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Când Pământul se îndreaptă spre miezul de vară,
forţele sufleteşti se disipă, se dilată, uneori devin
mai vulcanice. Pentru mulţi oameni miezul de vară
este un moment dificil de desprindere de sine, de
răvăşire, de pierdere a concentrării şi tăriei Eului. În
aerul sulfuric de vară chemarea simţurilor şi a
ispititorilor este mai mare, iar reacţiile noastre
capătă o expansiune mai amplă, mai greu de
stăpânit. Cei care trăiesc aproape de natură şi
vieţuiesc ritmurile sale cunosc importanţa acestei
deschideri, aparent dificil de gestionat. Prietenii
naturii ştiau din cele mai vechi timpuri că la
solstiţiul de vară omul participă la adânci Misterii.
Misteriile de vară depind tocmai de expansiunea pe
care o trăiesc fiinţele Pământului în domeniul
sufletesc şi eteric. Căci prin desprinderea aurei
eterice şi astrale a Pământului de scoarţa minerală a
solului are loc un proces cosmic de extrupare, de

eliberare faţă de domeniul mineral rece al iernii.
Deschiderea care apare astfel accentuează puterea
fiinţelor Pământului de a se extinde spre înălţimi
celeste. Marile Misterii ale verii erau Misterii ale
comunicării cu forţele cosmice prin ridicarea-ieşire
din sine, inspirată şi indusă de Pământ pentru toate
fiinţele.
În 2013, solstiţiul de vară are loc înainte de Rusaliile
ortodoxe, un eveniment mai rar în raport cu
tradiţiile vechi religioase. Putem observa că în acest
an şi forţele primăverii au fost mai puternice, iar
căldurile verii nu au început din mai, precum în anii
anteriori. Cum trăim impulsurile solstiţiului de vară
2013 şi ale Sânzienelor care urmează la trei zile după
acesta urmează să vedem. În mai multe oraşe vor
avea loc simpozioane locale de Sânziene, astfel că
prietenii ştiinţei spiritului vor avea ocazia să
participe la împărtăşiri şi grupe de lucru pe această
temă.
Colectivul redacţional a decis, pe baza feedback-
urilor primite, să continue publicarea revistei, astfel
încât ne bucurăm să vă putem oferi în continuare
rezultatul muncii noastre, atât cât ne ţin forţele, şi
cu ajutorul redactorilor de rubrici. Mulţumim pe
această cale tuturor celor care ne-au sprijinit până
acum prin materiale, precum şi Editurii Univers
Enciclopedic Gold pentru susţinerea sa.
Din partea redacţiei vă dorim un miez de an
inspirativ şi experienţe cu sens în această vară! 
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Lumea elementelor şi 
metamorfoze ale ei în prezent 
Cântecul şi dansul elementelor 
O hermeneutică a elementelor

Gheorghe Paxino
(Partea a III-a)
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Din expunerile anterioare s-a conturat un mod de
abordare care vrea să răspundă la întrebarea „Ce este
materia?” prezentând lumea elementelor din mai multe
perspective, de la cea a ştiinţelor naturii (preocupate de
lumea simţurilor) până la cea a ştiinţei despre spirit.
Prezentarea se face ţinând cont şi de starea din natură
(specificul anotimpului) în care apare numărul respectiv
al revistei noastre, Antroposofia. Şi deoarece am ajuns în
perioada exuberanţei verii, de data aceasta vom extinde
spectrul perspectivelor, apelând chiar şi la elemente din
tehnică şi din domeniul artistic.

Mama-natură: elementele în timpul verii

În săptămânile acestea pe emisfera nordică vieţuieşte
splendoarea verii: multitudinea cromatică şi olfactivă a
atmosferei atenţionează asupra faptului că sevele au
urcat în floare şi fruct, că lumina şi căldura impregnează
totul; elementele trăiesc într-o împletire plină de bucurie,
ce poartă în mod ameţitor sufletul către înalturi cosmice.
Acesta parcă este chemat să participe la o alchimie cosmică.
Şi poate că nu este întâmplător nici faptul că perioada
Sânzienelor este asociată cu profetul Ilie, cel care în
acţiunea sa, în lupta cu forţele răului, a chemat ploaia
binefăcătoare (vezi confruntarea cu preoţii lui Baal),
tunetul şi fulgerul cu foc mistuitor, sau a făcut să se
cutremure Pământul.

Din imaginaţiunea verii ce aparţine ciclului menţionat şi
în numerele trecute1 se va lua de data aceasta numai un
aspect limitat, referitor nemijlocit la elemente. „Vara, în
perioada miezului verii, omul îşi împleteşte de fapt cel mai mult
existenţa cu cea a naturii. Când primăvara începe să cedeze
locul verii, viaţa naturii se intensifică, devine tot mai saturată
lăuntric, iar omul însuşi îşi întreţese întreaga sa fiinţă cu
această existenţă a naturii. Aşa că putem spune: În lunile
miezului de vară, omul trăieşte într-un fel de conştienţă
naturală. Dacă şi-a dezvoltat sensibilitatea corespunzătoare, el
devine, primăvara, una cu tot ceea ce creşte, încolţeşte,
înmugureşte. El înfloreşte cu orice floare, încolţeşte cu orice
plantă, rodeşte odată cu planta, se transpune în tot ceea ce
trăieşte şi fiinţează în afara sa. Prin aceasta, el îşi extinde
propria lui existenţă la dimensiunile existenţei întregii naturi,
şi astfel ia naştere un fel de conştienţă naturală.”2

„Cea de-a doua creaţie”: tehnica 
Coandă – un maestru modern 
al elementelor

Practic, toate civilizaţiile şi popoarele din vechime au
mituri şi legende ale creaţiei. La greci, de exemplu, avem
Demiurgul (gr. δημιουργός, dēmiurgós – meşteşugar), Zeul
creator descris de Platon în Timaios. El este cel care, cu
forţele formatoare ale Ideilor (de genul Categoriilor lui
Aristotel) şi ale Numerelor Divine (ale lui Pitagora), a
ordonat Haosul, transformându-l în Cosmos. Protectorul



meşteşugarilor, Zeul schiop şi urât, Hefaistos, făureşte
mecanisme pentru zei. Luând foc din roata Soarelui
(după o altă variantă din cuptorul lui Hefaistos), Titanul
răzvrătit, Prometeu, a adus oamenilor focul, învăţându-i
să prelucreze substanţele Pământului.
Natura-mamă acceptă – nu fără grijă – implicarea omului
în această nouă creaţie care se petrece în sânul ei şi al
cărei creator este omul.3 După cum este bine cunoscut,
fiica mai mică a ştiinţei, tehnica/tehnologia, este
ambivalentă, ea purtând semnificative valenţe de
progres, dar şi unele cu efect distrugător.
Cunoscător al faptului că la greci tehnica (gr. tèchne)
însemna artă, artistul Goethe afirma într-unul dintre
eseurile sale: „Tot ceea ce noi numim într-un sens mai înalt
invenţie, descoperire, are de-a face cu exercitarea unui
sentiment original al adevărului care, dacă a fost la timp
dezvoltat şi cultivat, conduce spontan şi cu iuţeala fulgerului
la o cunoaştere fructuoasă. Aceasta este o revelaţie lăuntrică
provocată de către cele exterioare, care-l poate face pe om să-şi
presimtă facultăţi divine. Este vorba de sinteza dintre spirit şi
lume, care – din armonia eternă a existenţei – ne conferă o
certitudine sublimă.”
Savantul reuşeşte să descopere ceva cu totul nou în natură:
acestea sunt legile care guvernează în împărăţia „primei
creaţii”. A inventa, a gândi tehnic înseamnă a aplica
într-un mod original, uneori chiar genial, ceva ce a fost
descoperit. A descoperi este în acest sens mai cuprin -
zător, mai mult decât a inventa. Mânat de intenţii mai
mult sau mai puţin înalte, inginerul supune forţele nou
descoperite ale naturii. Prin fapta sa el poate contribui la
progresul civilizaţiei.
Henri Coandă nu a fost doar un pionier modern al
cercetării apei. Este suficient să-i privim opera la care
putem avea acces, şi vom constata că el a fost deopotrivă
un mare descoperitor şi inventator. Numele lui este legat
în principal de fluidică, sonicitate şi mai ales de
aşa-numitul Efect Coandă.

Înainte de a face o scurtă exemplificare privind (doar) un
aspect simplu al Efectului Coandă, să mai enumerăm
câteva dintre realizările marelui inventator: a proiectat
diferite tipuri de aeronave, de la modelele clasice cu elice
la cele cu reacţie, inclusiv tunelele de vânt cu fum
aferente, necesare pentru investigarea performanţelor
aerodinamice; a inventat un dispozitiv de detecţie a
lichidelor în sol (folosit şi în prospectarea petroliferă) şi
un nou material de construcţie (beton-lemnul).
Coandă a făcut primele observaţii asupra Efectului care-i
poartă numele cu ocazia studierii primului avion cu
reacţie din lume. Conceptul de Efect Coandă cuprinde

un complex de fenomene prin care o peliculă de aer sau
de lichid manifestă tendinţa (surprinzătoare) de a curge
„de-a lungul” unei suprafeţe convexe fără a o părăsi,
conform forţelor centrifuge (Figura 1).
Aceasta reprezintă un fenomen ce nu poate fi explicat
conform cunoscutului principiu al lui Bernoulli,
constituind şi una din componentele de bază ale
portanţei aerodinamice în zborul aeronavelor moderne.
În Figura 2 este prezentat un dispozitiv fluidic de
demonstrare a Efectului Coandă în cazul realizării unor
funcţii de logică matematică ce stau la baza oricărui
computer, chiar şi a celor mai performante. Acestea
lucrează cu doar două stări, DA şi NU (sau „stânga” –
„dreapta”): a) curentul de fluid părăseşte neabătut
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Figura 1

Figura 2



orificiul; b) reprezintă cazul în care fluidul curge de-a
lungul peretelui din dreapta; la c) şi d) curentul principal
ascendent este direcţionat de minicurentul de aer „de
comandă”4, care vine din lateral. Principiul este utilizat
frecvent în cadrul mecanismelor fluidice cu componente
de logică matematică. 
În afară de faptul că încă din copilărie viitorul inginer şi
fizician era fascinat de miracolul vântului5, avem prea
puţine mărturii privind viaţa lăuntrică şi concepţia
despre lume a lui Henri Coandă. Dar descoperirile sale,
bazate şi pe o muncă perseverentă de cercetare, dovedesc
că a avut acces la intuiţii geniale privind procesele din
lumea stărilor de agregare: de la focul motoarelor cu
reacţie la betonul-lemn. Că aceste realizări ale sale au fost
recunoscute de lumea ştiinţei şi tehnicii avem dovezi
suficiente. Şi în acest sens este îndreptăţit să-l considerăm
pe Coandă un maestru modern al elementelor.

De la fenomenele originare din natură la
procesele originare din Cosmos
(naşterea elementelor)

Pentru a face încă un pas în înţelegerea conceptului de
materie va fi necesar să aprofundăm problematica
elementelor. Privitor la naşterea acestora în Univers,
putem porni de la imaginea nebuloasei Kant-Laplace (un
glob de foc din care s-au desprins viitoarele planete şi
Pământul, care la rândul lui s-a răcit treptat, până la
formarea mărilor şi oceanelor, a straturilor geologice
etc.). Sau de la Facerea din Vechiul Testament, în care se
povesteşte de lucrarea Elohimilor (Spiritele formei). Luat
în mare, am găsi în cele două feluri de geneze unele
elemente comune, care corespund şi cu alte mituri ale
popoarelor despre Facerea Lumii. În context creştin, mai
avem însă şi descrierile lui Dionisie Areopagitul, cu a sa
învăţătură despre Ierarhiile cereşti (Îngeri, Arhangheli
etc.) în calitate de lucrători-creatori ai lumii. Această
învăţătură a sa provenea, de fapt, din antica înţelepciune
a Misteriilor, în cadrul cărora era păstrată o cunoaştere
profundă şi exactă, care depăşea cu mult imaginile
simbolice mitologice. Această cunoaştere era dezvăluită
în interiorul templului numai celor apţi să treacă printr-o
muncă lăuntrică intensă, însoţită de pregătiri deosebite.
Dar pe parcursul mileniilor lucrurile s-au schimbat.
Având studii universitare de fizică, chimie, matematică
dar şi facultăţi spirituale de excepţie, Rudolf Steiner a
constatat pe baza cercetării proprii spirituale că cerinţele

timpului au devenit altele: la sfârşitul secolului al XIX-lea,
exact în perioada în care ştiinţele făceau descoperiri
epocale ce au schimbat viziunea asupra materiei (razele
X, radioactivitatea etc.), a venit vremea ca acele cunoştinţe
ce făcuseră anterior obiectul tainelor Misteriilor să fie
„scoase la lumina zilei”, adică să devină un bun public.
Punând bazele ştiinţei moderne despre spirit, antro -
posofia, el a publicat printre altele lucrarea Ştiinţa ocultă6,
care conţine descrieri privitoare la timpuri cu mult
premergătoare evenimentelor Genezei din Vechiul
Testament. Este vorba de faze de evoluţie planetară a
Pământului care au premers actualului sistem solar şi în
cadrul cărora, prin lucrarea Ierarhiilor spirituale, a avut
loc şi naşterea elementelor. Detalii importante au fost
oferite ulterior şi în cadrul unui ciclu de conferinţe ţinut
cu ocazia Congresului de Crăciun 1923. Mai jos se va face
o scurtă prezentare a aspectelor esenţiale.7
Faza saturniană: Din lucrarea împreună a fiinţelor
Ierarhiei întâi (Serafimi, Heruvimi şi Tronuri) a apărut
eterul cosmic, ce trebuie considerat substanţa spirituală
primordială a Universului. Ca un prim rezultat se
manifestă voinţa de jertfă a Tronurilor, ceea ce a condus
la formarea eterului căldurii, din care, pe parcursul acestei
faze de evoluţie a Pământului (numită Saturn), s-a
diferenţiat elementul căldură. Intrând mai în detaliu s-ar
putea spune: în spatele a tot ce ţine de căldură se află –
acţionând din eternitate până în ziua de azi! –
entuziasmul învăpăiat al Serafimilor, lumina gândurilor
cosmice a Heruvimilor şi jertfa Tronurilor.
Faza solară: Prin acţiunea Ierarhiei a doua (Spiritele
înţelepciunii–Kiriotetes, Spiritele mişcării–Dinamis şi
Spiritele formei–Exusiai) a avut loc, într-o nouă etapă,
metamorfozarea unei părţi din eterul căldurii în eter al
luminii şi, pe de altă parte, transformarea unei părţi din
căldura cosmică în elementul aer.

Faza lunară: Ca urmare a acţiunii fiinţelor Ierarhiei a treia
(Arhai, Arhangheili şi Îngeri) a fost format aşa-numitul
eter al numerelor (numit şi chimic)8, cel care se află – în
domeniul imponderabilului – dincolo de fenomenele
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chimice, cromatice sau muzical-sonore. Iar în domeniul
ponderabilului, o parte din aer s-a transformat (s-a
condensat), apărând lichidul (elementul apă).
Faza Terra: Pe Terra a început să se manifeste forma cea
mai evoluată de eter, cea a eterului vieţii, şi totodată a
apărut starea de agregare solidă (elementul pământ).
Putem observa deci faptul că în Cosmos s-a petrecut o
perfecţionare a formelor de eter, proces care a fost însoţit
de formarea treptată a elementelor şi a stărilor de
agregare corespunzătoare. O sinteză se află în Figura 3. 
Avem astfel ocazia să vedem cum fenomenele originare ale
lui Goethe (prezentate în numărul trecut) au fost puse de
Rudolf Steiner într-un context mult mai cuprinzător, pe
care îl putem denumi: procesele originare cosmice. Prin
aceasta fost efectuată şi o hermeneutică a elementelor.

Cântecul şi dansul elementelor

După ce am prezentat câte ceva despre acţiunea omului
prin tehnică, cu legităţile ei, asupra substanţialităţii
ponderabile, să lăsăm acum şi arta să ne descrie, cu
mijloacele ei, lumea elementelor. 
La finalul actului al doilea din Faust II de Goethe, fiinţele
din natură, împreună cu sirenele, rostesc:

Slavă mării! şi văpăii!
Sfinte prinse-n valul geamăn!

Slavă apei! Şi scânteii!
Şi-aventurii fără seamăn!
Slavă gingaşelor vânturi!

Peşterii cu taine vii!
Lăudate fiţi în cânturi,
Toate patru, voi, stihii!

(trad. Ştefan Augustin Doinaş)
În tabloul 2 al celei de a patra drame-misteriu a lui
Rudolf Steiner, Trezirea sufletelor, avem:
Corul gnomilor: Noi durificăm, întărim

Scânteierea pulberei materiei, 
Noi afânăm, pulverizăm
Bolovanii crustei Pământului,
Iute facem praf solidul
Şi-ntărim încet ce-i afânat
Cu spiritele trupurilor noastre
Ţesute din substanţa mentală
Ce deja era deplin deşteaptă

Când sufletele omeneşti dorminde
Visau în obârşiile Pământului.

Corul silfelor: Noi ţesem, noi toarcem
Pânza de aer şi apă,
Desfacem şi irumpem
Vii forţe de seminţe solare;
Cu grijă condensăm puteri de lumină
Şi dizolvăm înţelept forţe fecunde
Cu trupurile noastre sufleteşti
Curgând din raze de simţire,
Ce veşnic trăind, sclipesc, 
Încât fiinţele-omeneşti, trăind,
Să guste sensul devenirii Pământului.

Avem aici un cu totul alt mod de abordare, prin care sunt
evidenţiate alte faţete ale realităţii, din care reiese şi o
anumită înrudire a lumii elementelor cu fiinţa omului. 
Dacă în lumea tehnicii avem domnia cantitativului,
prezentarea artistică ne face să presimţim cauzalităţi şi
legităţi ale unor planuri de existenţă cărora le aparţine şi
omul, planuri ce ţin de incomensurabil şi care leagă
temporal-efemerul de etern.

Note

1 Rudolf Steiner, Cursul anului trăit în patru imaginaţiuni

cosmice, GA 229, conferinţa a 3-a, Ed. Triade, Cluj.
2 Ibidem.

3 Gheorghe Paxino, Educaţia tehnologică în Şcoala Waldorf, Ed.
Triade, Cluj, 1989.
4 Efectul Coandă, Demonstration des Coanda-Effects, document
HM 225.06 ( GUNT Gerätebau, Barsbüttel).
5 Wikipedia, Henri Coandă.
6 Rudolf Steiner, Ştiinţa ocultă, GA 13, Univers Enciclopedic
Gold, Bucureşti, 2011.
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Este o mare bucurie să am permisiunea de a vă vorbi
astăzi aici, şi este foarte important pentru mine să vă
relatez despre ceva ce în prezent îmi este atât de aproape
de inimă. Este chiar o necesitate pentru mine să vă
împărtăşesc cu claritate părerea mea despre ce a oferit
Rudolf Steiner la Congresul de Crăciun şi prin punerea
luminii spirituale în inimile membrilor. 
Prin încetarea activităţii lui Rudolf Steiner în corpul său
fizic, oamenii care prin karma lor au fost conduşi spre
Societatea Antroposofică s-au văzut brusc şi neaşteptat
fără conducător. Conştiinţa acestei pierderi a fost cu atât
mai dureroasă cu cât Rudolf Steiner era pe punctul de a
prelua şi mai intens decât o făcuse înainte conducerea
acestor oameni răspândiţi deja în toată lumea şi care se
regăseau împreună în Societatea Antroposofică. În acest
scop a fost întemeiată din nou Societatea Antroposofică
de către Rudolf Steiner, la Crăciunul din 1923. Ea a fost
întemeiată din nou, de maniera că Rudolf Steiner a oferit
consacrarea spirtituală Societăţii, care exista deja în
formă concretă, unindu-se astfel cu ea.
Înainte de aceasta, Rudolf Steiner făcea diferenţă între
mişcarea antroposofică şi Societatea Antroposofică. El
însuşi se identifica cu mişcarea antroposofică, în vreme
ce Societatea Antroposofică, în care curgeau învăţăturile
sale din lumea spirituală, avea mai mult un rol
administrativ şi de facilitare a răspândirii corecte şi a
studiului acestor învăţături printre membri. Astfel că
până în 1923 Rudolf Steiner a fost un om liber, care oferea
Societăţii daruri bogate din munca sa de cercetător
spiritual. El nu era responsabil pentru conducerea
Societăţii, pentru că nu era nici membru. Oferea sfaturi,

atunci când era întrebat, însă răspunderea pentru
conducerea Societăţii o lăsase altor oameni. Ceea ce
considera că este necesar pentru această conducere
exprima numai sub forma unor sfaturi şi nu ca fiind
voinţa sa. Răspunderea revenea personalităţilor condu -
cătoare, care erau libere să urmeze sau nu acele sfaturi. 
Altfel au devenit lucrurile odată cu Congresul de Crăciun.
Atunci Rudolf Steiner a luat conducerea în mâinile sale;
a unit-o cu mişcarea antroposofică şi a legat astfel
Societatea Antroposofică şi mişcarea antroposofică într-o
unitate. Rudolf Steiner spunea atunci că numai după o
grea învingere lăuntrică ajunsese la cunoaşterea faptului
că i-ar fi fost imposibil să conducă mai departe mişcarea
antroposofică dacă Societatea Antroposofică nu şi-ar fi
dat acordul ca el să preia conducerea Societăţii
Antroposofice nou întemeiate. A dat, de asemenea, de
gândit că era necesar ca conducerea Societăţii
Antroposofice să se realizeze sub o formă nouă, altfel
decât se făcuse până atunci.
Şi un prilej pentru această hotărâre a fost ceea ce se
întâmplase într-o adunare de delegaţi din Stuttgart, din
februarie 1923, unde a ieşit limpede la lumină faptul că
vechea Societate Antroposofică ajunsese la un punct în
care nu mai putea corespunde necesităţilor timpului.
Atunci se evidenţiase faptul că acei tineri care căutau
impulsul spiritual al timpului şi găsiseră în mod natural
drumul spre Societatea Antroposofică şi-au exprimat
nemulţumirea înăuntrul Societăţii. Ei nu se simţeau
înţeleşi, şi o prăpastie ameninţa să apară între tineri şi
vârstnici, iar pericolul posibil era ca tinerii să fie
deturnaţi de la unul dintre cele mai importante curente

Antroposofia  /  6 Antroposofia în lume

Fiecare dintre noi, un apostol 
al antroposofiei
Ita Wegman

Traducere: Lucian Popescu

Acest material vede acum pentru prima oară lumina tiparului, el nemaifiind publicat până la această dată. Expunerea a
fost făcută de Ita Wegman la sfârşitul anului 1925.



oculte ale prezen tului, cum este mişcarea antroposofică.
Şi în acest moment critic, în care tinerii şi vârstnicii nu
găseau o soluţie pentru cum anume să se întâlnească unii
cu ceilalţi, Rudolf Steiner a dat sfatul de a se crea o
posibilitate de muncă pentru tineri, astfel încât aceştia să
aibă în cadrul Societăţii Antroposofice propria
admnistrare şi libertate. Astfel a fost întemeiată Societatea
Liberă Antroposofică.
Prin aceasta fusese creat un remediu pentru tineri, însă nu
se schimbase nimic în vechea Societate, unde în viaţa de
ramură domnea o stagnare şi unde treptat se instalase o
dispoziţie sectantă. Şi pentru ea devenise necesar să
găsească o formă nouă, pentru a răspunde mai just
necesităţilor timpului decât fusese posibil în ultimul timp. 
Toate acestea au constituit fundalul pe care Rudolf
Steiner s-a simţit chemat să preia el însuşi conducerea
Societăţii Antroposofice. El vorbea despre aceasta ca
despre o aventură, care era însă şi o necesitate, dacă era
ca impulsul mişcării antroposofice să pătrundă în mod
just în Societatea Antroposofică. O aventură, pentru că
dacă, aşa cum spunea el, Societatea Antroposofică nu se
putea uni cu toată inima şi cu deplina înţelegere a acestei
hotărâri, curentul revelaţiilor spirituale putea să înceteze.
Astfel, prin această hotărâre Rudolf Steiner a adus o
jertfă, prin care a unit în adevăratul sens al cuvântului
karma Societăţi Antroposofice cu propria sa karmă, mai
mult decât fusese cazul în trecut. Referitor la modul de
activitate al Societăţii Antro posofice, acesta devenise de
acum dependent de faptul că activitatea lui Rudolf
Steiner, de aici de pe Pământ, sau din depărtări cosmice,
era uşurată sau îngreunată. Şi o responsabilitate
extraordinară fusese dată, prin acest pas, Societăţii
Antroposofice. Prin această faptă însă îi fusese arătată şi
o mare încredere. 
O mare bucurie a cuprins inimile majorităţii membrilor,
pentru că simţiseră că de acum înainte Societăţii
Antropo sofice îi fusese dată o posibilitate imensă de
dezvoltare. Iar impulsul Congresului de Crăciun a fost
primit pretutindeni cu bucurie.
Cu atât mai dureroasă a fost vestea că, după numai un
an, aflat în mijlocul celei mai intense munci, Rudolf
Steiner se îmbolnăvise şi trebuia să stea la pat, din păcate,
fără a se mai putea ridica vreodată. După şase luni de
boală la pat, el a trebuit să ne părăsească de pe planul
fizic. Şi atât conducerea, cât şi întreaga Societate
Antroposofică s-au simţit abandonate.
Primele încercări de ieşire din acest şoc au fost consi de -
raţiile că, dacă învăţăturile antroposofice erau
adevărate – şi acestea sunt adevăruri pentru noi, pentru
că altfel nu am fi aici împreună –, moartea nu ne putea

separa de activitatea lui Rudolf Steiner. Într-o mişcare
atât de puternic esoterică, cum este mişcarea antropo -
sofică, trebuie să fie ceva de la sine înţeles conştienţa
faptului că, şi după părăsirea planului fizic, conducătorul
rămâne unit cu mişcarea sa; el îşi poate oferi ajutorul
chiar mai intens, dacă inimile şi minţile sunt deschise
pentru aceasta. Nu era posibil ca prin moartea fizică a
conducătorului acesta să-şi părăsească munca sa de pe
Pământ. Iar pentru cei ce simţeau această continuare a
activităţii ca pe o realitate, rămânea numai întrebarea
cum puteau ei să se înalţe, pentru a primi, conştient sau
inconştient, aceste impulsuri spirituale în gândirea,
simţirea şi voinţa lor.
O simplă îndoială, care era aşa de uşor să apară, era
suficientă ca să slăbească această activitate şi să stopeze
curgerea forţelor spirituale. Nu era nimic mai dificil de
înfruntat de către Societatea Antroposofică decât o astfel
de îndoială. Iar îndoiala este foarte aproape de omenirea
de astăzi. Fără ca omul de astăzi să ştie, îndoiala pune
stăpânire pe gândirea sa, iar drumul spre lumea
spirituală îi este astfel închis.
Astfel, odată cu plecarea conducătorului său, Societatea
Antroposofică s-a văzut în faţa unei încercări imense.
Acum ea trebuia să se confrunte serios cu întrebarea dacă
crede cu adevărat în spiritualitatea învăţă torului ei. Şi, în
ciuda tuturor greutăţilor, care nu puteau lipsi într-o
societate în care se găseau laolaltă atât de mulţi oameni
din cele mai diferite curente spirituale, în ciuda tuturor
acestora, trebuia ca prin încercări să poată găsi drumul
care ducea mai departe, spre adevărata iniţiere. 
Inima putea deveni grea pentru cineva care nu înţelegea
aceste încercări. Iar în faţă se afla întrebarea înspăimân -
tătoare: Care ar putea să fie urmarea? Acum, trebuie să
ne fie clar faptul că, după ce Rudolf Steiner s-a unit cu
Societatea Antroposofică, aceasta a devenit un organism,
prin care trebuiau să curgă pentru omenire impulsurile
necesare ale timpului. Ea trebuia să se pregătească
pentru cunoştinţele necesare, care să poată oferi omenirii
un drum în viitor. Dacă nu se înţelege care este misiunea
sa, dacă se uită modul cum voia să lucreze prin ea
conducătorul său, atunci poate fi de aşteptat ca
Societatea să-şi piardă curentul de viaţă spiritual, să
degenereze într-o lipsă de activitate, pentru că lumea
spirituală s-a îndepărtat de ea. Să ne gândim numai la ce
ne-a spus o dată Rudolf Steiner despre Ordinul iezuiţilor,
cum întemeietorul său nu a avut mai târziu nicio
posibilitate să lucreze prin acesta şi a fost îndepărtat,
astfel încât Ordinul a devenit într-un anumit sens o
formă goală, încremenită. Şi dacă în realitate – mulţi au
acum această părere – încre menirea ar fi apărut deja?
Aceşti oameni, care gândesc aşa, doresc să părăsească
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Societatea şi să găsească viaţa spiritului, fără o formă care
îi leagă. 
Aici însă trebuie să răspundem că părăsirea Societăţii ar
fi o faptă nespirituală, după ce Rudolf Steiner, cu
bunăvoinţa lumii spirituale (acest lucru l-a subliniat chiar
el), s-a unit pe deplin cu ea.
El ar trebui, aşadar, să aibă grijă mai departe de
Societatea, şi poate că în condiţiile cele mai dificile din
timpurile viitoare va încerca să facă bine, ceea ce prin
lipsa de înţelegere a oamenilor va fi pervertit. Pe de altă
parte, dacă în ea nu mai curg forţele spirituale bune, ci
va exista într-o formă încremenită, care nu va putea
dispărea de la sine, devine un loc pentru activitatea
ahrimanică. 
Este o faptă de o importanţă imensă ce a făcut Rudolf
Steiner prin Congresul de Crăciun – aceasta nu trebuie
subapreciată, iar prin apariţia greutăţilor în Societate,
importanţa ei să fie redusă sau uitată. 
„Prin Congresul de Crăciun s-a făcut din nou o încercare
de a ajuta omenirea”, a spus o dată Rudolf Steiner. Iar
moartea conducătorului nostru nu a schimbat cu nimic
aceasta, el a rămas conducătorul nostru, fie în corp fizic,
fie în corp spiritual – învăţăturile sale există, el ni le va
da în continuare, dacă suntem pregătiţi să le preluăm şi
să ne ridicăm până la el.
Este important să ne gândim la toate acestea, iubiţi
prieteni, cu atât mai important cu cât în Societatea

noastră se fac auzite voci care spun că nu mai există o
conducere din lumea spirituală, că aceasta nu mai este
posibilă, după ce conducătorul nostru a murit. Să audă
asemenea lucruri poate fi foarte trist pentru unii. 
Firesc, lucrurile nu mai pot fi aşa cum au fost atunci când
Rudolf Steiner se afla încă cu noi în corp fizic, însă cât de
jalnic ar arăta Societatea Antroposofică, dacă ea nu ar lua
în serios învăţăturile esoterice, care, de fapt, au fost date
pentru a păşi pe calea spre lumile superioare, şi ar nega
că acum ar mai fi posibil să curgă ceva din lumile
spirituale către cei ce cred în realitatea vieţii spirituale. 
Cât despre mine, iubiţi prieteni, trebuie să spun aici că
mă număr în mod cert printre aceia care cred în aceasta,
şi că pot privi cu cea mai mare încredere în viitor, da, cu
cea mai mare încredere. 
Îndoiala faţă de o asemenea conducere va creşte în viitor,
iar din îndoială vor apărea şi alte însuşiri negative, ca
teama şi laşitatea, care disting puterea de înfăptuire. Dar
acest lucru nu trebuie şi nu vrem să se întâmple. În faţa
acestor însuşiri negative trebuie să le punem pe cele
pozitive, pe care le-am evocat: curajul pentru
cuprinderea spiritualităţii, căldura inimii, entuziasmul
lăuntric – pentru a învinge paralizia. Dacă ne reuşeşte
aceasta, ne vom dovedi discipoli adevăraţi ai lui Rudolf
Steiner şi, cu forţă lăuntrică şi fermitate, am putea pune
neabătuţi în faptă ultima sa dorinţă, aşa cum a fost
aceasta fundamentată la Congresul de Crăciun.
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întreaga antroposofie de mai târziu.



Aş dori să vizualizăm cele două sarcini pe care le are
Consiliul Executiv şi care coincid cu cele ale Grupului de
conducere al Goetheanumului, apoi să pun între barea: Ce
înseamnă aceasta pentru identitatea Societăţii Antroposofice?
Grupul de conducere al Goetheanumului, şi-a stabilit două
sarcini principale. Prima este să examineze relaţia pe care o
are antroposofia cu timpul nostru actual: Ce se exprimă în
evenimentele actuale? Suntem noi capabili să descifrăm
acest lucru? Şi ce înseamnă aceasta pentru sarcina antro -
posofiei? Această însărcinare trebuie să fie examinată tot
timpul. Rudolf Steiner ne-a oferit un belşug de antroposofie,
dar care este incomplet, tot aşa cum noi, ca fiinţe umane,
suntem incompleţi. Trebuie să ne luăm orientarea din
evenimentele actuale, aşa cum face şi antroposofia.
A doua însărcinare are de-a face cu relaţia dintre munca în
Şcoala de ştiinţă spirituală, în Societatea Antroposo fică şi în
domeniile practice. Avem tendinţa să alocăm viaţa esoterică
Şcolii de ştiinţă spirituală, viaţa sufle tească Societăţii, iar
practica, domeniilor în care antropo sofia este aplicată. Cred
că acest mod de categorisire este prea simplist. Rudolf
Steiner spunea: Toată viaţa este esoterică. Esoterismul se
află în faptul că noi explorăm cu vigoare viaţa şi adâncurile
sale. Este dorinţa şi strădania noastră de a privi într-un mod
nou această relaţie şi de a o consolida, pentru că tocmai în
această relaţionare pot ajunge să se exprime calităţile
specifice Şcolii de ştiinţă spirituală, ale Societăţii şi ale
aplicaţiilor practice ale antroposofiei.

Sarcina de a genera cultură

Care este sarcina specifică pentru Societatea Antroposofică, în
acest context? Vă solicit să vă gândiţi la Societatea
Antroposofică nu atât dintr-o perspectivă administra tivă,
cât mai ales dintr-o perspectivă culturală. Ceea ce este
deosebit cu privire la Societatea noastră, este că ea constituie
o încercare de a crea o asociere de perso nalităţi/indi -
vidualităţi care doresc să cultive viaţa sufle tească pe baza
cunoaşterii adevărate a lumii spirituale. Aceasta înseamnă
că ea se bazează pe indivizi liberi sau pe persoane care
aspiră la libertate. Ce înseamnă aceasta? Un prieten mi-a
semnalat o dată – şi aş dori să transmiteţi aceasta mai
departe – că Rudolf Steiner vorbeşte în Filosofia libertăţii
despre trepte în dezvoltarea umană, fapt ce poate aduce o
înţelegere mai profundă a Societăţii noastre Antroposofice:
„Natura face din noi doar fiinţe naturale; societatea face din
noi fiinţe care respectă legea; numai noi înşine putem face
din noi fiinţele umane libere. La o anumită treaptă în
dezvoltarea noastră, natura ne eliberează de lanţurile ei;
societatea ne poartă pe o treaptă ulterioară; ultimele retuşuri
trebuie să ni le aplicăm noi înşine.” (capitolul 9).

Libertatea umană ca o condiţie necesară

Întrebarea este: Ce fac eu ca şi individ liber? Trec eu prin
acest „Eul se cunoaşte pe sine”, adică, prin dialogul interior,
aşa cum este el prezentat în Cum se dobândesc cunoştiinţe
despre lumile superioare?: să te străduieşti să te vezi, din când
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în când, ca şi cum te-ar vedea un străin din exterior şi să
intri în dialog cu tine însuţi. Din această relaţie liberă cu tine
însuţi, vei simţi nevoia să te raportezi într-un mod nou la
ceilalţi oameni. În acest context, Rudolf Steiner a spus:
„Fundamentul maxim al fiinţelor umane libere, este: să
trăieşti iubindu-ţi propriile acţiuni şi să laşi să trăiască,
înţelegând, voinţa în acţiune a celuilalt”. Avem nevoie să
dobândim înţelegere pentru voinţa celorlalţi. Este o nouă
calitate în construirea comunităţii.
Există o lege sociologică, cea a individualizării. În epoca
sufletului conştienţei, simţim nevoia de a sta pe propriile
noastre picioare (fapt ce constituie, de asemenea, baza pentru
libertatea umană). Cum poate să fie construită o societate
nouă pe această temelie? Care este calitatea acesteia? Cred că
Societatea noastră Antroposofică poate fi sau poate deveni
un exemplu al acestui fel de construire al comunităţii.
În scrisoarea michaelică „Ce este Pământul în macrocosmos?”,
Rudolf Steiner spune că natura nu rămâne neschimbată, că ea,
în cele din urmă, doreşte să se recreeze prin intermediul
fiinţelor umane libere; că natura doreşte să fie penetrată într-un
mod nou de către umanitate, astfel încât Pământul să poată fi
sămânţa pentru un nou macrocosmos. Ca omenire, şi în special
ca antroposofi, sau ca Societate Antroposofică, suntem chemaţi
să susţinem această dezvoltare.

Cinci calităţi caracteristice ale culturii

O Societate Antroposofică are anumite calităţi esenţiale.
Rudolf Steiner face referire la acest lucru în timpul Conferinţei
de Crăciun din 1923-1924: Societatea noastră se bazează pe
minţile noastre, nu pe statute. Fiinţele umane libere care
interacţionează cu ceilalţi, din voinţa lor liberă, alcătuiesc – ca
şi cultură a libertăţii – fundamentul pentru Societatea
Antroposofică. Spre ce calitate a libertăţii tindem noi? Vechiul
„liber de”?, sau un nou, impregnat de Christos, „liber pentru”,
în sensul de asumare a responsabilităţii izvorât din propria
voinţă a unei persoane?
La 30 ianuarie 1924, Rudolf Steiner a răspuns la întrebarea
cu privire la modul în care ar trebui să administrăm
Societatea noastră, subliniind faptul că acest lucru este
posibil numai pe bază de încredere. Nu orbeşte, pe ochi
frumoşi, ci pe credinţă, care este strâns legată de încredere:
Am eu încredere în mine însumi? Am eu încredere în tine?
Aceasta este ceea ce Seija Zimmermann a descris ca mod de
lucru al Grupului de conducere al Goetheanumului (vezi
pagina 7 – AW5/2013). Într-o asociaţie de indivizi, trebuie
să avem încredere unul în celălalt. Desigur, lucrurile pot
merge greşit – trăim şi învăţăm. Dar nu vom realiza nimic
dacă nu avem încredere unul în celălalt. Nu poate exista
nicio iniţiativă fără această credinţă.
În anul de criză 1923, Rudolf Steiner a descris (GA 257: Trezirea
la comunitate) cum ne putem trezi din întâlnirea unuia cu

celălalt, acesta fiind modul în care destinul se exprimă. Nu pot
determina propriul meu destin. Toţi cei care se conectează cu
antroposofia ştiu că sunt consecinţe. Deoarece destinul apare
din întâlnirea noastră cu ceilalţi, sau prin pierderea unui
prieten – fapt ce este dureros. Dar în aceste consecinţe pot afla
sarcina mea. Este o cultură a întâlnirilor.
Acest lucru ne conduce la o altă calitate caracteristică a
Societăţii noastre: o persoană nu mai vrea să devină activă
în nume propriu, ci să devină parte a unei culturi de
servire/slujire. Grupul de conducere al Goetheanumului şi
secţiunile doresc să ia măsuri în sensul necesităţilor din
lume. Cum pot fi abordate aceste nevoi?
După Primul Război Mondial, Rudolf Steiner ne-a spus
nouă, antroposofilor, în decembrie 1918: Acest război nu va
fi încheiat atât timp cât noi nu suntem conştienţi de războiul
din noi. Fiinţele umane din perioada sufletului conştienţei,
sunt suficient de sincere/oneste cu ele însele ca să perceapă
războiul în ele. Este acest război interior, care ne permite să
depunem eforturi pentru pace. Desigur, putem spune:
Antroposofii sunt beligeranţi/războinici. Şi este bine că sunt
astfel, dar ei trebuie să lupte cu vizoarele deschise. Pentru
că vrem să ne înţelegem reciproc. Putem genera o nouă
voinţa pentru a găsi pacea.

Transformarea unilateralităţii

De dragul omenirii, este important ca noi să lucrăm într-o
astfel de cultură de libertate, încredere, întâlniri, servire şi
capacitatea de a trăi în pace. Vor fi întotdeauna şi căi greşite.
Rudolf Steiner ne atrage atenţia asupra a trei influenţe:
„naivitatea,” „iluzia” şi „incapacitatea de a deosebi/distinge”.
Cum putem transforma naivitatea în idealism spiritual, aşa
cum este descris de către Rudolf Steiner în Trezirea la
comunitate? Avem nevoie ca idealismul spiritual să se
trezească la celelalte persoane. Cum putem transforma
iluzia într-un simţ al realităţii, astfel încât să ne păstrăm
focalizarea pe viaţa reală şi să nu alunecăm, să nu fim
purtaţi într-un domeniu nelumesc, imaterial? Cum putem
transforma incapacitatea de a diferenţia, de a distinge, în
capacitatea de a forma judecăţi? Dobândirea capacităţii de
a forma judecăţi este o calitate esenţială în Societatea
Antroposofică. Noi nu trăim numai prin acţiuni exterioare.
Avem nevoie, de asemenea, de acţiuni interioare, astfel încât
să putem realiza ceva în lume şi să lucrăm într-un mod
creator de sănătate.
Eu văd aceasta ca pe o sarcină a Societăţii Antroposofice de
a crea o cultură în care umanitatea noastră poate evolua.
Domeniile vieţii şi Şcoala de ştiinţă spirituală au nevoie de
această cultură, iar ea poate fi dezvoltată numai prin
Societatea Antroposofică. 
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Nu sunt multe lucruri incontestabile, dar unul este
evident, şi acela este că fructele antroposofiei sunt mult
iubite şi preţuite peste tot în lume. Există critici – după
cum se întâmplă cu toate lucrurile – dar în ansamblu
acestea sunt preţuite. Am văzut ochii copiilor care sunt
cu adevărat nerăbdători să meargă la şcoala lor, la şcoala
Waldorf , fapt ce vorbeşte mai mult decât orice critică
sâcâitoare. Sau atunci când mănânci o brânză de capră
de la Demeter, care are cu adevărat gust de brânză de
capră, ai o trăire lumească autentică. Sau atunci când vezi
faţa unui tânăr care începe să înţeleagă semnificaţia
concep tului „sufletul conştienţei”, iar prin această înţele -
gere cunoaşte că acest concept nu înseamnă sfârşitul a
ceva, ci începutul.
Nu este atât de uşor şi de evident cu antroposofia însăşi.
Ea reclamă mult mai mult decât fructele sale; este mult
mai complexă şi profundă. Nu este în natura antropo -
sofiei să ofere un acces facil, să facă ca lucrurile să fie mai
uşoare pentru noi; dar nici nu este în natura sa să facă ca
lucrurile să fie dificile, fără niciun rost, pe degeaba.
Antroposofia este o fiinţă mai cuprinzătoare, mai vastă
decât fiecare dintre noi; este fiinţa umanităţii ca atare, ce
caută să se cunoască pe sine.
Este şi mai complicat cu Societatea Antroposofică, atunci
când oamenii care iubesc antroposofia şi se simt legaţi
de Rudolf Steiner vor să lucreze împreună. De ce ar
trebui să fim noi fericiţi că timp de o sută de ani am trăit
dificultăţile, greutăţile, problemele în munca împreună

a celor ce iubesc antroposofia? Pentru că aceasta este
parte din ceea ce este antroposofia. Trebuie să fie un
spaţiu destinat acestor probleme, care apar în forme şi
înfăţişări mereu noi, de obicei în trei domenii. Aceasta
este ceea ce observ eu astăzi.

Ştiinţificul în conformitate cu sufletul
conştienţei

Primul domeniu este cel al adevărului: nu ne putem
raporta la antroposofie – dacă îmi daţi voie să fac o
afirmaţie dogmatică – fără să ne raportăm la adevăr. Dar
odată ce explorarea adevărului – şi nu doar simplista sa
posedare – devine un demers existenţial, ceilalţi – şi în mod
special cei care au identificat ceva ca fiind adevărul – încep
să fie o problemă pentru mine. Acest gen de probleme nu
poate fi evitat de căutătorii de adevăruri existenţiale. Fie
avem determinarea şi curajul de a face faţă acestor
dificultăţi, fie nu-l avem încă – deşi cred că, în al doilea caz,
o relaţie adevărată cu antroposofia nu este posibilă.
Trăim aceasta în prezent în discuţiile despre conceptul
antroposofic de ştiinţă. O nouă dezbatere-controversă a
debutat recent printre cei ce îndrăznesc şi încearcă să
meargă mai departe în explorarea conceptului
antroposofic de ştiinţă: sunt cei care privesc antroposofia
prin prisma înţelegerii lor despre ştiinţă, şi sunt cei care
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Diferenţierea – dezvoltarea de
caracteristici distincte – pornind de la întreg

Bodo von Plato

Traducere: Dan Botez

În vreme ce fructele antroposofiei sunt populare, antroposofia şi Societatea Antroposofică sunt, fiecare, angajate într-o
luptă. Bodo von Plato crede că, în loc să continuăm să ne încredem în capacitatea de a aduce contrariile împreună, ar trebui
să pornim de la întreg şi să avem credinţa că va rezulta o diferenţiere – o dezvoltare de caracteristici distincte – semnificativă,
plină de înţeles.
Materialul a apărut în numărul 15/2013 al revistei „Anthroposophy Worldwide”.



se străduiesc să expliciteze ştiinţificul antroposofiei izvorât
din aceasta. Grupul al doilea întâmpină problema
conectării la discursul ştiinţific, în vreme ce primului grup
îi este dificil să rămână în conversaţie cu antroposofii. Iar
lumea „ştiinţifică” este, în plus faţă de toate acestea, nu
neapărat dornică de a purta această conversaţie dificilă.
Natura ştiinţifică a antroposofiei a fost întotdeauna
aproape de inima lui Rudolf Steiner. Această natură are
de-a face cu o parte sufletească ce este încă nouă pentru
noi toţi. Spre deosebire de sufletul raţiunii (sau sufletul
intelectual), sufletul conştienţei (sau sufletul spiritual) nu
doar înfruntă problema, cu subiectul său central
complicat, dar cunoaşte că Eul nu poate fi sigur pe sine.
Prin urmare, trebuie să-şi pună întrebarea: Cum mă
cunosc pe mine însumi? În afara antroposofiei însăşi,
sufletul conştienţei nu şi-a definit încă natura sa
ştiinţifică. Şi chiar izvorât din antroposofie, noi trebuie
mai întâi să învăţăm să comunicăm unul cu celălalt, fără
să cădem în plasa gândirii în alb sau negru, sau a
argumentării ori-ori.

Esteticul ca poartă spre trăirea spirituală

Cel de-al doilea mare domeniu este cel al artelor, al
frumosului, al vieţuirii estetice: în acest domeniu nu se
discută – ca în primul – atât de mult despre „ce”, ci mai
mult despre „cum”. Acest „cum” depinde, într-o măsură
mult mai mare astăzi decât înainte, de Eul creativ şi de
autocunoaşterea de sine. Cât de multă elasticitate şi
generozitate a percepţiei am dezvoltat noi deja pentru a
ne permite să facem dreptate în activităţile altora, în
primul rând prin observare şi apoi prin judecata noastră?
Pentru că avem nevoie să judecăm pentru a dobândi
cunoaşterea – şi avem tendinţa să judecăm cu severitate,
adesea extrem de emoţional şi în grabă, dacă ceva ne
atinge în mod profund. Arta ne atinge profund şi va
rămâne întotdeauna un domeniu important al observaţiei
şi creativităţii; un domeniu în care mişcarea antroposofică
vrea să dobândească autocunoaştere. Ideea este adesea
doar reprezentată în materie. Dar când poate materia să
apară ca idee, astfel încât trăirea estetică să poată deveni
o poartă spre lumea spirituală? Aceasta este ceva ce este
tot mai individualizat de la an la an, ceva ce solicită de la
fiecare dintre noi tot mai multă deschidere intelectuală,
generozitate şi, în mod special, judecată estetică. 

Modelarea vieţii (religia)

Al treilea domeniu este cel al religiei, al aprofundării care
poate fi atinsă atunci când ştiinţa şi arta se unesc. Putem

spune, de asemenea, că este sfera vieţii sociale, acolo
unde viaţa este modelată. Este domeniul unde
individualităţile, grupurile, societăţile, civilizaţiile, chiar
umanitatea ca întreg, văd cea mai mare provocare a lor,
astăzi. Cine modelează viaţa mea? Eu sunt cel care o
modelează? Cine modelează viaţa umanităţii? Avem
nevoie de ceva ce mediază între individ şi umanitate.
Acest mediator este societatea, interacţiunea fiinţelor
umane între limite previzibile. În aceasta constă sarcina
principală a Societăţii Antroposofice în viitor: va fi
posibil să transforme individualul „Eul se cunoaşte pe
sine” în „Eul se cunoaşte pe sine” al umanităţii?
Această societate nu mai poate aştepta – după
experienţele anilor, decadelor din urmă – ca noi să
încercăm să aducem adversităţile împreună şi să creăm
un întreg din calităţile lor complementare. Încercarea de
a aduce adversităţile împreună este cu siguranţă o
întreprindere nobilă, dar mă îndoiesc că va avea succes.
Experienţa a o sută de ani de antroposofie şi de Societate
Antroposofică arată că noi putem avea încredere în fiinţa
antroposofiei, în măsura în care o întâlnim în ceilalţi; că
putem porni de la întreg. Acest întreg poate fi diferenţiat
în diferite capacităţi, domenii ale vieţii, în diferite
manifestări ale antroposofiei ce sunt legitime atât timp cât
sunt adevărate. Şi poate că nu este în competenţa noastră
să judecăm acest lucru; judecata poate să apară în procesul
efectiv de găsire a adevărului şi în trăirea estetică însăşi.
Impresia mea este – şi nu sunt singurul care crede aceasta,
altfel nu ar fi atât de mulţi colegi cu mine, aici, pe scenă –
că viitorul Societăţii Antroposofice nu va mai fi determinat
de unificarea contrariilor, ci de pornirea de la întreg şi de
credinţa că va apărea o diferenţiere plină de sens. Poate că
viitorul său va fi anunţat prin încrederea meditativ-
cognitivă în fiinţa în al cărui spirit lucrăm împreună în
această Societate.

Exemple simple, discrete

Doresc să dau şase exemple simple în acest spirit, din
trecutul recent. Ele împărtăşesc o calitate specifică unor
astfel de dezvoltări: sunt discrete. Nu sunt senzaţionale:
apar şi devin eficace ca rezultantă a procesului:
Primul este schimbarea profundă în munca desfăşurată
în ultimii ani cu secretarii generali şi reprezentanţii de
ţări ai Societăţii Antroposofice de pe întinsul lumii.
Înainte, în mod obişnuit, era o situaţie de tipul „ei şi noi”:
aici, Consiliul Executiv, iar acolo, secretarii generali şi
reprezentanţii de ţări. Aceasta s-a transformat în ultimii
ani într-o conferinţă reunită.
Cu siguranţă, există pentru viitor orizontul unor mai
multe îmbunătăţiri. Dar am făcut un progres şi am pus
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în aplicare – şi acesta este cel de-al doilea exemplu – unul
din ţelurile Societăţii fundamentată de Crăciun, în
decursul ultimelor optsprezece luni: secretarii generali
ai Elveţiei, Germaniei şi Olandei lucrează cu noi, cu
regularitate, asupra sarcinilor zilnice, în întâlnirile
Consiliului Executiv, iar aceasta a schimbat foarte mult
munca noastră.
Cel de-al treilea exemplu este acela că avem un Grup de
conducere al Goetheanumului, din toamna lui 2012:
conducătorii de secţii şi membrii Consiliului Executiv se
întâlnesc ca parteneri, pentru a se asigura că fructele vii
ale antroposofiei, antroposofia însăşi şi Societatea
Antroposofică nu merg în direcţii diferite. Este
responsabilitatea noastră, comună pentru cele trei, ca ele
să poată lucra ca un întreg, pentru a avea un impact cât
mai puternic asupra vieţii de astăzi.
În al patrulea rând, „Iniţiativa Goetheanumului de
Meditaţie mondială”, care a demarat ca şi iniţiativă a
unor oameni individuali şi care continuă să crească prin
intermediul legăturilor dintre oameni individuali,
dezvoltă o cultură a meditării pe care noi o vieţuim ca
fiind pulsaţia inimii mişcării antroposofice.
Cel de-al cincilea exemplu este cel conform căruia noi, ca
şi Grup conducător al Goetheanumului, oferim
conferinţe ce sunt organizate de mai multe secţiuni, cum
este Conferinţa de vară cu dramele-misteriu, precum şi
Conferinţa michaelică.
Ultimul exemplu, şi acesta este un proces în mijlocul
căruia ne situăm în prezent, avem acum bucuria –
mulţumită iniţiativei unui grup de membri – să pregătim
Adunările Generale anuale în colaborare cu alţi membri. 
Poate că Societatea Antroposofică a viitorului îşi va avea
debutul în faptele şi gândirea noastră, dincolo de
antagonisme.

Două întrebări adresate de membri
Rudiger Krey a întrebat despre profilul esoteric
şi echilibrul din cadrul Consiliului Executiv, ca
urmare a schimbărilor de personalBodo von Plato: Consiliul Executiv de la Goetheanum
are o misiune esoterică, dar nu pretinde o autoritate
esoterică. Este sarcina şi datoria noastră să lucrăm în
direcţia veridicităţii esoterice şi a eficienţei. Dacă se
împlineşte aceasta sau nu, nu este doar în mâinile
noastre, are de-a face şi cu graţia divină. Atunci când
vrem să alegem un nou membru în Consiliul Executiv,
nu căutăm reprezentanţi ai unor anumite curente
spirituale, pe care ne-ar plăcea să-i vedem prezenţi în

Consiliul Executiv, în urma unor deliberări democratice.
Căutăm personalităţi. Ne consultăm fără o presiune
temporală, fără un plan prestabilit, fără presiuni de orice
fel. Atunci, se poate dezvolta ceva în conformitate cu
însărcinarea pe care Rudolf Steiner a atribuit-o
Consiliului Executiv de la Goetheanum. La 5 septembrie
1924, el a vorbit despre calitatea esoterică a Consiliului
Executiv şi a Societăţii, subliniind că: „Societatea
Antroposofică poate fi funda mentată şi menţinută
esoteric doar pe baza relaţiilor umane adevărate. În
viitor, totul trebuie să se bazeze pe relaţii umane
adevărate, în sensul cel mai larg, pe o viaţă spirituală
concretă, în loc de una abstractă.” Această viaţă
spirituală concretă este importantă pentru noi.

Tatiana Garcia-Cuerca a întrebat 
despre relaţia dintre Bodo von Plato şi 
Sergej ProkofieffBodo von Plato: Am spus ieri că sunt convins că nu va mai
fi posibil în viitor să se aducă contrariile împreună şi să se
creeze un întreg din părţi complementare. Când am
început să vorbesc ieri, nu am fost sigur dacă voi îndrăzni
să abordez acest fapt, pentru că o lungă perioadă de timp
am fost convins că trebuie să aducem contrariile împreună,
deşi experienţele mele din ultimii zeci de ani mi-au indicat
altceva. Aducând împreună contrariile, îndepărtăm, de
fapt, puterea personalităţii, în vreme ce cealaltă parte îşi
dobândeşte cu greutate tăria unităţii. În munca mea la
Consiliul Executiv cu Sergej Prokofieff, am văzut
întotdeauna ceva ce se extinde dincolo de noi şi la care ne
putem raporta amândoi. De aceea, cred că întrebarea
privitoare la relaţia noastră în opoziţie se pune în practică
la un anumit nivel. Fiecare dintre noi a avut o experienţă
socială foarte diferită: Sergej Prokofieff a crescut într-un
stat totalitar unde munca esoterică putea fi realizată doar
în secret. Pentru mine a fost altfel: am crescut în vremea
miracolului economic şi a mişcărilor alternative, când totul
era posibil. Noi doi am vorbit despre acestea. Dar am avut
şi ceva în comun în socializarea noastră: amândoi am
crescut într-un mediu în care nu era considerat politicos să
discuţi conflictele şi diferendele. Poate că nu am fost
capabili să aducem împreună în mod suficient diferenţele
din vieţile noastre. Dar, pentru mine, partea pe care o avem
în comun, care merge dincolo de noi, este mai mare. Mă
întreb dacă poate fi o societate care permite şi care poate
chiar solicită de la noi să trăim ceea ce avem în comun, fără
să reliefeze diferenţele. Prin munca noastră împreună în
Consiliul Executiv, încrederea mea a crescut.
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Primăvara a debutat târziu dar în forţă, oarecum zăpăcitor, dar foarte bine primită
de toţi. Şi ca în fiecare an ne aduce pe lângă Soare şi un nou suflu de viaţă, multe
evenimente. 
Luna martie a fost dedicată în toată ţara celebrării Paştelui Cosmic. Simpozionul
naţional de Paşte, care a avut loc la Bucureşti între 29 şi 31 martie, s-a desfăşurat
având ca temă „Trupul Învierii şi Pământul–Soare”. Din programul simpozionului
au făcut parte conferinţele susţinute de Rodica Paxino: Trupul de pe Cruce şi de
Gheorghe Paxino: Drag Soare… drag Pământ, precum şi ateliere pe teme biografice (cu
Anca Barbu şi Camelia Oprea), respectiv atelierul cu tema: Limbajul arhetipal al
cosmogramelor (cu Gheorghe Paxino).
La Timişoara, prietenii şi-au propus să parcurgă împreună Săptămâna Patimilor între
24 şi 29 martie. S-au citit din Noul Testament versetele aferente fiecăreia dintre zile,
apoi s-au abordat problemele din perspectiva antroposofică. Şi la Craiova, Oradea şi
în alte oraşe din ţară au avut loc întâlniri care au avut ca scop pregătirea pentru prima
mare sărbătoare din ciclul anului.
Încheind ciclul de seminarii început în octombrie de către Dirk Kruse pe tema
conlucrării cu sufletul poporului, a avut loc la Bucureşti, în perioada 5-7 aprilie,
întâlnirea de lucru având ca subiect Cum se poate lucra cu spiritul unui popor într-un
mod modern – prin practicarea imaginaţiei, inspiraţiei, intuiţiei. Seminarul a fost precedat
de conferinţa publică cu titlul „România în vindecare”, care a cuprins următoarele
aspecte: vindecarea ca sarcină a coerenţelor juste între fiinţe, forţe şi organe – în timp
şi spaţiu; forţele de coerenţă ale imaginaţiei, inspiraţiei, intuiţiei în cultură; paşi
pentru a permite fiinţei lăuntrice a unei ţări să se reveleze. 
În perioada 12-13 aprilie s-a desfăşurat la Timişoara Adunarea Generală a Societăţii
Antroposofice din România – ramura Timişoara –, care a avut pe ordinea de zi analiza

realizării obiectivelor hotărâte la Adunarea Generală a
S.A.R.R.T. precedentă şi lămurirea poziţiei membrilor
ramurii Timişoara privind S.A.R.R.T.
Un alt eveniment din luna aprilie, cu participanţi din mai
multe oraşe ale ţării, a fost prilejuit de ciclul de conferinţe
„Misiunea Antroposofiei şi rosicrucianism”, susţinute la
Bucureşti de către Peter Selg. Cele patru conferinţe au avut
următoarele teme, foarte importante pentru epoca actuală
şi pentru viaţa Societăţii Antroposofice şi a membrilor săi:
„Rudolf Steiner – învăţător spiritual”, „Cercetările lui
Rudolf Steiner privind Evanghelia a Cincea”, „Rudolf
Steiner şi Christian Rosenkreutz”, „Rudolf Steiner –
întemeierea şi ţelul Şcolii pentru ştiinţa spiritului”. 
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Paşte, Bucureşti
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Paşte, la Timişoara,
Craiova, Oradea

Spiritul poporului, cu
Dirk Kruse, Bucureşti

Adunarea Generală 
a S.A.R.R., Timişoara



Lectorul s-a apropiat cu căldură şi mare delicateţe de subiecte care au impresionat
auditoriul, aducând fiinţa lui Rudolf Steiner mai aproape de sufletele noastre.
Evenimentul a fost îmbogăţit cu un spectacol de euritmie oferit de studenţii Şcolii de
euritmie din Bucureşti şi organizat de Asociaţia Euritmia.
Adunarea Generală a Societăţii Antroposofice din România a avut loc la 20 aprilie.
Membrii Consiliului Director au analizat diverse aspecte ale activităţii desfăşurate
în anul care a trecut şi au prezentat spre discuţie problemele aflate în actualitate.
Concomitent cu aceste evenimente a avut loc o întâlnire a Secţiunii pentru tineri a
S.A.R., în vederea pregătirii Simpozionului internaţional pentru tineri de la Simeria
Veche, din 2013 (detalii pe http://simpozion.org/), la care au participat şi Constanze
Kalics (profesoară Waldorf din Brazilia/Chile şi noua conducătoare a Secţiunii pentru
tineri de la Dornach), Lisa Seidel (Noua Zeelandă, colegă a Constanzei în cadrul
Secţiunii pentru tineri) şi Dirk Kruse.
Între 24 şi 26 mai, la Oradea s-a desfăşurat Simpozionul de aprofundare a lecţiilor de
Clasă IX-XII, la care au participat 20 de lectori şi membri de Clasă din ţară (Oradea,
Timişoara, Bucureşti, Cluj-Napoca). În continuarea simpozionului s-a întrunit pentru
a treia oară şi Cercul de Ştiinţe condus de dr. Gheorghe Paxino. Întrebările şi preocu -
pările s-au concentrat de această dată în jurul forţelor din subnatură (electricitate,
magnetism, radioactivitate) şi a modului în care omul percepe aceste forţe, precum şi
forme prin care se pot contracara efectele lor negative asupra naturii şi a omului.
În aceste zile, peste tot în ţară prietenii se adună pentru a se bucura împreună de
Sânziene – sărbătoarea miezului de vară. Iar în mod special între 21 şi 23 iunie la Craiova
va avea loc Simpozionul naţional de Sânziene, al cărui invitat va fi Dirk Kruse.
În ceea ce priveşte evenimentele viitoare, vara şi începutul toamnei se arată bogate.
La Simeria Veche, în perioada 22-31 august, sunteţi invitaţi la Simpozionul interna -
ţional pentru tineri – „Cutreier“– organizat de Secţiunea pentru tineri a Societăţii
Antroposofice din Romania împreună cu Constantze Kalics (Brazilia), Lisa Seidel
(Noua Zeelandă) şi Dirk Kruse (Germania). Informaţii suplimentare găsiţi pe site
http://simpozion.org/. În septembrie, Casa Rudolf Steiner va găzdui conferinţe şi
ateliere de lucru (între 6-8 septembrie şi 13-15 septembrie) cu Yeshayahu Ben-Aharon
(Israel). Temele abordate vor fi: „Evenimentul christic al secolului XXI“ şi „Yoga
socială şi cognitivă“. Între 13 şi 15 septembrie la Oradea va avea loc Simpozionul de
aprofundare a lecţiilor de Clasă XIII-XV, unde sunt invitaţi lectorii şi membrii de Clasă. 
Pentru detalii asupra evenimentelor care v-au trezit interesul va rugăm sa accesaţi
pagina web a S.A.R. http://antroposofie.ro/Scurt raport privitor la Adunarea Generală a membrilor Societăţii Antroposofice Generale, Dornach, 2013
Gheorghe Paxino

Pe 28 decembrie 1912 a avut loc în Köln actul de consti -
tuire a SocietăţiiAntroposofice1. Între 3 şi 7 februarie 1913
s-a ţinut prima Adunare Generală a acesteia, în cadrul
căreia Rudolf Steiner a vorbit pentru prima dată despre
Fiinţa Antroposofia şi despre etapele principale ale
coborârii ei în cadrul civilizaţiei umane. Anul 2013 are
deci o semnificaţie deosebită pentru întreaga mişcare
antroposofică. După aproape o sută de ani, între 22 şi 24
martie 2013, la Dornach a avut loc Adunarea Generală a
Societăţii Antroposofice Generale care, între timp, după
Congresul de Crăciun 1923, a devenit o societate
internatională căreia, din 19282, îi aparţine şi România.
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Peter Selg la Bucureşti

Adunarea Generală 
a S.A.R. 

şi Simpozion 
Secţiunea pentru tineri 

Simpozion de Clasă,
Oradea

Simpozion naţional de
Sânziene, Craiova

Simpozionul
internaţional pentru
tineri, Simeria Veche



Înainte de a relata câteva aspect importante legate de Adunarea din acest an, este util să fie
menţionate o serie de evenimente marcante din anul 1913: în luna mai, Rudolf Steiner vorbeşte
la Stuttgart despre faptul că Michael a avansat de la rangul de Arhanghel la cel de Spirit al
timpului şi prin aceasta de mesager al lui Christos. În august 1913 are loc premiera celei de a
patra dramă–misteriu; cam în aceeaşi perioadă apare şi cartea Pragul lumii spirituale, care are ca
temă principală Eul şi dimensiunile sale existenţiale. Iar la 20 septembrie a fost pusă la Dornach
Piatra Fundamentală a primului Goetheanum, cu care ocazie Rudolf Steiner a rostit acel Tatăl
Nostru macroscosmic ce va face în decembrie şi obiectul ciclului de conferinţe despre Evanghelia
a Cincea.

Dacă tema anului3 2012 fusese Identitatea Societăţii Antroposofice, pentru anul 2013 a fost propusă
o nouă temă: Eul se re-cunoaşte. – Dimensiuni ale punerii Pietrei Fundamentale, însoţită de o
imagine (vezi figura de mai jos).
Este vorba despre şarpele universal Ouroborus (Uroborus), simbol al autotransfor mării, care în
interior conţine semne şi litere. Dacă pornim de la ochiul şarpelui şi citim în sens orar literele,
trecând „de două ori peste ochi“4, găsim cuvintele ICH ERKENNET S-ICH. Avem deci în traducere:
Eul se re-cunoaşte. Pe de altă parte, putem remarca combinaţia ICH (EU), care conţine, de fapt, şi
începuturile numelui Iisus Christos. În epoca actuală – a sufletului conştienţei –, omul lucrează
la evoluţia sa ca fiinţă Eu, în condiţii deosebite. Eul individual este simultan „urechea acului” şi
focarul pentru autocunoaştere sau acţiunea în social. Iar în ziua de azi există pericolul ca omul
să-şi uite originea fiinţială divină, fapt exprimat cu pregnanţă în Tatăl Nostru macroscosmic. Se
poate petrece o trezire a sufletelor sau o pierdere de Sine. Avem astfel aici şi o cheie pentru
înţelegerea problematicii Răului în lume, a egoismului lipsit de măsură.
Despre Adunarea Generală 2013 se pot comunica o serie de fapte îmbucurătoare. În comparaţie
cu 2011, când, după o serie de ani dificili, a existat chiar şi o moţiune istorică de neîncredere
faţă de Vorstandul de la Goetheanum5, anul acesta s-au putut remarca lucruri noi din mai multe
puncte de vedere. Un „for de initiativă pentru Adunarea Generală”, alcătuit din membri în mare
parte chiar şi foarte tineri, au lucrat din toamna trecută în colaborare cu Vorstandul la
configurarea Adunării Generale (nu privitor la „ce”, ci la „cum”). Şi ca urmare timpul alocat
Adunării Generale a fost prelungit cu o zi(!), pentru a se acorda timp suficient discuţiilor.
Deciziile nu s-au luat imediat după discuţii, ci s-a „lăsat să treacă o noapte”. 
Atmosfera a fost călduroasă, vie, cu umor şi cu multe prezentări făcute nu ca la o asociaţie, ci
cu un spirit obiectiv, dar de o manieră ce conţinea elemente artistice. Un alt aspect: la nivel
mondial, numărul de membri a ajuns per total la 46 987, îmbucurător fiind faptul că astfel,
pentru prima dată după mai mulţi ani, se înregistrează o uşoară creştere! Adie un vânt nou,
aducător de speranţă.

Note

1Acest act avea la bază decizia foştilor membri ai Secţiunii germane a Societăţii
Teosofice.
2 Cu o întrerupere între 1947 şi 1990.
3 Corespunzătoare perioadei de la Paştele unui an până la Paştele anului
următor.
4 Aceasta poate însemna şi un gest de intensificare a stării de conştienţă.
5 Rezultatul a fost în mod semnificativ în favoarea Vorstandului, dar a acţionat
şi ca un impuls înnoitor, concretizat prin faptul că ulterior a fost constituită
Conducerea de la Goetheanum, un organ de decizie ce include atât membrii
Vorstandului, cât şi pe conducătorii secţiunilor. 
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Motivul-sigiliu al celei de a patra drame–misteriu,
„Trezirea sufletelor”



Pe scurt: unde ne aflăm

Pe frontul vieţii economice se duce în prezent un război de
uzură, constând în încercarea de a recuceri pros peritatea
economică a deceniilor trecute. Angajaţi şi angajatori
deopotrivă speră că piaţa se va „redresa” de la sine, conform
propriilor sale legi, fără intervenţia conştientă a omului. Putem
spune că evitarea aducerii clarităţii în colţurile tenebroase ale
organizării sociale duce la desfăşurarea vieţii moderne într-un
context de idei ce reflectă încă Evul Mediu (păstrarea unor
obiceiuri ce ţin de vasalitate acolo unde ar trebui să domine
asocierea liberă), cu toate că el ar trebui adaptat la relaţiile
deschise ale economiei moderne.
Două probleme majore ne urmăresc ca o consecinţă a acestei
inadecvări a ideilor la mediul social-economic actual.
Mai întâi, aspectele inconştiente ale acţiunilor noastre
determină acumularea unei puteri economice colosale în
interiorul băncilor şi instituţiilor de credit, fondurilor de
investiţii etc. Iluzia potrivit căreia banii depuşi într-o bancă
rămân acolo corespunde unei reminiscenţe de gândire dintre
cele mai neproductive. Dacă omul nu face nimic pentru a
investi sumele de care dispune în preocupări meritorii, atunci
banca se va folosi de aceste mijloace financiare pentru sporirea
profitului propriu, adesea fără vreo acoperire în economia
reală, sau cu costuri sociale deosebit de mari. Aceasta duce,
aşadar, la concentrarea mijloacelor financiare într-un domeniu
în care acţionează, de regulă, în mod steril.
Pe lângă dependenţa de aceste instituţii ale economiei moder -
ne, mai suntem supuşi unei anumite „sincope” a organismului
social. Pare ceva de la sine înţeles faptul că angajatul modern
este nevoit să-şi vândă forţa de muncă în schimbul unei
remuneraţii. Nici în mişcarea antroposofică nu obişnuim prea
adesea să aducem claritate în această problemă a vieţii. Totuşi
Rudolf Steiner a insistat, cu fiecare prilej în care vorbea despre
organizarea socială, asupra faptului că forţa de muncă nu
trebuie să fie o marfă, ci doar produsul ei poate fi vândut astfel.
Iată de ce motivaţia muncii trebuie retrasă din sfera
economicului şi atribuită domeniului libertăţii umane:
„Forţa de muncă umană nu poate fi dezbrăcată de caracterul de
marfă, dacă nu se găseşte posibilitatea de a o smulge din cadrul

procesului economic. Eforturile nu pot fi îndreptate înspre o
remaniere a procesului eco nomic, de aşa natură încât, în cadrul
lui, forţa de muncă umană să-şi intre în drepturi, ci spre ţelul
cuprins în întrebarea: Cum scoatem această forţă de muncă din
cadrul procesului economic, făcând ca ea să fie determinată de
nişte forţe sociale care o eliberează de caracterul de marfă?”
(Rudolf Steiner, Puncte centrale ale problemei sociale, cap. I.)
Cu alte cuvinte, cum poate fiecare persoană să benefi cieze de un
climat în care să-şi folosească forţa de muncă după propriile
idealuri, fără a fi în permanenţă sub presiunea factorilor economici?

Cum a apărut ideea unui venit de bază?

Organizarea socială modernă ţine întru totul de om. Dar omul
este încadrat în anumite raporturi de dependenţă prin care el
nu este întru totul liber. Ca angajat, este adeseori nevoit să facă
lucruri pe care nu şi le doreşte, având în anumite cazuri urmări
dezastruoase (poluare, prejudicii sociale, manipularea
consumatorului etc.). Ca director al unui Consiliu de
Administraţie (sau, în termeni actuali, CEO într-un board), de
asemenea, apare obligaţia de a aduce profit în companie.
Desigur, acest lucru nu este în sine ceva rău, dar trebuie
remarcat că nu rareori poţi fi tentat să realizezi compromisuri
în privinţa eticii, la presiunea acţionarilor. Acestora din urmă
nu li se impune de către sistemul capitalist decât să se
intereseze de evoluţia sumelor investite în acţiunile societăţii.
Costurile externalizate ascunse (pe care le suportă societatea
sau mediul înconjurător) nu intră aproape niciodată în discuţie
aici. Nici nu poate fi altfel, căci această problematică ţine de
întreaga acţiune a domeniului juridic, care trebuie să se
configureze în confor mitate cu aspiraţiile sociale ale oamenilor.
Totuşi, este de remarcat că, într-o astfel de schiţă, nimeni nu
este îndemnat să-şi asume responsabilitatea pentru propriile
acţiuni profesionale.
Câtă vreme omul va fi încadrat prin limitare financiară în astfel de
raporturi de dependenţă, situaţia de faţă nu va cunoaşte o evoluţie.
De aceea, ceea ce se intenţionează a se introduce printr-un venit
de bază necondiţionat este tocmai încetarea tranzacţionării pe
piaţă a forţei de muncă: aceasta nu mai trebuie să reprezinte
un bun economic. Ea trebuie să-şi găsească motivaţia în sine
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Venitul de bază – un nou drept al omului
Bogdan Szabo



însăşi, nu în determinări exterioare. Atenţie! Nu se doreşte
realizarea acestui lucru prin mijloace specifice socialismului,
precum nivelarea veniturilor ş.a.m.d. Venitul de bază este
acordat omului ca drept al său individual, în virtutea dem ni -
tăţii sale ca fiinţă umană, şi trebuie să acopere strictul necesar
de alimente, îmbrăcăminte, locuinţă, servicii medicale etc.
Pentru cine doreşte să aibă ceva în plus faţă de condiţiile de
bază, munca rămâne principalul mijloc de asigurare a unui
venit suplimentar. Aceasta ar aduce însă o anumită indepen -
denţă a angajatului în raport cu angajatorul, prin care el nu mai
este silit să-şi vândă forţa de muncă în orice condiţii, ci poate să
decidă în orice moment care este necesitatea sa actuală, pentru
parcurgerea unei evoluţii individuale, şi, de asemenea, să
reflecteze asupra consecinţelor etice sau nu ale acţiunilor sale.

Va mai munci cineva?

Cea mai obişnuită întrebare care apare este dacă această intenţie
nu este una utopică, întrucât „ceilalţi” nu ar mai munci. Mai
mult, se mai poate pune întrebarea dacă aşa ceva ar merge într-o
ţară din estul Europei, unde oamenii nu au disciplina muncii.
Dacă examinăm în profunzime aceste probleme, putem vedea
că ele ţin de o tiranie pe care o avem unii faţă de ceilalţi.
Întrebarea mai sinceră ar fi: Aş mai munci eu dacă mi s-ar
asigura condiţiile de bază? Răspunsul este, în majoritatea
covârşitoare a cazurilor: Da, aş munci, pentru că nu aş putea
să stau, ar trebui să fac ceva. Fie că aş continua activitatea
actuală, sau m-aş reprofila, îmi doresc să am o contribuţie la
bunul mers al societăţii.
Nu trebuie să subapreciem în niciun caz capacitatea de a
acţiona în mod productiv a aptitudinilor individuale, atunci
când ele sunt lăsate libere, şi nu nevoite să se conformeze în
orice moment.
Apoi, dacă privim realist evoluţia economiei, vedem că prin
automatizare ea are nevoie de tot mai puţină forţă de lucru.
Sarcinile producţiei de bază au fost preluate, în cele mai multe
cazuri, de către tehnologie. Crearea locurilor de muncă – atât
de des invocată în politică – are loc, preponderent, prin
complicarea şi birocratizarea sarcinilor deja existente. Aceasta
este forma cea mai comodă (pentru Legislativ) de redistribuire
a veniturilor, în absenţa implementării venitului de bază. Dar,
prin aceasta, multă muncă este investită în proceduri inutile,
în loc de a fi folosită pentru activitatea creatoare.
Unul dintre beneficiile majore ale venitului de bază este
încurajarea oamenilor de a munci în artă, activism social,
familie şi alte domenii în care munca nu mai este preţuită şi
valorizată corespunzător.

De unde se vor obţine veniturile?

Totuşi, cum se poate acoperi costul unui venit de bază pentru
fiecare? Desigur, aici intră în calcul numeroase modele. Există

persoane care susţin că acest venit se poate realiza numai cu
condiţia existenţei unor comunităţi de lucru în care oamenii se
cunosc şi ţin cont de nevoile celorlalţi.
Modelul cu cea mai largă mediatizare este însă cel care a fost
popularizat mai ales de Götz Werner (cunoscut ca deţinător al
lanţului de magazine DM) cu privire la anularea oricăror altor
beneficii sociale şi, implicit, a serviciilor care le susţin. Aceasta
înseamnă că, în loc să acorde alocaţii pentru copii, pensii,
ajutoare pentru categorii defavorizate, statul va susţine fiecare
cetăţean prin venitul de bază, într-o sumă superioară, în orice
caz, faţă de nivelul de redistribuire actual. Diferenţa nu va fi
acoperită prin taxarea suplimentară a mediului de afaceri, ci
prin simplificarea şi eficientizarea sistemului de taxare deja
existent, astfel încât sumele investite în colectarea acestor
venituri bugetare vor fi alocate în folosul venitului de bază,
împreună cu beneficiile obţinute de pe urma impozitelor pe
consum, precum TVA-ul. (Pentru mai multe detalii puteţi citi,
de pildă, articolul lui Ludwig Paul Häussner şi André Presse,
„Basic income and Consumption Tax”, disponibil pe site-ul
whatiseconomy.com.)
Asumându-şi intenţia de a transforma venitul de bază într-o
realitate, un grup de susţinători a hotărât trimiterea unei
iniţiative cetăţeneşti către Comisia Europeană, pentru ca aceasta
să ia în discuţie mijloacele de implementare a venitului de bază.

Cum pot contribui?

Puteţi susţine acest demers intrând pe pagina de Internet
basicincome2013.eu (este disponibilă şi în limba română), unde
puteţi vota, până la începutul anului 2014, pentru această
iniţiativă. Dacă în această perioadă se vor strânge (online şi pe
formular tipărit) un milion de semnături din interiorul Uniunii
Europene, atunci această propunere va fi trimisă mai departe
Comisiei.
Dar, indiferent de rezultat, puteţi atrage celorlalţi atenţia asupra
acestei probleme care afectează viaţa fiecăruia dintre noi. Sunt
disponibile pe site-ul Societăţii Antroposofice din România
trimiteri spre materiale precum filmul „Grundeinkommen”
(Venitul de bază, subtitrat în limba română), care explică în
detaliu intenţiile ce au stat la originea acestei propuneri.
Nu în ultimul rând, trebuie să rămânem deschişi spre ceea ce
este nou în cultura contemporană, chiar dacă intră în conflict
cu prejudecăţi înrădăcinate de secole, aşa cum ni s-a transmis,
de pildă, prin zicala de a ne „câştiga pâinea”. Acest lucru,
necesar cândva, ne este tot mai mult asigurat de evoluţia
industrială, astfel că ne putem concentra forţele înspre
îmbunătăţirea convieţuirii sociale. Viaţa modernă necesită un
alt tip de gândire, în care omul să nu mai fie un simplu
executant în cadrul sistemului, ci să îşi dezvolte
responsabilitatea şi capacitatea de a alege direcţia propriei
evoluţii, împreună cu ceilalţi. 
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Organismul social
În memoria lui Wilfried Heidt (1941–2012)

Michel Joseph

Traducere: Alexandra Iordanide

Acest articol a apărut în revista „Tournant”, în iunie 2012.

Faţă de crizele actuale, care se manifestă prin tulburări
profunde ale societăţilor noastre: şomaj, inflaţie, criză a
energiei, războaie şi revoluţii, tot felul de ameninţări care
periclitează echilibrul natural, delicvenţe şi violenţe,
droguri, alcoolism şi teroare, este crucial de a regăsi vechile
valori ale individului pe de o parte, şi ale socie tăţii pe de altă
parte. Individualismul şi socialismul se pot dezvolta
împreună, cu condiţia de a nu le con funda şi de a asigura
fiecăruia spaţiul social unde poate funcţiona netulburat.
Spaţiul social al indivi dualismului este cel al vieţii culturale.
Aici impulsul spre libertate şi ideal se poate exprima din
plin. Spaţiul socialismului este viaţa economică, aici poate
înflori idealul de fraternitate, de solidaritate (interacţiune
între întreg şi părţile componente). Dar pentru ca aceste
două domenii să fie autonome şi să se dezvolte împreună,
este necesar şi un al treilea spaţiu social care să poată juca
rolul de mediator. Este vorba de cel de-al treilea ideal
modern, cel al democraţiei sau al egalităţii. Este vorba de
viaţa juridică, care spune că noi toţi suntem egali în drepturi,
chiar dacă arătăm diferit, suntem totuşi solidari. 
O astfel de autonomie funcţională a unor domenii precum
cultura, economia şi justiţia ar permite, dacă s-ar realiza la
scară macrosocială, aflarea răspunsurilor pentru fiecare
dintre problemele puse de criza globală. 
Vom cita un exemplu: problema locurilor de muncă. 
Problema muncii ţine de toate cele trei spaţii sociale de care
am vorbit. Ţine de economic, pentru că pune în valoare
resursele materiale sau culturale, transformându-le în valori
de consum care intră în procesul de schimb. Pe de altă parte,
face parte din viaţa culturală, prin faptul că omul devine
creator de valori, prin facultăţile sale corporale şi spirituale.
În al treilea rând, acesta fiind aspectul modern cel mai

important, omul nu mai lucrează niciodată singur. Datorită
diviziunii muncii şi a interdependenţei economice
mondiale, noi toţi lucrăm pentru alţii şi primim totul de la
alţii. Munca este, astfel, un contract juridic de drepturi şi
obligaţii care armonizează elementul individual al libertăţii
cu elementul macrosocial al diviziunii obligaţiilor şi al
solidarităţii tuturor şi a fiecăruia (fraternitate sau socialism).
Munca va redeveni interesantă şi creatoare doar atunci când
va pune la treabă atât „mâna cât şi capul”. (Schumacher:
„small is beautiful”.) Tot răul vine din faptul că i s-a atribuit
muncii doar funcţia economică, retrăgându-i-se în felul
acesta toată demnitatea. Să nu mai tratăm munca ca pe o
marfă pe care o putem vinde, cumpăra sau schimba. Munca
nu poate fi vândută, nu poate fi decât dată în mod liber, ca
un act creator şi responsabil impregnat de iubire. Aici mai
avem nevoie şi de o a treia componentă, cea a vieţii juridice,
care armonizează ceea ce este doar cultural cu ceea ce este
doar economic. Din acest punct de vedere, câştigul este un
drept omenesc care trebuie să corespundă nevoilor
fiecăruia, şi fiind în limita posibilităţilor faţă de nevoile
colectivităţii. 
Societatea este un organism viu ale cărui crize ne arată că
suferă de o stare patologică gravă, care necesită tratament.
Tripartiţia organismului social este deci o realitate
funcţională, chiar dacă ea nu se manifestă din punct de
vedere instituţional. Pentru a vindeca societatea ar trebui ca
organele sale să corespundă mai bine adevăratelor lor
funcţii. Pentru asta este nevoie de o revoluţie a conceptelor
şi a conştiinţelor. Înainte de toate trebuie ca gândirea să
redevină creatoare şi vie. Oamenii trebuie să devină
conştienţi că gândirea ar putea să nu mai fie doar
reproductivă şi pasivă, cum este în prezent. În loc ca
gândirea să fie doar o reflectare pasivă a realităţii, ea ar



trebui să-şi asume rolul de realitate vie şi productivă. Doar
în acest fel va putea pune în practică libertatea şi voinţa
pătrunsă de iubire. Pentru ca acest deziderat să se realizeze
avem nevoie de o viaţă culturală liberă care să se desfăşoare
pe plan macrosocial, să fie funcţională şi instituţională ; dar
mai avem nevoie ca revoluţia conştiinţelor să vitalizeze
conceptele, asta la nivel individual. Doar aceste fapte ar putea
dinamiza procesul de vindecare a întregului ansamblu. 
Acest proces de dinamizare microsocială stă la baza opticii
noastre expuse mai sus, care încearcă să unească între ele
ştiinţa şi arta. Dacă ştiinţa izolează şi ordonează nişte
concepte precise care ne arată realitatea naturală, arta este
exersarea formelor productivităţii omeneşti. Orice
productivitate omenească, atât manuală cât şi intelectuală
şi ştiinţifică, îmbracă unele forme, care pot fi considerate
forme artistice. În felul acesta, crearea de concepte vii devine
un exerciţiu pentru o plastică concep tuală, iar pe de altă parte,
conştiinţa vie dina mizată asupra realităţilor socio-
economice funcţionale devine o plastică socială. Ceea ce la
nivel macrosocial joacă rolul de mediator între
individualism şi socialism (viaţa juridică) devine la nivel
microsocial gândire impregnată de dinamica formelor
artistice. Gândirea şi activitatea impregnate de forţe artistice
vor permite să alăturăm (să legăm) libertatea şi responsa -
bilitatea individuală cu cei ce ne înconjoară (cu mediul
social asociativ).
De aici rezultă un demers triplu: 

– Cercetare ştiinţifică şi socială prin dinamizarea
conceptelor – plastică conceptuală. 

– Comunicarea interumană prin exersarea tehnicilor
artistice şi de comunicare – plastică comunicativă.

– Experimentarea ştiinţifică şi socială prin crearea unei
serii de asociaţii economice care să dispună de
libertate, precum şi de structuri de comunicare –
plastică socială.

Mijloace şi scopuri particulare 

Plastica conceptuală sau cucerirea libertăţii. Atunci când
gândirea nu va mai fi acea fantomă tristă şi cenuşie pe care
ne-o oferă viaţa culturală bolnavă, prin toate mijloacele –
deseori la un nivel subliminal –, doar atunci oamenii vor
regăsi gustul, (plăcerea) spre inventivitate, spre iniţiativă,
precum şi interesul pentru aproapele, pe scurt, ei vor regăsi
izvoarele spre imaginaţie productivă, iar prin asta
adevărata demnitate umană. Nimic nu găsim în comoara
tradiţiilor culturale ale geniului uman creator de produse
intelectuale, nu există nimic care să nu poată fi atins de acest
fenomen de „poetizare”. Atât matematica cât şi ştiinţe ca

fizica, ştiinţele umaniste şi ştiinţele economice. Ce am avea
de făcut, aşadar, pentru a realiza aceste deziderate? 
În pedagogie – să trezim într-un număr cât mai mare de
oameni sentimentul de a fi fiinţe libere, creatoare şi demne.
Astfel ca ei să devină plasticieni ai conştiinţei.

În domeniul cercetărilor aplicate (tehnologiei) – să fie
susţinute şi organizate toate cercetările şi invenţiile care au
ca scop pacea, libertatea şi securitatea, binele comun,
comunicarea, protecţia mediului natural şi uman, calitatea
vieţii. Două axe ne interesează mai ales în acest domeniu al
cercetărilor aplicate. Este vorba, pe de o parte, de aşa-zisele
„tehnologii blânde” (energii alternative neagresive pentru
om şi natură) , iar pe de altă parte, de toate invenţiile utile
care pot ameliora cadrul social şi natural, şi de a crea locuri
de muncă compatibile cu demnitatea umană. 
În domeniul cercetării propriu-zise – a face rodnic tezaurul
universal al ştiinţei omeneşti, pentru a-i reda viaţă. Ceea ce
posedăm noi acum în materie de ştiinţă pură este rezultatul
muncii a mii de oameni şi de generaţii. Fiecare individ este
moştenitorul cultural al întregii omeniri în ansamblu doar
dacă omul face din această moştenire o problemă personală,
dacă digeră şi remodelează această moştenire a trecutului,
pentru ca să se nască noi facultăţi, impulsuri şi creaţii
orientate spre viitor. Orice cultură care rămâne superficială,
care nu este impregnată din interior de forţe vii imaginative,
ajunge să-i sufoce pe oameni, devenind o ideologie
alienantă şi murindă, degradându-i şi pe oameni. 
Iată deci scopul pedagogiei: pentru ca libertatea altora,
departe de a mă limita, să mi-o îmbogăţească pe a mea la
infinit, este necesar ca „plasticienii de conştiinţe” să creeze
o cunoaştere care să fie, atât prin metode cât şi prin formă,
şi artă şi ştiinţă. Abia atunci procesul de cunoaştere devine
eliberator, fratern (sau pluridisciplinar), democratic (struc -
turile sale favorizând comunicarea, scopurile universale şi
demnitatea umană). 

Plastica comunicării sau dobândirea
libertăţii

Într-o orchestră fiecare instrument vine cu contribuţia,
colaborarea muzicală şi originalitatea sa particulară, cu
toate că ansamblul creează unitate şi armonie. Tot aşa, noi
toţi avem, ca fiinţe omeneşti, un drept egal de a ne exprima
chiar originalitatea noastră profundă. Fiecare doreşte să fie
deopotrivă „ca toată lumea”, dar revendică şi dreptul său
ireductibil să fie altfel, să fie diferit. Or, această contradicţie
inevitabilă a naturii umane – datorită faptului că noi suntem
în acelaşi timp fiinţe sociale dar şi individuale – nu ar putea
fi aplanată nici prin declaraţii abstracte ale drepturilor
omului, nici prin tehnici electronice, sau audio-vizuale de
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comunicare. Problema care se pune este deci cea de a realiza
unitatea în multiplicitate. Ce e de făcut pentru ca fiecare să
se facă auzit, toate minorităţile, toate tendinţele? Ca fiecare
să se simtă reprezentat şi să aibă dreptul să se exprime?
Dacă de aceste probleme s-ar ocupa doar „profesioniştii”
sau computerele, situaţia s-ar agrava şi mai rău datorită
nedreptăţilor, terorismului, a îngrijorărilor, a discrimi -
nărilor şi a delicvenţei, a represiunii şi a provocărilor.
Şi în acest caz, exercitarea facultăţilor artistice ca mediator
între polul cunoaşterii şi cel al voinţei, între cunoaştere şi
acţiune, doar aceste forţe pot juca în organismul social rolul
mediator între instinctul gregar şi dreptul de a fi diferit.
Analogia este cea a unei orchestre: ceea ce conferă unitate
şi armonie în toate aceste diferenţe este existenţa concertării
(pregătirii în comun) a diferitelor ritmuri. La nivel social
această concertare nu poate fi realizată nici de un dirijor şi
nici de legi scrise – acestea există doar pentru a fi ocolite –
şi nici de maşini. Trebuiesc găsite ritmurile care vor permite
o alternanţă între social şi individual, între o expresie
macrosocială şi una microsocială. Unitatea organismului
omenesc este dată de armonizarea ritmurilor organelor
care-l compun. Statul şi legislaţia ar trebui să fie ca o piele
care delimitează organismul social, concertarea diferitelor
ritmuri de comunicare interumană. Această noţiune a
ritmului este cea care ne ajută să înţelegem în ce fel pot
activităţile artistice să favorizeze comunicarea, expresia
complementarităţii microsocialului cu macrosocialul,
precum şi invers. Orice comunicare între oameni, fie că este
vorba de indivizi, grupuri sau popoare, reprezintă o operă
de artă. Punând în practică o „plastică comuni cativă”, ar
însemna trezirea la viaţă a unor facultăţi artistice care ar
permite să fie exersate împreună modelajul unor forme şi
ritmuri pe care le reclamă comunicarea. 

Plastica socială sau cucerirea fraternităţii

Dinamizarea microsocială a conştiinţelor (plastica concep -
tuală), precum şi a formelor pe care le ia comunicarea
(plastica comunicativă) ajunge la o plastică socială, prin
aflarea realităţilor funcţionale macrosociale (cele socioeco -
no mice). Ca şi artele plastice, plastica socială lucrează în cele
trei dimensiuni. Orice fenomen social se leagă de trei
domenii funcţionale. Libertatea de a avea o iniţiativă
„culturală”, egalitate şi solidaritate, care ţin de sectorul
juridic şi economic. Fiecare dintre aceste trei spaţii
funcţionale ale societăţii trebuie să fie autonom, are
propriile legi, care corespund funcţiilor proprii. Aceste trei
domenii se exclud, se combat şi totuşi ele se completează
reciproc. Ce ar fi individul fără societate? Sau, libertatea ar
fi ea autentică dacă n-ar contribui la îmbogăţirea
colectivităţii ? 

Asociaţia de cercetare pentru tripartiţia socială – ACTS –
intenţionează să aplice plastica socială conform cu
rezultatele cercetărilor sale. Marea problemă pentru sfera
economică este cum aduci libertatea şi democraţia în
domeniul economic, fără ca aceste două valori să devină
simple valori economice. Asta presupune :

– Prezenţa unor oameni înzestraţi cu creativitate şi
iniţiativă (plastică conceptuală)

– O apreciere justă a nevoilor (plastică comunicativă) şi,
mai presus de orice, 

– Existenţa unei serii de unităţi economice asociative
care să ofere libertatea, precum şi structuri pentru
comunicare (plastică socială).

Circuitul economic ne leagă pe fiecare dintre noi la întreaga
planetă. Cel mai mic obiect de care avem nevoie este
rezultatul activităţii unui mare număr de oameni. Pentru a
fabrica, de exemplu, un creion se începe cu tăierea
copacului, industria informatică, distribuţie de energie,
activităţi bancare, transport, căi de comunicare etc. Şi, din
acest „cosmos”, fiecare muncitor îşi primeşte mijloacele de
existenţă, precum şi un mare număr de alte întreprinderi şi
persoane. Asta înseamnă fraternitate, nu doar o valoare
sentimentală, ci o realitate funcţională a spaţiului social al
economiei moderne, care face ca tot ce noi producem prin
munca noastră să meargă către alţii, iar tot ce noi
consumăm, să vină în mod exclusiv de la munca altora.
Cum să fundamentăm acţiunea economică pe concepte
pline de viaţă bazate pe adevărate realităţi ? Problema nu
poate fi rezolvată decât prin crearea unui şir de unităţi
sociale asociative între consumatori, producători şi
distribuitori, pentru ca, atât ideile, precum şi banii să circule
normal în organismul economic, pentru ca libertatea să-şi
găsească locul potrivit şi necesar, fără să ameninţe
fraternitatea şi democraţia.
NOTĂ : Am scris acest text în anii ’70, într-o epocă în care
participam la întâlnirile internaţionale, mai ales în limbă
germană, cu persoane care lucrau în probleme sociale,
începând cu antroposofia şi cu tripla organizare a vieţii sociale.
Acolo am avut ocazia să lucrez, în acei ani, cu personalităţi
strălucitoare, ca Peter Schilinsky, inventatorul „Strassengesprach”
(discuţii provocate pe stradă), cu artistul plastic Joseph Beuys
(inventatorul plasticii sociale), cu Wilhelm Schmundt, un
economist goetheanist genial, şi, de asemenea, cu Wilfried
Heidt, fondator, împreună cu Peter, a „Celei de a treia căi”,
precum şi a Centrului cultural internaţional de la Achberg,
aproape de Lindau (lacul Constance RFA), unde aveau loc
deseori aceste întâlniri, ca şi întâlnirile dintre marxişti şi
antroposofi, cu reformatorii „Primăverii de la Praga” etc.
Wilfried a rămas până la sfârşit un entuziast combatant pentru
concretizarea ideilor sociale ale lui Rudolf Steiner. De curând
el a trecut pragul lumii spirituale. Eu îi dedic acest text inspirat
de acele întâlniri în care se luau iniţiative sociale, ca de
exemplu, apariţia revistei „Trinamis” sau „Gospodăria Saint
Jacques” din Beauvais.
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Tot atunci, se zice, se pot vedea fete frumoase, vesele şi
seducătoare, aproape imateriale, îmbrăcate în văluri fine,
translucide şi cu părul despletit. Sânzienele – entităţi
astrale – cântă şi dansează în văzduh la lumina Lunii, în
munţi sau pe maluri de ape, în poieni sau la răspântii.
Dansul lor reprezintă imaginaţiunea jocului forţelor de
zămislire din natură, ce pot fi atât pure, cât şi impure.
Aceleaşi forţe de reproducere acţionează atât în lumea
plantelor, cât şi în lumea animalelor şi la oameni, numai
că ceea ce la plante acţionează în mod cast, la om şi la
animale este întreţesut cu pasiuni.
Despre Sânziene se mai ştie ca pot deveni nervoase şi
răzbunatoare, în această ipostază fiind identice cu Eriniile
din mitologia greacă sau cu Furiile, la romani. Ele au
legatură cu vechea clarvedere, cea lunară, instinctuală, în
care omul are imaginaţiuni ca în stare de vis.
Peste sărbătoarea păgână de Sânziene (sau „Drăgaica”) de
la 24 iunie se suprapune o mare sărbătoare creştină, cea a
naşterii lui Ioan Botezătorul, considerat de către Biserică
drept cel mai mare dintre sfinţi. Sărbătoarea de Sânziene
este una dintre cele trei mari zile dedicate lui Ioan
Botezătorul, înaintemergătorul lui Iisus Christos. La
6 ianuarie se celebrează Boboteaza, când Ioan îl botează pe

Iisus Christos în apa Iordanului, în timp ce la 29 august
este zi de tristeţe, cu post şi rugăciune: ziua tăierii capului
lui Ioan Botezătorul.
Născut din părinţi în vârstă, concepţia lui Ioan a fost curată,
departe de forţele pasionale care intervin de obicei în astfel
de momente. Ioan Botezătorul este numit ca fiind „cel mai
mare dintre cei născuţi din femeie”, şi aici se face referire
la capacitatea sa deosebită de clarvedere, dar de tip vechi,
adică provenită pe linie ereditară. Ioan şi-a trăit viaţa retras
în natură, mai exact în pustiu, departe de lume şi de ispitele
ei. Îmbrăcat într-o haină din păr aspru de cămilă, el se
hrănea cu miere şi lăcuste, trăind ca un ascet, pentru a-şi
purifica sufletul, după metoda vechii iniţieri. El a avut astfel
capacitatea de a-L recunoaşte pe Iisus Christos în ziua
Botezului în Iordan şi să vadă porumbelul – Duhul Sfânt –
coborând asupra sa.
Omul zilelor noastre are în suflet o parte copilăroasă,
inocentă, esenţa omului dinainte de căderea în păcat, şi o
parte „bătrână”, cea supusă forţelor luciferice, sau cea căzută
sub stăpânirea „păcatului original”. Dacă natura copilăroasă
din om este trezită, atunci ea devine recep tivă înspre a primi
principiul lui Christos. La partea inocentă a sufletului uman
făcea apel Ioan Botezătorul când predica oamenilor venirea
lui Christos: „Schimbaţi-vă dispoziţia sufletească, Împărăţia
Cerurilor se apropie!” Ioan îi boteza cu apă din Iordan,
pentru a-i ajuta să devină conştienţi de partea păcătoasă din
ei, dar şi să îşi amintească de partea curată şi pură din ei, de
„copilaşul” din suflet. Cât priveşte partea „bătrână” a
sufletului, cea căzută sub influenţa forţelor luciferice, oricât
de dez voltată şi de înţeleaptă ar fi aceasta, ea singură nu Îl
poate recunoaşte pe Christos, ci, dimpotrivă, Îl respinge şi Îl
defăimează. La aceste forţe sufleteşti de înţelepciune rece
facea referire Ioan când îi mustra pe farisei şi pe saduchei,
numindu-i „Fii ai şarpelui”. În aceeaşi idee, Iisus Christos le
spune oamenilor: „Deveniţi precum copilaşii pentru a vă
putea apropia de Împărăţia Cerurilor”.
În timp ce fariseii şi saducheii, cu toată ştiinţa şi pregătirea
lor spirituală şi religioasă, nu l-au putut recunoaşte pe
Iisus Christos, ceilalţi oameni – cei aşa-zis „păcătoşi”, dar
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Ioan Botezatorul şi Sânzienele 
Delia Soare
În mitologia românească se spune că în Noaptea de Sânziene Cerurile se deschid. 



care aveau totuşi partea copilăroasă trezită în ei – L-au
putut recunoaşte şi primi în suflet pe Fiul trimis de
Dumnezeu-Tatăl.
Ioan Botezătorul era ultimul şi cel mai mare iniţiat conform
vechii căi de iniţiere, cea prin purificarea corpului astral
departe de lume. El spunea despre Iisus Christos, în
momentul Botezul în Iordan, subliniind schimbarea ce
urma sa vină în omenire: „Acesta trebuie să crească, în
timp ce eu trebuie să mă micşorez”. Ioan boteza cu apă, iar
Iisus Christos botează cu Duh Sfânt. Odată cu venirea lui
Christos, s-a dat omului o nouă forţă: posibilitatea de a se
apropia de Împărăţia Cerurilor fără a se mai izola de viaţa
lumească, ci în mijlocul îndatoririlor pământeşti de zi cu
zi. Este noua forţă de clarvedere, posibilitatea de a-L vedea
pe Christos în plan eteric, precum oamenii L-au văzut şi
trăit cândva în plan fizic, atunci când Iisus Christos a venit
pe Pământ. Această nouă capacitate de clarvedere apare
ca o forţă în sufletul multor oameni şi ea trebuie recunos -
cută, înţeleasă şi cizelată, printr-o educaţie esoterică cores -
pun zătoare. Este rolul ştiinţei spirituale adusă de Rudolf
Steiner de a îndruma omenirea către acest eveniment.
Că vechea iniţiere, cea prin ascetism şi izolare de lume, nu
mai este valabilă din acel moment la răscruce de timpuri
ne-o arată şi modul în care Ioan Botezătorul a fost omorât
de către Irod, cel manipulat de soţia sa, Irodiada, şi de fiica
acesteia, Salomeea. Dacă naşterea lui Ioan poate fi pusă în
legătură cu dansul nevinovat al Sânzienelor, moartea sa
are legătură cu un alt dans: cel senzual, fascinant şi pervers
al Salomeei. Aici, forţele sexuale dezlănţuite l-au vrăjit pe
Irod, au pus stăpânire pe mintea sa şi l-au determinat să
facă ceea ce în stare de luciditate nu ar fi făcut vreodată:
să ordone moartea lui Ioan Botezătorul, prin decapitare.
Dansul jucăuş şi inocent al Sânzienelor şi dansul pervers
şi distructiv al Salomeei pot fi privite imaginativ drept
forme diferite de manifestare sufletească a aceloraşi forţe
naturale sexuale existente în fiecare om; depinde numai de

om ce direcţie le dă. Capul lui Ioan Botezătorul, adus pe o
tavă de o formă feminină oribilă specifică, este simbolul
magiei negre, în care forţele ereditare de clarvedere sunt
deturnate şi folosite pentru slujirea răului, prin intermediul
sexualităţii. Avem aici opusul imaginii Cupei curate de aur a
Graalului, cu raza de lumină ce o atinge şi cu porumbelul
sfânt deasupra ei: simbolul forţelor clare, curate şi blânde ale
gândirii, trecute prin inimă, ce stăpânesc şi transformă în mod
conştient forţele ereditare şi înnobilează sexualitatea umană.
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Apariţii editoriale

Rudolf Steiner şi Christian Rosenkreutz
Peter Selg
Rudolf Steiner a vorbit în multe conferinţe despre legătura dintre ştiinţa spiritului de natură
antroposofică şi rosicrucia nism, însă mult mai rar despre fiinţa lui Christian Rosenkreutz, pe
care l-a numit unul dintre „cei mai mari conducători ai omenirii”, „marele slujitor al lui Christos
Iisus”. Lucrarea prezintă relaţia spirituală a lui Rudolf Steiner cu Christian Rosenkreutz,
menţionând totuşi că profunzimea şi complexitatea acestei relaţii aparţin „marilor taine ale vieţii
spirituale” şi spaţiului de cunoaştere al iniţiaţilor.
„Christian Rosenkreutz a trăit întotdeauna printre noi şi este şi în prezent alături de noi, drept
conducător în viaţa spirituală.”
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Dublul şi umbra fiinţei umane
Însoţitori moderni ai dezvoltării individului

Christopher Bee

Traducere: Claudiu Pănculescu

Acest articol a fost scris pentru revista „Die Welle”, nr. 52, 9 ianuarie 2010
Originea conceptului de Dublu poate fi urmărită în decursul
istoriei esoterismului, de exemplu în literatura clasică.
Umbra a devenit cunoscută, ca şi concept, de când Carl
Gustav Jung (1875-1961) i-a evidenţiat implicarea în
inconştientul psihicului uman. În ambele cazuri este foarte
clar că ne confruntăm cu ceva ce trebuie să aibă de-a face cu
noi înşine. De asemenea, ne dăm seama de faptul că ne
preocupă experienţele elementare care sunt, sau au fost,
incomode, şi care pot fi, în mod evident câteodată, chiar
maliţioase. Adesea observăm, mai ales în cadrul relaţiilor,
activitatea fenomenologică a Dublului şi Umbrei, de exemplu,
ca suferinţă, rană şi durere, precum şi ca manipulare, ironie
şi violenţă.

Nimeni nu trece printr-un conflict fără asemenea prejudicii,
chiar şi atunci când acesta nu este întotdeauna conştientizat
în timpul procesului. Doar ulterior apreciem modul în care
procesele dificile au contribuit la posibilitatea dezvoltării
viitoare. În acel moment sau după aceea ne putem forma
opinia că sunt implicate forţe adverse, care sunt străine
naturii umane. Un paradox îl constituie faptul că răul apare
adesea pentru a genera nu numai lucruri rele, ci şi bune. Este
posibil, de asemenea, să ştiu că fac ceva rău prin care se
realizează binele; aşa după cum binele poate atrage, de
asemenea, răul. 
De decenii, conceptele Dublu şi Umbra au fost aplicate în
diferite curente de cercetare, independente unul de celălalt.
Acum aproximativ 25 de ani, termenul Umbra abia dacă era
folosit în cercurile de cercetare spiritual, ştiinţifică, deşi acest
lucru era normal în psihologia exoterică din secolul al XX-lea.
În prezent, este normal să se vorbească despre Umbra şi
Dublu, atunci când nu se intenţionează diferenţierea de sens
între termeni. Totuşi, în acest fel, se deformează observarea
fenomenologică. De fapt, activitatea elementară a Umbrei şi
Dublului ar trebui diferenţiate. Dacă facem acest lucru în
mod consecvent, vom putea lucra cu conflictul într-un mod
mai favorabil. În schimb, există o rezistenţă uriaşă în a face
asta, într-adevăr, în moduri multiple, prin obiceiu rile
societăţii noastre civile („burgheze”). Ceea ce este cunoscut
ca rău nu doreşte să fie recunoscut. Odată demas cat, el
trebuie să se dezvăluie într-un mod adevărat. Aceasta este
o lege spirituală. În momentul în care se dezvăluie, ceea ce
rareori a fost trăit ca fiind confortabil, răul poate fi
transformat în bine. 
În asemenea momente, sufletul uman dobândeşte surse de
conştienţă care duc mai departe dezvoltarea spirituală; Eul
aflat în dezvoltare devine mai puternic. Fiinţa umană devine
emancipată, în mod individual, de condiţionările
circumstanţelor de viaţă existente în mediul cultural. Rudolf„Micul Păzitor al Pragului”, de Gerhard Reisch, pigment mineral 

pe hârtie (73 x 68 cm) EW 13,1961



Steiner (1861-1925) a oferit indicaţii despre această cale de
dezvoltare prin prezentarea unei perspective a răului care
diferenţiază influenţele Diavolului (Lucifer) de cele ale lui
Satan (Ahriman), în legătură cu evoluţia cosmică a
umanităţii. Împreună cu Edith Maryon (1872-1924), el s-a
dedicat creării unei sculpturi în lemn înalte de 9,5 metri,
cunoscută ca „Reprezentantul Omului”. Această figură,
însoţită de Lucifer şi Ahriman, a fost pregătită ca
„fundament” al unui templu de Misterii modern, în
Dornach (Elveţia), la începutul secolului al XX-lea. Intenţia
a fost să dezvăluie o sarcină centrală a umanităţii în
confruntarea cu simbioza de tip adictiv a diavolescului şi
satanicului, care sunt implicaţi în mod intim în evoluţia
aspectelor individuale ale fiinţei noastre. 
Această sarcină este împărtăşită de fiecare fiinţă umană, pe
măsură ce, pe de o parte, învăţăm să diferenţiem activităţile
Dublilor de cele ale Umbrelor şi, pe de altă parte, să le
separăm lăuntric, în sufletele noastre individuale. Dacă nu
facem asta, ei se otrăvesc unul pe celălalt dar ne otrăvesc şi
pe noi, prin obligaţia lor implacabilă de a echilibra slăbi -
ciunile şi greşelile noastre. Totuşi, fiecare mic succes duce
la înaintarea pe calea dezvoltării personale, cât şi pe cea a
dezvoltării acestor forţe elementare care trăiesc într-un mod
parazitar în (fiecare dintre) noi. Când învăţ să le separ, chiar
dacă numai parţial, atunci integrez în mine capacităţile lor
cu adevărat folositoare. În acelaşi timp, ele sunt eliminate
din sufletul meu şi, prin aceasta, devin însoţitori de mare
ajutor, în conformitate cu propria direcţie de sine. 
În momentul în care ne apropiem de o rezolvare conştientă
a unui conflict, putem întâlni un prag către abisul umanitaţii
noastre. Lângă acest abis, fiecare dintre noi simte
singurătatea şi primejdia pierderii perspectivei, atitudinii,
credinţei, eticii şi înţelegerii individuale. Indiferent dacă, în
aceste momente, trăim aceasta în afara noastră (în
comportamentul semenilor noştri) sau lăuntric, în sufletul
nostru, noi întâlnim o constelaţie-energie de idei, de emoţii
şi impulsuri elementare. Aceste caracteristici sunt exprimate

în mod simbolic, de exem plu, în tabloul lui Gerhard Reisch
(1899-1975), „Micul Păzitor al Pragului”. Căutând să evit
acumularea înfrico şă toare a diavolescului şi satanicului, eu
sunt, mai degra bă, cuprins de egoismul sau de compor -
tamentul meu ofensator, sau cad într-o paralizie patologică
a voinţei. 
Dacă reuşesc, în mod conştient, să separ aceste forţe
elementare eu voi trăi, cu siguranţă, un moment de
capitulare disperată faţă de nimicnicia abisală; dar spiritul
uman este puternic şi conştienţa trezită dezvoltă Eul în vid.
În mod surprinzător, în aceste momente putem conştientiza
perspective noi, suntem gata să facem sacrificii şi apar
posibilităţi, noi care pot conduce către o rezolvare a
conflictului. Pacea şi vindecarea se nasc într-un curent
delicat, din care apare iubirea necondiţionată, pe care
adesea o cunoaştem în mod intuitiv atunci când privim
retrospectiv, care ne-a înconjurat întotdeauna, chiar dacă nu
am putut-o simţi atunci. Acum ea poate curge prin sufletele
noastre. În asemenea momente noi trăim adesea ruşine,
totuşi, în acelaşi timp, o forţă şi o încredere nouă. 
Care sunt capacităţile care se dezvoltă în fiinţele umane,
atunci când reuşesc separarea Umbrei şi Dublului?

Noi putem trăi modul în care trebuie menţinută calea de
mijloc între impresia Dublului de îngăduinţă prea mare de sine
pe tărâmul spiritual şi influenţa Umbrei de consolidare a
Sinelui în formă şi durere. Totuşi, atunci când ne folosim de
forţele acestor însoţitori elementari şi le echilibrăm, pe de o
parte, dezvoltăm forţe formatoare de gânduri con ceptuale
clare şi, pe de altă parte, îndemnul de cunoaştere care se
străduieşte spre spirit, faptul că Umbra şi respectiv Dublul pot
ocupa o poziţie mediatoare prin participarea noastră la
evoluţia lor ulterioară. 
Mai presus de toate, propriul Eu se consolidează în
percepţia stabilă, conştientă a preocupărilor spirituale ale
semenilor noştri.
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Apariţii editoriale

Apocalipsa
Friedrich Benesch
„În Apocalipsa lui Ioan, lumile şi fiinţele spirituale apar în imagini ale lumii sensibile şi ca imagini
ale regnului mineral. [...] Imaginile mineralelor din Apocalipsă sunt realităţi, ca şi mineralele de
pe Pământ. Ele nu sunt realităţi esenţiale, ci manifestarea unei realităţi esenţiale. Aşadar, în
realitate, ele sunt amândouă revelatoare, mineralul palpabil şi imaginea în spirit se revelează
reciproc. Pentru a exprima fundamentul comun al fenomenelor, ceea ce reprezintă obiectul
manifestării sensibile şi al cercetării ştiinţifice privind ştiinţele naturii este expus în această scriere,
comparativ cu formulările din Apocalipsa lui Ioan, în aşa fel, încât cele două, reunite, să poată
duce la o întâlnire cu esenţa. Este vorba, aşadar, după cum am spus, de o „mineralogie ocultă”.
Pe căile ei se poate încerca reîntâlnirea omului cu fiinţa mineralelor, în aşa fel încât din ele să
poată strălumina realitatea şi viitorul.”



De Sânziene bolta cerului este ca un ochi îndreptat spre a
vedea Cosmosul de dincolo şi a lăsa să intre cuvântul cosmic
al lumilor din înalturi. Noi şi tot ce este pământesc nu suntem
niciodată în cursul anului mai „în afară“ ca în acest timp.
Aceasta este perioada în care putem încerca cel mai bine cele
mai noi abilităţi ale conştienţei umane – „conştienţa
împrejurimilor”. Învăţăm să ne vedem din afară cu o
conştienţă din Cosmos.
Timp îndelungat am învăţat să activăm în interior
conştienţa umană, am învăţat ca prin empatie să înţelegem
mai bine interiorul unui om care ne vorbeşte, în secolul al
XX-lea s-a trezit o conştienţă pentru ceea ce este „între” –
spaţiul în care Christos poate fi „în mijloc între noi”, sau
unde noi spirite-grup pot fi cu noi –, lăsându-ne întot deauna
neatinsă libera individualitate. Acum ne aflăm la începutul
unei conştienţe pentru „ceea ce ne vorbesc împrejurimile”.

Aceasta înseamnă, aşa cum scrie Otto Scharmer în inovatoarea
sa carte Theory U – „a asculta din afară, din împrejurimile de
unde apare viitorul”.
În munca meditativă ajungem uşor în această sferă. Cu o
conştienţă imaginativă mergem în afară, vedem imaginea nu
în noi, ci în faţa noastră. „Simţind în ceilalţi” în inspiraţie
intrăm în interiorul a ceea ce observăm. Iar unindu-ne în
întregime cu ceva în intuiţie ne aflăm în împrejurimi, de unde
putem privi înapoi către noi, în cea mai înaltă formă a intuiţiei.
În învăţarea acestei forme a intuiţiei Sânzienele ne oferă un
mare ajutor – iar adevărata conştienţă de Sânziene este o
formă înaltă de conştienţă a împrejurimilor. În special în
cadrul plimbărilor inspirative, această privire asupra
noastră înşine apare, de regulă, după aproximativ o oră.
Aici este prezentată o perspectivă legată de această temă:
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SÂNZIENE 2013 şi conştienţa
împrejurimilor 
Dirk Kruse

Traducere: Mioara Gheorghiu 

„(În timpul Sânzienelor) sufletesc-spiritualul Pamântului este devotat în întregime … puterilor cosmice. Atunci
sufletesc-spiritual Pamântului ia în interior tot ceea ce este extraterestru.“ (Rudolf Steiner, GA 223, 2 aprilie 1923.) 

Sărbătoarea Crăciun Paşte Rusalii Sânziene Michael Puncte deconcentrare în omşi conştienţă Omul în el însuşi

Trezireaconştienţei de sine

Omul în întâlnireacu împrejurimile

Trezireaconştienţei asupracăii de urmat(pentru mine şialţii) 

Omul îndeschidere faţă dealţii/ împrejurimi

Trezireaconştienţei pentru„spaţiul dintre“

Omul înîmprejurimi

Trezireaconştienţei asupraîmprejurimilor

Omul în întalnireacelor mai noidirecţii aleevoluţiei
Trezireaconştienţei asupraviitorului

Dinamica spirituală de la Crăciun la Michael
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Când realizăm observare sufletească în natură de Sânziene,
putem avea experienţe cum sunt cele descrise în observarea
sufletească a ciclului anului: „Dacă observăm sufleteşte în
existenţa pământească de aici de jos, în lumina cerului din
faţa bolţii cereşti, putem ajunge să experimentăm «inteli -
genţa cosmică» sub forma unei ţeseri liniare – exercitând o
anumită activitate: într-o activitate impresio nantă radiază o

mitică «luare în considerare» în cadrul sufletelor
pământeşti” (aşa cum formulează Rudolf Steiner în
Imaginaţiunea de Sânziene: „Inimi sunt cercetate, greşeli sunt
judecate, substanţe sunt condensate!”)
De asemenea, o „revenire” din amintita comoară a trecu -
tului (ce poartă în sine seminţele viitorului) se leagă cu
aceasta. Astfel, prin simţire mai profundă, poate fi cuprinsă

Puncte deconcentrare însocial Concentrare pe
căldura spirituală
a naşterii
interioare 

Concentrare pe
impulsuri sociale
fine de vindecare 

Concentrare pe
interiorul celuilalt
şi pe spaţiul dintre
noi – toate acestea
ne ajută să
observăm apariţia
între noi a
spiritului grupului 

Concentrare pe
viziunea asupra
direcţiei noastre –
înţelese pe baza
chemărilor
timpului şi
spaţiului care ne
înconjoară 

Concentrare pe
curentul înflăcărat
al viitorului care
vine din
împrejurimi şi din
„spaţiul dintre“

Puncte deconcentrare înnatură Forţele şi fiinţele
elementare ale
naturii într-o
atenţie sfântă către
lumile spirituale

Fiinţele elementare
îşi dezvoltă
intensitatea, unele
dintre ele însă
unilateral: gnomi
ahrimanici duri pe
Pământ, silfe
luciferice
ispititoare în Cer 

Fiinţele
elementare, în
strădania cu
bucurie spre
darurile cosmice
din înalturi.
Ele sunt interesate,
de asemenea, în
mare măsură, de
împrejurimile lor
din plan orizontal 

Fiinţele elementare
în devoţiune în
timpul primirii
darurilor din
înalturi – apoi
ascultare în
relaxare a
„poveştilor eterne“ 

Fiinţe elementare
pline de caracter în
legatură intensă cu
Natura- Persefona
pe Pământ şi cu
Sophia în lumina
Soarelui.
Elementarii adună
o lumină astrală
cosmică, având în
ea noi forţe finePuncte deconcentrare înCosmos Sufletul

Pământului este
total inspirat în
interior. Ierarhiile
cosmice „gândesc
prin Pământ“

Sufletul
Pământului este în
proces de expirare
în Cosmos,
întâlnind sufletul
Soarelui şi
astralitatea
planetelor. În
întâlnirea
sufletului
Pământului cu cel
al Soarelui sunt
create forme de
viaţă

Sufletul
Pământului, total
deschis, ajunge la
Cosmos, dincolo
de bolta cerească.
Atingându-şi
adevărata casă,
Pământul se
umple de veselie,
ca o floare
îmbobocită

Sufletul
Pământului este
expirat total în
Cosmos. Cosmosul
îl primeşte şi îi
răspunde printr-o
oglindire „pusă în
cuvintele“ pe care
le rosteşte în jos,
către Pământ

Sufletul
Pământului este în
proces de
inspiraţie
Forţe sufleteşti
înnoite,
concentrate în
această respiraţie,
intră în spaţiul
Pământului

Evenimentspiritual Christos în mine

Gabriel,
arhanghelul iernii,
acoperă Pământul
cu forţe lunare ale
naşterii

Christos,
principiul
vindecător al lumii

Rafael,
arhanghelul
primăverii,
echilibrează şi
vindecă mercurial
subtil în „spaţiul
dintre“

Christos între noi

Spiritul Sfânt
poate veni în
„spaţiul dintre“

Este prezent
Christos cosmic

Uriel, arhanghelul
verii, aminteşte
saturnian de
eternitatea divină
în sensul unei
„conştienţe
istorice“ 

Viziunea christică
asupra viitorului
Cosmosului şi al
omului 
În calitatea luminiiautumnale putemvedea privireaîncurajatoare a luiMichael,arhanghelulSoarelui şi altoamnei
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Paşte Rusalii

Sânziene Michael



aici „adierea viitorului în ceea ce priveşte dezvoltarea
sufletului omenesc, a omenirii, a eveni men telor de pe
Pământ“. (Dirk Kruse, Observarea sufletească a ciclului
anului – săptămâna a patra din iunie.)

Regăsirea adevăratei direcţii este o nevoie permanentă atât
în social, cât şi individual. Şi aceasta pare mai mult ca
oricând necesară de Sânziene 2013!
La Sânziene 2013 Cosmosul „vorbeşte“ ca şi cum ar dori să
ne extindă conştienţa asupra împrejurimilor prin patru
constelaţii puternice: la 26 iunie Soare trigon Saturn şi Soare
trigon Neptun, la 2 iulie Soare în opoziţie cu Pluto, la 4 iulie
Soare în cvadratură cu Uranus. Saturn ne aduce viziuni
istorice. Neptun lărgime nesfârşită, Pluto profunzime şi
transformare, iar Uranus accelerează schimbări. 
Acum e timpul „să ieşim“ în procese de încercare a noii

noastre stări de conştienţă a împrejurimilor – la o întâlnire
la locul de muncă, într-un cerc de prieteni, la o plimbare
inspirativă, la un eveniment public, când găsim momentul
potrivit în această vară. 
„Nu e suficient să percepem imagini prin clarvedere…
trebuie să ajungem să ne afundăm în imagine…atunci ne
simţim ca şi cum am fi numai a 12-a parte din noi înşine iar
celelalte 11 părţi sunt undeva afară, în lume. În percepţia
spirituală stăm în afară, într-un punct, unul dintre cele 12
părţi ale orizontului, şi privim de acolo în interior….
Trebuie să învăţăm să ne simţim pe noi înşine ca o parte a
împrejurimilor... În lumea spirituală aceasta trebuie să
devină o realitate pentru noi, … că trebuie să creăm un
spaţiu înconjurător pentru ceea ce dorim să observăm.
Întotdeauna când o percepţie spirituală adevărată are loc
am creat acest fel de împrejurimi spirituale.“ (Rudolf
Steiner, GA 156, 4 octombrie 1914.)
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Craciun

Apariţii editoriale

Rudolf Steiner şi Evanghelia a Cincea
Peter Selg
Evanghelia a Cincea a însemnat un enorm dar spiritual nu numai pentru antroposofie, ci şi pentru creştinism:
o descriere concretă, sensibilă a Misteriului de pe Golgota.

Rudolf Steiner a susţinut conferinţe despre Evanghelia a Cincea în mai multe oraşe
germane, dar în fiecare dintre acestea a întâmpinat aceeaşi „apatie”.
În cartea sa, Peter Selg spune povestea acestor conferinţe, a contextului în care au avut
loc şi a celor mai importante episoade. El pune în context citatele şi le explică într-un
mod profund şi accesibil.
Cartea este un ghid util de meditaţie pentru cei care au citit deja conferinţele lui Rudolf
Steiner despre Evanghelia a Cincea, iar pentru cei care nu le-au citit încă este un
îndemn la lectură. Cei nefamiliarizaţi cu gândirea lui Rudolf Steiner, dar care caută o
cale către Iisus Christos şi creştinism, vor descoperi o nouă perspectivă de abordare.



Un ceai util pentru fiecare organ
Jürg Reinhard, M.D. 

Traducere: Daniela Lazăr, medic

Doctorul Jürg Reinhard, născut pe 1 mai 1947 la Biel, Elveţia, este de profesie fizician, medic naturist şi călăuză montană.
El şi-a expus practica încununată de succes ca autor, referent şi conferenţiar pentru a familiariza un public larg cu forţele
vii din natură. Autorul este activ şi din punct de vedere artistic, ca pictor şi muzician – da, pentru el creativitatea este
remediu prin excelenţă. Ea include şi propria preparare a remediilor. Dorinţa sa este ca această terapie medicală, inspirată
atât din medicina chineză cât şi din medicina antroposofică, să devină materie de studiu. De aceea se angajează în formarea
şi perfecţionarea celor care lucrează pentru sănătate. 
Textul următor face parte din cartea Dr. Jürg Reinhard Sanfte Heilpraxis mit selbstmachten Medikamenten, apărută în 1993 la
Editura Hallwag (Blânda practică terapeutică cu medicamente făcute de noi înşine, tradusă la noi de către Delia Popescu). Tot la
Editura Hallwag a apărut şi cartea Nemaiauzite din medicină (1989), de Jürg Reinhard (împreună cu Adolf Baumann).
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De ce să postim şi să bem ceaiuri?

În caz de boală, omul se află într-o fază în care este nevoie
să se ocupe de sine însuşi. În situaţia în care nu se mai poate
menţine, organismul se prăbuşeşte, şi anume chiar într-un
moment când nu e deloc timp să fii bolnav. Puteţi să vă
liniştiţi, căci dumneavoastră nu veţi găsi niciodată timp să
fiţi bolnav. Întreaga viaţă rămâne situaţie de criză poten -
ţială, astfel încât puteţi începe chiar acum munca de
renovare! Dar nu confundaţi efectul cu cauza, aşa cum se
întâmplă adesea în medicină, căci atunci nu vă mai
însănătoşiţi niciodată. Concentraţi-vă asupra dumnea -
voastră înşivă şi asta înseamnă post: nu mai digeraţi ceea ce
vine din exterior, acum trebuie digerat ceea ce este în
interior. 
Produsele metabolice necorespunzătoare, depuneri în
corp determinate de absenţă spirituală, trebuie mai întâi
consumate integral, înainte de a începe reconstrucţia. Mai
întâi deconstrucţie, apoi reconstrucţie, altminteri zidim
în pereţi resturile necorespunzătoare.
Postul descompune resturile, ceaiurile le elimină. Ceaiul
care are o legătură lăuntrică cu un organ, îl purifică şi îl
stimulează înspre activitate. Prin această blândă inter -
venţie, reconstrucţia poate decurge din nou conform legilor
spirituale. Postiţi, dacă vă îngăduie puterile, o săptămână,
şi beţi zilnic unul dintre ceaiurile următoare, pentru ca
spiritul dumneavoastră să vă poată ajunge din urmă.

Sâmbătă: ceai de cicoare pentru splină
Duminică: ceai de păducel pentru inimă

Luni: ceai de păpădie pentru ficat
Marţi: ceai de urzică pentru sânge
Miercuri: ceai de mentă pentru fiere
Joi: ceai de tei pentru plămâni
Vineri: ceai de roiniţă pentru rinichi

CEAIUL NEGRU (Thea sinensis) 
NETEZITORUL SUPRAFEŢELOR
Pentru ochi

Dacă lăsăm ceaiul negru să stea, la suprafaţa lui se
formează o pieliţă netedă. Ceaiul negru este remediu
pentru mucoase şi pentru piele în general, şi anume acolo
unde ea trebuie să fie frumoasă şi netedă. Ceaiul
împiedică inflamaţiile, tăbăceşte şi este un remediu ideal
pentru inflamaţiile ochilor şi în diaree. În conjunctivită
se pune o compresă cu ceai negru direct pe ochi sau se
picură ceai în ochi. Muşeţelul, dimpotrivă, nu-şi are locul
în ochi! Căci îi irită prea tare. Ceaiul negru conţine fluor.
Însă de fluor are nevoie omul pentru intelectul său. De
aceea, doamnele care obişnuiesc să bea ceai negru au
tendinţa la discuţii intelectuale de durată, în opoziţie cu
băutorii de bere, deoarece berea întovărăşeşte contactele
amicale comune. Ceaiul negru izolează trupul eteric prea
mult, îl compactează, pe când berea îl face să se reverse,
ceea ce determină apariţia unui sentiment de desfătare.
Procesul fluor face ca dinţii să devină netezi, rezistenţi şi
tari în sine – dar şi gândurile devin la fel! Corneea devine
de asemenea, netedă şi reflectantă. Faptul că omul nu are



blană, ci e golaş,
trebuie atribuit tot
procesului fluor.
Taninii ceaiului ne -
gru fac pielea şi
mucoasele tari şi
rezistente. Ceaiul
negru este bun în
diaree, deoarece el
tăbăceşte mucoa -

sele. Pierderea de sare se compensează prin mici
adaosuri de bicarbonat de sodiu.
Ceaiul negru este indicat în ţinuturile sudice, unde
Soarele compensează un proces excesiv de intelectuali -
zare. În Nord, în Anglia, el produce scleroză şi rigidizare,
astfel încât acolo se amplifică maladiile nervoase
degenerative, tip Parkinson; aşadar, nu se recomandă
persoanelor în vârstă care tremură. Ceaiul este o băutură
potrivită pentru convorbirile intelectuale, diplomatice.
Totuşi, un ceai negru băut dimineaţa poate ajuta la a ne
regăsi, a ne aduna, după ce în timpul nopţii sufletul şi
spiritul au fost plecate. Theina este o substanţă cu acţiune
asupra rinichilor, care ajută sufletul să se încarneze în
sistemul renal. Aceasta poate acţiona vindecător în caz
de astm, deoarece în această boală trupul astral s-a
desprins de rinichii epuizaţi şi s-a cramponat prea
puternic în plămân. Ceaiul negru aduce sufletul (trupul
astral) înapoi în rinichi, unde îşi are sediul principal.
Folosirea ceaiului negru:

În inflamaţii ale ochilor se picură ceai concentrat sau se
aplică comprese cu el.
În diaree, tot ceai negru concentrat (lăsat să tragă destul
de mult), cu un vârf de cuţit de bicarbonat de sodiu.
În astm se bea dimineaţa. Băut dimineaţa stimulează
suprarenalele. 
În eczeme deschise – ca baie de mâini sau compresă
pentru oprirea simptomatică a inflamaţiei.

CICOAREA (Cichorium intybus)
VIAŢA EI ESTE RITMUL
Pentru splină şi pancreas

Cicoarea albastră şi păpădia galben strălucitoare, cele
două Compozite, se completează ca Soarele şi cerul
albastru; ele se află într-un raport polar. Când una este
puternic strălucitoare, cealaltă este modestă, neimpo -
zantă, însă rezistentă şi, ca să zicem aşa, cu umerii traşi,
căci cicoarea îşi ocroteşte florile de un albastru deschis

între axilele frunzelor. Nu-i este uşor să trăiască la
marginea drumului, unde este adesea călcată în picioare
şi umplută de praf. Totuşi în fiecare zi îi apare câte o
floare. Ea nu lasă ca ritmul ei lăuntric să fie tulburat de
influenţele exterioare. Sufletescul cuprinde ritmic
etericul în ea. Tocmai aceasta face din cicoare ca ceai un
remediu, odată introdus în organism. Ea sprijină splina,
care are sarcina, ca organ al lui Saturn, de a pune limite
ritmurilor străine exterioare, pentru ca să le poată
conserva pe cele ale corpului, şi acesta să se poată
dezvolta ca atare. Alergiile la polen şi la alte procese
metabolice din natură, determinate de ritmurile
anotimpurilor, pot fi dominate cu ajutorul ei; ajută în
felul acesta la creşterea imunităţii organismului. Viaţa
străină care pătrunde în corp este descompusă.
Cichorium intybus ne apără sevele din corp şi sângele de
tulburări maladive şi poate scădea concentraţia de zahăr
din sânge. În plus, este cea mai bună plantă vindecătoare
în iritaţii cronice ale apendicelui. Cel mai bine este ca
ceaiul să fie băut neîndulcit, dimineaţa pe stomacul gol,
înghiţitură cu înghiţitură. Pregătiţi-vă un litru de ceai
pentru o zi întreagă. Aşa cum se completează Soarele cu
cerul albastru, la fel se completează ficatul şi splina cu
plantele lor aparţinătoare vindecătoare, păpădia şi
cicoarea. În fiecare zi, cicoarea trezeşte trupul eteric
printr-o nouă floare ce înfloreşte.
Folosirea cicorii:

Iritaţii intestinale cronice, apendicite cronice sau diverti -
culită cronică; în maladia lui Crohn şi colită ulceroasă.
În lipsă de poftă de mâncare, pentru protecţia sevelor şi
organelor digestive.
Pentru împiedicarea pătrunderii proceselor de viaţă
străine şi a ritmurilor dereglante până în sânge şi în
glandele producătoare de hormoni ce acţionează în el. 
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Pentru scăderea cantităţii de zahăr din sânge, pentru
fortificarea sistemului imunitar, pentru ca sufletul să se
poată dezvolta zilnic din nou ca şi floarea de cicoare.
Recoltarea cicorii şi prepararea ceaiului:

În primele ore ale dimineţii, înainte ca cicoarea să-şi fi
format noua floare, se recoltează tulpina, frunzele şi
florile, atârnate în mănunchiuri şi uscate la umbră pe
frânghia de plante. Rădăcinile se recoltează toamna
târziu sau chiar iarna, căci atunci viaţa plantelor se
desfăşoară înăuntrul pământului, în sol, în rădăcini. 
Rădăcinile vor fi mărunţite înainte de întrebuinţare, se
pun în apă peste noapte şi se vor bea a doua zi dimineaţa
ca atare sau ca ceai fiert. Ceaiul de cicoare se va bea
dimineaţa pe stomacul gol, înghiţitură cu înghiţitură.

CREŢIŞOARA ŞI ÎNCHEGĂŢICA
(Alchemilla vulgaris et alpine şi Potentilla rubens)
PLANTE CU MENSTRUAŢIE
Pentru menstruaţii şi vezică

Creţişoara este planta care parcurge şi ea un ciclu
menstrual în funcţie de ritmul lunar. Ea formează în
frunza sa elementul ritmic al plantei, un nectar pe care îl
elimină la marginea frunzei şi care se scurge înspre
mijlocul frunzei ca o perlă argintie. În aceste picături
argintii formate din nectar şi rouă se găsesc ascunse
puterile reproducerii. Ceea ce se încorporează în domeniul
mineral până la argintiul metalic, se încarnează în plante
în domeniul eteric, viu, al picăturii de nectar argintiu al
creţişoarei şi până în culoarea firicelelor argintii fine ale
închegăţicii. Domeniul creţişoarei este, aşadar, ciclul
femeii, reproducerea, menstruaţia şi procesele metabolice
legate de naştere. Cine vrea să se lase atins de puterile
tainice ale creţişoarei, să bea dimineaţa devreme cu un pai
picăturile argintii. Sentimentele cele mai fine vor veni
asupra lui, în special atunci când Luna plină îşi revarsă şi
ea puterile într-însele.
Creţişoara este cu totul deosebită şi într-o altă privinţă:
în Alpi ea creşte după ce s-a topit zăpada, ca primă
plantă, mai repede decât orice altă iarbă sau floricică.
Mlădiţele sale la început roşii s-au acumulat în acea
vreme sub zăpadă şi se descarcă în creşterea vegetală.
Creţişoara este într-adevăr prima plantă. Ea
semnalizează trezirea vieţii după zăpadă pe pământul
încă reavăn şi ajută din primele momente de după
naşterea primăverii şi a omului. Când o plantă se poate
debloca atât de vehement, ea este de cele mai multe ori
şi alinătoare de crampe. Creţişoara determină o bună

naştere şi eliminare a
placentei după naştere şi
opreşte hemoragiile.
Închegăţica, una dintre
multele variante ale creţi -
şoa rei, ritmicizează activi -
tatea vezicii şi a rinichilor,
reglează fluxul şi refluxul în
organele urinare, vivifiază
lichidul din vezică, astfel încât acest organ înrudit cu
Luna să fie fortificat şi să poată avea o excreţie bună.
Creţişoara este principiul argint vieţuind în domeniul
uterului şi prostatei, închegăţica în domeniul organelor
urinare.
Folosirea creţişoarei:

Creţişoara este remediu pentru bolile ginecologice, în
inflamaţii, în tulburări ale menstruaţiei.
Trei săptămâni înainte de naştere şi trei săptămâni după,
ca ceai, ca plantă vindecătoare în caz de leziuni uterine
şi ca baie de şezut.
Pentru eliberarea de crampe, pentru uşurarea naşterii şi
după naştere, ca hemostatic.
Creţişoara şi închegăţica, în amestec, pentru tulburări ale
rinichilor şi vezicii, crampe, infecţii, slăbiciune, pentru
uşurarea urinării.
În prostatită, diaree şi afecţiuni ale stomacului şi intes -
tinelor, pentru hemoragii interne şi alinarea crampelor.
Recoltarea şi prepararea creţişoarei:

Creţişoara şi închegăţica se recoltează în munţi şi se usucă
la penumbră. Ceaiul se fierbe sau se face infuzie, lăsându-l
să tragă suficient. Frunzele pot fi mestecate şi crude sau,
pentru vindecarea rănilor, aplicate direct pe rană.

MENTA (Mentha piperita)
PROSPEŢIME DEVENITĂ PLANTĂ
Pentru bilă

Picioarele în apă, capul la umbră, ascunsă în iarbă:
aceasta este scrisoarea de recomandare a acestei plante.
Aroma de mentă este puterea de creştere metamorfozată
a umbrei umede în ţinuturile însorite. Menta acţionează
răcoritor, la fel ca şi umbra proaspătă din iarba umedă.
Dacă ne aşezăm lângă ea pe pământ, în iarbă, vom cădea
probabil într-un somn narcotic profund, din care ne va
scoate dintr-odată o insectă printr-o înţepătură de foc. Şi
atunci aflăm despre acţiunea anesteziantă ce este tăinuită
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şi în uleiul de mentă. Peste
tot unde este o acu mulare a
verdelui eteric, în ţinuturile
umede dar însorite, menta
atrage astralul, extrage ră -
coa rea umedă din pajiştile
alpine şi o transformă în
aromă răcoroasă. În om, re -
giu nea creşterii şi dezvol tării

este cea a ficatului umed, activând în domeniul lichid.
Atunci când puterile ficatului încep să se blocheze, ficatul
are nevoie de o aromă de mentă, pentru ca fluxul vital
anabolic al acestuia să se poată metamorfoza în bilă şi
aceasta să îşi reia cursul normal. Femeile însărcinate au
tendinţă la colici biliare, deoarece în perioada sarcinii
predomină puterile de creştere.
Menta pregăteşte etericul să preia astralul. Viul este
pregătit să preia sufletescul. Expresia acestui fapt sunt
substanţele amare. Ele aduc conştienţa în metabolism,
trezesc fluxul biliar şi digestia. Dacă menţineţi aroma
mentei sub nas, vă răcoreşte simţurile, un pont de a
rămâne treaz. Dacă tamponaţi însă o rană cu ulei eteric
concentrat, senzaţia unei dureri se va transforma într-o
senzaţie de prospeţime. Dinamica mentei se instalează şi
răcoreşte trupul astral, care s-a contractat dureros în rana
superficială. Întreaga rană devine mentă. 
Când o plantă începe să înflorească, creşterea încetează
în acea clipă, deoarece înflorirea este creştere transfor -
mată. Această transformare este determinată de
sufletescul care învăluie planta. Florile sunt domeniul în
care planta este atinsă de sufletesc, adică de animalic.
Menta atrage această putere de transformare, de procese
catabolice, de purificare a metabolismului înspre ume -
zeala umbroasă, unde domneşte creşterea. Levănţica,
dimpotrivă, conduce această metamorfoză în câmpurile
pline de Soare, fără umbră, uscate ale Sudului. Acesta
este, în om, domeniul uscat al pielii, al nervilor uscaţi şi
al organelor de simţ. Acolo acţionează levănţica alinător
şi liniştitor, alungând sufletul ce se cramponează, pe când
menta răcoreşte trupul astral în domeniul mucoa selor
umede şi pe traiectul stomac-intestin. Mentolul este
umbră umedă devenită aromă; parfumul de levănţică
este sufletesc deblocat; amândouă acţionează alinător,
eliminând crampele; menta în domeniul meta bolic şi al
mucoaselor; levănţica în domeniul neurosenzorial.
Folosirea mentei:
În colici biliare, greaţă, digestie deficitară, miros neplăcutal gurii şi balonări.
În tulburări hepatice şi icter.
Pentru anestezia rănilor umede şi a celor superficiale.
În regiunea nas-gură: la afte şi stomatite.

Recoltarea mentei:

Menta va fi recoltată în răcoarea proaspătă a dimineţii;
strânsă în mănunchiuri şi uscată pe frânghia de plante,
la umbră, într-un loc bine aerat. Ceaiul de mentă: infuzie
fierbinte. Acţiunea sa asupra bilei este amplificată dacă
trage mult, deoarece amăreala sa se declanşează abia mai
târziu. Amarul acţionează asupra bilei.

MUŞEŢELUL (Matricaria chamomilla)
PROCES DE FIERBERE SOLARĂ ÎN FLOARE
Pentru durerile de abdomen

Ceaiul de muşeţel este întru totul un ceai de consum,
pentru a pregăti de dimineaţă, de la micul dejun, o zi
însorită, relaxată. Greşeala ce se face adeseori constă în
aceea de a fierbe prea mult ceaiul, astfel încât produce
mai degrabă senzaţie de vomă, ca simptom al destinderii.
Muşeţelului îi place să vă îndrepte imediat abdomenul
înspre Soare, adică să-şi boltească inflorescenţele, şi în
felul acesta Soarele dobândeşte posibilitatea să participe
la procesul metabolic. Când apa începe să fiarbă, se ridică
mici bule. O asemenea veziculă pătrunsă de aer încălzit,
ascendent, aromatizat, se formează şi în floarea de
muşeţel. 
O senzaţie de bunăstare, de comoditate plăcută şi de
iubire maternă se instalează în om, când muşeţelul este
băut în amestec cu lapte. Şi omul ajunge la concluzia că
mânia este într-adevăr doar o completare voluntară şi
înseamnă cel mult un condiment al zilei.
Folosirea ceaiului de muşeţel:

În tulburări stomacal-intestinale de tot felul, dureri de
abdomen, hiperaciditate, crampe, inflamaţii în regiunea
stomac-intestin, până la dureri datorate ulcerelor.
În balonări. Dinamica calciului din lapte se combină bine
cu cea a muşeţelului. Muşeţelul pregătit în apă de coji de
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ouă este bun pentru a preveni atrofia oaselor, în cazul
când se renunţă la consumul de carne şi de prea multă
albumină.
Recoltarea şi prepararea florilor de muşeţel:

Ca ceai de consum cu puţin lapte şi foarte puţină miere,
pentru destindere dimineaţa sau în cursul zilei. În acest
scop se opăresc 4-5 flori de muşeţel cu apă clocotită şi se
lasă să tragă 5-10 minute. Florile se vor recolta înainte să
dispară toată aroma. Vor fi uscate în penumbră pe o
pânză albastră, astfel încât să captăm la un loc Soarele şi
cerul albastru. Nu se vor lua ceai şi preparat homeopatic
din aceeaşi plantă, decât cu o întrerupere una faţă de
cealaltă. În mod special, ceaiurile se vor schimba relativ
des, pentru ca organismul să fie mereu solicitat în mod
variat.

ODOLEANUL (Valeriana officinalis)
O PLANTĂ CU CAPUL ÎN JOS
Pentru somn

La marginea pădurii, în lumina crepusculară, mă
întâmpină o lumină albă fosforescentă: este floarea de
odolean, proces fosforic viu devenit floare. Scot planta
din rădăcină şi descopăr o rădăcină puternic aromată.
Nu e aşezată oare cu capul în jos? Parfumul ţine de
floare, iar fosforul de domeniul rădăcinii! Aşa cum o
plantă se dezvoltă din rădăcină, tot aşa se dezvoltă omul
în stadiul de embrion din sistemul nervos. Rădăcinile au,
de aceea, întotdeauna o acţiune asupra sistemului
nervos. Florile sunt locul schimburilor metabolice, al
organelor de reproducere şi acţionează, de aceea, în
organele metabolice. Florile de odolean străbătute de
procesul fosfor, deschise pe deplin seara, trezesc
procesele metabolice şi abdominale, pe când parfumul
aromat şi penetrant al rădăcinii uscate pune în mişcare
gândurile raţionale. Pisicile aproape înnebunesc şi simt
extra or dinar de puternic ne voia de afecţiune dacă percep
mirosul de odo lean, asemănător cu cel al urinei de pisică. 

Ceaiul de odolean elibe -
rează creierul de gându -
rile chinui toare şi incită
procesele metabolice in -
conş tiente. Rădăcina de
odolean regenerează siste -
mul nervos central. Florile
de odolean aduc lumina în
procesele meta bolice in -
con ştiente. În agricultura
biodinamică, compostul

este stropit cu preparat de flori de odolean, ceea ce
determină o putrezire mai rapidă şi formarea de humus.
De ce? Deoarece microorganismele au nevoie de foarte
puţină lumină vegetală fosforescentă pentru a face vrăji
în această atmosferă întunecată, adică pentru a
determina descompunerea bălegarului în compost şi
humus. Rădăcinile de odolean eliberează creierul, florile
de odolean compostează conţinutul intestinului.
Amândouă aduc pacea.
Folosirea odoleanului:

În tulburări de somn de natură nervoasă, în epuizarea
sistemului nervos central, maladii astenice, pentru corp
slăbit, palid, vlăguit de prea multă muncă cu capul.
Pentru destinderea organelor abdominale şi pentru îmbu -
nătăţirea metabolismului intestinal. Înlătură crampele, în
dureri nervoase ale stomacului şi intestinului, în dureri de
cap, nelinişte, agitaţie interioară şi impulsuri nestăpânite.
Recoltarea şi prepararea odoleanului:

Se recoltează seara în amurg; se usucă pe frânghia de
uscat plante. Rădăcina îşi dezvoltă pe deplin aroma doar
după uscare. Rădăcina mărunţită se pune în apă rece; se
lasă să stea o zi pentru a obţine un macerat puternic
activ. Se pune circa o lingură de rădăcină la un litru de
apă. Florile se pot infuza cu apă clocotită şi se pot folosi
imediat. Pentru cură de regenerare a nervilor se bea
porţionat de-a lungul zilei. Ca ceai somnifer se bea o
ceaşcă înghiţitură cu înghiţitură cu puţin înainte de a
merge la culcare.

PĂDUCELUL (Crataegus oxyacanthus)
VAS CORONAR AL INIMII DEVENIT ARBUST
Pentru inimă

Păducelul este piureul de ovăz pentru inimă! Vreau să
spun cu asta că ceea ce este ovăzul pentru cal, este
păducelul pentru inimă. Pentru a pune un cal în mişcare,
dispun de două mijloace: biciul sau ovăzul. Puteţi să vă
mânaţi inima şi să o spetiţi şi în felul acesta să mobilizaţi
ultimele puteri, sau puteţi să-i oferiţi o hrană, astfel încât
să mai bată multă vreme. Între plantele vindecătoare,
Digitalis cel otrăvitor este biciul şi păducelul hrana: ceaiul
din mlădiţele înflorite primăvara furnizează inimii noi
puteri, aduce primăvara în inimă; florile primăvara,
pentru însufleţirea inimii; frunzele vara, pentru a realiza
prin respiraţia frunzelor respiraţia celulară şi prin
domeniul ritmic al frunzei echilibrul dintre rădăcină şi
flori, dintre cap şi abdomen, dintre sistemul nervos şi
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polul metabolic; iar pulpa roşie, hrănitoare a fructului de
păducel, înrudită cu inima, toamna.
Pulpa fructelor păducelului hrăneşte muşchiul inimii,
afectat după un infarct, astfel încât inima slăbită,
consumată şi înfometată după terapia cu substanţe
digitale devine din nou un muşchi puternic. Pulpa
fructului are sarcina de a hrăni seminţele şi de a aduce
în felul acesta o nouă plantă la germinare. Întreaga
dinamică a creşterii se concentrează în sămânţă, care
reprezintă centru de expansiune şi proces viu de
concentrare, punct de germinare pentru noua plantă,
pentru viitoarele bătăi ale inimii. Inimile dilatate strigă
după puterea seminţei păducelului. Inimile contractate
au nevoie de pulpa fructului, de frunze, de vârful
mlădiţelor noi. Păducelul este cea mai bună plantă
vindecătoare pentru inima epuizată a bătrânilor şi
reprezintă ceaiul zilnic al acestora. Păducelul vă
prelungeşte viaţa, face dozele de digitală inutile şi
îmbunătăţeşte irigaţia capilară a inimii.
Dacă veţi contempla meditativ iarna un arbust bătrân de
păducel, fără frunze şi având ca fundal cerul, veţi vedea
în ramurile sale configurarea unei fine reţele capilare.
Păducelul este supus aceloraşi puteri astrale ca şi inima
cu arterele sale coronare. În tendinţa de formare a
spinilor se prezintă dinamica concentrării. Spinii nu sunt
altceva decât ramuri concentrate, pătrunse de astral.
Arbustul este, aşadar, supus unei puternice astralizări,
pe care o poate capta prin puterea sa intensă de creştere,
la fel ca şi porumbarul. Ceea ce reprezintă porumbarul
(Prunus spinosa) pentru maladiile ficatului, este pădu -
celul pentru maladiile inimii. Udaţi-vă inima cu ceai de
păducel, ca pe o plantă, pentru a stimula o nouă creştere.
Ceaiul de păducel:

La inimi slăbite, în tinereţe sau la bătrâneţe, sub formă
de ceai de consum cu acţiune echilibrantă a inimii. După
epuizări ale inimii, infarct şi în slăbiciuni ale muşchiului
inimii de orice fel.

După inflamaţii cardiace în faza de convalescenţă. În
fazele acute ale maladiilor cardiace se recomandă arnica
sub diversele sale forme de întrebuinţare (ca preparat
homeopatic în D6 sau D12 sau acut, sub formă de
comprese pe zona inimii).
Frunzele de păducel în tulburări de ritm, mlădiţele tinere
în crampe ale inimii; pulpa făinoasă a fructului pentru
hrănirea inimii; seminţele pietroase uşor potenţate
pentru vlăguirea inimii; florile pentru însufleţirea inimii. 
Păducelul este potrivit ca ceai de consum pentru
duminică.
Recoltarea şi uscarea păducelului:

De la păducel se vor recolta florile, frunzele şi fructele
de-a lungul anului şi se vor folosi fie proaspete, fie
uscate, pentru ceai. Este corect să recoltăm atunci când
planta vindecătoare iese în întâmpinarea noastră, iar noi
suntem pregătiţi să preţuim cu dragoste darurile naturii
şi să le folosim plini de respect. Dăruim plantei
vindecătoare iubirea noastră, iar ea ne dăruieşte câteva
frunze şi flori sau câteva fructe. Hrănim planta cu
sufletul nostru, ea ne dăruieşte puterile ei vindecătoare.
Frunzele şi mlădiţele tinere vivifiază circulaţia sangvină
a inimii, florile o însufleţesc, iar fructele hrănesc inima.
Le vom usca în penumbră, ramurile pot fi atârnate pe
frânghia de plante.
O perioadă bună pentru recoltarea frunzelor şi
mlădiţelor tinere este dimineaţa devreme. Florile le
recoltăm în aceeaşi perioadă cu insectele care îşi caută
nectarul. Fructele le culegem când sunt coapte, după-
amiaza. Cursul zilei poate fi comparat cu cel al anului:
dimineaţa, prânzul, după-amiaza şi seara corespund
primăverii, verii, timpului recoltării din vara târzie şi
toamnei. Astfel că putem recolta produsele plantelor
medicinale în timpii corecţi ai zilei. Aceasta este valabil
atât pentru recoltare, cât şi pentru administrare şi
vindecare. Ceaiul de păducel poate fi infuzat sau poate
fi puţin fiert; în orice caz, trebuie să tragă suficient.

PĂPĂDIA (Taraxacum officinale)
SOARELE ŞI STELELE ÎNTR-O SINGURĂ FLOARE
Pentru ficat

În mii de feluri, păpădia reproduce acţiunea primă -
văratică a Soarelui. Puţin mai târziu, când îşi formează
seminţele, fiecare floare se transformă într-un cer înstelat.
Puful seminţelor seamănă cu o stea în şase colţuri. Ca şi
fulgii de zăpadă hexagonali care coboară din cer, puful
cu şase vârfuri al seminţelor urcă în albastrul cerului,
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dinspre care radiază puterile siliciului. Păpădia aduce
puterile siliciului în laptele vegetal bogat în potasiu,
purificat până la albul zăpezii. În alb văd imaginea
purificată a spiritualului în sufletesc. În galbenul strălu -
citor se revelează însăşi strălucirea spiritului. Păpădia
primeşte această strălucire de la Soare şi de la Jupiter.
Latexul alb se aseamănă, în privinţa compoziţiei sale, a
enzimelor sale, cu sucurile digestive din glandele
pancreasului şi bilei. În semiconsistenţa tulpinii şi în
galben se pot vedea puterile lui Jupiter.
Păpădia aduce procesul silice în sucurile bogate în
potasiu ale glandelor digestive. Aceste puteri de siliciu
ale păpădiei ne învaţă organele digestive să intervină
senzitiv, descompunând şi formând, în fluxul nutritiv.
Substanţele amare delicate aduc conştienţă în fluxul
nutritiv. Latexul de păpădie este cel mai valoros suc
digestiv. El aduce întreg metabolismul ficatului din nou
în ordine. În ultimă instanţă, sarcina ficatului este să
producă zahăr ca instrument al Eului nostru. În natură,
păpădia se apropie de această sarcină în formarea
nectarului şi mierii sale. Dacă metabolismul ficatului şi
glandelor digestive sunt fortificate prin flori şi tulpini,
prin ceaiul de rădăcină de păpădie este hrănit şi fortificat
sistemul nervos al organelor abdominale: rădăcinile
pentru nervi, florile pentru metabolism. Este o delicatesă
când, primăvara sau mai târziu, mestecăm cinci tulpini
ca aperitiv înainte de mese. Latexul său purifică pielea şi
sângele, el nu este otrăvitor. Tulpinile sunt partea cea
mai delicată a unei salate de primăvară care purifică
ficatul şi bila.
Folosirea păpădiei:

În probleme de orice fel cu ficatul şi bila. Pentru
probleme digestive, în lipsă de poftă de mâncare. În icter.
Pentru purificarea sângelui. În problemele degenerative
sau gutos-reumatice ale articulaţiilor şi cartilajelor.

În depresii condiţionate de ficat şi metabolism: ceai din
flori şi tulpini.
În astenie: cură cu păpădie pentru regenerare.
Pentru fortificarea plexului solar: ceai de rădăcină de
păpădie.
Recoltarea păpădiei:

Tulpinile proaspete vor fi mestecate primăvara direct de
pe câmpiile fără îngrăşăminte, în timpul plimbărilor
zilnice. Din frunzele proaspete se pregăteşte salată.
Frunzele tinere moi, verzi, pot fi tocate fin şi servite ca
adaos la un fel de mâncare. Întreaga plantă poate fi
scoasă din rădăcină dimineaţa în zori, uscată în
penumbră şi prinsă pentru uscare în mănunchiuri pe
frânghie. Rădăcinile vor fi culese toamna târziu şi apoi
uscate. Rădăcinile sunt întotdeauna indicate când trebuie
fortificat sistemul nervos. Rădăcinile uscate vor fi
măcinate pentru pregătirea ceaiului, lăsate peste noapte
în apă şi fierte în ziua următoare. Ceaiul se bea înghiţi -
tură cu înghiţitură înainte sau între mese. Florile pot fi
infuzate. Ceaiul nu va fi băut în cantităţi mari, ci cu
înghiţituri mici de-a lungul zilei, pentru a fi vindecător. 

ROINIŢA (Melissa officinalis)
PRINŢESA URZICILOR
Pentru rinichi

Se remarcă din poporul urzicilor, între care a fost socotită
înainte ca o prinţesă. Această doamnă este impregnată
cu parfumul cel mai nobil de lămâie, pe care îl lasă să se
răspândească la cea mai mică atingere. Este o plantă
învăluită în parfum. Şi ea vindecă toate suferinţele pe
care le poate avea o prinţesă: paloarea şi anemia Albei-
ca-Zăpada şi Frumoasei din pădurea adormită, necazurile
dragostei, care lovesc asupra stomacului, uterului şi inimii,
durerea sufletească, ce trece asupra rinichilor şi nervilor.
Ea mijloceşte mult râvnita căldură sufletească, atât de
absentă sub domnia aspră a părinţilor. Este o Labiată, o
plantă venusiană mijlocitoare de căldură. După
înfăţişarea exterioară este uşor confundată cu urzicile.
Florile şi le poartă într-o semicoroană albă. Orice
dezvoltare de frunze este imediat încoronată şi deja se
trece la următoarea generaţie de frunze şi flori. Acest
schimb ritmic se repetă în decursul creşterii unei ramuri
până de 20 de ori. Şi la baza creşterii urzicilor, care
acţionează vindecător asupra proceselor ritmice din
corp, se află acelaşi ritm alternativ.
Tulburările de ritm ale inimii şi ale circulaţiei sangvine
sunt vindecate de către Melissa officinalis. Tulburările de
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ritm uterin sunt echilibrate datorită ei. Uterul este inima
din abdomen, care bate o dată pe lună. 
Procesul venusian din natură este cuprul; fierul este
proces al lui Marte. Urzica este o plantă vindecătoare
influenţată de Marte, reglatoare a procesului fier în
organism. Reglarea procesului fier este realizată prin
grupa cuprului (nichel, cupru, cobalt, mangan). Cuprul
se găseşte în roiniţă, fierul în urzică. Marte fără Venus
nu se poate suporta vreme îndelungată. Pentru a avea
un sânge bun, trebuie realizată o terapie alternativă cu
cupru (nichel, cobalt, mangan) şi fier. Când fierul nu
ajută cu nimic, ajută cuprul. Anemia, tuberculoza pulmo -
nară şi astenia (slăbiciunea generală corporală) vor fi
tratate vreme de o lună cu ceai de urzică dimi neaţa şi cu
ceai de roiniţă seara. Roiniţa slujeşte iubirii, căldurii şi
începutului tulburării forţelor sufle teşti; ea completează
astfel metabolismul fierului, care duce la fapte pline de
putere. Spiritus Melissae este folosit din vremuri vechi în
mănăstirile de maici în tendinţele la colaps, dureri
uterine şi slăbiciune a inimii, în colici renale şi stomacale,
cramponări sufleteşti. La rândul lor, monahii au trebuit
să realizeze un preparat de urzică. Peste tot unde inima
omului este încolţită, strâmtorată, urzicile vindecă,
pentru că ele apără împotriva celor venite din exterior:
urzica prin descompunerea activă şi apărarea activă de
atacurile metabolice asupra inimii, roiniţa prin captarea
proceselor nervoase distrugătoare şi a stresului. Aşa cum
ocroteşte pericardul inima, la fel o fac urzicile şi roiniţa
pentru acest cel mai central organ al organismului şi
fiinţării omeneşti. Afară, în natură, urzica şi roiniţa cresc
în jurul gospodăriei ţărăneşti, cel mai central organ al
organismului agricol; iar înăuntrul omului în jurul
inimii, urzica îi conferă ocrotire, roiniţa căldură şi iubire.
Inima însăşi este fortificată prin păducel. Roiniţa este
prinţesa, urzica prinţul, arnica împăratul, păducelul
împărăteasa în casa inimii.
Folosirea roiniţei:

În hipotonie, ca şi în tendinţă la colaps.
În situaţii de stress pentru sprijinirea rinichilor.
În tulburări de circulaţie sangvină şi ale inimii.

În tulburări şi dureri menstruale, sub formă de ceai sau
de baie de şezut încălzitoare şi deconectantă.
Sub formă de ceai de consum cu acţiune terapeutică
asupra rinichilor.
Recoltarea roiniţei:

Planta va fi recoltată dimineaţa, la ivirea zorilor. În felul
acesta este recoltată şi întreaga prospeţime a zilei ce se
naşte. Se va usca legată în mănunchiuri pe frânghia de
plante. Ceaiul se va infuza cu apă fiartă.

TEIUL (Tilia)
TERAPEUTUL FAMILIEI
Pentru plămâni

Sub tei încep să visez, alunec uşor în somn, învăluit şi
parfumat de „foile” catifelate, învăluit, adă pos tit, legănat
spre adormire. Durerea dispare, încor darea se şterge,
suferinţa se alină – vântul adie lin. Colina stă singuratică,
ocrotită de tei. Banca de sub tei oferă loc bunicilor şi
nepoţilor. Teiul poate lega şi ocroti generaţii de-a rândul.
Este păstorul familiei. Se află între casa ţărănească şi cea
bătrânească, unind generaţiile şi ocro tind de ploaie şi de
fulgere. Adesea m-am strecurat sub tei, copil fiind, când
pornea ploaia, pentru a mă juca acolo mai departe şi ca
să privesc la picăturile de ploaie. Şi tot acolo mă
mângâiam cu câte o frunză de tei, căci este blândă şi
moale ca o blană de miel. Chiar lemnul rămâne moale
şi, dintre toate esenţele, este cel mai potrivit pentru
sculptură. Frunzele proaspete încep curând să elimine
o secreţie, încep să transpire, devin lipicioase şi
dulci. Pentru furnici şi păduchii de frunze reprezintă
un deliciu. În florile ce-şi schimbă culoarea de la verde
în galben, nectarul devine miere înainte ca albinele să-l
fi colectat.
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Ceaiul de frunze de tei este dulce şi provoacă
transpiraţia. Frunza prezintă peri şi acţionează asupra
membranelor respiratorii prevăzute cu cili. Frunza
respiră, teiul rămâne frunză şi în florile sale şi acţionează
asupra respiraţiei ca ceai de flori. Acest copac cu foarte
multe frunze este maestru al respiraţiei. Sub formă de
ceai primeşte o culoare asemănătoare cuprului.
Recomand să se pună în ceaiul de flori de tei o sârmuliţă
sau o bucăţică de cupru, care să fiarbă împreună cu
ceaiul, căci cuprul se potriveşte exact cu teiul. Teiul, cu
frunzele sale lânoase, reprezintă oaia arborilor –
animalul venusian, de care aparţin metalele din grupa
cuprului (cobalt, nichel şi aşa mai departe.). Desigur
că cel mai bine ar fi să se fiarbă ceaiul într-un recipient
de cupru. Aceasta amplifică acţiunea alinătoare de
crampe şi face din el un minunat ceai liniştitor şi
somnifer. 
Teiul este un terapeut al familiei. El ia sub aripa sa
ocrotitoare întreaga familie care, în cursul unei plimbări,
s-a aşezat pe banca de sub tei. Sub el te poţi odihni de
minune. Teiul favorizează visele bune, aduce armonia şi
căldura care topesc toată neînţelegerea şi toată gheaţa
dintre oameni, pe care o elimină prin transpiraţie.
Plămânul, organul Pământului, care prin durificarea sa,
dacă nu este înmuiat printr-o inflamaţie vinde cătoare,
conduce la încăpăţânare şi rigiditate, este topit, prin
acţiunea de înmuiere şi eliminatoare de flegme a unui
ceai fierbinte de flori de tei. Picăturile de transpi raţie ce
se scurg din pori sunt picăturile de rouă ale gheţii dintre
oameni, proces de dizolvare a reprezentărilor fixe,
încremenite despre viaţă. Acest copac, a cărui putere de
viaţă străbate în mod egal toate crengile şi toate frunzele,
astfel încât în exterior se ajunge la forma de coroană,
uneşte totul cu toate într-o unitate armonioasă. Este un
copac aşa cum îl desenează copiii. Venus, Mercur şi
Jupiter se unesc şi se întruchipează în tei. De la Venus
are moliciunea, însuşirile de alinare a crampelor şi dizol -
vare a flegmei, de la Mercur acţiunea asupra respiraţiei
şi glandelor sudoripare, de la Jupiter acţiunea construc -
tivă şi armonia. Adaug cu lămâie uneori puterea lumi -
noasă a spiritului solar în ceaiul de dimineaţă. Cu miere
amplific căldura şi puterile iubirii în ceaiul de seară.

Folosirea ceaiului de flori de tei:

În tuse, bronşită şi inflamaţii ale plămânilor (pneumo -
nie). Pentru tulburări nervoase.
Ca ceai somnifer – cu miere. Pentru copiii care nu pot să
doarmă, ca baie cu flori de tei (cel mai bine când e fiert
în vas de cupru).
În timpul postului şi drept ceai de consum.

Recoltarea florilor de tei:

Observaţi insectele când îşi iau nectarul din tei,
urmaţi-vă nasul şi ajungeţi la tei. Este totuşi bine să se
recolteze florile cu puţin timp înainte de marea emanaţie
de parfum. Uscaţi florile la umbră, pe un tifon prin care
poate trece aerul şi pe care îl puteţi pune mai târziu şi pe
frânghia de uscat plante. Mai târziu florile pot fi păstrate
într-o cutie de carton sau într-o pungă de hârtie. Desigur
că o cutie de lemn de tei ar fi locul ideal de păstrare pentru
florile de tei. Ceaiul va fi infuzat fierbinte şi lăsat să tragă
suficient de mult. Dacă îl îndulciţi, faceţi-o cu miere. 

URZICA (Urtica dioica)
SPADA MIHAELICĂ VEGETALĂ
Pentru sânge

Unde e urzica la ea acasă? Lângă grămada de gunoi!
Gândiţi-vă la o păşune degradată, unde de jur împre jurul
colibelor nu mai poate creşte nimic, deoarece toate
plantele sunt înăbuşite de urina şi gunoiul animalelor,
unde solul este infestat gutos-reumatic. Urzica este
planta care poate transforma din nou acest sol în humus
purtător de viaţă. La fel acţionează ea şi în om: depu -
nerile de acid uric din sânge, cauzate de maladiile gutos-
reumatice sunt descompuse printr-o cură de urzici întă -
ritoare şi purificatoare a sângelui, iar sângele devine din
nou suc al vieţii proaspăt pregătit. Un ficat supraîncăr -
cat cu depuneri şi o secreţie deficitară a bilei pot conduce
la mâncărimi ale pielii şi la eczeme. Urzica, prin conţinutul
său în fier are o legătură cu planeta Marte; ea intervine
în asemenea situaţii descompunând şi purificând şi
îmbunătăţeşte excreţia prin rinichi şi intestin. Mâncă -
rimile dispar adesea prin cura de urzici, eczema se
ameliorează, conţinutul în fier al sângelui se reglează.
Urzica este în mod absolut medicul între plantele
vindecătoare. De ce? Pentru că poate face injecţii. Cu ea,
pielea poate fi urzicată ca şi cu o injecţie. Finele ei canule
cristaline pătrund prin piele, se frâng, iar conţinutul pe -
rilor arzători acţio nea ză până în sânge. Urzica ajuta
medicul în aproape toate fenomenele degenerative:
probleme reuma tice
acute, dureri reu matice
cronice, astm, guturaiul
fânului, dificultăţi de
cicatrizare, pentru oa -
me nii care îşi curăţă
grădina de urzici.
Da, aţi citit bine! În
activitatea mea de ani
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de zile, am constatat mereu că oamenii îndepărtau exact
plantele de care aveau nevoie ca remedii: reumaticii
smulgeau urzicile din rădăcină, bolnavii de rinichi
defrişau coada calului, hemofilicii tăiau arbuştii de
hamamelis. Astfel luptă mulţi împotriva remediilor lor.
Aceasta însă nu se opreşte aici, căci în ziua de azi oricine
se apără de boala lui, în loc să o considere drept
transformator al vieţii sale, drept marele normalizator al
modului de a fi om. Chiar dacă urzica nu este con -
damnată legal, ea este totuşi combătută de „grădinar”,
care nu este conştient de relaţia dintre spiritele
elementale, plante şi om. Înţepăturile cu urzici provoacă
o febră locală, ceea ce duce la învingerea bolii şi a durerii.
Chiar în caz de reacţii alergice, urzica acţionează
vindecător. În asemenea cazuri e mai bine să fie ingerată
mai întâi sub formă de ceai. Acelaşi lucru e valabil şi
pentru eczeme: se bea zilnic vreme de o lună un litru de
ceai de urzică. Astfel poate fi influenţată în bine şi
anemia sângelui. Recomand bolnavilor de cancer,
bineînţeles pe lângă injecţiile cu vâsc, să se bată frecvent
cu urzici proaspete în zona tumorii sau a metastazei. 
Folosirea urzicii:

Urzicăm pielea cu urzici proaspăt culese. Aceasta se
recomandă în aproape toate maladiile cronice: reuma -
tism, artrită, fenomene de depunere, pentru tratarea
cicatricilor, în probleme de piele, pentru vindecarea
eczemelor deschise (inflamaţii ale pielii), în caz de boli
de rinichi, în astm. În caz de cefalei intense, se urzică
regiunea lombară în dreptul rinichilor.
Sub formă de ceai, pentru purificarea sângelui, drept
cură pentru stimularea formării sângelui, în cloroză
(anemia tinerelor fete), după maladii epuizante, pentru
fortificare, în cură de primăvară, după ce am ieşit dintr-o
iarnă grea. 
Este bine să se introducă repetat o cură de urzici în caz
de formare de pietre la vezica biliară, în mâncărimi ale
pielii, care sunt adesea determinate de un blocaj biliar.
În tulburări de excreţie prin rinichi.
Ca verdeaţă la supă, pentru fortificarea copiilor şi părinţilor.
Recoltarea urzicilor:

Urzica poate fi folosită atât proaspătă pentru urzicat, cât
şi ca ceai, verdeaţă la supă sau uscată. Este ideal să se
strângă planta dimineaţa pe rouă şi, dacă nu este folosită
imediat, proaspătă – ceea ce este de preferat –, să fie
uscată de-a lungul zilei la penumbră. Urzicile se leagă cu
un şnur şi se atârnă într-un loc bine aerat. În orice
gospodărie, pe lângă o frânghie pentru rufe, e bine să

existe şi una pentru uscat plante vindecătoare şi
aromatice.

VÂSCUL (Viscum album) 
COSMOS LIPICIOS
Pentru stimularea sistemului imunitar

Toamna, când se stinge viaţa, când cad frunzele, când
putrezesc fructele, tot felul de ciuperci parazite, bacterii
şi microorganisme se înviorează cu restul de lumină ce
se mai poate dobândi din aceste ţesuturi în descom -
punere. Este perioada lor de apogeu, când celulele vii se
descuamează şi revin acestor consumatori „second-
hand” de lumină. Paraziţii nu sunt supăraţi – o, nu, ei
sunt atât de modeşti, încât lumina slabă ce rezultă din
verdele în descompunere al frunzelor le ajunge, la fel
cum trăiesc în om paraziţi, ciuperci, viruşi şi
microorganisme atunci când există celule muribunde. Şi
aici se inversează mereu efectul cu cauza: ţesuturile nu
se descompun din cauza paraziţilor ci, dimpotrivă,
pentru că se descompun ţesuturi şi mor celule, cresc
paraziţii. Ce înseamnă moarte în natură? Înseamnă că
lumina, căldura şi viaţa părăsesc Pământul; devine
toamnă şi iarnă. Când lumina, căldura şi sucurile vieţii
părăsesc omul, acesta devine slab din punct de vedere
imunitar, astfel încât nu mai locuieşte el însuşi în sine, ci
încep să-l locuiască microbii.
Ce poate face vâscul? Vâscul are fructe mucilaginoase,
care sunt atât de lipicioase, încât se lipesc peste tot.
Mucus ce lipeşte înseamnă clei. Păsărilor li se lipeşte
fructul de cioc; ele încearcă să îl îndepărteze frecându-se
de o creangă şi astfel fructul se lipeşte de scoarţa de
copac zgâriată cu ciocul. Germenul verde din fruct creşte
pe de o parte înăuntrul scoarţei, unindu-se cu lemnul şi
creanga, iar pe de cealaltă parte se dezvoltă un tufiş
verde sferic, care poate înverzi iarna chiar pe copacii
lipsiţi de frunze. Această plantă verde are membre ca o
insectă şi din ea se pot obţine albumine foarte complexe,
deşi albumina aparţine, de fapt, de domeniul lumii
animale însufleţite. Această plantă cu caracter animal,
verde, este fosforescent-gălbuie, ceea ce înseamnă că ea
dă un semn că este atinsă de spiritualitate. Spirit, suflet
şi puteri de viaţă sunt lipite de lemn prin fructele cu
mucus. Vâscul lipeşte spiritul, sufletul, puterea vieţii şi
sucurile vieţii iarăşi de trupul fizic, ridicând în felul
acesta imunitatea organismului. Corect ar fi să se
injecteze vâscul în pielea omenească, aşa cum este
injectat copacul de către păsări.
Vâscul reprezintă un proces viu al naturii, înverzind şi
vivifiind, în ciuda anotimpurilor, în ciuda marelui ritm

39 /  AntroposofiaMedicină şi terapii



de moarte din
natură. Uneori vâs -
cului îi reuşeşte să
străbată chiar scoar -
ţa de stejar, cea tare
ca un calcar. Or
calciul este substra -
tul ososului, iar
stejarul este os ve -
ge tal devenit copac.
Acest vâsc este
deose bit de bun
pentru tratarea
can cerului osos.
Există totuşi numai
foarte puţini stejari
gazdă de vâsc şi
este bine să fie
cruţaţi. Deoarece

brazii sunt legaţi de plămâni, vâscul de pe brazi este bun
pentru cancerul la plămâni şi pentru slăbirea imunitară
a căilor respiratorii. Vâscul de pe pomii din specia
Rozaceelor, ca de exemplu de pe meri, acţionează bine
asupra cancerului uterin, al organelor purtătoare de rod.
Vâscul de pe plopii argintii şi de pe copacii din mlaştini
este bun pentru cancerul limfatic şi al organelor
reglatoare de apă de pe traiectul uro-genital. Dacă relaţia
copacului cu organele este corectă, conform medicinei
antroposofice, după injectarea preparatelor pe bază de
vâsc va trebui să existe şi o reacţie febrilă, ca semn că
sistemul imunitar a fost iarăşi trezit prin spiritualul
vâscului. Pe cât este de posibil să se trateze fructuos
cancerul prin injecţii pe bază de vâsc, pe atât este posibil
ca prin extract la rece din frunze de vâsc – fără fructe,
căci acestea sunt prea otrăvitoare – să determinăm o

stimulare a sistemului imunitar: trupurile spiritual,
sufletesc şi al vieţii sunt din nou lipite de trupul fizic.
Folosirea extractului rece din vâsc:

În slăbiciuni de tot felul ale sistemului imunitar; în
special în slăbiciunea imunitară a căilor respiratorii: vâsc
de brad.
În slăbiciunea sistemului imunitar la femei, în zona
abdominală, a regiunii uro-genitale: vâsc de măr.
În imunitate scăzută în zona intestinului: vâsc de plop.
Se poate totuşi folosi orice fel de vâsc găsim; adesea nu
se fac diferenţieri.
În atacuri parazitare rezistente la alte terapii: ciuperci,
amoebe, viermi, bacterii şi infecţii gripale, pot fi încercate
întotdeauna extracte la rece de vâsc (fără fructele
otrăvitoare).
Recoltarea şi prepararea vâscului:

Vâscul poate fi recoltat căţărându-te după el. Adesea
trebuie realizate acrobaţii considerabile, pentru a putea
fi cules cu drag.
Vâscul va fi suspendat într-un loc umbrit şi uscat. Pentru
extractul la rece frunzele fără fructe se mărunţesc seara
şi se pun în apă rece. A doua zi se strecoară şi se bea
înghiţitură cu înghiţitură de-a lungul zilei, circa o
jumătate de litru zilnic. Se va ţine cont de toleranţa
individuală. 
Cură: cinci zile pe săptămână timp de o lună.
Concentraţia poate varia. Dacă se fac de către medic
injecţii cu preparate de vâsc, de exemplu în cancer, sau
se iau preparate homeopatice de vâsc, ceaiul de vâsc va
fi lăsat la o parte.
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Apariţii editoriale

Cunoaşterea Sufletului şi a Spiritului
Rudolf Steiner
Cele cincisprezece conferinţe cuprinse în acest volum, prezentate în cursul iernii 1907–
1908, constituie a cincea dintre seriile de conferinţe publice pe care Rudolf Steiner le-a
ţinut cu regularitate la Berlin, începând din 1903. În ele este descris raportul dintre
ştiinţa spirituală şi ştiinţele naturii. Bărbatul, femeia şi copilul sunt prezentaţi în lumina
ştiinţei spirituale. Omul este transpus într-o ordine cosmică. Întrebările legate de
„Dincolo” şi „Încotro” îşi găsesc un răspuns adecvat conştiinţei moderne. Viaţa de
după moarte este văzută într-o lumină nouă.



Informaţii utile:

• Societatea Antroposofică Generală www.gotheanum.org

• Societatea Antroposofică din România www.antroposofie.ro

• Secţiunea pentru tineri www.stineri.ro

• Simpozion al Secţiunii pentru tineri www.simpozion.org

• Editura Univers Enciclopedic Gold www.universenciclopedic.ro

• Youth Section www.youthsection.org

• Federaţia Waldorf din România www.waldorf.ro

• Gimnastică Bothmer în România www.bothmer-movement.eu/romanian

• Asociaţia pentru Promovarea Medicinei Antroposofice www.antrosana.ro

• Teatrul Logos www.logostheater.ro

• Asociaţia Euritmia www.euritmia.go.ro

• Grădiniţa Christophori, Bucureşti www.christophori.ro

• Drumul Omului – Revistă de ştiinţă spirituală www.drumulomului.ro

• Biblioteca Univers Enciclopedic Gold şi Triade www.spiritualrs.net

• Biblioteca Rudolf Steiner Archive www.rsarchive.net

• Bloguri de antroposofie www.antro.ro
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