe lucruri noi. Lievegoed a trăit
mult, până în anii '80, când a zăcut grav bolnav. I-a spus
lui Jelle van der Meulen: Jelle, mai trebuie să scriu o carte.
Nu mai pot să scriu, trebuie să vorbesc. Adu-mi ceva de
înregistrat. Şi a vorbit despre destinul Itei Wegman şi al
lui Rudolf Steiner. A vorbit deschis despre toate
încarnările şi despre însemnătatea salvării sufletului.
Ceea ce înainte a publicat Kirchner-Bochholt, pe jumătate
ascuns, a devenit brusc public după moartea lui. Pe
vremea aceea eram foarte tânăr şi eram foarte
entuziasmaţi. Dar nu aveam încă profunzimea despre
care a vorbit şi Junko. A mai fost nevoie de încă
cincisprezece ani, şi după aceea au apărut cărţile lui
Emanuel Zeylmans
van Emmichoven. Şi
atunci a venit timpul
să plângem. Când se
citesc acele scrisori,
vedem durerea care
era acolo.

Emanuel Zeylmans van Emmichoven

Aceasta se întâmpla
în anii '90. Trecuseră
deja douăzeci de ani
de când Bernard
Lievegoed a spus că
trebuie să facă schimb
de experienţă despre

trăirile spirituale, fiindcă Rudolf Steiner le spusese celor
tineri: Vorbiţi despre experienţa voastră spirituală. – Ei
au spus: Dar nu avem aşa ceva. – Le avem în fiecare zi. –
Au venit oameni tineri la el şi au zis: Noi dorim să
construim o comunitate. Ceea ce Rudolf Steiner le-a dat
tinerilor era pentru un viitor de sute sau chiar mii de ani –
meditaţii comune despre care eu nu doresc să vorbesc
acum. Ar fi prea mult de povestit. Emanuel Zeylmans
van Emmichoven este şi el în lumea spirituală. Şi acum
vine Junko la noi şi putem vorbi în sfârşit despre aceasta.
Dar acum noi avem iarăşi marea vorbire a stelelor din
1933-1935. Rudolf Steiner a vorbit la sfârşitul vieţii lui
despre Neptun şi Uranus, care au de-a face cu Omulspirit şi Spiritul vieţii. Pluto încă nu fusese descoperit. Şi
în perioada dintre 1933 şi 1935 a existat o constelaţie rară
şi plină de forţă – astrologii spun dificilă –, o cvadratură
între Uranus şi Pluto. Acum noi o avem din nou, din
2012 până în 2015. În perioada aceea s-a repetat de cinci
ori, de această dată va fi de şapte ori. Prima oară de
Sânziene anul acesta, a doua oară de Sântul Michael.
Limbajul constelaţiilor este o treaptă mai târzie a şcolirii
esoterice a lui Rudolf Steiner. El a vorbit mult despre
aceasta şi a dorit să vorbească şi mai mult, după ce-a fost,
în 1924, la Torquay. A dorit să vorbească despre cum
trebuie să se ajute şi să se îngrijească oamenii unii pe alţii.
A vorbit pentru prima dată la Koberwitz, în 1924, despre
faptul că întreaga lume ar trebui psihologizată. Aşadar,
omenirea, toate străduinţele ei în viaţa socială să fie
preluate în realitatea sufletească. El planifica o mare
călătorie, probabil împreună cu Ita Wegman, Daniel
Dunlop, Zeylmans van Emmichoven, în America, în vara
anului 1925. Acolo ar fi întâlnit Misteriile din care se
presupune că venea Daniel Dunlop. El ar fi putut aduce
înapoi în Europa ceva din Misteriile atlanteene TAO ale
indienilor, legând astfel Estul cu Vestul. Această legătură
a Misteriilor din Est şi din Vest ar fi ajuns poate pe o
treaptă mai înaltă. Dar s-a întâmplat altfel. Şi pe patul de
moarte a spus: Noi trebuie să le spunem Îngerilor despre
cum acţionează răul pe Pământ. Îngerii din lumile
superioare despre care a vorbit ne pot ajuta doar atunci
când noi le împărtăşim mecanismul din conflicte şi rău.
El i-a spus lui Alexander Strakosch că dificultăţile
Societăţii antroposofice „provin din faptul că treptele
cunoaşterii superioare nu au fost atinse de un număr
suficient de mare de oameni, trepte ce sunt descrise în
cartea Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?
Steiner spunea: „Când lumea spirituală mi-a dat sarcina
de a scrie această lucrare, atunci ea a aşteptat ca mulţi
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oameni să păşească înainte. Lumea spirituală aruncă din
timp în timp o undiţă. De această dată nu s-a prins
nimic.”

lucrurilor. Drama nu este în 1924, drama are loc acum,

Eram la prezentarea anilor '90, iar în 1989 a apărut la
Goetheanum o descriere concretă a percepţiilor în eteric,
până la fiinţele elementare dintr-un molid şi aşa mai
departe, făcută de un grădinar pe care nu-l ştia nimeni:
Dorian Schmidt. Şi mulţi au avut sentimentul: În sfârşit!
Era o muncă făcută curat, care din fenomenologic ducea
în suprasensibil. Şi din acea perioadă au apărut şi alţii şi
au început să scrie. Brusc scrie cineva în Info3 un articol
şi întreabă: „Ce vezi tu, de fapt?” – Marius Gabor. În
articolul „Ce vezi tu, de fapt?” se spune că important în
dezvoltarea antroposofiei este ceea ce tu de fapt percepi.
Spus aşa distractiv, direct. Pentru mine a fost o desfătare,
şi pentru mulţi alţii. Pe mine nu mă interesează să ne
punem pe piedestal, dar aceasta este imaginea mea.
Referitor la aceste capacităţi, aş putea spune că tragedia
Societăţii antroposofice e legată de lipsa capacităţii de a
privi mai adânc în viaţa socială, spre exemplu. Dacă s-ar
fi întâmplat din 1909, când a apărut cartea Cum se
dobândesc cunoştinţe?..., poate că în 1921 ar fi fost primii
oameni care să-i fie alături lui Rudolf Steiner din propria
experienţă. Şi s-ar fi putut eventual vorbi despre noi
forme sociale. Poate ar fi existat o mare mişcare de
tineret, până în anii '30. Poate că prin Daniel Dunlop şi
Ludwig Polzer-Hoditz ar fi venit impulsuri în Europa,
în lumea globală. Un vraci, care a trăit spiritualitatea în
depărtările Americii, ar fi intrat în marea spiritualitate a
lumii şi ar fi făcut o legătură. Despre aceste lucruri s-ar
mai putea ţine o conferinţă.

mişcării de tineret din anii '60, '70 a adus multe instituţii

Dar acum este important ca noi să fim treji. Pentru că noi
dormim acum – nu o spun în sens rău, ci pentru că anul
acesta este deosebit de adormit. Vom vedea mai târziu
cât de adormit a fost anul acesta, şi cum s-a creat poate o
nouă dictatură în Europa, prin controlul economiilor
ţărilor. Dacă nu se schimbă nimic, ţările mai sărace din
sud vor fi dependente de cele bogate din nord. Europa
va fi controlată de la Londra şi Berlin prin această
instituţie: ESM (European Stability Mechanism –
Mecanismul European de Stabilitate), care supervizează
băncile. Dacă vrem să aflăm acest lucru, putem să-l
găsim pe Internet. Este incredibil, e ca şi când am fi
dormit, inclusiv eu. Aş putea să prezint acum alte mari
probleme mondiale şi unde se află iniţiativa
antroposofică. „La Dornach este o atmosferă de sfârşitul
lumii” – asta am văzut scris în Goetheanum. Nu vreau
să fiu prea retoric, dramatic, dar suntem în mijlocul

zice: Hai să facem lucrurile acestea. Haideţi să discutăm

în 2012. Este o adevărată dramă-mister, pentru că e
globală. A apărut o paralizie antroposofică. Puterea
antroposofice. Desigur, sper ca această dobândire de noi
capacităţi empatice, prin munca lui Arthur Zajonc, a lui
Otto Scharmer, antroposofi care au devenit activi în
întreaga lume, va mişca multe lucruri. Şi sper că dintr-o
astfel de muncă precum a noastră vor apărea multe. Sau
dintr-o muncă de consiliere biografică aprofundată
esoteric, precum cea a lui Rinke Visser din Olanda, cu
care lucrează unii dintre cei de-aici, de exemplu Valentin
sau Camelia. Dar apare un sentiment de neputinţă,
atunci când analizăm lucrurile.
Dar aşa era şi atunci, şi este interesant cum a continuat
Rudolf Steiner lucrurile, cum a continuat Ita Wegman,
cum a continuat, de asemenea, Daniel Dunlop. Şi mai
este întrebarea pe care noi o punem în mişcare la acest
simpozion: Unde sunt ei acum? Unde sunt aristotelicienii
şi platonicienii care s-au reunit? Cred că avem sarcina de
a ne întreba cum stăm noi în aceste relaţii. Nu pentru a
ne mândri, ci pentru a înţelege mai mult. Noi suntem
prieteni ai lui Daniel Dunlop, suntem prieteni ai Itei
Wegman. Sunt bucuros că mulţi oameni încep să lucreze
în momentul de faţă, într-un mod aşa direct precum o
facem noi. Sunt, de asemenea, bucuros de cei care ne
sprijină, deşi nu vine mult de la Societăţile antroposofice.
Societatea antroposofică din România este o excepţie. În
alte Societăţi antroposofice, aceste lucruri nu se văd,
pentru că oamenii nu se armonizează suficient, pentru a
deschis despre lucrurile despre care am vorbit aici.
Sper că am reuşit să aduc un pic de trezie, căci totul
merge aşa de repede, încât mai târziu vom spune doar:
Au ţinut o conferinţă, mai era şi o japoneză simpatică
acolo. Dar eu cred că este lipsit de responsabilitate să te
subsoliciţi. Personal, cred că este lipsit de responsabilitate şi să te suprasoliciţi. Dar în general este mai rău
când te subsoliciţi. Noi ne aflăm în acest curent, în
curentul rosicrucianismului. Şi începem să vorbim
despre strădania noastră, deocamdată mai mult privat.
Poate în curând şi împreună, dar deja exersăm, şi aceasta
e ceva frumos. De aceea vreau să închei cu cuvintele
rosicruciene în care avem încredere: Din dumnezeiesc
fiinţează omenirea. În Christos devine viaţă moartea. În
gândurile spirituale ale lumii se trezeşte sufletul.

Meditaţia Pietrei Fundamentale
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Prezenta versiune este realizată prin contribuţia lui Gheorghe Paxino, a Cameliei Oprea şi a lui Sebastian Stănculescu,
având la bază traducerile lui Lazăr Paşca, George Bălan, Sorin Ţigăreanu, Liliana Dumitriu, consultând textele
originale rostite de Rudolf Steiner la Congresul de Crăciun 1923–1924 şi Meditaţia publicată în ianuarie 1924, pentru
membri.
Suflet al Omului!
Tu trăieşti în membrele,
Care prin lumea spaţiului
Te poartă în fiinţa mării spiritului:
Exersează amintire1 în spirit
În profunzimi de suflet,
Unde în atotstăpânitoarea
Existenţă creatoare de lumi
Propriul Eu
În Eul lui Dumnezeu
Fiinţează;
Şi tu vei trăi cu adevărat
În fiinţa cosmică a omului.

Căci domneşte Spiritul-Tată al înalturilor,
În adâncurile lumilor, existenţă creând.
Voi, Spirite-Forţă,
(Serafimi, Heruvimi, Tronuri)
Faceţi să răsune din înalturi
Ceea ce îşi găseşte ecou în adâncuri;
Aceasta cuvântă:
Din Dumnezeire fiinţează omenirea.
(Ex Deo Nascimur)
Aceasta aud Spiritele Elementelor
În Răsărit, Apus, Miazănoapte, Miazăzi:
Fie ca oamenii să audă.

(1)

(5)

(10)

(15)

(5)
Exersează cugetare2 în spirit
În echilibrul sufletului,
Unde vălurindele
Fapte de devenire ale lumilor
Propriul Eu
Cu al lumilor Eu
(10)
Îl unesc;
Şi tu vei simţi cu adevărat
În lucrarea3 din sufletul omului.
Căci domneşte împrejur voinţa lui Christos
În ritmurile lumilor peste suflete har revărsând. (15)
Voi, Spirite-Lumină,
(Kyriotetes, Dynamis, Exusiai)
Faceţi să se învăpăieze din Răsărit
Ceea ce se formează prin Apus;
Aceasta cuvântă:
În Christos moartea devine viaţă.
(20)
(In Christo Morimur)
Aceasta aud Spiritele Elementelor
În Răsărit, Apus, Miazănoapte, Miazăzi:
Fie ca oamenii să audă.

(20)

Suflet al Omului!
(1)
Tu trăieşti în pulsarea inimii şi a plămânilor,
Care prin ritmul timpurilor
Te conduce la simţirea propriei fiinţe sufleteşti:

Suflet al Omului!
Tu trăieşti în capul liniştit,
Care din temeliile veşniciei
Gândurile cosmice ţi le descoperă:
Exersează privire4 în spirit
În liniştea gândurilor,
Unde eternele ţeluri ale zeilor
Lumina Fiinţei lumilor
Propriului Eu
Spre liberă voire

(1)

(5)

(10)
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O dăruiesc;
Şi tu vei gândi cu adevărat
În temeliile spiritului omului.

Căci domnesc ale Spiritului cosmice gânduri,
În Fiinţa lumilor, lumină invocând.

(15)

Voi, Spirite-Suflet,

Inimile noastre;
Iluminează
Capetele noastre;
Ca bun să devină
Ceea ce noi din inimi
Întemeiem,
Ceea ce noi din capete,
Conştienţi de ţel să făptuim vrem5.

(20)

(Arhai, Arhangheli, Îngeri)
Faceţi ca din adâncuri să fie cerut

Note

Ceea ce în înalturi este ascultat;
Aceasta cuvântă:
(20)
(Per Spiritum Sanctum Reviviscimus.)
Aceasta aud Spiritele Elementelor
În Răsărit, Apus, Miazănoapte, Miazăzi:
Fie ca oamenii să audă.

La răspântia timpurilor

(1)

Lumina Spiritului lumilor
A intrat în curentul pământesc de existenţă;
Întunericul de noapte
Şi-a încetat domnia;

(5)

Lumină clară de zi
Radie în sufletele omeneşti;
Lumină,
Care încălzeşte
Modestele inimi de păstori;

(10)

Lumină,
Care iluminează
Înţeleptele capete de regi.

Dumnezeiască lumină,
Christos-Soare,
Încălzeşte

Amintire ca activitate, practică, abilitate.
Cugetare a fost preferat termenilor reflexiune, reflectare
sau gândire folosiţi în traducerile anterioare, căci el are
de-a face cu activitatea de diferenţiere-cugetare din zona
afectivă-medie a omului, fiind diferită de activitatea
intelectuală a capului.
3
Sensul original din limba germană permite înţelegerea
celor două feluri de activităţi, pe care am încercat să le
redăm aici, lucrarea zeilor în domeniul sufletesc uman şi
totodată activitatea omului în cadrul propriei lumi
interioare.
4
Am preferat termenul privire (erschauen) celui de
contemplare sau vedere pentru a evita sensuri inexacte
care ar putea rezulta din interpretări în sensul exclusiv
de practică meditativă.
5
În GA 260, 1990:283 aflăm că Rudolf Steiner a avut mari
dificultăţi în a decide cum şi dacă va publica textul
Meditaţiei rostite la Congresul de Crăciun. În final, a
hotărât să reducă abordarea directă a Ierarhiilor şi
dictoanelor rosicruciene şi le-a redat în altă formă. El a
recomandat ca această versiune să fie utilizată în
cercurile membrilor, fără numele Ierarhiilor şi dictoanele
în latină deoarece, conform unei legi esoterice privind
utilizarea cultică a mantrelor, forţa cu care se întoarce
textul rostit este egală cu cea emisă prin meditaţie, astfel
încât este necesar ca utilizatorii textului să se întrebe dacă
sunt suficient de puternici pentru a suporta acest efect.
1

În ale Spiritului cosmice gânduri, sufletul se trezeşte.

(15)

2

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

