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Toamna 2013
Sebastian Stănculescu

Natura a fost grăbită în acest an, astfel încât flori, fructe,
plante medicinale au apărut mai devreme. Iar toamna
a coborât lin, începând cu ultimele zile din august,
înlocuind nu doar lumina neclară a verii ci, de
asemenea, şi aerul cald. Apusurile portocaliu-violet au
revenit după stelele căzătoare, perseidele, şi ne găsim
la începutul unui nou ritm al anului.

Cum arată lumea acum, în acest moment? Ce impulsuri
spirituale vin către noi dinspre viitor? Dispoziţia
liniştită a toamnei ne poate aşeza în noi, ne poate linişti

şi întări lăuntric spre a asculta vocea lumilor, care

grăieşte, pentru fiecare suflet, ce sarcini michaelice de
destin are de împlinit.

Pe 20 septembrie 2013 s-au împlinit 100 de ani de la

punerea Pietrei Fundamentale de către Rudolf Steiner,
o piatră simbolică realizată din pirită şi cupru, pentru

actuala viaţă a Pământului. Ce fundament pentru Noile

Misterii poartă fiecare în inimă acum, la 100 de ani de
la această faptă, poate fi o întrebare deschisă care să ne

poarte pe fiecare spre misiunea noastră în lume, în viaţa
concretă unde ne-au aşezat forţele de destin.

Revista Antroposofia a ajuns în această toamnă la al

şaselea număr, care aduce o serie de articole utile
privind esoterismul creştin şi o meditaţie specială,

oferită de Rudolf Steiner în cadrul ultimei sale adresări
publice, în seara de 28 septembrie 1924.

Vă mulţumim că sprjiniţi existenţa acestei reviste prin

abonamentele dumneavoastră şi prin achiziţionarea ei
online sau la târguri!

Colectivul redacţional vă urează o toamnă aducătoare
de linişte lăuntrică şi roade sufleteşti bogate!
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Lumea elementelor şi
metamorfoze ale ei în prezent
Quinta Essentia
Gheorghe Paxino

(Partea a IV-a)

În strădania de a înţelege cât mai profund ce este lumea
materiei şi legăturile acesteia cu fiinţa omului, am ajuns
să abordăm ultima dată două domenii noi, tehnica şi
arta. Acestea au ceva comun: ambele reprezintă o
contribuţie a omului faţă de natură, adică faţă de ceea ce
îi este „dat” la intrarea în existenţa pământească. Tehnica
ne însoţeşte şi influenţează viaţa ca un fel de „a doua
creaţie”. Folosind şi ea substanţa pământească, arta
transformă natura de o asemenea manieră încât să se
poate afirma: artisticul autentic continuă (duce mai
departe) lucrarea naturii, înnobilând-o de o asemenea
manieră încât se naşte o revelaţie a spiritualului1. Şi chiar
mai mult, prezentarea artistică a lucrurilor reuşeşte
totodată să constituie un mijloc important de acces la
sensul lucrurilor2.

Apelând apoi, ca de fiecare dată, şi la cunoştinţe din
domeniul ştiinţei spirituale am avansat de la fenomenele
originare din natură (în sensul goetheanismului) la
procesele originare din Cosmos, ajungând în acest fel la
acele evenimente care, de fapt, stau la baza substanţelor
şi forţelor din Univers, deci şi a elementelor.
În cele ce urmează voi căuta să prezint legătura
elementelor şi substanţelor chimice cu forţele eterice,
folosind câteva exemple concrete.

Quinta Essentia

„Apa este obârşia lucrurilor.
Zeii pătrund totul.”
Thales

În zorii epocii în care începea se să renunţe la concepţia
mitologică potrivit căreia stările sufleteşti şi faptele zeilor
se aflau în spatele fenomenelor naturii, aflăm de

preocuparea omenirii de a găsi „forţa şi substanţa de la
origini”. Potrivit concepţiei antice, Universul era
reprezentat ca având la bază cinci „substanţe”, din a
căror combinare rezultau toate lucrurile: Pământul şi
ambianţa lui până la Lună erau compuse din cunoscutele
elemente pământ-solid, apă-lichid, aer-gazos şi foc-forţa
termică, pe când celelalte corpuri cereşti erau alcătuite
exclusiv dintr-o a cincea substanţă, din divinul,
imuabilul eter. Substanţa eterică era numită şi „quinta
essentia” (lat. quintus – al cincilea şi esse – a fi: al cincilea,
cel ce „există” în fundal). Quinta essentia stătea, aşadar,
la baza tuturor corpurilor cereşti „desăvârşite”: Soarele
şi stelele. Dar ea constituia totodată originea elementelor
şi factorul care le ţine împreună; anticii o considerau şi
forţa originară spirituală ce se află (ascunsă) şi în spatele
materiei pământeşti, pe care o însufleţeşte în mod tainic.
Pe drumul progresului ştiinţei până la atomul, cuanta şi
materia întunecată din timpul nostru s-a aflat perioada
de dezvoltare a ştiinţelor naturii din secolele XV–XVIII.
Aici ar fi de menţionat contribuţile lui Galilei şi mai ales
ale lui Newton, prin care a luat naştere un model
mecanicist de interpretare a lumii conform căruia atât
Pământul cât şi restul corpurilor cereşti sunt alcătuite din
aceeaşi materie guvernată de legile gravitaţiei. Dar
Newton, verificând rezultatele calculului mişcării
planetelor din sistemul solar pe baza celor trei legi ale
mecanicii, constata că apar erori foarte mari faţă de
realitate; ca urmare a acestora, în cursul anilor ar fi
trebuit să apară situaţii în care o planetă să fie atrasă de
gravitaţia Soarelui şi să „cadă” pe acesta, sau să fie
„expulzată” (pe baza forţei centrifuge) din sistemul solar,
ceea ce ştim că nu se petrece. Deşi îşi găsea în mare teoria
confirmată, Newton îşi dădea seama că viziunea sa
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despre sistemul solar ca fiind un fel de mecanism de
ceasornic uriaş trebuie corectată/completată. Nereuşindu-i acest lucru, el afirma spre sfârşitul vieţii că
„Dumnezeu este cel care veghează” ca armonia mişcării
astrelor să fie menţinută.

Şi ajungem acum, în timp, la ceea ce a fost prezentat în
numărul trecut al revistei: la faptul că la începutul
secolului al XX-lea, pe baza cercetării spirituale proprii,
Rudolf Steiner a confirmat şi dus mai departe viziunea
eterului din Antichitate. El a arătat cum în cadrul
evoluţiei planetare eterul a devenit o configuraţie de
patru eteri care stau într-o legătură nemijlocită cu stările
de agregare; el a găsit şi legităţile care îi pun pe aceştia
în legătură cu lumea materială atât de pe Pământ cât şi
din Cosmos. Prin aceasta sistemul solar poate fi înţeles
mai mult decât ca un mecanism, el comportându-se ca
un organism ce îşi autoreglează mişcările.
Un alt aspect de mare importanţă descoperit cu această
ocazie a fost faptul că elementul căldură se află la
„graniţa dintre materialitarea pozitivă şi cea negativă”,
fiind „poarta de trecere” de la lumea simţurilor spre
lumea suprasensibilă (a se vedea figura 1).
Pe această cale a fost posibilă o completare semnificativă
a cunoştinţelor ştiinţei, evoluţia ulterioară a fizicii şi
matematicii confirmând în repetate rânduri afirmaţiile
făcute de Rudolf Steiner în „Cursul de căldură” ţinut la
Stuttgart în 19203. Acest mod riguros de abordare
fenomenologică permite înţelegerea multor procese din
lumea anorganică şi lumea vie (figura 2). Iată şi o
aplicaţie concretă în acest sens4:

„Deja s-a explicat pe ce se bazează perceperea subiectivă,
perceperea sensibilă a unei temperaturi. Noi percepem,
de fapt, diferenţa de temperatură dintre propriul nostru
organism şi mediul exterior, lucru pe care vi l-am
explicat. Dar orice percepţie se bazează în principal pe
aceea că noi suntem ceva în interiorul unui domeniu, iar
ceea ce se află în afara acestui domeniu devine percepţia

Figura 1

Figura 2

noastră. Noi nu putem să fim ceva şi simultan să
percepem acest ceva, ci întotdeauna trebuie să fim ceva
diferit de ceea ce percepem. Prin urmare, dacă percepem
sunete, nu putem să fim noi înşine sunete atât timp cât
percepem sunete. Şi dacă punem în mod lipsit de
prejudecăţi întrebarea: «Ce suntem noi atunci când
percepem sunete?», putem ajunge la concluzia: Atunci
noi suntem tocmai ceea ce reprezintă cealaltă diferenţă
de nivel. Această diferenţă de nivel (Y–X’, acţiuni sonore,
în schema din figura 25) o percepem; nu percepem Y–Y’,
fiindcă aceasta suntem noi în acest timp; noi suntem
acele procese chimice interioare din organizarea noastră
lichidă care decurg în mod regulat ca însoţitoare ale
percepţiilor noastre sonore. Ceea ce produc în noi înşine
efectele chimice conturează în lumea exterioară ceva cu
un înalt grad de regularitate. Nu este deloc lipsit de
importanţă să luăm în considerare următoarea imagine:
după cum ştiţi, corpul omenesc are numai foarte puţine
părţi cu totul solide, mai mult de 90 % fiind o coloană
lichidă. Ceea ce se petrece în organismul nostru în timp
ce ascultăm o simfonie (şi anume procese chimice foarte
subtile) alcătuieşte o construcţie minunată, total lăuntrică, de o fosforescenţă continuă. Noi devenim aici
ansamblul proceselor chimice ale unei picturi sonore. Şi
percepem lumea sonoră prin aceea că devenim în mod
chimic ceea ce este acestă lume sonoră...”
Pe baza celor de mai sus dobândim o nouă viziune
asupra elementelor chimice6: în funcţie de proprietăţile
lor fizico-chimice şi de condiţiile din ambianţă, ele se
încadrează în stările de agregare, conform legităţilor
materiale. Dar prin natura lor terestru-cosmică, ele pot fi
şi purtătoare de forţe specifice nemateriale, care le fac
utile în medicină, agricultura biodinamică etc. Iar în acest
fel avem confirmate şi cunoştinţe „tradiţionale”, prin
care, de exemplu, aurul este pus în legătură cu Soarele,
cuprul cu Venus sau fierul cu Marte. La rândul său, fierul
meteoritic al toamnei poartă valenţe mai înalte, intim
legate de acţiunea cosmică a lui Michael în lupta sa cu
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Balaurul. Este vorba de valenţe cosmic-morale către care
putem aspira şi noi.

Note

3

vol II, GA 321, Editura Arhetip, Bucureşti, 2002.
4

Să luăm de exemplu cântecul ciocârliei în comparaţie cu
aria şi vocea sopranei dintr-un oratoriu de Bach.
1

A se vedea corul gnomilor şi al silfelor din drama-misteriu
Trezirea sufletelor a lui Rudolf Steiner, prezentat în numărul
trecut.
2

Rudolf Steiner, Impulsuri spirituale pentru dezvoltarea fizicii,

5

Ibidem, conferinţa a XIV-a, Stuttgart, 14.3.1920.

Sunetele reprezentând oscilaţii (= diferenţe de nivel) de

presiune a aerului de anumite frecvenţe, care acţionează
asupra pielii şi se propagă în receptorul auditiv.
6

Conform sistemului lui Mendeleev.

Imaginaţiunea lui Michael*
Rudolf Steiner
Sonnenmächten Entsprossene,

Puteri izvorâte din Soare,

Geistesmächte , Zu Michaels Strahlenkleid

Puteri ale Spiritului, ca veşmânt de raze al lui Michael

Leuchtende,Welten begnadende
1

Seid ihr vorbestimmt vom Götterdenken.

Luminând şi binecuvântând lumile,

Sunteţi voi predestinate de gândirea Zeilor.

Er, der Christusbote, weist in euch

El, Solul lui Christos, arată în voi

Ihr, die hellen Ätherwelten-Wesen,

Voi, luminoase fiinţe ale lumilor eterice,

Menschentragenden, heil’gen Welten-Willen;
Trägt das Christuswort zum Menschen.

Sfânta Voinţă a lumilor care îl poartă pe om;
Îi duceţi omului Cuvântul lui Christos.

So erscheint der Christus-Künder

Aşa apare vestitorul lui Christos

Ihnen strahlet euer Leuchte-Wort

Lor le străluceşte Cuvântul vostru de Lumină

Den eharrenden, durstenden Seelen;
In des Geistesmenschen Weltenzeit.

Sufletelor însetate, care aşteaptă;

În timpul cosmic al Omului-Spirit.

Ihr, der Geist-Erkenntnis Schüler

Voi, discipoli ai cunoaşterii Spiritului,

Nehmt des Welten-Willens Liebe-Wort

Preluaţi în mod activ Cuvântul de Iubire al Voinţei lumilor

Nehmet Michaels weises Winken,

In der Seelen Höhenziele wirksam auf.

*

1

Primiţi îndemnul înţelept al lui Michael,
În ţelurile înalte ale sufletelor voastre.

Meditaţie rostită în cadrul ultimei conferinţe publice în seara de 28 septembrie 1924.
În manuscriptul lui Rudolf Steiner aici este „ ; ”. În varianta mai nouă în engleză este luat sensul de „ : ”.
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Marea Topită şi iniţierea
Nick Thomas
Traducere: Sebastian Stănculescu
Rudolf Steiner a arătat că Triunghiul de Aur şi Marea
Topită îi aparţin sau sunt responsabilitatea lui Christian
Rosenkreutz (1). Acest fapt se află în legătură cu Legenda
Templului, care descrie cum Hiram Abiff a construit
Templul lui Solomon şi dezastrul de la final, când Marea
Topită urma să fie realizată. O întrebare se poate naşte:
La ce se referă cu adevărat Marea Topită? Ce este ea din
perspectiva reală a ştiinţei spirituale? Această întrebare
se bazează pe o serie de aspecte înrudite cu tema: graniţele cunoaşterii care ar trebui depăşite (2), semnificaţia
curentelor lui Cain şi Abel şi o serie de probleme privind
rosicrucianismul. În rândurile care urmează, pornesc de
la presupunerea că cititorul este familiarizat cu scrierile
antroposofice, astfel că nu voi indica multe trimiteri
bibliografice.

În primul rând ne vom ocupa de curentele Cain şi Abel.
Ştim de la Rudolf Steiner că cei care aparţin de primul
curent păstrează un interes entuziast pentru munca pe
Pământ, incluzând în aceasta ştiinţa şi arta. O perspectivă
mai profundă esoterică în ceea ce îl priveşte pe Cain ne
arată că el reprezintă tipul de cunoaştere dobândită prin
forţe ale distrugerii (3), în special în domeniul egoismului uman. Uciderea fratelui său, Abel, reprezintă un
exerciţiu al acestui fel de cunoaştere, care îi poate răni
sau ucide pe cei care primesc dreptul de a se menţine în
lumile superioare sau în privinţe asemănătoare din
lumea fizică. Cain se află în legătură cu Shiva, sub
aspectul său cel mai groaznic, Ahriman. Această cale de
cunoaştere a trebuit să fie slăbită prin aceea că a fost
coborâtă în cunoaşterea modernă intelectuală, care
deţine atâta distrugere spirituală câtă este implicată în
gândirea analitică, ce „taie problemele în bucăţele”.
Pentru a ne apropia de Pragul lumii spirituale, această
metodă trebuie să fie direcţionată în afara lumii
senzoriale. Trebuie să ne dorim să devenim „păzitorul
fratelui nostru”, i.e. păstrătorii Sinei noastre superioare,

care reprezintă tot ceea ce putem fi în mod potenţial, însă
nu am devenit încă. Gândiţi-vă la un om pe care îl
cunoaşteţi şi care pare (sau este!) foarte competent în
toate sferele unde dumneavoastră nu sunteţi. E deranjant?! La Prag este necesar să fim purificaţi într-o aşa
măsură încât să nu reacţionăm în acest mod, motiv
pentru care orice cale autentică de cunoaştere este,
precum spune Olaf Åsteson în Dream-song, „lungă şi
întortocheată”. Chiar şi Christian Rosenkreutz a trebuit
să păşească pe calea lungă şi întortocheată când s-a
apropiat de Nunta chimică. În curentul lui Cain sunt cei
care încă nu şi-au purificat astralul, dar care posedă un
entuziasm fierbinte în corpul lor astral.

Curentul lui Abel reprezintă ceea ce este pur şi şi-a atins
dezvoltarea deplină pe vechea Lună. Precum seva plantei curate, fără pasionalitate, cum este descrisă în meditaţia crucii cu trandafiri: lipsită de entuziasm, fără
căldură, însă necoruptă (pură). Ea se află în legătură cu
perfecţiunea mai mare a corpului eteric. Însă are prea
puţin interes faţă de munca noastră creativă de pe
Pământ. Este asemenea unui om fără păcat, venerabil,
dar plictisitor.
Rosicrucienii vorbeau despre necesitatea de a reuni
sulphur-ul cu mercur-ul, i.e. focul cu apa. Prin aceasta ei
se refereau la nevoia de a purifica entuziasmul înflăcărat
al corpului astral, astfel încât să se poată uni cu forţele
eterice pure, oferind un spaţiu interior „Reginei din
Saba”, Sinei superioare. Sunt necesare ambele curente,
Cain şi Abel, iar armonizarea yin şi yang a entuziasmului
şi purităţii conduce, ca în înţelepciunea lui Hegel, la o
sinteză superioară în cadrul căreia poate lua naştere
Sinea superioară. Iniţierea reprezintă naşterea Eului
superior şi constituie o imagine a Misteriului de pe
Golgotha, care a fost echivalentul iniţierii colective a
întregii omeniri. Într-un anumit sens, Christos S-a născut
pentru noi toţi drept arhetipul suprem al individualităţii
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şi Sinei superioare. Acesta este idealul nutrit de către
rosicrucieni în perioada zilelor sumbre ale materialismului
aflat în creştere, ideal de a întregi Marele Templu al Lojei
Albe la încheierea actualei epoci postatlanteene. Christian
Rosenkreutz, drept conducător suprem al celor din curentul
lui Cain, cei care caută purificarea şi iniţierea, poartă
responsabilitatea pentru această sarcină. Protecţia sa asupra
Triunghiului de Aur se referă la această purificare, însă
Marea Topită face referire la ceva diferit. Iar acest fapt ne
face să ne întoarcem la Legenda Templului.

Biblia ne transmite că Solomon l-a chemat pe Hiram Abiff,
cel mai mare arhitect al timpurilor sale, să-i construiască
Templul. Dumnezeu nu i-a permis regelui David să
construiască Templul, pentru că fusese implicat prea mult
în războaiele pe care poporul său a trebuit să le poarte.
Astfel că această sarcină a căzut asupra fiului său înţelept
şi curat, Solomon. În toată gloria sa, Solomon era
reprezentantul curentului Abel şi avea nevoie ca Hiram
să preia această sarcină, cel care era atunci reprezentantul
curentului Cain. Conform legendei, Regina din Saba l-a
vizitat pe Solomon şi s-a simţit foarte atrasă de el. Totuşi,
ea şi-a dorit să îl cunoască pe Hiram şi, se pare, a fost şi
mai atrasă de acesta din urmă (Rudolf Steiner ne spune că
regele Solomon o curtase pe regină, ea convenind să îi fie
soţie la acest moment, GA 93, conferinţa din Berlin,
4 noiembrie 1904). Acest fapt a trezit în Solomon o gelozie
anume, astfel că nu l-a prevenit pe Hiram în legătură cu
un complot împotriva vieţii sale. Hiram avea trei ucenici
subordonaţi, care îi purtau pică datorită refuzului său de
a-i promova în grad, astfel că au complotat împotriva
marelui său triumf de a finaliza Marea Topită.

O„mare topită” este un potir sau un bol mare care, în
acest caz, urma să fie păstrat în sanctuarul interior. El
oferă înaltului spirit al Templului un vas, un recipient.
Însă ucenicii au amestecat compoziţia pentru finalizarea
proiectului, astfel încât totul a luat foc. Hiram a auzit o
voce care îi cerea să se arunce în flăcări, ceea ce a şi făcut.
S-a trezit în urma acestui fapt în centrul Pământului, unde
s-a întâlnit cu Tubal-Cain, înaltul maestru al prelucrării
metalelor (care este de asemenea menţionat în Biblie).
Hiram a învăţat de la acest maestru cum poate finaliza
Marea Topită şi a primit în dar un Ciocan şi un Triunghi
de Aur. Şi acest fapt ridică o punte către Christian
Rosenkreutz, care este considerat a fi o reîncarnare a lui
Hiram Abiff. O versiune a legendei ne transmite că la
întoarcerea sa din centrul Pământului Hiram a fost lovit
mortal de către ucenici, însă a reuşit să arunce Ciocanul
şi Triunghiul de Aur într-un puţ, înainte de a muri. Pe
deasupra, cuvântul mantric secret care îi conferea puterea
a fost ascuns faţă de ucenici, nefiind aflat niciodată.
De ce avea nevoie Hiram, arhitectul suprem, de instrucţiuni
suplimentare de la Tubal-Cain? Asta ne conduce spre
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natura ucenicilor. Personalitatea noastră sau Eul nostru
inferior pot fi văzute drept relaţiile dintre gândire, simţire
şi voinţă, însă de asemenea dintre sufletul simţitor,
sufletul gânditor şi sufletul spiritual. Realitatea, ni se
spune (2), constă în fiinţe şi relaţiile dintre fiinţe, astfel că
Eul nostru inferior (care este iluzoriu sub multiple
aspecte) se manifestă la început drept o interrelaţionare.
După de trecem Pragul, lăsăm în urmă Eul inferior de
cealaltă parte, pentru că gândirea, simţirea şi voinţă se
separă. Dacă totul se desfăşoară bine, Eul nostru superior
se naşte în locul a ceea ce am pierdut. Cei trei ucenici
trădători pot fi înţeleşi drept cele trei aspecte încă
nepurificate ale corpului astral, care au părăsit Eul
într-un moment critic. Câţiva paşi în autocunoaştere ne
pot conduce pe mare parte dintre noi la recunoaşterea
acestei trăiri în noi înşine. Deci Tubal-Cain l-ar fi învăţat
pe arhitect cum să echilibreze „metalele” corpului său
astral, conţinând influenţele tuturor planetelor şi astfel
găsind calea pentru a-şi purifica ucenicii. Oricum,
rezultatul acestei munci nu a fost rapid, astfel că a trebuit
să aştepte viaţa viitoare pentru a culege fructele.
Triunghiul de Aur reprezintă în esoterism echilibrul
perfect între gândire, simţire şi voinţă: purificarea
sufletului, care contituie unul din darurile oferite de
Tubal-Cain. Însă asta nu trebuie să însemne că îşi pierde
tot entuziasmul. Face referire la vechea cale de iniţiere
lăuntrică, microcosmică din miazăzi, aceasta fiind una
dintre legăturile cu ea de la începutul Tezelor antroposofice: legătura lăuntrică a sufletului este la fel de mult o
iluzie, maya, precum este şi lumea simţurilor. Hiram a
câştigat darul primit, iar astfel Christian Rosenkreutz
devine păzitorul Triunghiului de Aur drept aspect al
iniţierii lăuntrice, aflată în legătură cu timpul.
Al doilea dar al lui Tubal-Cain era Ciocanul de Aur, care
face referire la alte tipuri de legături ale vieţii noastre
sufleteşti: cele cu lumea simţurilor. Ciocanul face
trimitere la vechile Misterii nordice unde parcursul
iniţiatic îl conducea pe discipol într-un labirint al
Cosmosului, în spaţiu. Cu acest Ciocan, Hiram putea
completa Marea Topită. Unul dintre aspectele referitoare
la Ciocan este reprezentat de simbolul competenţei în
problemele practice. Astfel şi aspectul exterior al iniţierii
îi este încredinţat tot lui Christian Rosenkreutz, după
cum apare simbolic în mitul Mării Topite.

Este limpede ce implică Triunghiul de Aur: purificarea
interioară a sufletului format din trei componente. Dar
ce ni se cere ca să putem realiza efectiv Marea Topită?
Din consideraţiile de mai sus înţelegem că faptul se află
în legătură cu lumea simţurilor. Sarcina curentului Cain
este să prelucreze şi să transforme materia prin artă şi
ştiinţă. Şi era cunoscut în vechiile Misterii că artei îi
lipseşte Adevărul, iar ştiinţei Realitatea (4). Nu este
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aceeaşi situaţie şi astăzi? Ceva din arta modernă reflectă
realitatea vremurilor noastre, pe când ştiinţa – cu tot
succesul ei – încă pare înţepenită în irealitatea abstracţiunilor şi ipotezelor. Teoriile ştiinţei se odihnesc delicat în
matematici frumoase care nu spun nimic despre realitate. O carte a unui fizician de frunte, apărută cu ceva ani
în urmă sub titlul Drumul către realitate, pare să ducă
într-o cu totul altă direcţie, în pofida genialităţii
studiului. Realitatea şi adevărul sunt juxtapuse! Deci, un
aspect al realizării Mării Topite ar fi să înapoiem artei
Adevărul şi ştiinţei realitatea. „Eu sunt Calea, adevărul
şi Viaţa”, a spus Christos. El poate reda realitatea ştiinţei
şi adevărul artei, şi, de asemenea, o cale pentru fuziunea
dintre cele două. Totuşi, El caută să împlinească această
sarcină prin noi, şi nu pentru noi, astfel încât eforturile
noastre intense au o semnificaţie. În artă şi ştiinţă ne
preocupăm cu prelucrarea regnului mineral, iar
realizarea Mării Topite poate fi înţeleasă drept transformarea regnului mineral într-un potir pentru spirit. Rudolf
Steiner a fost preocupat ca produselor tehnologice să le
poată fi date forme potrivite conţinutului şi nu doar
forme utilitare. Realitatea a ceea ce este prezent în maşini
şi artefactele civilizaţiei noastre trebuie să fie pătrunse
de adevăr, altfel vom deveni tot mai desprinşi spiritual
de lumea pe care o prelucrăm industrial. Prin creaţiile
sale, arta transformă lumea minerală având consecinţe
deosebite asupra sufletului şi astfel ar trebui să poată
pătrunde adevărul. Astfel o încercare autentică de a
transforma arta şi ştiinţa noastră cu ajutorul ştiinţei
spiritului are o semnificaţie uriaşă şi o mare importanţă,
constituind începutul realizării adevărate a Mării Topite.
Ştiinţa iniţiatică este necesară pentru a realiza asta.
În Teze antroposofice, Rudolf Steiner arată că ritmul nu
constituie doar o realitate fizică, ci jumătate spirituală. În
vechile căi de iniţiere, discipolii începeau cu
transformarea ritmurilor fizice: în special respiraţia – de
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asemenea stilul de viaţă – şi datorită proprietăţilor
suprasensibile ale ritmului puteau pătrunde în lumea
spirituală. Calea noastră modernă de iniţiere începe cu
dezvoltarea unui ritm spiritual în gândire printr-o
mantră şi ajunge în domeniul fizic, astfel încât respiraţia
se ordonează datorită ei; însă viaţa noastră meditativă
poate de asemenea să ofere caracter vieţii noastre
practice pe Pământ. Nu putem vedea această trăsătură a
ritmului ca fiind modalitatea practică de a realiza Marea
Topită? Gândiţi-vă doar la modalitatea prin care
medicamentele noastre sunt produse prin potenţare
ritmică. Acest ritm ridică substanţa fizică din
medicament la nivel spiritual. Dacă ritmul poate fi adus
în artă şi tehnologie, atunci spiritul poate fi adus şi în
aceste domenii, iar potirul poate fi realizat. Legea
„vibraţiilor sincronice” despre care vorbea Steiner
apropo de tehnologia eterică este cu siguranţă relevantă.
Totuşi, „spiritul” nu este o garanţie a Binelui: şi Lucifer
şi Ahriman sunt tot spirite! Astfel această întreprindere
se cere a fi unită cu aspectul Abel pentru a atinge Binele.
Christian Rosenkreutz poartă aspectul Cain al evoluţiei
noastre, pe când Maestrul Iisus – care lucrează alături de
el – este preocupat de aspectul Abel, acela al vieţii
noastre religioase. Astfel ei îi slujesc lui Christos, Care
prin Arhanghelul Michael din fericire ne va conduce spre
ţelul umanităţii noastre autentice.

Referinţe:
(1) Rudolf Steiner, Legenda Templului (GA 93).
(2) Rudolf Steiner, Teze antroposofice (GA 26).

(3) Rudolf Steiner, Efectele dezvoltării esoterice (GA 145).

(4) Rudolf Steiner, Cunoaştere misterială şi centre de Misterii
(GA 232).
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Vidar şi gloria lui Christos
James Gillen
Traducere: Lucian Popescu
Când ne îndreptăm atenţia spre natura oricărei fiinţe
spirituale care simţim că joacă un rol în istoria şi evoluţia
noastră spirituală, trebuie să fim capabili să găsim
mărturii ale existenţei acestei fiinţe prin observarea
diferenţelor dintre acele procese pe care gândirea noastră
vie şi cunoaşterea noastră de sine le împart cu o astfel de
istorie şi evoluţie spirituală.

Atunci putem progresa de la reflecţii trezite de acea fiinţă
la prezenţa fiinţei şi apoi la fiinţa însăşi. Cercetând profunzimile lui Vidar putem ajunge să îl percepem ca pe o fiinţă
spirituală purtătoare a unui proces de transformare care
este în armonie cu devenirea lumii şi care ne sprijină,
atunci când acest proces ia naştere în noi, prin ascultarea
atentă a iminenţei creative a plenitudinii noastre, proces
care apoi, după ce este descoperit, este integrat treptat
într-o unire cu gloria care este spiritul (2 Corinteni 3:18).
Ascultarea atentă a fiinţei şi a devenirii este miezul a ceea
ce se revelează gândirii noastre vii drept percepţie a
gloriei. Faptul că lucrurile se petrec aşa pentru toţi cei care
intră în acest proces constituie recolta muncii altora, care
au cultivat terenul sufletului omenesc, pentru a pregăti
calea pentru Christos, Cel care a adus coerenţă între
ascultarea atentă a sufletului şi puterile evoluţiei, ca
punct central de echilibru al Eului nostru.

În timpul celor şase ani de trecere prin acest proces, până
la dobândirea iluminării depline şi înălţarea la rangul de
Buddha, bodhisattva Gautama a fost sub îndrumarea
atentă a sufletului angelic al lui Vidar (fiul lui Odin), a
etericului arhanghelic al lui Odin şi a ierarhiilor superioare care îndrumă dezvoltarea ordonată a omenirii
prin inspiraţiile venite de la un Spirit al mişcării al lui
Mercur1. Prin procesul de ascultare atentă întreprins de
bodhishattva Gautama, atât cauzele suferinţei omeneşti
cât şi compasiunea pentru devenirea întregii omeniri au
fost prezente în ceea ce el urma să inaugureze şi a
inaugurat în evoluţia noastră – sufletul conştienţei2, în
care lumina cunoaşterii şi îngrijirea plină de iubire se
unesc precum caduceul înaripat al spiritului.

Ceea ce a realizat Buddha a continuat să lucreze în istoria
omenirii nu numai prin contribuţiile ulterioare ale
budismului, ca o cale a înţelegerii şi compasiunii, şi prin
capacităţile care în cursul timpului pot fi dobândite de
toţi oamenii, dar şi prin dezvoltarea în continuare a
muncii comune a acestor fiinţe inspiratoare-conducătoare, care în timp au devenit o agenţie spirituală3,
guvernată în cele din urmă de către Vidar, în slujba
înnoirii fiinţei omului în şi împreună cu Christos.
În perioada noastră, prin impulsul heraldic al lui Michael
ca Spirit al timpului, putem întreprinde un proces de
ascultare atentă în cadrul sufletului conştienţei şi putem
intra în această agenţie spirituală, pentru a învinge
barierele conştienţei obişnuite şi pentru a radia lumina
plină de iubire, care altfel rămâne doar un potenţial
lăuntric, până ce liniştim furtunile haotice ale reacţiile
noastre lipsite de echilibru. Câtă vreme nu vom începe
să progresăm cu sârguinţă şi răbdare pe calea transformării într-o nestemată atotvăzătoare în cadrul lotusului
iubirii, nu vom face decât să contribuim la creşterea
poverii proprii şi colective.

La începutul secolului al XX-lea ne-au fost date, sub
egida lui Michael, instrumente pentru a recunoaşte şi
îmbrăţişa această cale de jertfire de sine şi de întregire
prin această agenţie spirituală. Cunoscând plenitudinea4,
recunoscând golurile din starea noastră obişnuită de
conştienţă prin ascultarea atentă de sine şi intrând
într-un proces de metamorfoză care radiază gloria sa în
dezvoltarea omului, toate acestea oferă certitudinea unei
plenitudini care îndrumă, îngrijeşte şi hrăneşte şi care
este sprijinită în interioritatea sa sistemică de către o
fiinţă spirituală ce poate fi găsită dincolo şi deasupra, în
spatele şi înăuntrul naturii obiective şi repetabile a lui
„pierde-te pentru a te găsi”. Prezentă în tăcere este
„puterea noastră prin martor” – Vidar.
Să privim mai îndeaproape ceea ce a fost activ în Buddha
în timpul acelor şase ani. Siddharta merge pe calea
renunţării, atât în ceea ce priveşte sufletul cât şi trupul
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său – până la limita rezistenţei omeneşti –, pentru a căuta
răspunsurile privitoare la suferinţa omenească. Putem
găsi inspiraţia căii lui Siddharta în cele două spirite
protectoare ale sale: Odin şi Vidar renunţaseră să
înainteze în cadrul ierarhiei spirituale, alegând să rămână
arhanghel, respectiv înger, pentru a-l sprijini pe viitorul
Buddha în ceea ce acesta avea nevoie ca precursor al lui
Christos5. Pe măsură ce observarea de sine a lui Siddharta
s-a intensificat odată cu procesul de automortificare,
bodhisattva Gautama a putut transforma ceea ce era
panoramă exterioară a suferinţei într-o recunoaştere
interioară a seminţelor suferinţei sufleteşti şi apoi a putut
stinge focul raportării la sine printr-o compasiune ce
radia spre întreaga viaţă; prin aceasta el a pregătit
structura sufletului conştienţei pentru omenirea viitoare6.
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adumbrind şi înzestrând acest copil încă de la naştere,
trecând prin evenimentele din Templu, de la 12 ani, şi
întinerind apoi el însuşi prin învelişurile materne
eliberate13. Ne putem gândi în continuare la posibilul său
rol din învierea lui Lazăr, când corpul eteric al lui Lazăr
a trebuit să fie menţinut, restaurat şi reconcentrat în
timpul celor patru zile ale morţii sale, şi căruia i-a fost
conferit apoi un suflet al conştienţei – pentru ca gloria lui
Dumnezeu să poată fi revelată, iar Fiul lui Dumnezeu să
poată fi glorificat prin aceasta (Ioan 11:4)14. Oare nu toate
evenimentele din viaţa lui Christos constituie gloria Sa?
Şi dacă este aşa, unde, în ce potir ar putea fi păstrate
aceste evenimente până la revenirea Sa (Ioan 21:22)?
Oare Pavel şi-a dobândit certitudinea, pe drumul
Damascului, fiind preluat în aceeaşi Nirmanakaya –
mărtoră a luminii, pentru ca toţi să poată creadă prin ea
(Ioan 1:7)?Aşa cum s-a întâmplat cu scriitorii

Rămânând pe deplin linişit sub copacul bodhi, Buddha
a primit învăţătura care va mişca de-a lungul timpului
sute de milioane de suflete omeneşti şi
care se exprimă ca glorie a iluminării.
Odată cu moartea lui Buddha, în anul
483 î. Ch.7, corpul său astral purificat a
devenit sine spirituală şi astfel a putut fi
activ ulterior ca un potir permanent al
inspiraţiei şi prezenţei sale – ca
Nirmanakaya8. De asemenea, Buddha
şi-a impregnat corpul său eteric cu
această Sine spirituală (calea octuplă) şi
prin plenitudinea compasiunii sale l-a
transformat în Spirit al vieţii. După
moartea sa, acest corp eteric a fost
păstrat şi înnobilat mai departe de către
Odin, devenind un înveliş avatar care
ocroteşte forţele eterice originare,
nedecăzute ale omenirii, înveliş care s-a
unit apoi cu Nirmanakaya9. Triada de
fiinţe care au fost îndrumătorii şi
inspiratorii lui Bodhisattva, după
iluminarea acestuia au atins un grad
superior de dezvoltare şi libertate; ele au
fost active mai departe în evenimentele
din Palestina10, tocmai prin acest
pluripotent Nirmanakaya intensificat
eteric. Prin ştiinţa spirituală am aflat
despre rolul pe care această Nirmanakaya
l-a jucat în aceste evenimente, despre
rolul său de „premergător”: trezind şi
fortificând „Eul” lui Ioan Botezătorul
(sau Înaintemergătorul) în pântecele
mamei sale, Elisabeta, în perioada celor
şase luni de sarcină11, prin întâlnirea cu
Maria; apoi apărând păstorilor pe câmp
ca o oaste de îngeri şi vestind naşterea
copilului Luca (a sufletului nathanic12),
Gerhard Reisch - Nirmanakaja - Buddha, 1962 (86 x 62 cm) HJ 02
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Evangheliilor şi cu misticii timpurilor ce au urmat, până
astăzi, şi care au luat parte la această mărturie a vieţii?
De la revelaţia păstorilor la convertirea lui Pavel şi până
la scrierea Evangheliei după Ioan – natura acestei
mărturii prin Nirmanakaya s-a fortificat în mod clar, nu
numai în intensitatea sa prin sufletul conştienţei, ci
totodată şi în ceea ce priveşte calităţile sale purtătoare de
viaţă. Pe lângă reînnoirea sa prin învelişurile materne
eliberate, când Iisus nathanic a împlinit 12 ani, înnoire
prin care a putut deveni un martor-colaborator al vieţii,
ea a fost fortificată din interior prin Michael, în sfera
Soarelui, şi prin Spiritele înţelepciunii care l-au slujit pe
Christos. Acest lucru a transformat în mod fundamental
Spiritul mişcării – reprezentat de agenţia spirituală
Buddha-Vidar-Odin – dintr-un premergător într-unul
care Îl urmează pe Christos. Gloria ce s-a menţinut, ca
martor al lui Christos, nu mai era o glorie a reflectării
lunare a celui mai mare dintre zei, ci a devenit o glorie a
Soarelui, a Fiului lui Dumnezeu. Această transformare
este evidentă în evenimentul Rusaliilor, când în atenţia
plină de aşteptare, în ascultarea tăcută a tuturor, apostolii
au primit capacitatea de a deveni martori, iar mărturia
pe care au făcut-o a străpuns inimile celor ce au înţeles
şi a condus la metanoia (Fapte 2:1 37)15.

Peste timp, administrarea acestei agenţii spirituale a
revenit lui Vidar, care treptat a putut să-şi exprime
puterile sale arhanghelice prin şcolirea în această
mărturie. Prin naşterea sufletului conştienţei începând
cu 1413, această şcolire a mărturiei a putut fi văzută în
arta Renaşterii, în dezvoltarea mişcării rosicruciene, în
istoria intelectuală a Europei şi în apariţia ştiinţei
spirituale. Putem discerne prezenţa acestei Nirmanakaya
în viaţa lui Rudolf Steiner, ca sursă a învăţurii sale, a
revelaţiei sale premergătoare celei de a doua Veniri - în
eteric – a lui Christos, a revelării gloriei spiritului în
legătură cu Christos cel viu16. În pluralitatea şi
întrepătrunderea sa în lumea spirituală, prezenţa acestei
Nirmanakaya nu este o entitate exclusivă – ea poate fi
gândită ca un focar coordonator a ceea ce poate apărea
atunci când mai mulţi oameni se adună într-un acord, ca
la Rusalii, şi îşi direcţionează strădania lor comună de
ascultare tăcută pentru a primi inspiraţia spiritului. În
acest sens, Vidar va apărea ca prietenul nostru, prin
strădania noastră comună, în metanoia transformării
spirituale, când fiecare îşi uneşte flacăra din inima sa
într-un foc comun de Rusalii, pentru binele omenirii17.
Pavel foloseşte în mod repetat termenul de glorie când se
referă la Christos ca la noul Adam şi ca la o comunitate
a acelora care trăiesc în plinătatea fiinţei Sale. Rudolf
Steiner arată că sufletul nathanic este substanţa acestei
glorii şi că Vidar este strălucirea sa. Apropierea lui
Christos aduce în învelişurile separate ale Sinei noastre
strălucirea omului întreg – aceasta este în acelaşi timp o
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vedere şi o cunoaştere a ceea ce constituie potenţialul
nostru şi totodată ne conduce spre acesta, este gloria care
arată ţelul şi oferă în acelaşi timp şi mijloacele de
ajungere la ţel. Este puterea care ne vine prin martor.

Note

Vezi S. Prokofieff, Ciclul anual ca drum de iniţiere pentru
trăirea fiinţei lui Christos (XII 1, „Misteriul lui Vidar”) – de
preferat pentru notele sale exhaustive referitoare la sursele
din Rudolf Steiner – şi GA 146-9 (13.04.1912) – Mercuric
esoteric – acelaşi spirit a inspirat-o pe Blavatski în scrierea
Doctrinei Secrete. Le putem concepe pe acestea trei
(Dynamis, Arhanghel şi Înger) conlucrând ca o triadă –
reflectată în parte în învăţătura budistă Trikaya, în care
fiecare kaya îmbrăţişează mai multe dintre planurile
acoperite de Buddha. Vezi şi GA 106 (12.09.1908) – Odin
încorporat în potirul purificat al corpurilor astral şi eteric
ale lui Buddha – continuare a învăţăturilor precedente ale
lui Odin referitoare la Misteriile popoarelor germane.

1

„Ceea ce străluceşte şi radiază ca element etern în suflet …
miezul conştienţei omeneşti, sufletul din suflet” GA9 – cu
alte cuvinte, sufletul conştienţei … în glorie.

2

Prin agenţie spirituală înţeleg un adăpost suprasensibil al
zeilor pentru o deconstruire ordonată a limitelor conştienţei
fragmentate, percepţia direcţiei de aliniere cu plenitudinea
arhetipală şi mijloacele prin care poate avea loc
reconstrucţia în cadrul acestei plenitudini – fără pierderea
integrităţii Eului în timpul acestei transformări metamorfice.
Atât aceasta, cât şi triada fiinţelor sunt prezente în tabloul
lui Gerhard Reisch, „Nirmanakaya”.

3

În Cunoaşterea lumilor superioare şi dobândirea ei, GA10,
Rudolf Steiner reînvie pentru timpul nostru partea esenţială
a căii deschise de către Buddha şi dezvoltată ulterior în
cercurile rosicruciene. În Filosofia libertăţii, GA 4, procesul
eliberării din Samsara şi originea unor acţiuni morale noi, în
afara determinismului (mukti), este congruent cu experienţele posibile prin cele două părţi ale cărţii.

4

GA130 (17.06.1912). Sămânţa Kalos (frumoasă, nobilă,
bună) pusă în suflet de îngrijitorul Sinei (prin calea octuplă)
este fiul lui Marte (Matei 13:37) care trebuie trezit pentru
găsirea lui Christos (Ioan 12:34).
5

Procesul desfăşurat pentru atingerea transfigurării de
Buddha şi pentru naşterea sufletului conştienţei a necesitat
cooperarea triadei centrale (Vidar, Odin şi Mercur/Dynamis)
şi a celorlalte fiinţe ierarhice care au participat la acest
process. Însă Vidar, ca înger al lui bodhisattva Gautama, a
trebuit să medieze toate aceste fapte în relaţie cu miezul cel
mai lăuntric al unei conştienţe omeneşti care trece prin
această transformare, şi prin aceasta i-a făcut posibil lui
Vidar să dezvolte o facultate care să aducă sufletelor
omeneşti posibilitatea de a fi martore la calităţile
fundamentale pe care le-a dobândit Buddha şi la ceea ce a
inspirat şi condus la această realizare – calităţi care în cursul
timpului vor deveni accesibile întregii omeniri. GA 114
(16.09.1909): „Trebuie ca acum să ne dezvoltăm noi înşine
6
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într-un mod care să elaboreze mai departe facultăţile
dobândite pe deplin pentru prima dată în încarnarea în care
Bodhisattva a devenit Buddha.”

13.10.483 î. Ch., când Uranus şi Saturn se aflau într-o opoziţie
perfectă (GA 140, 12.02.1913). Rudolf Steiner s-a născut cu nodul
lunar aliniat exact cu această opoziţie. Buddha s-a îndepărtat
când Arhanghelul solar Michael şi-a început regenţa. Însă deja
în calea de mijloc răspândită de Buddha şi în ceea ce mai târziu
Aristotel a adus ca Golden Mean, putem vedea echilibrul dintre
extreme sau opuşi şi unitatea superioară din cel care îşi conduce
singur eliberarea din propria închisoare, ceea ce caracterizează
apariţia calităţii de înviere, inerentă în agenţia spirituală. Când
Michael şi-a asumat din nou regenţa, începând cu 10 noiembrie
1879, Soarele era aliniat exact cu poziţia pe care o avusese de la
moartea lui Buddha.
7

8

GA 110 (18.04.1909).

Este important de notat faptul că în timpul vieţii sale Odin
a trăit deja în învelişurile astral şi eteric purificate ale lui
Buddha (vezi nota 1) şi, de asemenea, a asigurat păstrarea
corpului eteric al lui Buddha după moartea acestuia
(GA 105 – 16.08.1908), astfel că putem deduce de aici că prin
acest act Odin a transformat acest corp eteric într-un înveliş
avatar permanent, la fel cum, de exemplu, corpul eteric al
lui Sem a fost păstrat şi reprodus de către un avatar care l-a
locuit şi folosit apoi de către Melchisedec pentru a-l întâlni
pe Avram (GA109, 7.03.1909). Acest corp eteric conţine
amintirile din viaţa lui Buddha, iar reflectarea sa poate fi
văzută când Iisus a împlinit 24 de ani şi a vieţuit mizeria şi
suferinţa omenirii (GA148, 4.10.1913) şi în diferite locuri din
Evanghelia după Ioan (nunta din Cana: compasiunea
mamei, cele şase vase cu apă (unul pentru fiecare an din
transformarea lui Bodhisattva); scrierea pe pământ în
evenimentul cu femeia adulteră – oglindind evenimentul
anterior iluminării, în care Buddha atinge pământul când
este ameninţat de oastea demonilor – „cine este martorul
tău” – iar aceasta este în legătură cu inspiraţia primită din
Nirmanakaya de către Ioan Botezătorul şi legătura sa
ulterioară cu Lazăr-Ioan (în învierea lui Lazăr şi în
conceperea Evangheliei sale). O Nirmanakaya poate fi
concepută ca o agenţie spirituală cu radierea interioară a
învăţăturii lui Buddha, calităţile unui templu sacru şi un
vortex de transformare metamorfică – toate aceste calităţi
pot fi găsite în tabloul lui Gerhard Reisch, „Nirmanakaya”.

9

Aceeaşi triadă de fiinţe care a lucrat cu Buddha a
continuat, ca o companie cu asociere liberă, să lucreze cu
Nirmanakaya intensificată prin învelişul eteric al lui
Buddha înnobilat de Odin, care s-a unit treptat cu forţele
eterice nedecăzute ale omenirii.
10

Când sarcina împlineşte şase luni creierul copilului începe
să se dezvolte rapid. Este momentul în care Nirmanakaya a
trebuit să intervină pentru a modela creierul lui Ioan, pentru
ca acesta să fie un instrument potrivit pentru exprimarea
ulterioară a puterii sale spirituale prin Eu. În GA 114
(20.09.1909) aflăm că Nirmanakaya nu a fost activă numai
ca inspiraţie, ci şi în substanţa fizică. Numai cele trei fiinţe
puteau să facă posibil acest lucru, pentru că Dynamis
modelează creierul, arhanghelii sunt activi în corpul eteric,
11
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iar îngerii sunt legaţi cu iniţierea prin elementul apă, pentru
care Ioan trebuia să fie pregătit.

12
Dacă examinăm cu atenţie cuvintele Apostolului Luca
2:13: cu îngerul, brusc (Spirit al mişcării), a apărut o oaste
de îngeri deasupra păstorilor (arhangheli) înveştmântată în
Nirmanakaya: Gloria celui mai mare dintre zei (nirvana) şi
pacea în inimile oamenilor cu bunăvoinţă (maitri) de pe
Pământ.

Prokofieff, op.cit.; GA 114 (18.09.1909). În GA 141
(22.12.1912) Nirmanakaya s-a unit cu corpul astral al lui
Iisus nathanic – însă anterior, în GA 123 (4.09.1910), Buddha
era activ în corpul eteric al lui Iisus nathanic. Ultima
indicaţie poate fi înţeleasă în legătură cu corpul eteric
înnobilat de către Odin.
13

Odin era în legătură cu Misteriile vieţii din Atlantida,
această înţelepciune a curs în munca sa cu popoarele
germanice şi cu Buddha (GA 106, 12.09.1908), iar aceasta
poate sugera legătura sa cu aceeaşi triadă de fiinţe în
învierea lui Lazăr, care anterior lucrase cu Ioan Botezătorul.
Poate fi, de asemenea, justificat să considerăm că
Nirmanakaya apare în Ghetsemani (Luca 22) pentru a
depune mărturie pentru suferinţa omenirii şi să-L întărească
pe Christos Iisus în hotărârea Sa.

14

Prokofieff, op.cit., – la nota 83 prezintă discursul
Theodorei, din prima dramă-mister, care indică această
mărturie prin cuvintele: Christos a trăit odată pe Pământ şi
de la El vine viaţa... Replicile la învelişurile lui Christos Iisus
au continuat să sporească capacităţile marilor figuri din
istoria creştinismului şi care astfel puteau să vorbească din
experienţă directă şi nu doar din tradiţie – GA 109
(11.04.1909); Nirmanakaia oferea mărturie, observare
personală a ceea ce trăia atât de direct în aceste învelişuri
pline de graţie divină. Vidar a preluat întreaga responsabilitate pentru lucrul cu Nirmanakaya – treptat, în timpul
aşteptării tăcute a noii sale misiuni – din zorii epocii
sufletului conştienţei până acum, la a doua Venire a lui
Christos – când Nirmanakaya a devenit mărturia de Rusalii
a lui Christos cel viu.

15

GA 130 (19.09.1911), „forţele spiritual ale lui Buddha au
fost încorporate în evenimente legate de cele mai înalte
individualităţi privind Misteriul de pe Golgotha… dacă
privim la stadiile progresive ale întregii dezvoltări
spirituale, vedem că Buddha, care s-a sacrificat în focul
iubirii, este inspiratorul ştiinţei noastre spirituale”.
16

GA121 (17.06.1910). Efort asiduu pe calea transformării
spirituale în sufletul conştienţei, odată ce focul iubirii
iluminează inima şi se extinde către alţii – este ceea ce îl face
pe Vidar să se apropie. Este ceea ce transformă darurile lui
Buddha şi munca zeilor întru revelarea întregului om din
noi, atunci când îl întâlnim în alti oameni.

17

All pictures mineral pigment on paper by Gerhard Reisch
(1899-1975).
Printed with kind permission © Gerhard Reisch Stiftung.
Nussbaumweg 5, 88699 Bruckfelden, Germany.
Telefon: + 49 (0)7554 989 9979 Telefax: + 49 (0)7554 989 9981
Email: post@gerhardreisch.com Inet: www.gerhardreisch.com
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Evenimente interne şi internaţionale
Sanda Dale

Simpozionul de tineret
„Cutreier”, Simeria Veche

„Antropologia antroposofică”,
Centrul Corabia,
Bucureşti

Evenimente cu
Yeshayahu Ben-Aharon,
Bucureşti

Vară, cald, soare, vacanţă, bucurie de a trăi împreună cu natura apogeul deschiderii
către înalturi, cam aşa ne-am petrecut vremea de la ultima „întâlnire”, în numărul
de Sânziene. Odată cu apropierea toamnei experimentăm coacerea şi adunareaîmpreună pentru a împărtăşi din fructele pârguite de-acum ale verii, iar impulsul
lui Michael ne îndeamnă a pune ţara la cale pentru perioada care urmează. Deoarece
în acest an sărbătorim pe 20 septembrie 100 de ani de la punerea Pietrei
Fundamentale a primului Goetheanum, trebuie să purtăm în suflete faptul că tot
ceea ce se întâmplă acum, toate roadele pe care le culegem şi iniţiativele pe care le
avem sunt, într-un fel sau altul, legate de sămânţa din altă lume pusă atunci de către
Rudolf Steiner la temelia a tot ce înseamnă de fapt muncă antroposofică.
Evenimentul central al verii a fost Simpozionul internaţional de tineret „Cutreier”,
desfăşurat la Simeria Veche între 22-31 august.

La început de toamnă (2-6 septembrie), la Centrul de Pedagogie Curativă „Corabia”
a avut loc cea de a VIII-a ediţie a Simpozionului cu tema „Antropologia antroposofică – bază a unei arte pedagogice vindecătoare”. Dr. Gheorghe Paxino a
conferenţiat timp de cinci zile pe tema ,,Practica cunoaşterii de sine ca bază pentru
demersul pedagogic în epoca internetului şi a smogului electromagnetic”, iar
doamnele Helga–Veit Loerwald şi Hadwig Keser (Germania) au susţinut părţile
artistice şi de mişcare.

Tot la început de septembrie, la invitaţia ramurii de tineret l-am avut printre noi pe
dr. Yeshayahu Ben-Aharon (Israel), care a susţinut în Bucureşti şi Timişoara
conferinţe legate de teme provocatoare şi actuale pentru societate şi a coordonat
seminare pe baza experienţei acumulate prin munca sa din ultima perioadă în Israel,
Statele Unite, Scandinavia, Marea Britanie şi alte ţări din Europa.

Yeshayahu Ben-Aharon este doctor în filosofie, specializat în goetheanism,
fenomenologie, antroposofie şi are în centru preocupărilor sale evoluţia conştienţei
umane în domenii din cele mai diverse: ştiinţă, social, spiritual şi desfăşoară o bogată
activitate de lector şi activist social. Conferinţele şi seminarele din Bucureşti (6-8
septembrie şi 13-15 septembrie) au avut ca teme „Evenimentul christic al secolului
al XXI-lea“, „Yoga socială şi cognitivă“ şi „Şcoala pentru ştiinţa spirituală”, în timp
ce timişorenii (în 11-12 septembrie) au abordat împreună cu dr. Ben-Aharon
subiectul: „Noua conştienţă a lui Christos – dezvoltarea spirituală a comunităţilor
umane, oportunităţi şi dificultăţi.“

Între 13-15 septembrie a avut loc la Oradea (Băile Felix) Simpozionul de aprofundare
a orelor de Clasă de la a XIII-a la a XV-a. Simpozionul a înglobat şi un seminardiscuţie pe tema metodelor, mijloacelor şi manierei în care fiecare dintre noi
abordează meditaţia asupra mantrelor orelor de Clasă. La activităţi au participat
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lectori şi membri de Clasă din Oradea, Timişoara, Bucureşti şi Cluj-Napoca.
Simpozionul a prilejuit şi o nouă întâlnire a Cercului de ştiinţe unde s-au dezbătut
subiecte legate de tehnica morală (în pregătire pentru întâlnirea cu Nick Thomas din
octombrie), fracturarea hidraulică şi forţele care stau în spatele acestora, precum şi
a efectelor lor complexe asupra lumii în care trăim cu toţii.

Timişorenii au strâns rândurile şi au organizat între 20-21 septembrie în cadrul
Simpozionului de Michael şi Adunarea generală extraordinară a SARRT, care a avut
ca scop principal „strângerea rândurilor” la propriu, din impulsul de a porni
împreună şi mai hotărâţi pe drumul anevoios şi frumos al includerii antroposofiei şi
a roadelor sale în cultura contextului social în care ne aflăm. Evenimentul a fost
organizat de Grupul de susţinere a SARRT.

Pe lângă manifestările care vor avea loc în toată ţara cu ocazia sărbătorii lui Michael,
care în acest an este specială, o suită de alte evenimente importante se va desfăşura
în perioada care urmează. Astfel, între 3-6 octombrie îl vom avea ca invitat pe Nick
Thomas (Marea Britanie), care şi-a adus o contribuţie importantă în dezvoltarea
Secţiunii de Ştiinţe a Societăţii antroposofice şi a mişcării antroposofice din Marea
Britanie. Dl Thomas va conferenţia la Bucureşti, oprindu-se asupra unor subiecte
foarte interesante şi foarte actuale, care fac şi subiectul cărţii sale: Bătălia pentru lumea
eterică. Tehnica morală şi tehnologia eterică. Simptome apocaliptice. Un alt eveniment mult
aşteptat este seria de seminare şi conferinţe susţinute de Thomas Mayer (autorul
cărţii apărute şi în limba română sub titlul Salvaţi fiinţele elementale!). Între 21-22
octombrie, dl Mayer va susţine un seminar la Sinaia, cu tema „Vieţuirea fiinţelor
elementare”, iar între 23-24 octombrie la Bucureşti se vor susţine conferinţe şi
seminare având ca subiect „Comunicarea cu îngerii”. Amănunte privind
organizarea şi participarea la aceste evenimente vă vom oferi în curând, odată cu
finalizarea programului. Toate informaţiile se vor găsi cât de curând şi pe site-ul
Societăţii, www.antroposofie.ro.

Goetheanum Meditation Initiative Worldwide
Network Conference

Gheorghe Paxino

În cadrul activităţilor Şcolii Superioare de Ştiinţă Spirituală a avut loc între 4 şi 7
iulie 2013 la Goetheanum un simpozion despre meditaţie. Aceasta a reprezentat a
patra întrunire a unui grup tot mai extins de persoane dispuse să prezinte initiative
semnificative şi experienţele rezultate din practicarea meditaţiei ce are la bază
antroposofia.

Au participat aproape 180 de persoane, pe bază de invitaţie nominală. Programul a
inclus în fiecare zi grupe de lucru privind mantrele unor ore de Clasă, grupe de lucru
tematice şi practice. În plen, seara, au fost susţinute
conferinţe urmate de discuţii; acolo au fost prezentate şi
iniţiative provenite nemijlocit din munca meditativă. Au
mai fost prevăzute şi şase secvenţe temporale de „Panel”,
în cadrul cărora o parte dintre participanţi au avut ocazia
să expună – sub forma unor scurte referate – aspecte din
experienţa proprie; Marius Gabor şi Gheorghe Paxino
şi-au adus şi ei contribuţia aici, ca şi Dirk Kruse, care mai
participase la unele din întrunirile anterioare.

Remarcabil pentru acest simpozion foarte reuşit, care îşi
aduce o contribuţie semnificativă la impulsionarea muncii

Simpozion Clasă,
Oradea
Adunare Generală
SARRT

„Tehnica morală” cu
Nick Thomas, Bucureşti

Seminare despre „fiinţele
elementare” Thomas Mayer,
Sinaia şi Bucureşti
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cu caracter esoteric din cadrul Societăţii antroposofice şi nu numai, este şi faptul că
printre organizatorii de la Dornach s-a aflat profesorul de fizică cuantică de renume
mondial, Arthur Zajonc. Din initiativa sa a fost fondat la nivel universitar în America
Mind and Life Institute for Contemplative Studies. În cadrul acestuia se urmăreşte
evaluarea riguros ştiinţifică şi integrarea tuturor practicilor meditative, inclusiv a
celor din contexte confesionale. La bază stau însă în principal meditaţia budistă şi
cea specific-antroposofică; şi Dalai Lama participă personal la această muncă. Peste
17 000 de oameni, printre care şi antroposofi, s-au afiliat acestei mişcări. (Vezi Robin
Schmidt Umfassender Mensch werden, în „Anthroposophie weltweit”, nr. 6, 2012.)
(www.mindandlife.org). Faptul că în multe facultăţi americane, de toate profilele(!),
a fost introdusă şi disciplina „studii contemplative” ne arată ce importanţă a căpătat
această temă (şi) la nivel academic. Anul acesta, între 10–13 octombrie, va avea loc
şi în Europa un Mind and Life Symposium for Contemplative Studies, la Berlin
(www.europeansymposium.org). Meditaţia începe să ocupe un loc tot mai important
în viaţa omului modern care vrea să se confrunte în mod conştient cu provocările
contemporane.
Chiar dacă luăm în considerare numai evenimentele relatate mai sus, putem constata
cu bucurie: la sărbătorirea din acest an a 100 de ani de la punerea Pietrei
Fundamentale a „clădirii ioaneice”, a primului Goetheanum. (Punerea Pietrei
Fundamentale a primului Goetheanum, când Rudolf Steiner a rostit pentru prima
oară Tatăl nostrum inversat, a avut loc la 20 septembrie 1913), antroposofia, ca factor
existenţial al cuturii prezentului, a mai făcut un pas important în a sluji omenirii.

Eveniment Nick Thomas

Eveniment Thomas Mayer

Nick Thomas va susţine pentru publicul larg trei
conferinţe şi un workshop, după cum urmează:

Thomas Mayer va susţine două ateliere pentru prietenii
din România:

Vineri, 4 octombrie
19:00 – 20:30 Conferinţă: Geometria proiectivă ca
geometrie a spaţiului şi „antispaţiului”.
Sâmbătă, 5 octombrie
09:45 – 11:15 Conferinţă: Mişcarea lemniscatică din
sistemul solar.
12: 15 – 13:15 Conferinţă: Tehnica morală şi tehnologia
eterică.
15:00 – 16:30 Workshop: Tehnologie morală (I).
17:00 – 18:30 Workshop: Tehnologie morală (II).
Duminică, 6 octombrie
10:30 – 11:45 Oră de Clasă (doar pentru membrii cu carnet
albastru).
12:00 – 13:00 Discuţie cu membrii de Clasă (doar pentru
membrii cu carnet albastru).
Participare: 10 lei/eveniment (70 lei întreg programul)

Luni şi marţi, 21-22 octombrie 2013

Workshop meditativ de lucru cu fiinţele elementare în
Munţii Bucegi.
Evenimentul se va desăşura la Sinaia printr-o serie de
activităţi în natură. Cazarea se poate organiza la prieteni
sau cu circa 35 lei pe noapte/persoană.
Miercuri şi joi, 23-24 octombrie

Workshop de meditaţie la Bucureşti.
Costuri evenimente: 120 lei/atelier sau 200 lei per întreg
evenimentul.
În preţ nu sunt incluse cazarea şi masa.

Eveniment

15 / Antroposoﬁa

Gânduri despre Simpozionul pentru tineri
„Cutreier” – pe calea experienţelor
Bogdan Szabo

Mă plimb pe pământ,
enigmă-n cuvânt,
făptură în haină,
o taină în taină,
când miez, când veşmânt.
Mă plimb pe pământ
subt ceruri de gând.
Prin dumnezeul Vânt
bate aripa
seminţei ce sunt.
(Lucian Blaga)

În acest an, ajunşi la a zecea ediţie, ne-am propus să
cutreierăm împreună prin spaţii ale sufletului, ale
socialului şi ale naturii, ajungând astfel de la noi înşine
la meditaţie şi cercetare spirituală. Simpozionul pentru
tineri de la Simeria Veche a avut loc anul acesta în
perioada 22-31 august 2013 şi a inclus o excursie pe
Retezat în perioada 26-28 august. Ni s-au alăturat în
această iniţiativă Dirk Kruse din Germania şi Constanza
Kaliks, Elizabeth Davison şi Lisa Seidel, Secţiunea
internaţională de tineret de la Goetheanum (Elveţia). În
acest an, simpozionul a adunat 50 de participanţi şi
organizatori atât din România, cât şi din ţări precum
Germania, Brazilia, Polonia, Noua Zeelandă, Marea
Britanie (Scoţia) şi Olanda. A inclus un atelier comun de
observaţii sufleteşti cu Dirk Kruse, seminare de discuţii,
ateliere de lucru ca: modelaj în lut (Ioana Viscrianu) şi
artă biografică (Camelia Oprea), dialog despre intenţiile
interioare şi ceea ce vine dinspre lume (Constanza Kaliks
şi Lisa Seidel), astronomie şi cunoaşterea stelelor din
perspectiva vechilor egipteni (Bogdan Szabo), arta
teatrului – exerciţii de fantezie (Ioana Fărcăşanu şi
Alexandru Ceplinschi), precum şi exerciţii de gimnastică
Bothmer (Elena Alexa şi Alexandru Ceplinschi), euritmie

(Flavia Tomescu), în permanenţă însoţiţi de muzică şi
iniţiative libere.

Descrierea atelierelor

Atelierele au constituit oaze de creaţie, reflectare,
experimentare şi dialog. La atelierul de teatru şi expresivitate, am căutat prin vorbire şi mişcare propria expresie
în raport cu celălalt. Teatrul are darul de a ne purta prin
experienţe. Aşa ne-a venit ideea să cutreierăm pe acest
roib năzdrăvan, lăsându-ne frâiele libere. Locul în care
am descălecat a întrecut orice plăsmuire a imaginaţiei,
căci fiecare dintre noi a atins dimensiunea inspirată a
celuilalt. Am văzut cum ia naştere înaintea noastră o altă
lume – univers nou-creat, fantastic şi adevărat. Am
descoperit creativitatea ca un izvor ţâşnind dintr-un
munte ascuns. Tot ce avem de făcut este să nu încetăm
niciodată urcuşul.
La atelierul despre astronomie din perspectiva Egiptului
antic, participanţii au căutat în ei înşişi veneraţia cu care
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vechii egipteni primeau fiecare răsărit de Soare. Dacă în
mitul lui Isis şi Osiris putem afla ceva despre astrul Sirius
şi despre constelaţia Orion, aceasta nu era o corelaţie
lipsită de importanţă, ci avea de-a face cu întreaga
atitudine sufletească a omului de atunci. Egipteanul nu
reflecta intelectual asupra acestor lucruri, ci le extrăgea
din contemplarea ani de-a rândul a cerului înstelat. S-a
încercat reconstituirea unui sistem solar care să pună în
evidenţă fazele Lunii, conjuncţii şi opoziţii între planete,
cercul zodiacal etc. Soarele urca pe cerul pământesc,
după cum apărea pentru egipteni sub înfăţişarea lui
Khepri, Ra sau Atum, pentru a se cufunda apoi în
întunericul subpământesc, unde era condus de Seth prin
lumea şarpelui Apep. Pe parcursul celor cinci întâlniri,
s-a conturat o mică reprezentaţie, însoţită în ultima zi de
apariţia simultană a patru curcubee, ca legământ între
Cer şi Pământ.
Atelierul de modelaj a mers de la modelaj în lut la modelaj
sufletesc în întâlnirea cu celălalt, încheindu-se cu un
seminar de artă biografică. Am făcut o călătorie interioară
către originile laitmotivelor vieţii noastre, lăsându-le apoi
să se întâlnească artistic între ele în desen social în doi şi să
se transforme sau să se vindece pe această cale.

Atelierul despre dialog a plecat de la a experimenta prin
gândire individualitatea şi lumea, punctul şi periferia,
linia şi curba. Am vorbit despre Nicolaus Cusanus (14011464), cunoscut pentru scrierile sale profund mistice
despre creştinism. El considera că în gândirea simplă
omul trebuie să trateze constant cu opoziţii, dar acest
lucru nu este posibil atunci când vorbeşti despre
divinitate. Pentru a ajunge cu gândirea la divinitate,
trebuie ca opusurile să devină unul. Unu devine astfel
cel mai mare număr dintre toate. În următoarele zile de
seminar am vorbit despre aspectele care dau
individualitatea, aspectele care dau umanitatea, iar în
ultima zi am argumentat pro şi
contra pe două teme sociale care
ne provoacă (mutilarea organelor genitale la femei şi
răzbunarea sângelui), încercând
să ne întrebăm despre justeţea
acţiunilor noastre în raport cu
lumea.

Jurnal de călătorie

Sub mottoul „Cutreier”, inspiraţi de poezia lui Lucian Blaga,
am pornit în călătoria noastră în
seara de 22 august întrebându-ne ce ne poartă în această

Evenimente

cunoaştere. Imaginea de la care am plecat a fost povestea
lui Parsifal, hoinarul în căutarea Graalului. Ghidaţi în
mişcare de Elena şi prin exerciţii cu Alex am pus în mijloc
o părticică din natură, reprezentativă pentru ceea ce
suntem noi acum şi ce dor ne aduce împreună.

În prima zi de simpozion Elena şi Alex au deschis spaţiul
cu exerciţii din gimnastica Bothmer. A urmat apoi o
prezentare a unui exerciţiu-joc ce urma să aibă loc pe tot
parcursul simpozionului, exerciţiul Îngerului păzitor.
Fiecare dintre participanţi şi organizatori îşi scria numele
pe un bileţel, iar numele erau extrase apoi în mod aleator,
fiecare dintre noi devenind invizibil, anonim, Înger
păzitor pentru o altă persoană. Astfel am ajuns pe tot
parcursul simpozionului să facem gesturi frumoase,
tăinuite, pentru persoanele pe care le aveam în grijă.
Călătoria noastră sufletească a început fiind condusă de
Dirk cu reflectări asupra gândirii şi amintirii. Ne-am luat
ca temă un gând – Cine sunt eu? Ce aş vrea să ştie celălalt
despre mine? – şi o amintire – amintirea sentimentului
de acasă. Pe baza acestora ne-am întrebat: Ce se întâmplă
când gândesc/îmi amintesc? Cum e gândirea/amintirea? Cum e timpul atunci când gândesc/îmi amintesc?
Cum e sentimentul care vine cu gândirea/amintirea?
Cum e caracterul gândirii/amintirii? Are acesta o
demnitate, cum e aceasta? Putem compara procesul de
gândire cu cel de amintire? Care este diferenţa? A urmat
apoi o dezbatere a exerciţiului în grupe mici de lucru. În
a doua parte a zilei participanţii s-au împarţit în grupe
de lucru de atelier, în funcţie de opţiunea fiecăruia.
A doua zi, după dezmorţirea prin jocuri de gimnastică
cu Alex şi cântec cu Ioana am continuat procesul de
cunoaştere cu Dirk, concentrându-ne asupra spaţiului
social dintre noi. Tema a fost conştienţa pentru spaţiul
dintre, acela al împrejurimilor, şi pentru ceea ce se
coboară acolo din viitor. Pentru aceasta Dirk ne-a propus
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să experimentăm împreună cântând. Am experimentat
prin cântec trei spaţii diferite. Ne-am întrebat ce se
creează în spaţiu prin cântecul nostru. Ce s-ar întâmpla
în social dacă s-ar crea fiecare dintre aceste spaţii pe care
noi le-am experimentat prin cântec? Ar ajuta procesul
social? L-ar paraliza? Am dezbătut experienţele pe grupe
de lucru. Ziua a continuat cu în procesele de atelier.
Seara am făcut un foc de tabără cu cântec şi voie bună.

Ultima zi înainte de excursia pe munte a fost deschisă de
Alex şi Elena prin ritmuri. Ioana a continuat armonizarea
prin cântec. Sub îndrumarea lui Dirk am continuat
procesul de cunoaştere a spaţiilor, îndreptându-ne atenţia
asupra naturii. În acest sens ne-am luat primul exerciţiu
meditativ propus de Rudolf Steiner din Cum se dobândesc
cunoştinţe despre lumile superioare?: creşterea şi ofilirea.
Comparând plantele verzi cu cele uscate ne-am întrebat:
Ce sunt vitalitatea, sentimentul, demnitatea, caracterul a
ceea ce ne apare în procesul meditativ? Dacă am exprima
toate aceastea printr-un gest, cum ar fi acesta? Dar
printr-un sunet, cum ar suna acesta? După aceea, am
observat meditativ un loc luminos cu nişte copăcei
delicaţi, încercând să vedem imaginativ forţele delicate,
apoi să simţim inspirativ forţele sufleteşti ale locului şi
la sfârşit să experimentăm, într-un mod intuitiv, cum este
să fim acel loc. S-au împărtăşit experienţe în grupe de
discuţii şi procesele de atelier au continuat şi a treia zi.
Seara s-a încheiat cu prezentarea atelierului de lut,
prezentarea unei scurte piese de teatru improvizate de
participanţii atelierului de teatru şi a unei scurte partituri
de operă cu care ne-a încântat Andreea acompaniată de
Mihai şi Cristina.

În dimineaţa zilei de 26 august am pornit călătoria
noastră pe munte. Am luat cu noi sfaturile de a fi atenţi
pe drum: să experimentăm profund forţele, sentimentele,
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prezenţa din natură şi să ne
gândim ce poveşti am putea scrie
din diferitele experienţe de pe
munte. Natura de la înălţimi ne-a
copleşit într-un fel armonios,
chiar până în mici detalii. Am
plecat de la Râuşor în sunet de
cântec şi am înnoptat la cabana
Genţiana (1672m altitudine). A
doua zi am continuat călătoria
ajungând până pe Vârful Bucura
şi coborând la lac. A treia zi
ne-am întors şi ne-am împărtăşit
experienţa pe Retezat, o experienţă transformatoare, în urmă
căreia ne-am consolidat ca grup.
Am început să avem încredere
unii în ceilalţi şi au încolţit în noi seminţele unei
înţelegeri noi. Impresii:

„Nu cred că-mi amintesc viaţa în afara grupului; nu-mi mai
amintesc ce făceam înainte.”
„Pare că a trecut atât de mult, ce am făcut înainte de asta? Ce
vom face după? E ca o întoarcere acasă.”

„Când coboram spre Bucura am realizat că m-am pierdut,
pentru că pe drum nu mai gândeam, doar observam. Eram
pierdut, cumva suspendat şi am avut sentimentul că nu ştiu
nimic şi că sunt total ignorant.”
„Călătoria pe munte a fost bună pentru mine pentru că sunt
mândră de mine. Nu stiu de unde a venit curajul, dar a fost
un sentiment profund. Vreau să vă mulţumesc tuturor.”

„Când eram acolo sus am fost uluită de peisaj şi m-am simţit
ca acasă. Nu am simţit nevoia de cuvinte. Era ceva diferit. Am
primit atât de mult şi sunt foarte recunoascătoare. Mulţumesc
întregului grup pentru cutreierat, sper să mă mai pot întoarce
la viaţa mea, care e diferită acum.”
„Am mai fost pe Retezat de multe ori, de data asta m-a
surprins mai puţin peisajul, cât voi toţi. Nici nu mi-am
imaginat că 45 de persoane au fost pe munte şi peste 30 au
ajuns pe curmătura Bucurei. Mi se pare incredibil.“
Am încheiat ziua cântând împreună acelaşi cântec cu
care am pornit călătoria noastră pe munte: „We Shall
Overcome”, atât de mândri că am biruit şi ne-am lăsat
purtaţi unii de ceilalţi.

Ziua a şaptea de simpozion a fost deschisă de Flavia cu
exerciţii de euritmie. Camelia a introdus un exerciţiu de
autocunoaştere în care ne exprimam, în grupe de câte
doi, limitele personale şi porţile deschise de acestea.
Pentru prima dată a apărut în grupele de discuţii ideea
de „open space” şi întrebarea cum putem crea acest
spaţiu deschis în social. Cum putem deschide spaţiul
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înţeles, şi simt nevoia să păstrez acest sentiment cât pot eu de
mult până când devine de neverbalizat. Aş vrea să merg în
lume cu acest sentiment şi să îl împărtăşesc şi cu alţii.”
„Întrebarea cu care am venit aici a fost ce este fericirea şi unde
o pot găsi. Întrebarea mea şi-a găsit răspunsul, am găsit
fericirea aici.”

dintre noi, cum putem să ne întâlnim în mod autentic,
nu doar în cadrul simpozionului, ci şi în afara lui, în viaţa
de zi cu zi? Acestea au fost doar câteva dintre întrebările
participanţilor. Atelierele de lucru s-au continuat şi seara
s-a încheiat cu night café.
Ultima zi de simpozion ne-am petrecut-o observând
natura. Am mers la rezervaţia dendrologică din Simeria,
am analizat şi comparat plante. În a doua parte a zilei am
făcut desen social. Câţiva dintre participanţi au avut
iniţiativa unui teatru senzorial şi ne-au purtat pe un
drum iniţiatic cu ochii închişi. Dincolo de experienţa
senzorială cu totul nouă, am învăţat câte ceva despre
felul în care credem, avem încredere şi cum ne lăsăm
purtaţi în experienţă. Seara s-a încheiat în ritmuri de
chitară.
La final, în ziua de plecare, înainte de plen, l-am luat pe
celălalt ca subiect meditativ. În grupe de câte doi am
făcut ghidaţi de Dirk într-un exerciţiu în care am
experimentat iubirea pentru celălalt, fie că celălalt este o
persoană, organizaţie, o plantă, un animal sau alt subiect
meditativ. În ultima parte s-au prezentat atelierele,
ne-am împărtăşit gândurile după simpozion, ne-am
desconspirat Îngerii şi ne-am îmbraţişat. Impresii despre
simpozion:

„Simpozionul acesta a fost ca o căldură în inimă şi o voi tine aici.”
„Prin voi am găsit eu pacea interioară.”
„Am descoperit o altă dimensiune a luminii şi a lumii.“
„Pentru prima dată am simţit aici că persoana de lângă mine simte
ca şi mine. Şi am simţit că toţi oamenii sunt în mine cumva.”
„În acest an totul a fost mai viu, conectat, am trăit în acţiune,
oamenii şi-au dorit să fie într-o legătură mai strânsă unii cu alţii.
A fost dorinţa de a sta în cerc şi de a comunica, de a fi în acţiune,
ritm şi muzică.”

„Acesta este un centru de schimbare, dar în acelaşi timp noi
înşine devenim centre de schimbare oriunde ne ducem. Este
un sentiment frumos atunci când eşti luat ca atare, ascultat şi

Simpozionul din acest an a avut ca scop crearea unui
spaţiu social deschis şi liber, în care putem lăsa
experienţa însăşi să ne fie mentor. Am devenit noi înşine
actori în acţiune, prezenţi în experienţă. Toate întâlnirile
noastre au avut ca scop crearea unei substanţe comune
prin care să ne susţinem reciproc şi să păstrăm
permanent în conştienţă care este adevărul nostru şi în
numele a ce cutreierăm, încercând să ne unim astfel cu
cea mai înaltă posibilitate din viitor pe care o poate aduce
experienţa „Cutreier”. Evenimentele s-au derulat într-un
ritm-flux care a crescut de la o zi la alta din substanţa şi
experienţele tuturor, iar această substanţa-flux ne-a
purtat pe toţi de-a lungul cutreieratului nostru, ne-a
ajutat să trecem de praguri personale, să ne regăsim. Şi
poate cel mai frumos dar, la final, a fost o melodie
izvorâtă din călătoria noastră împreună. Deşi noi,
cutreierătorii, fredonăm melodia în noi neîncetat, nu vă
putem împărtăşi decât versurile, în acelaşi mod în care
câteva cuvinte despre experienţă nu vă pot da decât o
mică frântură imaginativă din aceasta.
Flame of sight
Sight of soul
Find your height
Soul in all
Caring beat
Never dim
Forever spin
Spiral spiral spiral in...
Hand in hand you’ll understand
What it’s like to roam the land
Time is sand it’s not a brand
Sit down with us when you can’t stand
Sit down with us when you can’t stand
Sit down with us...
Mână-n mân-ai să-nţelegi
Ce înseamnă să cutreieri
Nisip din timp ai să culegi
Ia loc aici după ce-alergi
Ia loc aici după ce-alergi
Ia loc aici, ia loc aici...

(Compus de Sebastian Catană; interpretare Ioana
Fărcăşanu, Maria Popescu, Sebastian Catană şi Radu
Poiană)

Economie şi social
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Aspecte sociale
Dan Botez
Doresc ca prin acest material să comunic idei ce mă
preocupă în ultima vreme, în conexiune cu unele aspecte
sociale. Exprimarea aceasta a fost amorsată în principal
de lecturarea şi studiul Lecţiilor esoterice 1904-1923,
respectiv GA 266/1/2/3. Un reviriment deosebit l-a
constituit studiul primelor patru Lecţii esoterice, din
1904. În mod indirect, în acestea am găsit răspunsuri şi
îndrumări de cale pentru unele întrebări ce le am de mai
mult timp.

Sunt membru al Societăţii antroposofice din anul 2000
(având în vedere carnetul de membru), un timp relativ
lung în care am avut ocazia să văd multe lucruri, multe
desfăşurări de evenimente, cu evoluţii şi involuţii în
timp. M-am integrat în antroposofie, înainte de a deveni
membru oficial, pentru că prin ea am găsit răspunsuri la
întrebările arzătoare pe care le aveam, ce purtau un
caracter personal, bineînţeles. Pe lângă acestea mi-au
apărut o multitudine de alte întrebări, pe măsură ce
parcurgeam cu nesaţ conferinţele lui Steiner. Desigur că
motivaţiile fiecărui om care a devenit membru al
Societăţii antroposofice au un caracter individualizat.
Mult timp am considerat că sarcina, datoria principală
ca om care şi-a asumat calitatea de membru al acestei
asociaţii este aceea de a-mi lărgi cunoaşterea şi implicit
de a lucra cu mine însumi. Indirect, simţeam că este ceva
mai mult de atât, dar care scăpa înţelegerii mele clare. O
apropiere de zona acestei neclarităţi, spre iluminarea ei,
a contituit-o aflarea, găsirea domeniului social al
conferinţelor lui Steiner, din care tripartiţia socială şi
economia asociativă constituie doar o parte, semnificativă, fireşte. Pentru a-mi lărgi cunoaşterea şi a lucra cu
mine însumi, nu era neapărat necesar să devin membru
al Societăţii; Societatea este deschisă participării la
evenimentele sale tuturor celor interesaţi – şi este normal
să fie aşa. Aparent, singurul avantaj ca membru al Societăţii îl constituie dreptul de a deveni membru al Clasei
superioare de ştiinţă spirituală, de a avea acces „legal”
la aceste Lecţii. Urmărind doar lărgirea cunoaşterii şi
lucrul cu mine însumi, dreptul de a participa la Lecţii nu
constituie un stimulent de durată. Fiecare membru de

Clasă cunoaşte faptul că la accederea la această nouă
calitate este necesar, printre altele, să-şi asume responsabilitatea de a deveni un membru reprezentativ pentru
antroposofie; şi nu exiastă nicio instanţă exterioară
absolută care să valideze ulterior dacă membrul
respectiv îndeplineşte sau nu această condiţie, decât
propria cunoaştere şi propria conştiinţă. Fundamental în
acest demers al autocunoaşterii este exersarea şi aprofundarea meditaţiei şi a celor şase Exerciţii complementare; aceste activităţi deosebit de importante sunt
personale şi lăuntrice.

Desigur, noţiunea de membru activ este deosebit de
cuprinzătoare; probabil că fiecare membru are o viziune
proprie despre ce ar putea însemna acest fapt. Prin
conjunctura vieţii din prezent, fiecare om este activ social
prin faptul că interacţionează cu alţi semeni în mod
individual sau cu colectivităţi. În ce măsură se
străduieşte să lucreze cu sine, depinde de determinarea
proprie şi de karma sa.

Prin cele descrise anterior, afirm că dacă urmăresc doar
să mă cunosc pe mine însumi, să-mi lărgesc cunoaşterea
şi să lucrez cu mine însumi nu este necesar să fiu
membru de Clasă, nici membru activ în Societatea
antroposofică, nici membru inactiv şi nici măcar simplu
membru al acestei Societăţi. Mişcarea în sus, în jos sau
stagnantă pe această scară de integrare nu schimbă
datele problemei. Participarea la conferinţe ţinute de
personalităţi din domeniu, workshop-uri sau participarea
sporadică la cercuri de studiu sau de lucru nu schimbă
nici acestea cu nimic cele spuse anterior.
Normal, cunoaşterea de sine cuprinde stadii multiple.
Prin drumul descris anterior se pot parcurge mulţi paşi
în acest sens, paşi pe care nu mulţi oameni se încumetă
astăzi să-i parcurgă. Personal sunt bucuros de fiecare om
care se angajează pe această cale, indiferent de câţi paşi
a parcurs sau va parcurge.
De când am lecturat prima dată cartea Puncte centrale ale
problemei sociale (tipărită de Editura Omniscop, Craiova),
am perceput că acest domeniu al socialului conectează
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într-un mod superior cunoaşterea de sine cu realitatea
prezentului imediat, cel în care trăim. Realitatea aceasta
este atât de complexă, încât este aproape imposibil să-ţi
construieşti de unul singur o înţelegere mai profundă
asupra sa; descrierile unui iniţiat de nivel superior, cum
este Rudolf Steiner, facilitează mult acest drum.
Expunerile din acele conferinţe îmi par întruchiparea
bunului-simţ comun şi sănătos. Înfăţişarea fiind
percepută ca realistă, apare totuşi întrebarea: De ce,
totuşi, într-un interval de aproape 100 de ani, evoluţia
lucrurilor nu a urmat această direcţie a formei tripartite
(trinitare) de organizare socială?
Parcurgând această carte, m-a surprins oarecum o
consideraţie a lui Rudolf Steiner: spune că cele trei
domenii ale socialului necesită să fie uneori îndrumate
prin cooperare, de către organizarea spirituală umană.

Steiner nu intră în detalii despre aceasta; ne lasă liberi să
înţelegem cum se va face aceasta. Forma de organizare
socială tripartită rămâne încă un deziderat. Se poartă
discuţii asupra ei, dar din ce am perceput eu, discuţiile
se îndreaptă fie spre posibilitatea de a organiza în acest
fel societatea (respectiv de sus în jos), fie spre
conştientizarea individuală, având ca rezultat forma
aceasta (respectiv de jos în sus). La pagina 44 din cartea
amintită anterior se spune: …„este necesar ca omul, pe
baza sentimentelor caracterizate mai sus, să realizeze
tripartiţia socială, fiecare la locul lui, fiecare la locul unde
tocmai se află. Căci în sensul acelor încercări de rezolvare
a problemelor sociale la care ne referim aici, fiecare om
în parte îşi are misiunea lui socială în epoca prezentă şi
în viitorul cel mai apropiat”.
Steiner ne prezintă organizarea tripartită mai mult ca o
formă funcţională, fără descrierea paşilor de urmat între
organizarea prezentă şi cea tripartită; consider că a fost
normal să procedeze astfel, întrucât este menirea vie şi
particulară a fiecărui popor să-şi găsească drumul
propriu şi specific.

Ca să existe cooperare cu un grup de oameni ai
organizării spirituale, este necesar ca acel grup să
întrunească anumite calităţi. Dar care ar putea fi acelea?
O recunoaştere a valorilor spirituale comunicate nu
poate fi completă dacă s-ar baza doar pe argumente, căci
atunci ar fi o demonstraţie ştiinţifică; s-ar adresa
intelectului, gândirii ce are toate uneltele să analizeze
materia nevie, lumea minerală. Dar aici doresc să mă
refer la cel mai viu domeniu din lumea fizică:
interacţiunile umane, cele din prezent şi cele viitoare. Or,
un asemenea grup are forţă, transmite forţă şi conferă
încredere altora, dacă el manifestă armonie izvorâtă în
mod creator din integrarea diferenţelor şi a diversităţii
manifestărilor vieţii ambientale din mediul local
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respectiv. O asemenea armonie de grup este un lucru
dificil de realizat (dar nu imposibil) şi mai ales de
menţinut. Aduc aminte că mă refer la interacţiuni din
zona organizării tripartite sociale. Grupul armonios nu
este unul „închis”, al unui domeniu limitat cum ar fi, de
exemplu, unul aparţinând unei congregaţii religioase.

Revin la apartenenţa la Societatea antroposofică. Îmi
amintesc uimirea proprie cu care am avut de-a face
atunci când am cunoscut mai bine, mai aprofundat,
această Societate. Societatea este compusă din
oameni/individualităţi/personalităţi şi din interacţiunile
lor. Nu am avut şi nu am nici în prezent nici cea mai mică
îndoială că ar fi astăzi o altă formă de cunoaştere mai
completă, mai înaltă, mai cuprinzătoare decât
antroposofia. Aşteptările mele erau ca aici să găsesc
grupuri armonioase de oameni, în baza cunoaşterii în
care se situează. Am găsit oameni ce luminau puternic
în exprimările lor în cadrul expunerilor, conferinţelor;
dar şi umbre în relaţionările lor (noastre) directe şi
indirecte – când celălalt/ceilalţi nu erau de faţă. Am
căutat să înţeleg de unde şi de ce se manifestă această
diferenţă între aşteptările mele şi realitate. Relativ repede
am înţeles şi cauza. În antroposofie, spre deosebire de
toate celelalte cunoaşteri de care ştiu eu cel puţin, se
descriu clar şi explicit forţele, entităţile adverse cu care
trebuie să ne confruntăm pentru a ne autoconferi
conştienţa, pentru a ne cuceri sufletul conştienţei. Iar
între a şti despre aceste entităţi şi a le cunoaşte, a le
conştientiza, este un drum lung ce trebuie parcurs
mergând pe două „picioare”. Aici, în interiorul Societăţii
suntem mai expuşi acţiunii acestor entităţi decât în alte
zone ale vieţii de zi cu zi. Este o favoare sau un handicap;
depinde de fiecare dintre noi cum vrem să vedem acest
fapt. Din zona aceasta neluminată (încă) am văzut
diferende de opinie, simpatii şi antipatii personale sau
de grup, confruntări aprinse, separări, îndepărtări,
excluderi etc.
Diferenţa surprinzătoare pomenită între aşteptările mele
de început şi realitatea întâmpinată am regăsit-o în
exprimările multor oameni care ulterior s-au apropiat,
au intrat în Societate sau s-au îndepărtat de ea. Mă refer
la acest fenomen ca fiind unul general. L-am văzut la noi
în ţară, l-am reîntâlnit şi în celelalte ţări pe unde am
ajuns. De aceea spun Societate la modul general.
Că sunt prezente în mod subtil forţele adverse,
generatoare de conştienţă în mod indirect, este doar unul
din factori, poate cel mai important. Mai este însă cel
puţin un altul: lucrul în grup fără a avea un conducător,
un lider, o personalitate conducătoare, îndrumătoare,
care să dea direcţia şi să tragă concluziile la modul
general. Nu cred că este „întâmplător” că atât timp cât a
fost printre noi personalitatea înaltă (ca iniţiat) a lui

Economie şi social

Rudolf Steiner nu s-a pus această problemă, dar a
izbucnit în forţă imediat după ieşirea sa din planul fizic.
Cât timp există (sau a existat) o asemenea personalitate
înaltă într-un grup, fie mic, fie mare, individualităţile
celorlalţi se estompează, nu ajung să se exprime complet
şi multilateral. Iar a conlucra în mod viu şi creativ într-un
asemenea grup fără un conducător desemnat sau
recunoscut este un act spiritual oarecum nou şi plin de
capcane şi provocări ce apar ca din senin în fiecare
moment al activităţii grupului. Şi chiar în această
activitate de grup este necesară o atenţie mărită pentru
momentul prezent, cu baza sa pusă anterior: lucrul cu
tine însuţi prin autocontrol, meditaţie şi cele şase exerciţii
complementare. În activitatea aceasta de grup se
întâlneşte simultan lucrul interior cu cel exterior într-un
mod mult mai intens, ce ridică permanent ştacheta
nivelului personal, adresându-ne provocarea de a
„ridica” meditaţia şi exerciţiile complementare pe noi
trepte de înţelegere şi cunoaştere.
Prin cele spuse, afirm că munca interioară prin meditaţie şi
exerciţiile complementare este ca mersul şchiop într-un
singur picior; celălalt picior este activitatea în durata
timpului într-un grup de tipul descris mai sus. Aceste două
activităţi se susţin şi se propulsează una pe cealaltă, într-un
mod echilibrat şi armonios, dacă există voinţa personală a
fiecărui membru al grupului de a depăşi prin conştientizare
toate dificultăţile şi provocările ce apar inerent.

Iar în acest mers echilibrat pe două picioare se regăseşte
un sens mai profund al necesităţii şi justificării existenţei
Societăţii antroposofice la nivel general, naţional sau
local. Forma impune, propune şi este vie, odată cu
mişcarea interioară a oamenilor din cadrul ei. Prezentul
evoluează pe măsură ce dificultăţile şi problemele din
trecut sunt analizate şi înţelese în mod evolutiv, creativ
şi sumator (alăturare şi nu separare, izolare-creaţie,
înfiinţare, evoluţie iar nu distrugere, desfiinţare).
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Străduinţa spre crearea şi menţinerea funcţională în
durata timpului a unor asemenea grupuri deschise,
antroposofice, cred că devine o necesitate tot mai mare
pentru prezent dar şi pentru viitor. Desigur că nu este
deloc uşor să se realizeze aşa ceva; este necesar să se
treacă dincolo de a acţiona condus de simpatii sau/şi
antipatii, de lucrul cu propria memorie, cu gândurile,
sentimentele şi toate celelalte redate în primele patru ore
esoterice. Dar fiecare din noi avem datoria de a urma
acest drum pentru a facilita accesul către antroposofie al
altor oameni, care vor aduce elemente noi peste armonia
de bază, pe care ar trebui s-o găsească aici. Această
armonie nu se va realiza de la sine, ca fiind un dat
karmic, ci necesită multă muncă individuală şi în comun.
Poate părea ciudat dar ajutoarele sunt tocmai dificultăţile
pe care le întâpinăm fiecare, în felul lui. Carl Gustav Jung
spunea: „Nu există devenire conştientă fără durere.
Oamenii ar face orice, oricât de absurd, pentru a evita să
facă faţă propriului suflet. Nu devenim iluminaţi
imaginându-ne figuri de lumină, făcând întunericul
conştient”.
Asemenea grupuri de oameni ce cunosc cum să păstreze
armonia indiferent de provocări vor avea capacitatea şi
forţa interioară de a constitui, de a fi recunoscuţi ca
„organizare spirituală” în cadrul tripartiţiei sociale.
Multe din elementele lucrului de durată în grup le-am
regăsit în Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile
superioare?; însă în cadrul primelor patru Ore esoterice
ţinute la Berlin în 1904 sunt redate elementele
fundamentale, descrise în implicaţiile lor profunde.
Fiecare din noi are un simţ interior mai mult sau mai
puţin dezvoltat, care ne spune cum ne situăm noi înşine
şi membrii grupului din care facem parte faţă de
elementele esoterice menţionate ca bază în aceste prime
patru Ore esoterice.
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Karma profesiei, cu referire la Goethe
Delia Soare
În ciclul de conferinţe Karma profesiei oamenilor, cu referire la
Goethe (GA 172), Rudolf Steiner vorbeşte despre următoarea
problematică: cum se face că unii oameni, ca de pildă Goethe,
sunt chemaţi de către karma omenirii la a crea lucruri extrem
de importante pentru ceilalţi oameni, cum ar fi Faust, şi astfel
karma unui om individual se uneşte cu karma întregii omeniri?
Căci, spune el, nu numai nevoile sufleteşti ale lui Goethe cereau
scrierea operei Faust, ci însăşi epoca îl cerea pe Faust .Viaţa lui
Goethe, ca personalitate caracteristică celei de-a cincea epoci
postatlanteene, este prezentată ca fiind „ceva atât de
cuprinzător şi de decisiv în planul spiritual al omenirii, încât
cu greu putem găsi o altă personalitate despre care să putem
spune acelaşi lucru” (Rudolf Steiner).

Importanţa profesiei în zilele noastre

Nu putem înţelege karma profesiei şi semnificaţia profesiei,
dacă nu ştim mai întâi ce raport există între munca de profesie
cu totul exterioară şi întreaga evoluţie în care este aşezat omul
zilelor noastre.

Într-un caz precum cel al cizmarului-filosof Jacob Böhme, ce
ducea o viaţă alternând între meseria sa de cizmar pe care o
efectua cu conştinciozitate, pe de o parte, şi scrierea marilor sale
concepţii mistico-filosofice, pe de altă parte, observăm ceva
incipient ce se îndreaptă spre viitor şi ceva mult mai profund,
ce vine din trecut. Observăm o dată vocaţia sa ca filosof, dar şi
profesia sa de cizmar, impusă de necesităţile exterioare. În timp
ce îşi concepea marile sale concepţii mistic-filosofice, în el activa
trecutul său din vieţi anterioare, un vast fluviu de experienţe
şi trăiri de demult ce se exprimau în concepţiile sale mistice
asupra vieţii. În acelaşi timp, prin confecţionarea cizmelor
pentru oamenii de treabă din Görlitz, el punea bazele a ceva ce
se va exprima pe deplin în viitor, în viitoarea etapă Vulcan a
Pământului, aşa cum corpul fizic uman a ajuns astăzi la o
asemenea perfecţiune dintr-un germene pus iniţial pe vechea
etapă Saturn a Pământului.
Astfel se pot exprima într-un om aptitudini deosebite ce vin
din trecutul său, dar se pot pune şi bazele unei activităţi noi
aflate foarte la început, ce îşi va atinge maturitatea undeva
departe, în viitor, într-un mod metamorfozat şi revivifiat. Ca
un indiciu, Rudolf Steiner ne spune doar că cizmele lucrate de
Jacob Böhme s-au îndepărtat de creatorul lor, dar ele au un
efect mai departe în lume, au de-a face cu căldura picioarelor
unor oameni etc.

Aşa cum sămânţa pare insignifiantă faţă de floare, dar în ea stă
ascunsă floarea frumos dezvoltată a unei evoluţii viitoare, la
fel se poate raporta profesia actuală la ceea ce va însemna ea
undeva în viitor.

Profesia de-a lungul epocilor

În epoca actuală, cea de-a cincea epocă din evoluţia
Pământului, se schimbă cu adevărat şi în mod esenţial toate
condiţiile în mijlocul cărora oamenii trăiesc, faţă de epocile
trecute. Acest lucru se răsfrânge în mod direct asupra profesiei
oamenilor, asupra raportului pe care omul îl are cu munca sa.
Johann Wolgang von Goethe

În trecut, în epoca de cultură caldeano-egipteană, omul nu era
liber în a-şi alege locul în lume şi profesia. Majoritatea
oamenilor erau situaţi într-o anumită ocupaţie prin locul lor în
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implicare sufletească şi responsabilitate, dorind să aibă o
imagine clară a rezultatului muncii lor, a modului în care se
integrează acesta în lume.

Totuşi, această specializare accentuată în profesie îşi are rostul
ei în evoluţia omenirii şi nu trebuie criticată ci înţeleasă, fiindcă
în evoluţia lumii „trebuie să fie aşa”. În mod evident, prin
această specializare, prin diviziunea muncii, omul pierde
interesul pentru munca sa. Înainte, omul se lega sufleteşte cu
munca sa. Era o legătură sufletească, intimă între om şi
rezultatul muncii sale, era important ca omului să îi placă ceea
ce făcea, să îşi iubească munca, iar munca îi nuanţa viaţa
sufletească. Oamenii de azi mai poartă în fiinţa lor amprenta
profesiei dintr-o viaţă anterioară, lucru ce poate fi uneori
observat în fiinţa lor la vârsta de 7–14 ani.

Jacob Böhme

lume, încă de la naştere, deci dat prin karma lor. Pentru
anumiţi oameni însă, preoţii care le făceau educaţia intrau în
legătură directă, în temple, cu entităţile spirituale ce conduceau
omenirea şi aflau voinţa Cerului în legătură cu un om sau altul.
Ei decideau astfel cine trebuia să rămână în mijlocul unui trib
şi cine trebuia atras în Misterii, cine ocupa o anumită poziţie
conducătoare în viaţa de stat sau în viaţa preoţească.
Lucrurile s-au schimbat, în special în epoca a patra de cultură.
Nu mai sunt zeii cei care hotărăsc ce se va întâmpla pe Pământ,
ci tendinţa generală este de a se pune cât mai mult în mâna
oamenilor. Însă este necesar ca totuşi voinţa lumii spirituale să
pătrundă în condiţiile pământeşti, într-un alt mod – nu bazat pe
contextul în care un om s-a născut sau prin autoritate exterioară.

Ceea ce înseamnă profesie în zilele noastre, chiar dacă omului
îi poate părea insignificant, nu este deloc neînsemnat pentru
întreaga legătură cosmică. În timp ce oamenii desfăşoară o
anumită profesie, prin munca lor se dezvoltă ceva ce reprezintă
o primă predispoziţie pentru evoluţia pe Vulcan (trecând prin
Jupiter şi Venus), la fel cum germenele pus pe Saturn a
reprezentat prima predispoziţie pentru corpul nostru fizic. Dar
pentru acest lucru trebuie să ne dăm seama de tendinţa vieţii
de profesie în epocile viitoare, pentru a ne forma reprezentări
cât mai clare în această privinţă.

Ceea ce spune Rudolf Steiner poate fi observat cu uşurinţă în
profesiile actuale, şi anume diviziunea muncii, diferenţierea tot
mai mare în viaţa de profesie sau specializarea într-un domeniu
limitat. Dacă în trecut omul putea să observe cu uşurinţă
legătura dintre profesia sa şi lume, însemnătatea pe care munca
sa o avea pentru contextual general, acest lucru este tot mai
dificil omului actual, care trebuie doar să îşi facă „bucăţica” sa
cât mai bine. Sunt mulţi oameni cărora acest lucru le vine tot
mai greu, ei tânjesc după a face un lucru de la cap la coadă, cu

Datorită tehnicizării tot mai accentuate, o mare parte a muncii
a fost preluată de către maşini, iar omului i-au rămas de realizat
doar anumite părţi, repetitive, limitate. Omul nu se mai poate
implica sufleteşte în munca sa, în sensul de a iubi ceea ce face.
Într-un anumit fel, legătura care se crea înainte între om şi
rezultatul muncii sale este ruptă. Omul nu se mai implică cu
viaţa de sentiment, numai cu cea de voinţă. Şi aici există două
variante: îşi face munca într-un mod mecanic, robotizat sau se
implică cu o parte conştientă a voinţei sale. Este nevoie ca omul
să ajungă într-o zonă liberă a voinţei şi gândirii, prin studiul
ştiinţei spirituale, creând un alt raport cu maşinile cu care
lucrează şi cu rodul muncii sale. El îşi poate pune în acest mod
amprenta asupra rezultatului muncii sale şi a maşinilor pe care
le mânuieşte într-un mod nou, conştient. Practic, prin munca
sa se creează în permanenţă fiinţe elementare, pe care omul le
poate ignora şi atunci ele sunt luate în stăpânire de Ahriman,
sau pe care omul le poate urmări cu conştienţa sa şi le imprimă
amprenta spirituală a Eului său, eliberându-le astfel şi ajutând
la mântuirea şi la evoluţia lor viitoare, când ele vor forma
învelişul direct al unor entităţi spirituale.
Aşa cum profesia omului a oscilat mult timp între doi poli:
implicarea sentimentală în munca sa, pe de o parte, şi polul
religios, pe de altă parte, la fel în viitor profesia va oscila între
cei doi poli: implicarea voinţei în profesiile tot mai specializate,
pe de o parte, şi conştientizarea înaltă datorită studiului ştiinţei
spirituale, pe de altă parte.

Deci celălalt pol, absolut necesar, contrapondere la polul de
diviziune şi specializarea tot mai accentuată a muncii, este ca
oamenii să devină în stare tot mai mult să-şi facă reprezentări
concrete despre lumile spirituale, să îşi umple sufletele cu ceea
ce-i duce aproape de sufletul oricărui alt om, indiferent cum
s-a specializat el.
Încă se mai urmăreşte, în special în educaţia Waldorf, a se
observa copilul în aptitudinile sale, în înclinaţiile pe care le are
şi în a-l îndruma în viaţa de profesie potrivit cu acestea, cu
vocaţia sa. Totuşi, ne spune Rudolf Steiner, acest lucru va fi tot
mai dificil, până la a deveni imposibil – şi aceasta nu trebuie să
ne întristeze, fiindcă face parte din mersul vremurilor. Deja
foarte puţini oameni îşi mai aleg meseriile conform cu
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aptitudinile, cu înclinaţiile lor sufleteşti; mai degrabă societatea,
lumea, este cea care ne cheamă la o profesie sau la alta. Profesia
nu mai este subiectivă, nu mai ţine de lăuntricul omului, ci este
tot mai obiectivă, ţine de evoluţia exterioară a lumii. Într-un fel,
profesiile se eliberează şi ele de viaţa emotivă a omului, îşi
recapătă „castitatea”.

Viaţa lui Goethe, între vocaţie şi profesie

Johann Wolfgang von Goethe s-a născut la Frankfurt pe Main,
la 28 august 1749. Urmărind cursul vieţii sale, vedem că ea se
împarte în perioade clare.
Prima perioadă se desfăşoară astfel încât un anume impuls
legat de natura ce apare în copilărie curge mai departe. Mama
lui Goethe, o femeie cu simţăminte adânc omeneşti, având
multă fantezie, îi spunea copilului basme şi poveşti,
stimulându-i creativitatea. Tatăl era un om sever, jurist bogat,
influenţat de concepţia juridică romanică, pasionat de Italia şi
de cultura ei. Copil fiind, Goethe a luat lecţii de pian, de artă,
nu a fost încorsetat într-un sistem de învăţământ, ci s-a
dezvoltat liber în toată fiinţa sa, dezvoltând un corp uman
spiritualizat până în vârful degetelor. Pe la 6-7 ani, el strângea
minerale, pietre pe care le găsea în colecţia de minerale a tatălui
său şi le aşeza pe un pupitru de note, pentru a ridica un altar
marelui zeu al naturii. Cu ajutorul unei lupe, copilul prindea
primele raze ale Soarelui dimineţii şi aprindea o candelă al
cărui foc îl jertfea marelui zeu al naturii. El manifesta o
predispoziţie către natură pe care a adus-o din altă încarnare,
în mod karmic.

Crescând, tânărul Goethe a devenit o personalitate de sine
stătătoare, deschis spre lume, independent în gândire şi în
modul de a relaţiona cu lumea, nepervertit de pedanteria
societăţii, de regulile ei stricte şi de prejudecăţi. Într-un fel, îşi
păstra mereu o independenţă, o libertate faţă de cele care vin
dinspre lume spre el. Între 16 si 19 ani, a fost trimis de tatăl său
să studieze dreptul la Universitatea din Leipzg. Aici a fost
influenţat de concepţiile culturale ale marelui Gottsched,
reprezentant de seamă al culturii acelei epoci. Dar a fost
dezamăgit întâlnindu-l în realitate; omuleţul chel cu peruca
pudrată într-o mână şi care îl pălmuia zdravăn pe servitor
pentru că i-a deschis uşa lui Goethe fără să-l anunţe înainte nu
i-a făcut o impresie bună tânărului Goethe. La Leipzig a avut
şi prima deziluzie sentimentală. Căuta deja în perioada aceea
„ceea ce ţine laolaltă lumea în lăutricul ei”, încerca să lase să
acţioneze asupra sa toată forţa de activare a vieţii şi nu voia
doar „să scormonească prin cuvinte”, cum văzuse că se făcea
la Leipzig. În perioada când începuse deja să se adâncească în
vieţuirea mistică şi într-o înţelegere ocultă a lumii, Goethe s-a
îmbolnăvit grav, o hemoragie puternică, repetată l-a făcut să
stea efectiv în faţa morţii.

La 21 de ani a plecat la Strassbourg să îşi continue studiile
juridice, la dorinţa tatălui său, deşi pe el îl interesa să studieze
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mai degrabă legile naturii. Aici l-a întâlnit pe Herder, care, cu
faţa sa plină de spiritualitate, îmbrăcat cu o haină lungă şi cu
reverele ridicate, a făcut o impresie colosală asupra sa. Aşa a
făcut cunoştinţă şi cu concepţia despre lume a lui Herder, cum
că totul în lume este în evoluţie şi că un plan cosmic poartă
întreaga evoluţie. Acestea erau ideile lui Herder, nescrise încă,
în devenire; începând de la grăuntele de praf şi trecând prin
toate regnurile până la Dumnezeu, aşa voia el să urmărească
evoluţia – şi a şi scris mai târziu opera sa Idei pentru o filosofie a
istoriei omeneşti. Goethe a primit toate aceste idei în germene,
luând parte la năzuinţa, la gândurile, la luptele lăuntrice ale lui
Herder. În plus, aşa s-a apropiat şi de opera lui Shakespeare,
pe care Herder îl admira cu înflăcărare. Personajele lui
Shakespeare, libere de reguli şi de legi formale, create direct
din individualitatea omenească au condus la un mod de a
percepe şi a crea specific lui Goethe, în care pe primul loc se
afla omul, pe om încerca să îl cuprindă el.
Mai apoi, prin Jung-Stilling, care studia părţile oculte ale vieţii
omeneşti şi ştia să le descrie într-un mod detaliat, Goethe a fost
introdus în tainele oculte ale vieţii omeneşti, fiind pregătit în
acest sens şi de studiul operei lui Swedenborg. Toate acestea
fierbeau în sufletul său, şi atunci s-au ridicat în el marile
probleme ale vieţii omeneşti, legăturile dintre natura
sufletească umană şi natura universală. În acea perioadă s-a
îndrăgostit de Friederike Brion, fiica pastorului.

Şi-a luat licenţa şi doctoratul în drept la Strasbourg, satisfăcând
dorinţa tatălui său, dar el însuşi nefiind atras de meseria de
avocat. Era o dizarmonie în sufletul său, între preocupările sale
sufleteşti şi meseria pe care o practica. Deşi îşi făcea bine
datoria ca avocat şi „nu dădea niciun prilej să se spună că un
spirit mare care trăieşte în idealuri trebuie să fie neîndemânatic
în viaţă” (Rudolf Steiner), totuşi gândul său era la Faust, marea
sa operă, ale cărei idei erau incipiente şi la Götz von
Berlichingen. Acesta din urmă, o figură specifică secolului al
XVI-lea care a luat din plin parte la evenimentele de atunci, l-a
interest în cel mai înalt grad pe Goethe. Nu atât ce făcea în plan

Tânărul Goethe
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acestui contrast faţă de Suferinţele tânărului Werther ţine de
polarităţile vieţii sale lăuntrice şi de profunzimea sa în a
înţelege fundalurile vieţii omeneşti.

Friederike Brion

exterior, lucruri care se repetau şi erau destul de plictisitoare
în biografia acestuia, cât personalitatea sa puternică, plină de
caracter. Îl interesa în cel mai înalt grad cum anume se
poziţionează un om în istorie, cum se oglindesc în sufletul său
evenimentele exterioare care altminteri nu ar fi remarcabile în
sine. Aşa a scris el Povestea dramatizată a lui Götz von
Berlichingen, în care arată cum o epocă trăieşte într-un om. Este
vorba tocmai de perioada începutului celei de-a cincea epoci
postatlanteene, al cărui reprezentant este Goethe. Scrierea
acestei drame reprezintă pătrunderea sa în viaţa omenească,
modul său de a se contopi cu ea.

În acea perioadă începuse deja să ia naştere o profundă
dizarmonie în sufletele mai profunde, dizarmonie între
aspiraţiile sufleteşti, idealurile lor, pe de o parte, şi legea şi
dreptul pe plan exterior, societatea cu manifestările ei, pe de
altă parte. Această dizarmonie ducea la năzuinţa de a depăsi
dizarmonia lumii, de a căuta pacea în natură, în lucrurile încă
neatinse de rău şi defectele din lume – dar această năzuinţă se
manifesta printr-un profund sentimentalism. Această stare a
continuat până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi
Goethe o înţelegea profund, deoarece simţea şi el adevărul care
exista între dizarmonia din viaţa sufletească şi ceea ce oferea
lumea exterioară. În acest context sufletesc şi-a îndreptat toate
năzuinţele sufletului dezorientat în iubirea imposibilă pentru
logodnica unui prieten, Charlotte Buff. El s-a putut elibera de
această stare de disperare scriind romanul Suferinţele tânărului
Werther – şi acest lucru l-a însănătoşit sufleteşte. Prin personajul
Werther, Goethe s-a eliberat de febra sentimentală şi în loc să
se sinucidă el l-a făcut pe Werther al său să termine astfel.
Romanul a avut mare succes şi a declanşat o adevarată febră
wertheriană printre contemporanii atinşi de aceeaşi boală
sufletească de care Goethe tocmai se vindecase.

Însă Goethe, pe lângă latura wertheriană din suflet, avea şi o
latură umoristică aspră, satirică, de carnaval, latură pe care a
exprimat-o în alte cărţi ale sale, Satyros şi Pater Brey. Exprimarea

În această primă etapă a vieţii sale se manifestă în Goethe un
puternic spirit de revoltă împotriva celor din jurul său, o forţă
spirituală puternică pe care el şi-a adus-o în această viaţă şi pe
care a putut să o manifeste doar datorită unor împrejurări
deosebite. Căci individualitatea lui Goethe era mult mai mare
decât ceea ce organismul său putea să primească şi să exprime.
Dar boala gravă de care a suferit la Leipzig, hemoragiile
puternice în urma cărora a fost la un pas de moarte au avut un
efect deosebit în constituţia sa: corpul său eteric s-a slobozit pe
deplin, încât după această boală Goethe nu a mai avut aceeaşi
legătură strânsă între corpul fizic şi corpul eteric. Aceasta a dus
ulterior la o structură deosebită a reprezentărilor sale, a
modului de a transforma impresiile venite de la lume. Se ştie
că unul dintre efectele exerciţiilor de iniţiere este desprinderea
corpului eteric de cel fizic, ceea ce duce la percepţii
suprasensibile. Este ceea ce Goethe a primit prin intermediul
bolii sale, prin care putem bănui acţiunea adâncă a karmei sale.
Rudolf Steiner ne spune că, dacă nu s-ar fi întâmplat aşa, forţa
de viaţă revoluţionară foarte puternică pe care el o avea l-ar fi
consumat complet.
Deci în acea perioadă Goethe s-a şi umplut de reprezentări
suprasensibile, datorită intereselor sale în acest sens – şi tot
atunci a avut loc întâlnirea cu Herder şi cu marile sale concepţii
despre lume.

Oamenii care au corpul eteric şi cel fizic bine legate şi primesc
impulsuri puternice de la corpul astral, le exprimă ferm în
lume, acţionează şi schimbă lumea conform cu lăuntricul lor.
Dar la Goethe schimbarea prin care a trecut în urma bolii a dus
totodată la o slăbire a forţei acţiunilor sale în plan fizic, el
de-acum atingând şi schimbând lucrurile printr-o atingere
blândă, artistică, oarecum timidă. De exemplu, în iubirea sa
pentru Friederike Brion, fiica preotului de lângă Strasbourg, a

Charlotte Buff
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fost reţinut în a acţiona de către multiplele restricţii morale, deşi
o iubea nespus. Însă, în urma bolii, între lumea sa lăuntrică şi
lumea de afară se crease un fel de prăpastie, iar el nu a putut
acţiona pentru a-şi trăi iubirea în plan fizic. Un altul în locul său,
iubind atât de mult pe Friederike, ar fi făcut totul pentru a fi
împreună cu ea şi a duce astfel la o legătură pe viaţă cu ea. Însă
Goethe nu a putut trece peste prăpastia ce stătea între iubirea
sa ideală şi realitatea concretă, deşi o parte din el a rămas peste
timp legată de Friederike Brion, prin karma dintre ei doi.

A doua perioadă a vieţii sale a început în anul 1775, când
Goethe avea 26 de ani. El avea în cufărul său manuscrisul cu
primele scene din Faust, scrise cu tot entuziasmul tinereţii. Însă
nu putea continua opera sa capitală atunci, căci avea nevoie de
un fel de domolire, de un somn sufletesc parţial, care să
slăbească focul ce ardea în sufletul său. În destinul lui aceasta
s-a rezolvat prin faptul că atunci a fost chemat la Weimar de
către prinţul Karl August şi numit ministru. El a rămas în
această funcţie de demnitar guvernamental pentru zece ani şi
şi-a îndeplinit cu abnegaţie îndatoririle de înalt funcţionar.

În timp ce îşi făcea munca cu conştinciozitate, forţa spirituală
ce ardea în sufletul său a fost ca şi adormită. În acea perioadă
a trăit din plin în lumea exterioară, în aventuri amoroase şi în
relaţia strânsă cu doamna de Stein – măritată, cu şapte ani mai
mare decât el şi având şapte copii. „Înăbuşirea” forţei sale
lăuntrice printr-o profesie desfăşurată cu conştinciozitate dar
în care nu era implicat cu toată fiinţa a dus şi la o apropriere
mai blândă a evenimentelor din viaţa sa. Goethe dădea o formă
artistică tuturor impresiilor ce acţionau asupra sa; de pildă,
doamna von Stein l-a inspirat pentru un personaj important al
dramelor sale. În acea perioadă el şi-a adâncit studiile despre
natură în cautarea sa de a găsi spiritualul, unitatea din lumea
vegetală, de a dovedi înrudirea tuturor animalelor. În acel timp,
el şi Herder erau singurii care căutau unitatea, în rest
cercetătorii găseau mereu diferenţe şi ridicau ziduri în lume cu
gândirea lor.

Până la urmă viaţa de la curtea din Weimar, ciudăţeniile
ducelui Karl August, relaţia prea strânsă cu doamna von Stein,
soarta ducesei, precum şi alte relaţii au devenit tot mai
apăsătoare pentru el, tot mai problematice. Perioada de zece
ani de la Weimar, venită ca un somn atunci când Faust clocotea
în venele lui, a luat sfârşit, ei urmându-i trezirea sufletească de
la Roma.

Deci a treia perioadă din viaţa sa începe cu plecarea la Roma,
unde Goethe a locuit timp de doi ani, primind în continuare
salariul de ministru. Aici el se transformă profund, este ca şi
renăscut, ca şi cum s-ar fi trezit din nou la viaţă după un somn
lung, iar viaţa sa ia un alt curs. Goethe a dus la Roma o viaţă
dedicată creaţiei artistice şi studiilor despre natură. În grădina
de la Palermo a făcut descoperirea „plantei primordiale”,
punând bazele cărţii Metamorfoza plantelor şi a teoriei culorilor.
În acelaşi timp, admiraţia pentru operele de artă din Italia l-au
făcut să înţeleagă faptul că marile opere de arta ale
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vechilor greci poartă în ele aceleaşi legi spirituale după care
creează şi natura.

La Roma a reluat Faust, scriind scene importante din el. A putut
scrie despre reîntinerirea personajului său, Faust, pentru că el
însuşi se simţea la Roma ca şi cum ar fi reîntinerit deodată.
Totuşi, în acea stare de regenerare sufletească, Goethe
„resimţea un adânc contrast între năzuinţa epocii lui, între ceea
ce văzuse el în jur, pe de o parte, şi ceea ce învăţase să simtă că
este cea mai înaltă plăsmuire a purului omenesc, pe de altă
parte.” (Rudolf Steiner)

La întoarcerea în Weimar, Goethe se simţea foarte singur, de
altfel era aproape uitat de contemporani. Însă atunci a început
prietenia profundă cu Schiller, o prietenie cum puţine există în
istorie. Cei doi s-au influenţat reciproc foarte mult şi în sufletele
lor trăiau marile probleme ale omenirii. Dacă Schiller căuta
libertatea omului în viaţa superioară şi creatoare a gândirii, în
schimb Goethe voia să arate cum omul se poate dezvolta
sufleteşte din viaţa sufletească de toate zilele către o viaţă
superioară. În timp ce Schiller a dat formă ideilor sale în Scrisori
despre educaţia estetică a omului, Goethe şi-a exprimat ideile în
mod artistic, intuitiv, în Basmul despre şarpele verde şi frumosul
crin: „Priveşte tot ce este forţă de activare şi sămânţă / Şi nu
mai scotoci în cuvinte.”
În ceea ce se năştea viu în colaborarea sufletească dintre cei doi
prieteni se afla, într-un mod cu totul deosebit, năzuinţa celei
de-a cincea epoci de cultură, strădania de dezvoltare a
sufletului conştienţei, într-o perioadă în care puţini oameni îşi
puneau în mod serios aceste întrebări.

Acest ritm real ce se poate observa în viaţa lui Goethe, un ritm
legat de impulsul său lăuntric, precum ritmul dintre starea de
veghe şi starea de somn, ne poate ajuta să studiem anumite legi
ce se manifestă în biografia unui om şi care se leagă şi de
impulsurile sale lăuntrice şi de viaţa de profesie. Ceea ce se
aplică în viaţa unei personalităţi geniale ca Goethe, se aplică şi
în viaţa oricărui om, căci legile ce conduc vieţile oamenilor sunt
aceleaşi pentru toţi. (Va urma)

Goethe la Roma
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De la natural la social
Ferma Ratzenbergli
Mihai Bucur
Viaţa simplă de la ţară m-a atras dintotdeauna. Născut
cu puţin timp înainte de Revoluţie, am copilărit într-o
perioadă în care în oraşul meu vecinii încă creşteau
animale şi aveau grijă de propria lor grădină cu legume.
Astfel, morcovii furaţi şi vacile alergate prin poiana din
faţa casei au făcut mereu parte din rutina zilelor de vară.
Au urmat apoi anii de liceu şi facultate, în care separarea
de tot ceea ce fusese natural până atunci a devenit din ce
în ce mai mare. Într-o zi de toamnă, plimbându-mă prin
pădurea din oraşul natal pe care îl vizitam acum destul
de rar, am simţit mirosul familiar de frunze uscate şi
pământ umed. Am realizat, aproape plângând, cât de
mult mi-a lipsit firescul mâinilor murdare de pământ.
Condus de această nevoie interioară, am început să mă
aproprii din ce în ce mai mult de agricultură, urmărind
documentare sau citind articole specifice. Iar cum
veneam din spaţiul antroposofic, agricultura biodinamică a fost pentru mine drumul natural de urmat.

Ferma Ratzenbergli

Pornind în căutarea unui loc în care să înţeleg concret ce
înseamnă să fii agricultor pe urmele lui Rudolf Steiner,
am fost condus spre un mic deal din Elveţia, acolo unde
două familii au dat viaţă fermei Ratzenbergli.

Ferma este situată la 15 km sud de Berna, pe un platou
deluros la altitudinea de 900 m şi este compusă din patru
clădiri ce adăpostesc apartamentele de locuit, brutăria,
hambarul, grajdurile şi atelierele de lemn şi metal. În
forma actuală, ferma funcţionează din 2008, când cele
două familii au decis să-şi asume această muncă. Astfel,
cei patru adulţi au pus bazele unui spaţiu viu pentru ei,
pentru copiii lor şi pentru toţi cei care calcă pragul
fermei. Pornind de la o idee fundamentală în agricultura
biodinamică, aceea că ferma este o fiinţă vie, complexă,
antrenată într-o continuă mişcare, întreaga activitate a
oamenilor care muncesc aici reflectă acest fapt. Chiar
dacă toată lumea munceşte cot la cot când este vorba de
o activitate importantă, fiecare
persoană are un domeniu principal
de activitate. Astfel, Andreas, soţul
Silviei şi tatăl lui Samuel,
Constantin şi Maurus lucrează
câmpurile, îngrijeşte animalele şi
este pasionat de împărtăşirea
experienţei sale de agricultor cu
micii copii de la şcoala Rudolf
Steiner din Berna care vin aici în
fiecare an. Christoph, unul dintre
sufletele muzicale de la fermă,
lucrează împreună cu persoanele
cu nevoi speciale care locuiesc aici
şi este în acelaşi timp şi apicultor.
Soţia sa, Seraina, iubeşte să lucreze
în grădina de zarzavaturi şi să aibe
grijă de cei patru copii: Eililah,
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au aici şansa de a experimenta direct ritmurile naturale
şi ciclul anului în natură. Una dintre temele principale
este căutarea centrului, deosebit de importantă pentru
ei, care sunt de multe ori sufleteşte foarte risipiţi în
exterior. Un exerciţiu practic în acest sens este căratul
materialelor folosind o roabă, activitate care necesită o
permanentă echilibrare a celor două părţi.

Samuel

Noah, Maurin şi micuţa Valérie, pe care o poartă în spate
toată ziua.

În afară de ei, multe alte persoane muncesc aici, aşa cum
am făcut-o şi noi, voluntarii taberei SCI (Serviciul Civil
Internaţional), ce am făcut parte din familia lor extinsă
timp de trei săptămâni.

Munca în agricultură este o activitate spirituală, o
meditaţie continuă. A trebuit să înţeleg asta foarte rapid
pentru a putea rezista. De dimineaţa până seara, de luni
până duminică, fermierul trebuie să muncească, pentru
că, oricât de mult ne-ar plăcea, animalele nu postesc în
weekend. De multe ori, ziua începea la 5 dimineaţa sus,
pe câmpul de cartofi, unde ne trezeam cu adevărat
privind răsăritul Soarelui, urmărind cu atenţie momentul
în care forţele de viaţă încep să se intensifice. Timpul
petrecut aici a fost un continuu exerciţiu de voinţă, de
atenţie şi trezie. Orele în şir în care am cărat sau tăiat
lemne, cules buruieni, plantat legume, adunat fânul sau
construit diverse lucruri din lemn au reprezentat
oportunităţi de muncă meditativă, de cultivare a unor
diferite conţinuturi în gândire sau de atenţie asupra
propriul corp. Foarte des, în momentele în care mă
apropiam de propriile limite fizice, descopeream forţa
Eului, cu ajutorul căreia puteam să-mi susţin în
continuare munca. Astfel, am învăţat unde să caut sprijin
în momentele de cumpănă, în care viaţa interioară
trebuie îmbogăţită de noi forţe spirituale.

După această experienţă, am ajuns la concluzia că
întreaga activitate de la fermă este o continuă căutare a
stabilităţii, a echilibrului, a punctului de mijloc. Acest
lucru poate fi observat foarte clar dacă privim, pe rând,
diferite contexte. În primul rând trebuie să vorbim
despre susţinerea spirituală a fermei, în care toate
persoanele direct implicate aici trebuie să formeze un Mi-am încheiat aventura trăind sentimentul începutului
împreună. Vorbind cu Christoph, am înţeles că de la an unor relaţii mai vechi, care se deschid acum într-o formă
la an le este din ce în ce mai greu să găsească acest punct nouă. Pe de altă parte, pe unii dintre ei nu-i voi mai
central, căci fiecare are propriile aspiraţii şi aşteptări, care vedea niciodată, însă sub cerul înstelat ne putem găsi din
uneori merg în direcţii opuse. Pentru a putea crea un nou, oricât am fi de departe.
spaţiu
comun,
este
absolut necesar să te laşi
pe tine deoparte, pentru
a face loc echilibrului. Un
alt domeniu în care poate
fi observată această
căutare este munca cu
persoanele cu nevoi
speciale. Permanent, la
fermă locuiesc între două
şi cinci persoane ce au
nevoie de terapie curativă, totul desfăşurându-se în cadrul Comuităţii
Terapeutice
Ratzembergli, fondată în
acest scop. Trăind la
fermă alături de plante şi
Împreună cu colegii mei voluntari SCIL
animale, aceste persoane
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Cum pătrunde Eul în corporalitate şi
sensul educaţiei în acest proces
Christoph Wiechert
Traducere: Cristina Duneş

Acest articol a fost scris sub formă de însemnări pentru „Întâlnirea mondială a pedagogilor – 2012” care a avut loc la
Gotheanum (Dornach) şi a fost publicat în Rundbrief/„Journal”, nr. 42, rubrica secţiunii pedagogice, Michael, 2011.
„Noi trebuie să fim conştienţi de ceea ce facem, până în profunzime.”

Preambul I
Înainte de a vorbi despre această temă, ca pedagogi
trebuie să ne lămurim asupra relaţiei noastre cu antroposofia şi asupra înţelegerii pedagogiei Waldorf însăşi.

Să nu considerăm antroposofia ca pe o dogmă de viaţă,
ca pe o religie sau ceva predefinit. Să considerăm antroposofia ca pe o sursă de inspiraţie ce are calitatea de a
extinde foarte mult ceea ce astăzi este o concepţie limitată
a lumii şi a omului.
Antroposofia este o extindere din partea omului cu privire
la percepţiile şi întrepătrunderea tuturor aspectelor vieţii.
Antroposofia nu este nici limitată, nici restrictivă cu
privire la aceste percepţii. Cine, în schimb, o percepe aşa,
gândeşte şi acţionează într-un fel ce nu are legătură cu
intenţia ei.

Trebuie să avem mereu în minte că ajutorul antroposofiei
vine pentru a depăşi limita cunoaşterii kantiene.

Preambul II
Ce idee avem noi despre arta educării elaborată de
Rudolf Steiner?
Identificăm noi şcolile Waldorf cu această artă a
educării?

Pe de o parte se poate spune că şcolile Waldorf sunt
dedicate realizării acestei arte şi până acum sunt şcolile
ce se apropie cel mai mult de asta. Pe de altă parte arta

educării a lui Steiner este ea însăşi o nouă paradigmă
educaţională. Este o educaţie ce transformă potenţialul
bolnav al modului de educare contemporan (discriminare
prin selecţie, învăţământ orientat spre rezultat, folosirea
de metode raţionale şi didactice, care văd pedagogul ca
pe un vehicul de cunoştinţe) într-o educaţie vindecătoare,
care promovează dezvoltarea şi predispune forţe trainice
pentru viaţa viitoare a omului în devenire.
Este important să punem în lumină faptul că, spre
deosebire de mişcarea medicinei antroposofice, care a
fost înţeleasă de Steiner ca o extindere a artei medicale
deja existente, arta educării steineriene nu se fundamentează pe niciun sistem pedagogic preexistent. Este o
creaţie cu totul nouă, cum este documentată prin istoria
naşterii sale însăşi.

Metodele sale sunt derivate din înţelegerea fiinţei umane
în devenire şi se foloseşte o abordare a învăţării artisticcreative în care dascălul este cel care poartă
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responsabilitatea procesului învăţării şi a dezvoltării
copilului, acestea fiind strâns legate între ele.

Introducere
De la începuturile acestei noi creaţii, care devine mai
târziu arta educării steineriene, vine pusă în lumină o
extindere esenţială a profilului profesional al dascălului.
Fraza de început a primei conferinţe din Antropologia
generală susţinută de Rudolf Steiner la 21 august 1919
spune: „Dragii mei prieteni, putem ajunge să realizăm în
mod just sarcina noastră, dacă o considerăm nu numai
din punct de vedere al intelectului şi sentimentului, dar
mai ales, în cel mai înalt grad, o considerăm ca morală şi
spirituală.” În această frază de început este deja conţinut
tot ce urmează după.
Steiner adaugă profilului dascălului, în plus faţă de
calităţile sufleteşti ale gândirii, simţirii şi voinţei, şi un
aspect spiritual-moral. Ce înseamnă asta?

Să ne îndreptăm atenţia înspre ceea ce este denumit în
frază „spiritual”. Să luăm în considerare antropologia şi
tot ce are legătură cu ea. Se poate înţelege aceasta
intelectual? Desigur că se poate, însă dacă ne limităm la
asta nu se va obţine efectul ce ar trebui să se nască.

Cunoaşterea antropologiei este o ştiinţă „de mijloc”, este
o cunoaştere ce doreşte să devină competentă în mijloc,
între realitatea spirituală şi cea fizică. După Steiner, orice
realitate fizică are origini în planul sufletesc şi cel
spiritual, el demonstrează cum spiritualul şi sufletescul
operează în lumea fizică şi cum tot ce este experimentat
pe Terra are un efect în planul spiritual.
Cine doreşte să-şi însuşească această cunoaştere trebuie
să-şi schimbe permanent propriul punct de vedere,
trebuie să exerseze o gândire flexibilă şi să se elibereze
de reprezentările şi obişnuinţele unei gândiri fixe, rigide.
Cine a ales această cale, mai devreme sau mai târziu
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experimentează că acest mod de a relaţiona cu antroposofia devine un izvor. Devenim creativi în înţelegere,
devenim creativi în activitatea pedagogică.
Care este aspectul moral?

Aceasta se înţelege mai bine dacă ne uităm la a treia
virtute a dascălului: „să-ţi faci mai ageră simţirea pentru
responsabilitatea sufletească”.

În această frază, spusă la finalul Antropologiei generale,
este conţinută toată noutatea acestei arte educaţionale.
De la purtător de cunoştinţe la tovarăş de drum, tovarăş
ce preia asupra sa greutatea responsabilităţii până când
„regele” ajunge la vârsta majoră şi este în stare să-şi preia
în propriile mâini guvernarea. Atunci sigur e îndeplinită
sarcina morală şi noi ne retragem plini de veneraţie
pentru ceea ce s-a dezvoltat. Deja aici, ca într-un
preludiu, ne adresăm omului superior şi omului inferior
din personalitatea pedagogului: spiritual-sufletescul şi
fizic-corporalul.

Omul superior şi cel inferior în educaţie
Deja în prima conferinţă din Antropologia generală
Steiner – vorbind despre misiunea educaţiei în sens
spiritual – ajunge la o definiţie neobişnuită pentru el. În
această frază exprimată în conferinţa introductivă se
manifestă impulsul noii paradigme: „Misiunea educaţiei,
înţeleasă în sens spiritual, înseamnă armonizarea
spiritului-suflet cu trupul corporal sau corpul trupesc.”
Apoi el explică această frază: „Ele trebuie să ajungă în
armonie una cu alta, să devină una pe potriva celeilalte,
căci la naşterea copilului în lumea fizică ele nu se prea
potrivesc împreună.”
Vedem aşadar că misiunea dascălului are aceeaşi temă
ca şi procesul educativ: armonizarea.

Dascălul trebuie să-şi însuşească armonia interioară
adăugând o dimensiune spiritual-morală la viaţa sa
intelectual-emoţională, aşa cum misiunea educării este
armonizarea omului inferior cu cel superior.
Vedem aici dublul înţeles al cuvântului „autoeducare”.

Prin spiritual-sufletesc Steiner voia să spună legătura
dintre triada spirituală: Om-spirit, Spiritul vieţii şi Sinea
spirituală cu triada sufletească: sufletul conştienţei,
sufletul raţiunii şi sufletul senzaţiei. Coborând în mediul
pământesc, această triadă se leagă de corpul astral
(senzaţiei), corpul eteric şi corpul fizic.

Misiunea educaţiei şi a dascălului este de a pune în
raporturi juste aceste elemente ale triadelor. De aici se
naşte prima sarcină pedagogică, şi anume: „Să facem
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ceva din noi înşine, până când un curent de gândire, un
raport spiritual interior domneşte între dascăl şi copii.”
Având în vedere cele spuse am putea deja experimenta
diferenţa între a înţelege tema în discuţie doar din punct de
vedere intelectual şi o apropiere cu o gândire liberă şi
flexibilă faţă de rolul educării. În primul caz ne rămâne doar
teoria, în cel de al doilea caz dezvoltăm o experienţă vie.

Asta înseamnă că dascălul încearcă să-şi folosească
gândul său în aşa fel încât aceste conţinuturi îl întrepătrund, pentru că, după Steiner, în direcţia interioară a
gândurilor se găseşte acel ceva ce este eficace în relaţia
elev-dascăl.
Devenirea vie a gândului „între lumi” e caracterizată de
către Steiner ca fiind propice pentru depăşirea a ce este
Spirit al personalităţii.

Dacă, de exemplu, un dacăl percepe un copil de clasa I
sau a II-a doar ca pe un săltăreţ sangvinic şi nu priveşte
mai departe, mai profund, încercând să înţeleagă ce-l
face pe copil să se mişte, atunci rămâne rigid în concept
şi înţelege chiar mai puţin copilul decât ar fi înţeles
înainte, când încă nu şi-a dat seama că e sangvinic.

Eul în educaţie
În cele expuse anterior nu se face referire la Eu. Dar se
poate înţelege, datorită „teosofiei”, unde se vorbeşte
despre Eu ca nucleu al sufletului, între sufletul
conştienţei, sufletul raţiunii şi sufletul senzaţiei.

Să privim totul din punct de vedere cvadruplu: Eul,
corpul astral, corpul eteric şi corpul fizic, aşa cum se
întâlneşte, de exemplu, la temperamente; avem, aşadar,
ceva foarte folosit în antropologia pedagogică, de
exemplu atunci când spunem că ceea ce ţine de artele
plastice, pictură acţionează asupra corpului eteric şi ce
este muzical acţionează asupra corpului astral, în timp
ce limbajul acţionează asupra Eului. Aici trebuie să
subliniem plasticitatea construcţiilor conceptuale folosite
de Steiner în conferinţa introductivă amintită deja, care
afirmă aproape profetic: „Va trebui să devenim conştienţi
că atunci când predăm copilului una sau alta dintre
materii acţionăm o dată mai mult în aducerea spirituluisuflet mai adânc în fizic-corporal, iar altă dată mai mult
în aducerea fizic-corporalului în spiritul-suflet.”

În anul următor, în cursul gândit ca o continuare a
Antropologiei, Steiner vorbeşte despre efectul materiilor,
cele care leagă Eul de corporalitate şi cele care-l
îndepărtează de corporalitate.
Dacă vorbim despre asta trebuie să aprofundăm un
detaliu important: în educaţia pentru libertate (element

esenţial al paradigmei educative steineriene), pornim
mereu de la faptul că Eul, esenţa eternă a omului, nu
trebuie afectată, nu este la dispoziţia educaţiei, este de
sine stătătoare. Şi chiar aşa este.

Se vorbeşte aici despre raportul spirit-suflet (Eu) cu fiziccorporalul, sau de raportul corporalitate-Eu. Dacă vrem
să educăm pentru viaţă multe depind de asta.
În altă ordine de idei trebuie să luăm în calcul că nu
putem vorbi de un raport Eu-corp când începem
parcursul educativ. În primul septenal, corpul, sufletul
şi spiritul sunt la copil o unitate. Asta se poate recunoaşte
uşor în manifestările copilului mic: bucuria lui îi
pătrunde toată fiinţa, copilul urlă şi dă din picioare,
acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul durerii. Avem
instinctiv o atenţie sporită asupra copilului mic, în
vorbire, în gesturi, până şi în gândurile noastre. Chiar
privirea adultului poate fi un „gest” care să aibă efect
moralizator.
Suntem puşi în faţa unei importante diferenţe ce se va
exprima în efectele educării.

În copilul mic corpul, sufletul şi spiritul sunt o unitate.
Tot ce influenţează viaţa sufletească va avea o reflectare
imediată asupra stării de sănătate corporală a copilului.
Dacă sufletul este impresionat în mod particular cu
putere, atunci asta va avea consecinţe pentru mulţi ani
după aceea.
Dacă amprenta efectului trece în subconştient va avea un
efect asupra sănătăţii corporalităţii, dar se va manifesta
de şapte ori mai târziu, dată fiind emanciparea lui. Un
eveniment excepţional în jurul vârstei de şase ani va
apărea ca predispoziţie spre boală 6x7 ani mai târziu.

O ambianţă plină de iubire, o mamă grijulie, sentimentul
de siguranţă ce înconjoară copilul mic, suficient timp
petrecut ascultând poveşti, jucându-se, multe posibilităţi
de imitare la grădiniţă sunt cele mai bune baze pentru o
constituţie sănătoasă de la jumătatea vieţii, în jurul
vârstei de 35-42 ani.
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Steiner ilustrează aceste fapte complexe, indicând cum
un temperament unilateral (predominant) manifestat
poate să-şi pună amprenta asupra corporalităţii copilului
mic. Şi nu trebuie să ne gândim doar la copiii de
grădiniţă ci şi la cei aflaţi în primii ani de şcoală. În
funcţie de moment (grădiniţă sau primii ani de şcoală),
Steiner caracterizează astfel efectele care se vor arată
succesiv în mod durabil:
Influenţă predominantă Efectele reflectate în
problemele de sănătate
Temperament coleric

Disfuncţii digestive

Temperament flegmatic

Carenţe intelectuale, obtuzitate

Temperament melancolic Disfuncţii circulatorii

Temperament sangvinic Carenţe de forţe vitale

Într-o altă expunere a aceleaşi perioade, efectele sunt
descrise astfel:
Influenţă predominantă Efectele reflectate în
problemele de sănătate
Temperament coleric

Boli ale metabolismului

Temperament melancolic Disfuncţii circulatorii şi de
respiraţie
Temperament flegmatic

Nervozitate, neurastenie

Temperament sangvinic Carenţe de forţe vitale

În primii ani de şcoală corpul, sufletul şi spiritul încep să
se emancipeze unul faţă de altul. Este un prim început.
Acest proces este finalizat aproximativ la sfârşitul
liceului, la începutul vârstei adulte. În ce constă acest
proces de emancipare? Înseamnă că mai ales după cel de
al nouălea an de viaţă copilul este expus influenţelor
externe care se ating de aceste trei elemente: ori le
dezlipesc cu forţă, ori le ţin unite, în funcţie de
individualitatea copilului.

Dar ce importanţă au toate astea pentru viaţă? Ce
legătură au cu educaţia?
Aceste întrebări au de-a face cu consecinţe pe termen
lung.

Dacă un „Eu” a fost prea absorbit, devine prizonier al
propriei corporalităţi şi atunci vor fi necesităţi şi exigenţe
ale corpului care vor dicta ţelurile în viaţă. Se poate
imagina ce ar însemna asta.

Însă în situaţia opusă vom avea scopuri (idealuri) chiar
foarte elevate, dar Eul nu este în măsură să le realizeze,
dat fiind că nu este suficient înrădăcinat în corporalitate.
Şi asta nu se limitează la perioada şcolară, ci mai degrabă
la timpul în care noi învăţăm, adică la întreaga viaţă.
Steiner afirmă că de altfel conţinutul lecţiilor în sine,
independent de modul în care sunt predate, influenţează
raportul dintre Eu şi corporalitate.

În acest moment se poate vedea cu adevărat efectul
materiilor predate, care influenţează realmente această
dinamică. Steiner numeşte asta fie fixarea Eului de
corporalitate, fie dezlipirea lui de corporalitate.

Tot ce are legătură cu gândirea în sens larg, tot ce este
matematic-reprezentativ în lecţie are tendinţa să fixeze
Eul de corporalitate. Aceeaşi regulă este valabilă pentru
ce este muzical-lingvistic. Aceasta face ca Eul să se simtă
acasă în corporalitatea sa (corp fizic şi organizare eterică).

Trebuie să ţinem cont inclusiv de faptul că parţial acest
raport depinde de întruparea feminină sau masculină. În
sfârşit, trebuie subliniat şi rolul important pe care-l
ocupă ereditatea.

Toate acestea sunt înţelese într-un mod foarte practic şi
din această cauză Steiner însoţeşte indicaţiile sale cu
numeroase exemple. Dacă reflectăm la aceste exemple,
ne dăm seama cu claritate de cele afirmate anterior şi la
ce se referă tema care a fost anunţată pentru această
întâlnire: „Noi trebuie să fim conştienţi de ceea ce facem
până în profunzime”.

Acest raport este caracterizat de două aspecte. Primul
aspect are de-a face cu relaţia în sine (prea fixat, prea
liber), al doilea are de-a face cu mobilitatea, dat fiind că
în somn acest raport între corp şi Eu (suflet-spirit şi corpfizic) este întotdeauna separat, în timp ce la trezire este
reunificat.

În schimb, tot ce acţionează în lecţie prin imagini, ca
pictura şi desenul, face ca Eul să se elibereze puţin de
corporalitate.
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pierzi în exterior (expiraţie), te regăseşti din nou
(inspiraţie) într-o activitate mai intelectuală.

De exemplu, în euritmie permitem elevilor să „respire”
dacă îi punem să găsească formele unei poezii
(inspiraţie), după care îi punem să execute formele
descoperite de ei.

Steiner, în indicaţiile sale asupra planului de studiu şi în
conferinţele sale despre pedagogie, recomandă insistent
dezvoltarea scrisului şi a cititului pornind de la desen.
Desenul antrenează, pictura trezeşte ceea ce dormitează
în noi pur şi simplu prin intermediul activităţii. Apoi
observăm, reflectăm, încurajăm lectura: ne concentrăm
în interior. Acest principiu operează deja în acţiunea de
a scrie: atunci când scriem, concomitent şi privim la ce
am scris.

Să luăm ca exemplu „epoca” de geometrie din clasa
a VII-a. Construim, desenăm, pictăm. Facem foarte multe
lucruri frumoase. Dacă ne-am limita doar la ele Eul s-ar
elibera uşor. Însă dacă aprofundăm geometria şi
gândind, dacă ne însuşim demonstraţii, legi, atunci Eul
este ajutat să pătrundă în corporalitate.

Suntem în „epoca” de istorie, de exemplu, în clasa a VI-a
sau a VIII-a. Dacă s-a povestit mult şi s-au perindat multe
imagini în faţa elevilor, trebuie să ieşim din situaţia asta,
se percepe că e prea mult. Atunci introducem în lecţie un
gând, o activtate, de exemplu, întrebând: „Ce credeţi,
cum era Teodor cel Mare?”. Ori dacă asociem cu datele
istorice evenimente sau procese particulare, ori dacă
demonstrăm creşterea productivităţii industriale în
secolul al XIX-lea, punem în prim-plan activitatea de
gândire, fixând solid Eul de corporalitate.
Dacă s-a scris sau desenat întreaga dimineaţă cu copiii
mici, e bine, înainte de a se termina cu o povestire, să se
cânte, cântatul este activitatea opusă scrierii şi desenării.
Dacă, în schimb, dimineaţa a trecut făcând calcule, la
sfârşit nu este nevoie să se cânte, povestea va aduce
echilibrul just.
Această echilibrare, ce se poate numi şi „respiraţie”, se
realizează predând lecţiile cu un gest mult mai amplu,
astfel încât elevii pot respira.

Geografia ca materie şcolară tinde să aibă calitatea de
expandare, de conectare. Exagerând, putem spune că
există riscul de a te pierde în conţinuturile sale. În clasa
a VI-a, Steiner introduce tema schimbărilor climatice prin
intermediul difereţelor de altitudine; în schimb, în planul
de studiu liceal introduce „inutila” geografie matematică
(cartografia). Acestea reprezintă gesturile respiraţiei: te

Unii colegi dascăli au obiceiul recomandabil ca la
sfârşitul lecţiilor de pictură să observe împreună cu elevii
toate lucrările realizate, după care copiii sunt stimulaţi
să-şi exprime observaţii obiective faţă de lucrări, însă fără
a-i judeca pe ceilalţi.

Colegul nostru Heinz Zimmermann obişnuia să-şi
înceapă cursul de dimineaţă cu cei de clasa a IX-a cu un
exerciţiu de gândire, pe care elevii îl făceau de fiecare
dată cu mare plăcere. Prin intermediul acestui exerciţiu
de gândire elevii intrau în mod just în activităţile şcolare.
În fiecare dimineaţă elevii aveau pregătite o hârtie şi un
creion. Heinz Zimmermann le arăta un obiect (de fiecare
dată altul) care trebuia descris de ei, de exemplu, o
foarfecă, cu un minimum de fraze, fără a o numi în mod
expres, astfel încât cel ce citea trebuia să recunoască
despre ce este vorba. Dacă, apoi, se scrie o poezie ne
aflăm într-o activitate opusă.
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perioadele de trecere ale dezvoltării toate acestea se pot
manifesta mai puternic.
Opusul la situaţia prezentată este fantezia neancorată la
realitate, formularea de gânduri chiar semnificative, însă
fără efect. Compoziţii frumoase, dar fără o bază, fantezie
ce se învecinează cu fantasmagoria. Capacităţi bune, care
însă nu se concretizează în decizii clare pentru ceva,
multe posibilităţi, multe tentative. Şi acest comportament
este prefigurat de o anumită configuraţie fizică.
Toate lecţiile, fie chiar şi de matematică, ar trebui să aibă
această calitate de „respiro”.

Sunt procese subtile care, odată însuşite, au o acţiune
revigorantă asupra învăţării, în acest mod nu este
resimţită oboseala.

Ca să fim sinceri, dacă în fiecare moment al lecţiei
dascălul ar trebui să-şi pună întrebarea: Ce trebuie să fac
acum? am vorbi de un stil de predare rigid şi obositor.
Asta ar putea fi necesar la început, însă Steiner subliniază
că această calitate de „respiro” trebuie însuşită ca un
instinct profesional. Se ştie că instinctul este partea cea
mai de jos a intuiţiei, adică să faci ce este just în mod
spontan.
Ceea ce a fost prezentat aici face parte din metodica
predării, care influenţează raportul Eu-corporalitate şi
are la bază antropologia plastico-muzicală.
Însă trebuie subliniat că indicaţiile privind metodica
predării sunt în strânsă legătură şi cu constituţia preexistentă a elevului.

Steiner observă: mai ales cu privire la modul de gândire
al elevului, dacă Eul său este prea atras de corporalitate.
Putem să spunem că aceşti elevi sunt în mod brutal
raţionali, insensibili la sentimente şi emoţii. Ei au o
gândire bazată unilateral pe creier. Aceşti copii consideră
oribilă o gândire imaginativă, să scrie o poezie e o
pretenţie absurdă, iar euritmia este complet inutilă. Des,
dar nu în mod obligatoriu, prezintă o certă greutate în
configuraţia lor fizică şi în comportamentul lor. În

Face parte din arta educării dezvoltarea în noi înşine a
unei sensibilităţi ce vine să ajute aceste manifestări
unilaterale cu mijloace de vindecare homeopatice. Cărui
elev îi vin în ajutor punându-l să facă o construcţie
geometrică frumoasă şi precisă? În schimb, care este
elevul ce are nevoie de exerciţii de pictură suplimentare?
Care sunt elevii ce au nevoie pe termen lung de exerciţii
suplimentare de matematică? Şi pe cine nu ajută aceste
exerciţii?
În multe şcoli se observă o aversiune faţă de utilizarea
caietelor pentru lecţiile de epocă din simplul motiv că au
devenit ceva tradiţional. De fapt, s-ar putea lucra
profitabil şi în alt mod. Cu toate acestea se poate
experimenta că aceste caiete sunt utile în mod particular
pentru a obţine echilibrul just între inspiraţie şi expiraţie:
ceea ce a fost dezvoltat în cadrul lecţiei vine elaborat în
modul concret de a face, şi astfel se ajunge la un
echilibru. Asta înseamnă că este important să se
cunoască motivul propriilor acţiuni pedagogice: cel care
este conştient de ce anume foloseşte o anumită tehnică
se află într-o situaţie diferită faţă de cel care o foloseşte
pentru că aşa se obişnuieşte în şcoală.

Se confirmă astfel ce am spus de la început: antroposofia
devine practică numai dacă o studiem străduindu-ne să
ajungem la o flexibilitate a gândirii. Asta face să se
dezvolte şi entuziasmul just pentru profesie.
(N.R. Imaginile care ilustrează acest articol reprezintă
lucrări ale elevilor din şcoli Waldorf şi au fost preluate
de pe www.waldorftoday.com)
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Nu aşteptare, ci acţiune mihaelică!
Dirk Kruse
Traducere: Lucian Popescu

Comunitatea ca organ de percepţie, dăruit
prin graţia fiinţelor spirituale

Ahriman îşi întăreşte puterea în timpurile noastre, dar, în acelaşi
timp, sporesc şi forţele noastre ajutătoare de empatie. Mai avem
şi instrumente de lucru mihailic, unul dintre cele mai puternice
fiind creşterea comuniunii noastre sociale. Aceasta, deoarece: dacă
există o relaţie pregătită într-un mod profund şi karmic între
persoane singure1 sau un grup cu bune abilităţi sociale2, şi îngerii
individuali sau îngerii grupului lucrează împreună, şi chiar fiinţe
superioare pot conlucra în acestă relaţie sau grup3.

Din bunăvoinţă, blândeţe, ascultare clară şi aplecare asupra
celor mai slabi dintre noi4 creăm o substanţă eterică, sufletească
şi spirituală care se potriveşte cu fiinţele spirituale şi cu
Christos însuşi şi în care aceştia ne stau alături întru ajutor.
Experienţa ne arată că, pas cu pas, pe această cale se răspândeşte
o atmosferă de atenţie şi claritate sporită între oameni şi în
spaţiul din jurul lor. Iar în felul acesta, de la o întâlnire la alta,
putem să facem să crească ceva asemănător prezenţei unui
organ de percepţie pe care l-am construit împreună.
Un lucru deosebit în legătură cu aceasta este faptul că ne
permite o legătură directă cu nivelul intuiţiei5.

Aici, comunităţile-cult pot fi esenţiale – de exemplu, comunitatea cultică a unei biserici şi mai ales un grup care lucrează
în sensul unui cult social sau cult inversat6.

La aceasta putem, de asemenea, să lucrăm şi să cercetăm
asupra viitorului şi unicului „Cult cosmic”, care a fost ilustrat
de Rudolf Steiner7.

O cale practică de a experimenta toate aceste dimensiuni este
următoarea:

experienţelor în această direcţie în timpul desfăşurării
proceselor sociale.

Dacă aceasta ne devine un obicei, iar harul lumii spirituale îşi
face simţită prezenţa la noi din când în când, putem vedea cum
grupul nostru începe să construiască un organ – o atenţie
naturală sporită în toate întâlnirile noastre!
Când a devenit evident faptul că relaţia şi grupul au dobândit
caracterul unui simţ de percepţie, putem vedea cu smerenie ce ni
se permite să lucrăm mai departe cu sens din acel dar binecuvântat.

Percepţia prin comuniunea cu natura şi
Cosmosul şi fiinţele lor – perspectivă asupra
unui Cult cosmic

Ca o concluzie, vom avea în vedere percepţia practică prin
comuniunea cu natura, Cosmosul şi fiinţele acestora. Aceasta va
putea de asemenea servi la cercetarea asupra „Cultului cosmic”.
Mai întâi trebuie să menţionăm încă o dată experimentarea
comparativă prin cufundare în cursul anului ca întreg şi în
perioadele speciale de timp dintr-un an8.

Aici nu este vorba numai de a lucra împreună cu spiritul unei
comunităţi de oameni ci, pe lângă aceasta, şi cu spiritualitatea
comuniunii cu natura în timp şi spaţiu.
Aceasta constă – la fel ca în cazul lucrului cu oameni individuali – de exemplu, din îngeri şi arhangheli, activi în peisaj din
intenţii evolutive de viitor ale fiinţelor divin-spirituale9.

Aşteptarea în linişte meditativă până când toţi participanţii se
simt în stare să răspundă la întrebarea pregătită cu grijă.
Timp pentru gândire meditativă în linişte – fiecare singur.

Fiecare vorbeşte la rândul său, în timp ce ceilalţi ascultă – timp
acordat pentru a lăsa să răsune ce a fost spus şi pentru a fi
prelucrat interior.
Sarcină importantă: îngrijirea pentru cea mai înaltă prezenţă
spirituală din spaţiu – reflecţii din când în când asupra

Trei paşi în percepţia creşterii prezenţei spirituale
într-un bun proces de grup
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Încă o dată vom descrie aici o singură cale de acces – metoda
„plimbărilor inspirative”. Aceasta poate servi la cercetarea
cursul anului, prin întrebări puse fiinţelor spirituale din natură,
spiritului perioadei10 sau, de asemenea, dialogului cu fiinţe
spirituale chiar mai înalte11, întrebări care pleacă din domeniul
individual, trec prin dezvoltarea organizaţională şi ajung până
la nivel global.
Conştienţi fiind de intenţia pe care o avem în cercetarea noastră
contemplativă, aici păşim într-un complex element spaţiu-timp.

Astfel, pe de o parte, poate că avem nevoie de mai multe
experienţe pentru a găsi metode detaliate şi pentru a afla
rezultate clare în acest cadru de experienţe faţă de fenomenele
spaţio-temporale.
Pe de altă parte, aici putem ajunge la o incomparabilă aprofundare existenţială – pe care o putem diferenţia pe nivele.
Sfat practic:

Un cadru ajutător îl poate constitui o pregătire profundă,
armonioasă a unui grup, înainte de plecarea într-o plimbare
inspirativă.
Metoda plimbării inspirative:

Fiecare va purta singur în plimbarea prin natura inspirativă
întrebările – găsite anterior în cerc – sau propria prelucrare
lăuntrică sau „căutarea de inspiraţii”, cel mai adesea pornind în
timpul zilei, traversând perioada de apus a Soarelui şi
întorcându-ne după lăsarea întunericului. Ideal ar fi un timp de
trei ore şi jumătate (12 x 17minute); minimum o oră (4 x
17minute). Experienţa arată că există un ritm de 17 minute în care
legătura cu natura se adânceşte treptat până la o unitate clară.

Este bine dacă avem posibilitatea atât a unor experienţe
interioare, cât şi exterioare, de exemplu interiorul unei păduri
sau perspective asupra unui peisaj. Poate înainte de plecare va
fi un mic ritual şi, de asemenea, un ritual la întoarcerea tuturor.
În mod normal, primele 17 minute sunt folosite pentru a ne
elibera de gândurile obişnuite şi pentru a intra în legătură cu
natura, după care putem începe munca interioară. Putem
încerca să observăm lumea elementară şi spirituală din jur ca
formând sufletul nostru exterior şi să gândim, simţim şi voim
împreună cu acestea. Ne urmăm munca interioară fiind atenţi
la ce anume vine din interiorul nostru şi din „interiorul
exteriorului (naturii)”. Adesea putem avea o temă de lucru
lăuntric, caz în care e bine să privim mai întâi la perioada din
trecut până în prezent, apoi să ne simţim liberi între trecut şi
viitor – suntem numai aici şi acum –, iar în a treia parte să
privim la chemarea viitorului. În mod normal, cu fiecare 17
minute ne adâncim şi ne eliberăm mai mult. În mod obişnuit
experienţele decurg astfel: la început suntem separaţi de
natură, apoi începem să ne unim cu ea, mai târziu suntem parte
a lăuntrului naturii din jur iar aceasta ne vorbeşte, dacă suntem
atenţi şi punem întrebări. Eventual, teama (de întunericul
pădurii, de exemplu) poate fi folosită pentru ca prin ea să
privim în lumea spirituală (solemnitatea unei păduri întunecate
seamănă puţin cu Păzitorul Pragului). Trebuie să fim curajoşi!
Însă oarecum ca nişte copii, în acelaşi timp!

Sărbătoare de Michael în natură

Experienţele cu animale pot fi deschizătoare de drum pentru
lumea sufletească. Dacă le lăsăm să răsune în noi ele pot aduce
experienţelor noastre lăuntrice un înţeles mai profund.

Perspectiva orizontului poate oferi inspiraţii înalte ce conduc
dincolo de timp şi spaţiu. Un copac bătrân sau o mică pădure
întunecată ne pot oferi direct inspiraţii despre „cum anume să
facem”.
Cel mai important în interacţiunea cu sufletescul (lumii fiinţelor
elementare) este să punem întrebări în anumite locuri sau
anumitor fiinţe şi să ascultăm meditativ prin observare
sufletească un „răspuns” – ceea ce înseamnă, de fapt, să putem
vedea sau auzi conştienţa fiinţei spirituale în care „am intrat”.
Aceasta se întâmplă cel mai adesea cu participarea Sinei noastre
superioare ca o formă superioară de observare a gândirii.

De exemplu, putem pune întrebări în modul următor
(întotdeauna menţinând cu energie experienţa şi sentimentul
ce a pătruns în sufletul nostru, întărindu-l şi observându-l
meditativ!) – însă întotdeauna numai dacă simţim că „ne este
permis”, că acestea sunt potrivite:
Cum eşti tu, intimitate?
Cum eşti tu, seriozitate?
Cum eşti tu, măreţie?
Cum eşti tu, binecuvântare?
Poate reuşim să găsim un înţeles şi termenii pentru explicarea
acestui înţeles, ca de exemplu: „Acţionezi serios-profund şi
trezitor asupra mea şi ai grijă de mine!” etc., apoi putem

Observare suﬂetească în natură

continua să întrebăm – poate cu uimire plină de devoţiune, dar
mereu orientaţi spre ce este cel mai important – ca de exemplu:
Cum consideri tu asta, cum vrei tu asta?
Spre ce ţel se îndreaptă intenţiile tale?
De unde vine seriozitatea ta?
Spre ce se îndreaptă iubirea ta?
Apoi şi mai specific: Cum vom continua drumul nostru (ca
grup)?

Apoi, după un „răspuns”, poate punem întrebări despre modul
de înfăptuire:
Cum putem să facem aceasta mai exact?

Se poate experimenta că, în locul venirii inconştiente de idei
bruşte din lumea spirituală, acum putem recunoaşte şi putem
„vedea” sosirea ideilor.
Este bine să scriem sau să desenăm ceva într-un carnet.
Experienţele spirituale pot fi foarte clare, bine conturate, însă
dispar rapid din amintire.

Cel mai bine ar fi dacă fiecare s-ar întoarce din plimbare după
lăsarea întunericului, atunci când simte că e bine. Dar se şi
poate fixa un interval de întoarcere. După întoarcere poate fi o
pauză, poate chiar de o noapte, apoi fiecare îşi povesteşte
experienţele. Uneori este bine să se pună la momentul potrivit
întrebări povestitorului. Dacă grupul este prea mare, acesta
poate fi împărţit în cercuri mai mici în care să fie împărtăşite
experienţele. Se poate stabili un interval de povestire: între
patru minute şi oricât se doreşte. Apoi fiecare cerc poate
prezenta în cercul mare câte o scurtă sinteză.
Se poate observa cum numai împărtăşirea noilor experienţe legate
de fenomenele naturii va spori creativitatea gândirii.
Dacă ne-am dezvoltat aprofundarea nivelelor imaginativ,
inspirativ şi intuitiv, atunci posibilităţile se pot de asemenea
lărgi.

Astfel, pentru grupurile ce exersează practica meditativă,
reflectarea asupra experienţelor din plimbările inspirative
poate fi atât de bogată!
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Spiritualizarea vieţii de zi cu zi şi a profesiei
(exemplu)

De obicei viaţa spirituală şi profesia par îndepărtate una de alta.
Dar este posibil să spiritualizăm în mod coerent viaţa de zi cu
zi, cât şi viaţa profesională.
Se întâmplă des să nu existe destulă imaginaţie pentru a putea
realiza uşor obiceiurile spirituale în zilele obişnuite şi în viaţa
de serviciu cu colegii.

În viaţa de zi cu zi este vorba despre studiu, meditaţie zilnică,
rugăciuni, iar câteodată despre observarea sufletească, trăirea
empatică a ciclului anului, plimbări inspirative etc.
Aceasta poate fi pusă în practică pas cu pas – cu reflectare,
planificare şi cu luarea unei decizii reale – de asemenea, cu
ajutorul prietenilor cu care putem ajunge la o clarificare.

În viaţa noastră profesională vorba este la început despre
comunicare, cât şi despre găsirea deciziilor pe care le putem lua
pentru implementarea unui fel inteligent de a comunica – în
sensul cultului inversat sau social. De asemenea, ca exemplu, este
vorba despre planificarea sărbătorilor anului, atât de motivante şi
social-inspirative. Apoi este vorba despre munca de dezvoltare
organizaţională care are ca bază lucrul meditativ, empatia şi
natura. Iar, în final, despre crearea şi modelarea de metode şi
proiecte în munca noastră – într-un mod spiritual!

În calitate de colegi – noi înşine suntem responsabili de fericirea
noastră! Cât de durabil poate o dezvoltare organizaţionalspirituală (în cadrul căreia umplem cu un program revitalizant
o dimineaţă sau o după-amiază săptămânal sau lunar) să ne
afecteze, nu ni se arată de obicei în conştienţă.

Dacă creăm un spaţiu liber cu un program captivant şi
interesant (training, impresii despre ciclul anului, practica
observării în natură, practici sociale cu teme alese pe moment,
eventual cineva interesant din afara echipei care are multă
experienţă poate participa), curând vom trăi mult-aşteptatul
punct culminant al vieţii înăuntrul comunităţii în care lucrăm!
Desigur, din aceste întâlniri pot fi formate grupuri private care
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să se extindă şi evenimente bianuale sau anuale, cât şi retrageri
pentru comunitate sau doar pentru anumite grupuri. Un
conţinut al acestora poate fi, desigur, şi reînnoirea permanentă
chiar a unui astfel de program.

Ca o stimulare în nevoile noastre de astăzi, la pagna 37 redăm
o privire de ansamblu schematică spre o cale practică de
cultivare spirituală a vieţii:

Dacă ne putem umple viaţa zilnică şi, de asemenea, viaţa de la
serviciu, pas cu pas, cu spaţii temporale inspirative, vor spori
împărtăşirea şi trăirea-împreună cu realităţile-forţe, cu
realităţile sufleteşti şi cu realităţile-fiinţe. Încet-încet, cultivarea
inspirativ-spirituală a vieţii de zi cu zi devine realitate!

Note

1
„...aceste (cunoştinţe spirituale superioare) lucruri (pot) fi
dobândite numai... atunci când le percepem cu acele forţe care
provin din strădania generală împreună a oamenilor..., cu acele
forţe pe care oamenii le poartă în sine din vieţi pamânteşti
anterioare şi, înainte de toate, este necesar să deţinem aceste forţe...
De aici încolo, lucrurile încep să vorbească. De aici încolo, lucrurile
se revelează pe sine prin inspiraţie...Aceasta este calea pe care
trebuie mers...ca în forţele de dezvoltare karmice ale oamenilor să
găsim stâlpii de sprijin, să găsim forţa...” (GA 243, 21.08.1924)

„(deci)...trebuie să învăţăm cu sufletele, cu inimile, prin
constituţia noastră sufletească interioară să fim prezenţi
suprasensibil şi să lăsăm ca o fiinţă spirituală reală să se afle în
spaţiu... Putem deci...prin ceea ce experimentăm împreună...să
atragem spirit al grupului real. ...(Aceasta este) o trezire prin
intermediul fiecăruia.... Abia atunci putem să ne menţinem în
interiorul unei percepţii a spiritualului..., când avem o comunitate
cu spirite alături de noi în perceperea spirituală. Iar comunităţile
care sunt predestinate karmic vor dobândi formă.” (GA 257,
27.02.1923)
2

„(Se întâmplă ca) pentru câteva momente să putem fi fericiţi să ne
aflăm împreună cu alţi oameni într-un astfel de mod adecvat, când
avem posibilitatea să înţelegem lucruri pe care nu le putem
înţelege altfel sau care nu ni se înfăţişează altfel.” (GA 257,
28.02.1923)

Steiner a oferit cândva, la un proces de punere a pietrei fundamentale a unei şcoli Waldorf, o descriere intimă a muncii
împreună a oamenilor-grupurilor-îngerilor (21.08.1919): „în spatele
fiecărui membru individual al Colegiului profesoral în devenire
vedem stând îngerul. ...prin trezirea imaginaţiei cu putere. În
spatele fiecărui individ stă îngerul. ...În acelaşi timp...(deasupra
capetelor) arhanghelii aflaţi în legătură..., lasă să curgă forţe
creative inspirative. ...(Spiritele timpului, arhaii) lasă să cadă din...
sfera lor de lumină... o picătură, jos, în vasul curajului... Imaginând,
inspirând, intuind (a treia ierarhie) se va conecta la faptele noastre
pământeşti”. (GA 269, „Sfaturi” pp. 237, 238)
3
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4
„Asprimea alungă din jurul tău imagini sufleteşti, care ar trebui
să îţi deschidă ochiul sufletului; blândeţea înlătură obstacolele şi
îţi deschide organele.”(GA 10, pp. 96,97)

„Iar (Christos) vorbeşte astăzi acelor oameni care vor să Îl asculte:
„Trebuie să înţelegi că, în ceea ce gândeşte cel mai mic dintre fraţii
tăi, Eu gândesc în el, şi că Eu simt împreună cu tine atât timp cât
ai un interes social pentru ceea ce se întâmplă în celălalt
suflet.”(GA 193, p. 60)
Un rol important în cele trei capacităţi de empatie menţionate de
Rudolf Steiner îl au: uimirea sau interesul, compasiunea şi
conştienţa. Vezi: GA 155, 30.05.1912, GA 133, 14.05.1912, GA 143,
18.05.1912.

Vezi şi: Lex Bos, The Christwork in Social, Verlag am Goetheanum
şi C. and R. Gleide, Christ efficacy in Social Life, Verlag am
Goetheanum.

„Formăm corpul astral al impulsului Christos-Eu prin toate faptele
morale de uimire, încredere, veneraţie, încredere... formăm corpul
eteric al lui Christos prin faptele de iubire, şi prin ceea ce are efect
în lume din impulsul conştienţei, formăm pentru impulsul christic
ceea ce corespunde corpului fizic al omului.” (GA 155, 30.05.1912).

Vezi, unde se spune: „Sunt forţe creatoare ale intuiţiei, care
lucrează în acest dar de lumină (de la arhai). Ei vor ... să trezească
intuiţiile necesare”. (GA 269, „Sfaturi”, p. 27, 28).
5

Vezi GA 257, 27 şi 28.02.1923 şi, de asemenea, un rezumat bun al
citatelor în cartea The anthroposophical language of knowledge as
inversed Cultus, by Herbert Ludwig, Möllemann Verlag.

6

Vezi GA216, 29.09.1922 (Cults of the Future) şi GA 219, 29 şi
31.12.1923 (Cultul cosmic). Vezi şi Friedriech Benesch, Das Religiöse
der Anthroposophie, I und II, Verlag Die Pforte.

7

(Prin anumite meditaţii asupra cursului anului) putem evoca
imaginaţiunea raporturilor dintre fiinţele care determină progresul
timpului” (GA 133, 23.04.1912)

8

Este interesant cum Rudolf Steiner evidenţiază „atenţia asupra
spiritualului dintre lucrurile fizice”: „Când ne plimbăm printr-o
pădure…după ce anterior am meditat…, atunci, dacă suntem
atenţi, nu suntem departe (o experienţă plină de bogăţie) de a
percepe spiritualul care este activ şi guvernează între lucrurile
fizice. Percepţia lumii spirituale nu ar fi aşa de dificilă, dacă
oamenii înşişi nu ar face-o dificilă”. (GA 140, 16.02.1913)

9

Vezi, de asemenea, sfaturile legate de calea şcolirii Despre
cercetare, VII – partea 1 şi partea 2)”

10

Două texte încurajatoare referitoare la aceasta: „Tot mai
interioară va fi comunicarea oamenilor cu ierarhiile superioare şi,
de asemenea, oamenii vor trebui să se străduiască mereu mai mult
pentru a menţine comunicarea cu ierarhiile superioare exact prin
acest interior, prin cele mai profunde şi intime forţe sufleteşti”
(GA 141, 05.11.1912)

11

„…în spatele atmosferei luminate de Soare se întinde o lume …
unde în lumină astrală strălucesc fiinţe şi se desfăşoară întâmplări
spirituale – iar acestea nu sunt mai puţin importante pentru
evoluţia generală a lumii şi a omenirii decât faptele vizibile ce se
petrec în atmosfera exterioară a Pământului”. (GA 229, 05.10.1923)

Medicină şi terapii
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Douăsprezece remedii din bucătărie
şi gospodărie
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 însine, tradusă la noi de Delia Popescu).
Tot la Editura Hallwag a apărut şi cartea Nemaiauzite din medicină (1989), de Jürg Reinhard (împreună cu Adolf Baumann).

De ce remedii din bucătărie?

Legumele şi fructele vindecătoare, mirodeniile vindecătoare
din bucătărie, sarea, uleiul, oţetul, mierea, sunt aici şi nu mai

pierdem timp să le cumpărăm. Ele pot fi folosite în mod salutar.

Ce e mai simplu decât ca în cazul unei dureri de cap să ronţăim
o boabă de piper sau să mirosim un alt condiment, pentru a

provoca un acces de strănuturi; să tăiem o ceapă în două ca să
ne frecăm cu ea rinichii sau, în caz de probleme cu sinuzita, să
aplicăm o jumătate de ceapă pe frunte? Pentru aceasta e
deosebit de bun şi hreanul.

Avantajul legumelor şi fructelor mai constă în aceea că sunt

încă pline de puteri de viaţă; căci, cu cât este mai viu un

remediu, cu atât este mai eficient şi mai vindecător. Multe

remedii naturale din comerţ au dat rezultate reduse nu pentru

că planta sau amestecul nu ar fi fost corecte, ci pentru că s-au
uscat, au fost vechi. Este mereu surprinzător să vezi ce efect au

plantele vindecătoare proaspete. Alimentele sau remediile vii

sporesc viaţa. Şi alte lucruri din gospodărie pot fi de folos.

Argila, un spălător de cupru, un aspirator de praf ca aparat de
creat efectul de ventuză … Priviţi împrejur şi lăsaţi-vă fantezia

să lucreze!

ARGILA,
UNGUENT GEOLOGIC:
Pentru articulaţii

Argila este piatră sfărâmată metamorfozată. Această piatră este
fin măcinată în zonele de contact, în aşa fel încât argila ce se
formează devine capabilă să preia apa. Apa este fundamentul
vieţii. În felul acesta s-a ajuns ca tot felul de nămoluri şi alge să
înceapă să se dezvolte pe argila din exterior. Acestea modifică
argila şi o fac şi mai maleabilă, ideală pentru modelat vase şi
prin aceasta avem în faţa ochilor o piatră vie modelabilă. Din
piatra moartă se naşte ceva viu, modelabil. Aceasta este o
excepţie în natură – un fel de înviere a pietrei.
În mod normal, din viu se formează ceea ce e mort. De exemplu,
cochilia moartă de stridie este secretată de către molusca vie de
stridie. Calcarul se formează din fiinţe. În timpul formării
Pământului, şi granitul s-a constituit din treptele vegetale
silicioase ale Pământului încă nesolidificat. Şi oasele noastre
sunt formate, ca şi pietrele Pământului, de către un organism
viu.

Desigur, şi corpurile cereşti se formează dintr-o stare
embrionară vie, ca şi omul, şi nu dintr-o explozie primordială,
părere care din păcate este încă destul de larg răspândită.
Copilul nu se naşte dintr-o explozie primordială în pântecul
mamei. Peste tot în natură ceea ce este mort (şi pietrele) se naşte
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din ceea ce este viu. (Ştiinţa a ceea ce este mort – ştiinţa „exactă” – nu poate de aceea servi ca bază pentru înţelegerea
medicinei, dar invers se poate.) Însă în argilă presimţim un nou
proces creator, de sens invers. Argila se formează când se
ciocnesc două masive stâncoase. În zona de impact, acolo unde
granitul se freacă de calcar, ia naştere argila. Argila este
unguentul articular pentru om format între stânci. Nu e de
mirare că în cazul maladiilor articulare, al proceselor de
eroziune din articulaţii, compresele cu argilă realizează o
vindecare miraculoasă. Administrată sub formă de preparat
homeopatic, ea aduce sistemul nervos fără viaţă care, în caz de
boală cu tendinţă de scleroză, poate fi dispus, într-o stare vie,
care modelează din nou restul organismului şi poate acţiona
salutar în paraliziile ce pleacă de la sistemul nervos. Căci
colaborarea sănătoasă dintre nerv şi muşchi se realizează în aşa
fel încât paraliziile pornesc din sistemul nervos prin gânduri,
fiind în permanenţă captate de către muşchi. Muşchiul este
substanţă senzitivă şi orice mişcare pleacă de la el şi nu de la
sistemul nervos. Este timpul ca această poveste cu sistemul
nervos motor să dispară din medicină şi din manualele şcolare.
De la nervi nu pleacă niciodată mişcare, ci doar paralizie.
Numele de „nerv motor” induce în eroare şi nu mai trebuie
folosit. Nervii corespund rădăcinilor din natură. Pe cât de puţin
există rădăcini vegetale motorii, pe atât de puţin există nervi
motori! Prin argilă, administrată ca proces, organismul devine
din nou un vas modelabil pentru suflet şi spirit.
Este mai cunoscută întrebuinţarea lutului sub forma sa
materială. O lingură de argilă înmuiată cu apă poate reda
intestinului flexibilitatea şi mobilitatea. Ea devine traiect
alunecos pentru alimente, cu care se amestecă mai bine şi nu
mai rămân pe loc, putrezind. În plus, argila face ca toxinele
alimentelor aflate în putrefacţie să nu fie dăunătoare. Să
observăm ce efect produce argila în agricultură şi vom găsi că
plantele se pot dezvolta bine pornind de la rădăcină, în partea
lor supraterestră. Acelaşi lucru îl determină argila ca remediu
homeopatic. Argila potenţată favorizează curentul de viaţă de
la sistemul nervos în sistemul metabolic.

Pietrele preţioase sunt minerale argiloase şi dobândesc, ca safir şi
corindon, cea mai nobilă configuraţie. Ele acţionează în domeniul
senzorial. Ţiglele şi cărămizile reprezintă configurarea amorfă şi
haotică a argilei, croite pe principiul sistemului metabolic. Între
aceşti doi poli se află argila, ca intermediar, vindecătoare pentru
toate procesele intermediare şi ritmice ale omului.

Folosirea argilei:

Pentru reglarea digestiei – o linguriţă de argilă înmuiată cu apă
se administrează pe cale orală. În diaree se ia soluţie concentrată, în constipaţie soluţie diluată de argilă. Argila foloseşte
la dezintoxicare şi poate trezi „spiritele intestinelor”. Este
indicată în maladiile cronice ale intestinului, mai puţin în
cazurile acute, când „nu pot fi digerate pietre”.
Ea poate fi utilizată ca bază pentru pasta de dinţi făcută de noi
înşine.
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Şi pentru comprese pe articulaţii, pe piept, pe abdomen şi pe
toate organele cu funcţionare ritmică. În acest scop argila este
îmbibată sau amestecată cu plantele vindecătoare adecvate.
Compresa poate fi încălzită cu o sticlă cu apă caldă.
Intră în compoziţia măştilor cu argilă pentru faţă, pentru
erupţii pe piele, însă şi în sinuzite.
Înfăşurări cu argilă pot fi aplicate pe partea de jos a trupului,
în inflamaţii ale ovarelor.

Argila poate fi utilizată homeopatic sau sub formă de compresă
pentru vivifierea ovarelor sclerozate, pentru stimularea trompelor
ovariene, a uterului, a glandelor prostatice şi a intestinului.

BRÂNZA DE VACI,
DE LA PIEPT PENTRU PIEPT:
În inflamaţii ale glandelor mamare şi
plămânilor

Brânza de vaci, produs lactat uşor acid şi bogat în sulf, obţinută
de la ugerul vacii, este remediul cel mai potrivit pentru
inflamaţiile sânilor femeii care alăptează. Brânza slabă de vaci
conţine albumina cea mai uşor suportabilă, în care sulful este
mai puţin concentrat. Sulful dezintoxică, iar acizii organici
diluaţi ajută la descompunerea focarelor de puroi, protejând
ţesuturile. Brânza de vaci este obţinută printr-un proces de
condensare a laptelui şi acţionează la rândul său, reducând
puroiul. Produsele lactate acţionează asupra sânilor şi
glandelor sexuale, asupra prostatei la bărbaţi, la a cărei secreţie
este vorba tot de un lapte hrănitor al seminţei. Laptele de mamă
este fluiditate sexuală ridicată în domeniul ritmic al pieptului.
Şi abcesele glandelor sebacee şi sudoripare pot fi deosebit de
bine tratate cu brânză de vaci, deoarece în transpiraţie trebuie
eliminate substanţe ale domeniului uro-genital. Înfăşurările cu
brânză de vaci sunt de mare ajutor în tratarea inflamaţiilor
uscate şi dureroase ale pleurei, caz în care o înfăşurare cu
muştar acţionează uscând şi înfierbântând prea mult. Ceea ce
reprezintă compresa cu muştar pentru pneumonia umedă a
adultului este compresa cu brânză de vaci pentru bronşita şi
pneumonia copilului mic. Înfăşurările cu brânză de vaci sunt
însă bune şi pentru inflamaţiile trompelor, ovarelor şi părţii de
jos a corpului în general. Brânza de vaci ce acţionează prin piele
are un rol detoxifiant, răcoritor şi alinător al durerii, aflat în
farmacia noastră de acasă.

Folosirea brânzei de vaci:

În acnee, abcese, inflamaţii supurante ale sânilor, bronşite,
pneumonii şi pleurite, în inflamaţiile trompelor şi ovarelor. În
inflamaţia prostatei.
Ingerată ca aliment, brânza de vaci reprezintă, alături de ou şi
de peşte, cea mai suportabilă albumină, deosebit de potrivită
pentru refacerea după boli.

Medicină şi terapii

CARTOFUL,
TOVARĂŞUL CEL BUN:
În tulburări intestinale şi inflamaţii

Cei ce cultivă cartofi şi trăiesc consumându-i nu sunt nervoşi, ci
blajini şi înceţi, aşa apar ei orăşeanului grăbit. Cartoful însuşi este
un tovarăş blând, care ca solanacee acţionează frânând inflamaţia, atât în spirit cât şi în corp. Toate solanaceele, care se întorc
dinspre Soarele inflamator, au însuşiri de reducere a inflamaţiei.
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căci orice evacuare înseamnă mişcare şi excitare a intestinului.
Desigur, trebuie avută în vedere toleranţa individuală şi reacţia
specifică. Însă cu astfel de metode se pot vindeca tulburările
intestinale, pentru care şcoala medicală de astăzi foloseşte
medicamente agresive. Cu ajutorul cartofului, acest „băiat
neastâmpărat”, aducem ceva paşnic în abdomen. Cartoful însă,
ca şi roşia, este un element proliferant şi de aceea nu este potrivit
pentru o terapie de durată sau în tratarea formelor de cancer cu
proliferare necontrolată. Roşia şi cartoful sunt şi nişte plante
egoiste; ele cresc cel mai bine pe propriul gunoi.
Roşia stimulează omul numai în regiunea abdominală, îl face
pe om să se simtă bine în el însuşi; cartoful îl stimulează numai
până la faringe, prin omisiunea sistemului nervos. Prin
consumul de cartofi prăjiţi cu ketchup, însuşirile efectiv
omeneşti – gândirea neegoistă – sunt aproape eliminate, de
aceea, o astfel de masă produce o predilecţie animalică.

În suferinţe subiective provenite din relaţiile interumane şi în
cazul cancerului se vor consuma doar rareori cartofi la masă.
Totuşi în cazul unor maladii inflamatorii, ei ne ajută să trecem
peste probleme grele.

Folosirea cartofului :
Este bine cunoscută acţiunea vindecătoare a sucului de cartofi
în cazul stomacului cu hiperaciditate, precum şi însuşirea
alinătoare de durere a „cartofilor zdrobiţi”, de exemplu în cazul
unui nerv sciatic comprimat sau inflamat. În arsuri solare, un
bun rezultat obţinem cu o compresă de coji de cartofi sau cu o
fricţionare cu o tomată roşie ca focul, care este tot o solanacee,
o rudă apropiată a cartofilor.

Cartoful fiert, acest tovarăş blajin, linişteşte copiii surescitaţi.
Dacă este consumat însă ani de-a rândul aproape zilnic,
slăbeşte sistemul nervos şi distruge puterea formatoare din
corp, care porneşte din sistemul nervos. În zonele unde
predomină cultura cartofilor – acest aliment adus de Columb –
se pot vedea foarte mulţi oameni deformaţi, în special când din
lipsă de alte alimente această plantă cu tuberculi fără formă este
consumată constant. Deranjamentele stomacale şi intestinale
provocate de o muncă exagerată de concentrare pot fi
ameliorate datorită aceastei însuşiri a cartofului. Deoarece
concentrarea intelectuală are loc în cap, dacă se face fără pauze,
cuprinde apoi şi corpul, care începe şi el să se concentreze,
adică să se manifeste prin crampe. Rădăcinile precum morcovii
şi ridichile, care au forma caracteristică, acţionează consolidând
şi vindecător asupra sistemului nervos. Rădăcinile secundare
ale cartofului – căci de aşa ceva este vorba la cartofi – au o
acţiune contrară. Totuşi un organ inflamat trebuie lăsat să se
liniştească. Dar cum pot lăsa intestinul să se liniştească?
Alimentându-l cu piure de cartofi necondimentat. Aşadar, în
cazul unei inflamaţii intestinale grave a intestinului se consumă
timp de o săptămână aproape exclusiv piure de cartofi, având
grijă ca pacientul să meargă pe cât posibil de puţin la toaletă,

Sunt recomandaţi pentru liniştirea intestinului, în toate felurile
de inflamaţii şi excitaţii ale intestinului de natură nervoasă:
cartofi fierţi;

în arsuri la stomac, regurgitaţii acide şi inflamaţii ale stomacului: suc de cartofi proaspeţi;

în lumbago, sciatică, dureri de spate şi răceli reumatice: cartofi
zdrobiţi fierbinţi. Cartofii terciuiţi sunt înfăşuraţi într-un tifon
şi aplicaţi pe spate.
În zona zoster putem folosi coji crude de cartofi, direct pe piele.

Pentru musculatură încordată în zona spatelui, bazinului şi
umerilor şi pentru mobilizarea articulaţiilor, întindeţi-vă pe
podea, încercând să vă aşezaţi cu zona dureroasă pe felii de
cartofi cruzi puse pe podea. Dacă e posibil, rămâneţi vreo trei
minute astfel şi respiraţi mai amplu chiar dacă vă doare.

CEAPA,
EXCREŢIA MUCOASĂ A NATURII:
În inflamaţii şi staze

Ceapa reprezintă acumulare eterică în domeniul tulpinii şi
îngroşare a bulbului. Sucul de ceapă este mucilaginos, lichidic.
El acţionează acolo unde corpul este opturat şi mucilaginos – în
special acolo unde structurile organelor sunt şi ele canale, căci
frunzele cepei sunt tuburi goale. Bronhiile plămânilor, tubulii
rinichilor, interstiţiile urechii şi ale nasului sunt tuburi îmbrăcate
în mucoase, ce se înfundă uşor şi conduc astfel la bronşite,
sinuzite, inflamaţii ale rinichilor şi, în consecinţă, la tumefacţie
cu mucozităţi şi chiar la retenţie urinară. Ba chiar şi canalele
osoase ordonate ca frunzele de ceapă sunt învelite în mucoase.
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luminează. Lumea întunericului, a bacteriilor, viruşilor şi
ciupercilor trebuie să cedeze în faţa luminii lămâii. Ele sunt orbite
de această lumină solară concentrată. Acesta este temeiul acţiunii
antimicrobiene a lămâii. Acţiunea Soarelui atinge şi sufletul şi
vindecă lipsa de lumină lăuntrică în caz de depresie. În acest scop
este suficient să se consume zilnic câteva picături de suc proaspăt
de lămâie, înainte de mese. Lămâia este cel mai bun protector
împotriva oxidării şi împiedică „ruginirea” alimentelor.

Ceapa vindecă fracturile osoase. Pentru ceapă e ceva normal să
provoace stavile. Când omul, datorită bolii, devine prea mult
ceapă înăuntrul său, în această situaţie deosebită trebuie să
intervină ceapa. Ea ştie cum să se poarte cu excreţiile mucoase,
în special când acestea sunt blocate, deoarece proprietatea
înţepătoare a sucului ei sulfuros poate înmuia excreţiile
mucoase, le poate coace, dizolva şi, în fine, distruge bacteriile.

Liliaceele, din care face parte ceapa, sunt plante cosmice, pătrunse
de spiritualitate, care nu s-au înrădăcinat deloc în pământ, căci
nu au rădăcini propriu-zise. Ele sunt picături cosmice de rouă de
sulf devenite plante, împinse în pământ, umplute până la refuz
cu puteri cereşti. Substanţele pământului sunt purificate prin
aceste liliacee până la albul orbitor al florilor lor.

În configuraţia lor în formă de picătură se vede acţiunea
mercuriană. Aşa purifică ceapa omul şi conferă chiar şi oaselor
lui puterile ei formatoare.

Folosirea cepei:

În inflamaţii ale amigdalelor, faringelui şi gâtului, în sinuzite şi
otite, bronşite, pneumonie: se folosesc comprese locale cu ceapă.

În răceli ale rinichilor şi vezicii, în incontinenţă urinară se fricţionează regiunea rinichilor şi vezicii cu felii de ceapă; la fel în
dureri reumatice, ale umerilor şi dificultăţi motorii, luxaţia
gâtului, întinderi şi dureri ale cotului, dureri de spate, ale bazinului şi şoldului sau în inflamarea articulaţiilor, mucoaselor,
în bursită sinovială şi pentru vindecarea fracturilor oaselor.
Ceapa este un remediu şi în eritem ca urmare a înţepăturilor de
albine, viespi, ţânţari, pentru împiedicarea umflării şi mâncărimii,
pentru dezintoxicare.

În toate aceste cazuri se poate pune deasupra o ceapă proaspăt
tăiată mărunt.

LĂMÂIA,
LIMPEZITOR AL NATURII:
În crampe şi pentru dezinfecţie

Picurând puţină lămâie în ceai, culoarea acestuia se transformă
în galben auriu. Dacă sugeţi o felie de lămâie, trupul
dumneavoastră eteric se limpezeşte, metabolismul este luminat,
întunericul trebuie să facă loc Soarelui în trup şi suflet, omul se

Din punct de vedere biochimic, acidul citric determină transformarea cu uşurinţă a substanţelor unele într-altele. Metabolismul
lămâii permite sufletului o pătrundere luminoasă în metabolismul omului. Lămâia este într-adevăr un mijloc de atragere a
sufletului. Acolo unde se află acid citric, se alătură şi sufletul.
Priviţi chipul unui om care muşcă dintr-o lămâie! Întreaga
activitate a sufletului său devine cu această ocazie vizibilă. În
cazul crampelor, puneţi o felie de lămâie pe locul dureros.
Sufletul va lăsa organul în pace şi se va repezi asupra sucului de
lămâie; el se concentrează asupra părţii exterioare a pielii şi
asupra glandelor sudoripare, care se contractă, iar crampele
interioare cedează imediat. Efectul purificator asupra pielii şi
acţiunea de combatere a febrei după spălăturile exterioare cu suc
de lămâie se bazează şi pe acest fenomen. Dacă primesc în timpul
nopţii un telefon de urgenţă în problema unei crize de stomac,
intestin, bilă sau rinichi, propun prin telefon să se picure suc de
lămâie pe locurile dureroase şi rog să fiu anunţat despre cursul
evenimentelor peste o oră. Telefonul aşteptat soseşte de cele mai
multe ori mai devreme, cu ştirea îmbucurătoare că vizita mea la
domiciliu şi remediile antidureroase nu mai sunt necesare.

În lămâie se mai ascunde şi o altă taină. Uitaţi-vă la polul opus
lămâii din lumea vegetală! Priviţi iarba, arbustul de alun sau
mesteacănul cu mâţişorii săi plini de polen, duşi de vânt, toate
soiurile de polen la care este alergic pacientul cu guturaiul
fânului, astm şi cel eczematic. Polenul acestor plante, care
constau din cele mai vii albumine, poate fi digerat de către om
numai cu ajutorul celui mai concentrat acid gastric, al sucurilor
pancreatice şi al bilei. Dacă sucurile digestive sunt slabe, chiar
dacă natura omului este înfloritoare, aceasta nu împiedică
erupţiile: apar alergiile şi eczemele! De aceea se recomandă ca
la alergiile la polen să se suplimenteze acidul gastric cu foarte
puţină limonadă concentrată, cu miere; deci să fie completat şi
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nu diluat cu oarece băuturi înainte sau în timpul mesei. În felul
acesta, cel puţin albuminele ingerate în timpul mesei vor fi bine
digerate. Dacă o persoană alergică consumă seara prea multă
albumină (carne, ouă, brânză de vaci, soia şi aşa mai departe),
poate conta pe o reacţie alergică a doua zi; căci alergenele
conţinând albumină provoacă a doua zi „umplerea butoiului“.
Lămâia este contrarul unui grăuncior de polen şi face parte
dintre fructele coriacee, care îşi separă şi seminţele de exterior
printr-o coajă pieloasă. Acest principiu echilibrează ceea ce se
formează prin polen. Lămâia este astringentă şi ajută
dominarea organismului de apă, care se revarsă, cum e cazul
în guturaiul fânului. Lămâia este principiu delimitator în
natură şi ajută la etanşarea vaselor, a membranelor celulare şi
a mucoaselor. În albul cojii lămâii se găseşte o substanţă cu efect
asemănător cortizonului, fără a fi însă dăunător.

Lămâia pune graniţe, este astringentă, descompune substanţe
şi depuneri şi difuzează lumina. Toate aceste efecte sunt
potrivite pentru tratarea persoanelor supraponderale, cărora li
se recomandă o cură de lămâi.
Cel ce poate muşca dintr-o lămâie acră va fi străbătut cu lumină
şi vindecat. Cel ce e slab ca un arbust de lămâi şi are prea mult
acid gastric să folosească lămâia extern. Lămâia este cel mai
important remediu de casă în dureri, crampe şi depresii şi cel
mai eficient antibiotic de care dispunem pentru tot felul de
inflamaţii şi răceli.

Folosirea lămâii:

În otite: se picură lămâie în ureche. Aceasta preia durerea şi are
în acelaşi timp acţiune antibiotică. Se va efectua un control (test)
de suportabilitate pe urechea sănătoasă. În inflamaţie acută: de
3-5 ori zilnic, timp de 1-3 zile.
În terapia de durată în caz de otită medie se recomandă în
continuare ulei de măsline proaspăt presat, în care se poate
pune o rădăcină proaspătă de leuştean.
În guturai: se diluează lămâie în apă; se trage pe nas.

În guturaiul fânului: tampon nazal cu partea albă de la coaja
de lămâie.

În eczemă (inflamaţie a pielii): partea albă a cojii de lămâie se
aplică direct pe piele.
În dureri de gât şi răceli: lămâia se taie felii, care se sug pe
îndelete, una după alta.

În răni inflamate, fisuri ale pielii şi sânului: se tamponează cu
lămâie.
În piele pătată şi acnee: spălături cu lămâie.

În sistem imunitar slăbit, convalescenţă, febră: cură cu suc de
lămâie.
În anemie şi lipsă de fier: limonadă cu miere.

În depresii: zilnic suc de lămâie cu miere.

În migrene: în stadiul acut se bea cafea cu lămâie şi sare sau se
aplică lămâie în exterior. Peste rinichi se poate pune o compresă
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cu muştar sau se pun ventuze în regiunea lombară bilateral faţă de
coloana vertebrală. O baie la picioare poate aduce câteodată alinare.
Pentru slăbire: cură cu suc de lămâie.

În crampe de orice tip (ale stomacului, intestinului, biliare, ale
uterului, colici renale, astm şi crampe ale inimii, muşchilor): se
pun comprese cu lămâie sau se fac pur şi simplu fricţionări cu
suc de lămâie.
Pentru băi şi comprese se poate folosi ocazional şi oţetul. Însă oţetului îi lipseşte acţiunea antidepresivă, care este atât de valoroasă.

LÂNA,
VEŞMÂNTUL DE CĂLDURĂ:
În răceli şi boli sclerozante

Nori de lână se plimbă pe cer, turme de oi străbat câmpiile.
Învelit în lână de oaie, păşesc în călătoria mea în ţara viselor,
dincolo de nori, în depărtările Cosmosului. Învelit în lână mi-e
uşor să mă cufund în lumile spirituale, pentru că tocmai în lână
se învăluie spiritul şi sufletul unui miel. Căci dacă ne întrebăm
unde vine o oaie în contact cu spiritul ei, răspunsul este: în
blană. Acolo este atinsă oaia de către spiritual, ceea ce permite
transformarea blănii acestui animal în mantie călduroasă.
Omul a preluat total în sine spiritualul şi căldura, oaia este
învăluită de către ele şi le poartă în mod exterior. Lanolina, de
exemplu, este căldură pură. Ea conferă omului ca remediu
pentru piele cea mai bună ocrotire, mijlocindu-i puteri din
spiritual. Aceste animale ne dăruiesc căldură, ocrotire şi
învăluire. Mielul este blajin, deoarece este învăluit de spirit.
Mielul nu este inteligent. El nu se gândeşte la sine, ci se
dăruieşte turmei, având o încredere profundă, inconştientă în
spiritualitatea lumii, a norilor şi a cerului. El nu solicită
inteligenţă pentru sine, nu este încăpăţânat ca o capră, ci se
dăruieşte gândurilor cosmice ale ierarhiilor mai înalte.
Bumbacul este o fibră vegetală a unei plante „cu sânge rece”,
lâna, dimpotrivă, provine de la un animal cu sânge cald. De
aceea ea corespunde cu mult mai mult căldurii omeneşti,
condiţionată spiritual. Îmbrăcămintea din lână, şosete, pantaloni, pulovere şi căciuli, corespunde necesităţilor omului din
zonele şi anotimpurile reci. Lâna obţinută prin tunderea
animalelor vii este încă vie şi trăieşte mai departe şi după
tundere. Lâna vie se curăţă singură şi poate fi refolosită de sute
de ori. Lâna nespălată, nedegresată, folosită drept compresă
direct pe piele, este unul dintre cele mai bune remedii în caz de
eczeme şi maladii ale pielii. Atingând lâna, atingeţi ceva pur
sufletesc-spiritual; de aceea lâna este cel mai bun material
acoperitor peste comprese; este o compresă cosmică de nori,
intangibilă în faţa bolii. Chiar dacă lâna nespălată miroase,
acest lucru nu reprezintă un pericol pentru maladiile pielii, căci
în atmosfera vie a lânii gunoiul este imediat transformat în
compost. La îngrijirea pielii, ca şi în natură, este valabil un
principiu străvechi: cele mai frumoase flori cresc datorită
gunoirii lor. De aceea acţiunea lânii complet nespălate, cu
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conţinutul său natural de lanolină, o depăşeşte cu mult pe aceea
a unguentelor pe bază de lanolină purificată existente în
comerţ, în privinţa efectului vindecător în bolile pielii şi în
vindecarea rănilor.

Care este cea mai potrivită lenjerie de pat? Cum să doarmă
omul? Învelit în pătură de lână, el află somnul cel mai liniştit.
Sufletul se vindecă în mantia de nori a oii. Este greu să se ajungă
la odihna gândurilor sub o dună plină de fulgi, deoarece pasărea
este preponderent cap, care se află mereu în activitate. O pasăre
este mereu trează şi observă cele din jur; cine cântă, e treaz în
cap. Mielul, dimpotrivă, este rumegător: el este cu totul burtă
şi nu-şi face griji. Lâna călduroasă este remediu pentru lipsa de
somn şi neliniştea gândurilor. Lâna îmblânzeşte oamenii egoişti
şi îi conduce printr-un somn evlavios de cealaltă parte a
ţărmului, unde îngerii supraveghează sufletul. Procuraţi-vă
lâna direct de la ţărani!

Folosirea lânii:

Pentru o piele cu probleme, în eczeme, ciuperci: lâna nespălată,
nedegresată, se va pune direct pe piele. În micoza picioarelor
se introduce între degete.

Lâna se foloseşte pentru acoperirea compreselor şi a cataplasmelor cu terci.
În bronşite şi pneumonia copiilor şi a adulţilor: organele
pieptului se învelesc direct cu un strat de lână, eventual în
alternanţă cu o compresă cu ceară de albine, cu comprese cu
brânză de vaci sau cimbru.
În lipsă de somn: învelire cu lână, se pune o blană de oaie pe pernă.

În inflamaţii cronice ale abdomenului, în iritaţia cronică a
vezicii, în ciuperci ce se refac mereu pe traiectul vaginal: şosete
de lână, chiloţi de lână şi cipici de lână în ghete. Mătasea
luminează trupul de lumină al omului, pe când lâna fortifică
organismul căldurii.

MĂTASEA,
VEŞMÂNTUL DE LUMINĂ:
În depresii

Omida se caţără spre Soare şi îi absoarbe razele în sine. Acestea
se transformă în fire de mătase, cu care ea se învăluie. În
veşmântul de mătase începe să viseze la Soare şi se trezeşte ca
fluture, pe care Soarele îl sărută; el ar vrea să zboare în Soare.
O plantă se dezvoltă de la sămânţă la germen, tulpină, mugure
şi floare. De la oul asemănător cu sămânţa la omida cu aspect
de tulpină, la pupa – mugure – învelită în mătase şi apoi la
floarea zburătoare, pe această cale se transformă fluturele. La
fel cum Soarele metamorfozează planta verde transformând-o
în floare, la fel transformă mătasea omida în fluture. Căci
înţeleapta rază de Soare s-a configurat în mătase. Mătasea este
veşmântul fluturelui în dezvoltare. De aceea, mătasea este şi
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veşmântul omului în dezvoltare. Înţelepciunea Soarelui se
poate apropia de om, înveşmântată în mătase, şi să-i deschidă
lăuntrul pentru spiritul Soarelui. Mătasea lasă copiii şi adulţii
să înflorească în Soare şi să se îndrepte spre lumină. Înveliţi în
lână, putem dormi bine. Lâna este căldură, mătasea lumină.
Înveliţi în mătase, copiii îşi dezvoltă conştienţa de zi. Lâna
pentru noapte şi iarnă, mătasea pentru zi şi vară. Ce este un fir
de mătase? O rază de Soare!

Folosirea mătăsii:

Ca îmbrăcăminte în lipsa de lumină interioară, în stările
depresive.

Prin ţesături de mătase vopsite în culori naturale se poate
interveni în aură. Albastrul deschis şi violetul sunt culorile
sufletului, galben deschis şi alb culorile spiritului.

Un batic de mătase pentru protecţia împotriva luminii directe
îşi are locul în fiecare pătuţ de copil. E de la sine înţeles că
vom culca copiii cu burtica în sus şi cu mânuţele înspre cer.
Din cauza punctului de vedere limitat al ortopezilor, care nu
se gândesc decât la rarele luxaţii ale şoldului, copiii din
întreaga lume au fost puşi pe burtică şi deconectaţi în felul
acesta vreme îndelungată de cer. Aceasta îi face depresivi de
mici. Este important ca un copil să se poată dărui jocului
luminii dintr-o perdea de mătase şi să nu trebuiască să stea
mereu cu privirea încremenită în întuneric. Cu iubire şi
transpunându-ne în situaţia lui, trebuie să găsim poziţia
corectă pentru copil.

Bucăţele colorate de mătase se pot lipi pe punctele de
acupunctură la copil, pentru reglarea fluxurilor vii de energie
de pe meridian; în acest fel se pot îndepărta chiar şi tensiunile
corporale rebele şi blocajele.

MIEREA,
IUBIRE DEVENITĂ ZAHĂR:
Pentru tratarea rănilor

Mierea este un produs al căldurii, al florii ce se îndreaptă spre
Soare şi ajută omul să-şi regleze organismul căldurii. Zahărul,
din punct de vedere chimic, este un compus caracterizat de
numărul şase, iar ca miere el este depozitat în faguri
hexagonali, unde cristalizează. Această posibilitate de a
cristaliza, ca să spunem aşa, de a-şi însuşi natura minerală, o
face capabilă să acţioneze până în corpul fizic cristalizat
mineral. Pretutindeni unde Eul trebuie să acţioneze
configurând, se foloseşte o compresă cu miere. Mierea este
instrumentul Eului, pentru coordonarea metabolismului
conform cu natura umană. Ce înseamnă aceasta? După o
fractură a genunchiului, trebuie să se refacă tot un genunchi în
sens omenesc. În consecinţă, Eul omului trebuie să poată lua
parte, configurând, în procesul de regenerare. Abia atunci se
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În special ovarelor, când sunt inflamate, li se potriveşte
administrarea de Apis (de exemplu, Apis D6). Acolo unde sunt
flori, sunt întotdeauna şi albine. Acolo unde sunt albine, începe
curând şi înflorirea. Când albinele sunt în apropierea omului,
el începe să înflorească şi devine rodnic.

Folosirea mierii:

Oamenilor ce îmbătrânesc, care trebuie să devină iarăşi iubitori
şi însoriţi asemenea copiilor, le sunt de folos cantităţi mici de
miere zilnic, în ceai, pe pâine sau pentru îndulcit ceva de
ocazie.
realizează depunerile de calciu în oase conform cu Eul şi nu
conform legităţilor exterioare ale depunerilor geologice. Când,
în diabet, zahărul se depune pur şi simplu în sânge în loc să
acţioneze în serviciul organizaţiei Eului, compresele cu miere
aplicate pe partea de sus a abdomenului, pe pancreas, pot
aduce o ameliorare.

Mierea este substanţa hrănitoare a creierului. Insectele sunt
esenţialmente aripi şi nerv. În albină, aceşti nervi solitari
deveniţi insectă se densifică până la superior dezvoltatul
„creier”. Natura este un om desfăşurat. Găsim în ea ca proces
exterior, vizibil, tot ceea ce în interiorul omului realizează
schimb de substanţă. Înţelepciunea albinei este înţelepciunea
Soarelui cu însoţitorii săi, Mercur şi Venus. În aurul mierii
străluceşte puterea Soarelui, în galben se oglindeşte acţiunea
lui Jupiter. Cu miere potenţată se poate regla metabolismul
creierului la bătrâneţe, când activitatea creierului ameninţă să
moară. Albinele sunt fiinţe ale căldurii şi luminii. Dacă ne
înţeapă o albină, ni se administrează căldură şi lumină. Pentru
a putea stăpâni acest venin solar, pentru a putea stinge acest
foc, omul trebuie să pună foarte multă apă pe locul înţepăturii.
Veninul albinei solicită puternic organismul nostru lichidian.
Homeopatic, veninul albinei este remediul pentru inflamaţiile
determinate de înţepături sau alte tumefieri limfatice şi
alergice, ca şi pentu hipersensibilitatea la lumină. Însă pe
înţepături se poate pune direct miere.

Albinele adună din flori nu numai înţelepciunea Soarelui, ci şi
iubirea Soarelui. Mierea este iubire solară concentrată. Dacă
mâncăm miere, preluăm în noi iubire. Iubirea străbate copiii
când consumă miere şi ei se liniştesc. Păcat să li se refuze
această iubire! Această iubire e adusă din afară. Însă e vorba ca
în om să se dezvolte propria capacitate, lăuntrică, de a iubi.
Totuşi, un consum prea mare de dulciuri poate împiedica
această dezvoltare lăuntrică, iar copiii devin obraznici şi
aroganţi. Şi aceasta pentru că, într-adevăr, zahărul mijloceşte
un sentiment al Eului, dar poate fi prea uşor confundat cu Eul
propriu-zis, care trebuie fortificat pe o anevoioasă cale
lăuntrică.
Natura albinei este înţelepciune, căldură, lumină şi rodnicie.
Veninul albinei are o acţiune vindecătoare în caz de sterilitate.

Aplicată extern, pentru purificarea osmotică a rănilor şi pentru
favorizarea vindecării rănilor. Mierea va fi aplicată, în acest
scop direct pe rană şi acoperită cu tifon.
Abcesele, acneea, erupţiile pe piele pot fi ameliorate cu miere.

OUL,
CONCENTRAT CONSTRUCTIV AL
NATURII:
În slăbiciune corporală

În esenţă, oul este hrana pământească a embrionului găinii.
Substanţele hrănitoare ale oului fac accesibilă tuturor fiinţelor,
încă cosmice, preluarea de substanţă, în viaţa de pe Pământ,
astfel ajutându-le să-şi configureze statura, care constă din
albumină. Oul este hrană constructivă şi aducătoare de putere
pentru toate activităţile terestre. Dacă după o boală trebuie să
ne regenerăm corpul, această reconstrucţie poate fi cel mai bine
realizată prin consumarea unui ou crud bătut, amestecat cu
brânză de vaci. Brânza de vaci este celălalt furnizor de
albumină în ordinea suportabilităţii. Gălbenuşul are menirea
de a alimena în stadiul embrionar formarea organelor, brânza
de vaci provine din glandele mamare şi asigură hrana după
naştere. Un ou amestecat cu brânză de vaci înglobează întreg
evantaiul hrănirii până după vârsta de sugar. Tulburările de
asimilare, consecinţă a lipsei de albumină după maladii grave,
de exemplu, răni ce se vindecă greu sau atrofii musculare după
o îndelungată şedere la pat şi în general stările de slăbiciune,
pot fi astfel tratate.
Însă trebuie să fim
atenţi la ceva: oul să
nu fie consumat seara
târziu, căci el ne
aduce-pe-Pământ,
leagă sufletul de corp,
aşadar produce contrarul somnului, când
sufletul se desprinde
de trup. Pentru a
acţiona formator până
în oase, ca, de
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exemplu în cazul osteoporozei şi rahitismului, se poate folosi
apa în care au stat coji de ouă, ce conţine calciu, la prepararea
unui ceai de muşeţel. Împreună cu puţin lapte obţinem o
băutură de toată ziua delicioasă, dar ceaiul de muşeţel nu
trebuie să fie niciodată prea concentrat. Muşeţelul şi laptele
conţin, de asemenea, calciu viu. Acesta consolidează,
depozitează, construieşte.
Prima formare de substanţe, stimulată de ou, are loc în ficat.
Ficatul de viţel, acidulat cu lămâie, stimulează formarea
substanţelor omeneşti şi a sângelui. O altă albumină uşor
suportabilă ne-o dăruiesc peştii, de aceea hrana regeneratoare
poate fi completată cu peşte proaspăt. Însă corpul trebuie doar
stimulat şi nu împovărat cu aceste alimente. Folosirea oului dă
posibilitatea convalescentului să facă din nou faţă solicitărilor
pământeşti. Continua ingerare de ouă ne-ar lega prea strâns de
pământ, spiritului şi sufletului le-ar deveni greu să se mişte
liber. Prea multe ouă la vârsta copilăriei fac organismul prea
devreme matur pentru cele pământeşti. Acest lucru nu este de
dorit; de aceea nu trebuie exagerat cu consumul de ouă. Atenţie
la bolnavii de cancer, în cazul cărora consumul de ouă în
anumite circumstanţe „hrăneşte” tumoarea. Alcoolul sau berea,
amestecate în ou, pot provoca excesiv această venire-pePământ. Aceasta poate fi sau nu de dorit. Pentru perceperea
oului, încercaţi să vă imaginaţi următoarele: gălbenuşul pluteşte
în clarul albuşului la fel ca sfera Pământului luminată de Soare
în Cosmosul spiritual limpede, transparent şi însufleţit.

Folosirea oului:

Ca hrană constructivă după boală.

Pentru stimularea metabolismului albuminelor.

Pentru dobândirea de putere în activitatea fizică.

Pentru stimularea secreţiei biliare. În situaţii critice ale bilei, un
ou poate totuşi provoca crampe biliare. Pentru activarea bilei.
Pentru îmbunătăţirea vindecării rănilor, împreună cu brânza
de vaci.

În lipsa de calciu, să se folosească apă de coji de ouă pentru
pregătirea ceaiului de muşeţel.
Spălarea părului cu ou crud în vederea hrănirii acestuia.

Şi în eczeme se poate încerca tratament extern cu ou crud.

SAREA DE BUCĂTĂRIE,
SAREA CONŞTIENŢEI:
În edeme

Sarea pământului ne transpune pe noi oamenii în conştienţa de
zi. Dulcele, dimpotrivă, aduce somnolenţă şi nu ar trebui
consumat dimineaţa. Sarea de bucătărie este sarea conştienţei.
Războaiele pentru sare au fost războaie ale conştienţei, căci fără
sare nu este posibilă conştienţa terestră. În sfera viului, sărurile
se găsesc în rădăcinile plantelor. Ele cristalizează prin
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evaporarea apei (care este bază a oricărei vieţi). Timpul nu mai
are nicio influenţă asupra cristalelor de sare odată formate.
Materia este spiritualitate încremenită. Cristalele de sare de
bucătărie sunt puteri formatoare încremenite, fără să aibă
niciodată o formă cubică perfectă. Aceeaşi dinamică de
încremenire o dezvoltă sarea de bucătărie şi în om. Sarea
conservă, impregnează, astfel încât vremea trece fără ca
gândurile sau alimentele conservate în sare să se modifice. În
caz de slăbiciune de concentrare a gândurilor şi tulburări de
memorie, un pic de sare poate constitui un remediu. Gândurile
se pierd, se risipesc datorită zahărului şi se conservă datorită
sării.
Plămânul este organul răspunzător cu regenerarea trupului fizic.
Procesul viu de oxidare şi expirare face posibilă continua
transformare a corpului. Acest foc viu care – prin intermediul
plămânilor – pâlpâie în sânge conduce, în cazul unei activităţi
pulmonare bune, la un proces viu de formare de săruri; săruri
ce pot fi eliminate prin rinichi, transpiraţie şi prin alte glande.
Dacă funcţia plămânului este tulburată, este dereglată şi
eliminarea sării. Dacă acest proces de eliminare a sării este
dereglat, el conduce la boli cronice însoţite de edeme, la gânduri
fixe. Dereglarea metabolismului sării se transpune, ca de altfel
orice dereglare metabolică, în sufletesc. De aceea, pentru o
terapie eficientă se vor trata, pe lângă incapacităţile sufleteşti, şi
tulburările metabolice aferente.
Când reumaticii fac băi cu sare şi sunt eliberaţi în acest fel de
dureri, acest efect se bazează din păcate nu pe o vindecare, ci
pe o desensibilizare şi o blocare a proceselor inflamatorii, care
sunt, de fapt, vindecătoare. Căci febra locală este baza pentru
transformările articulare şi ale organelor degenerate. Când însă
corpul aduce ca reactiv puterea de a se revolta împotriva sărării
sale, ia naştere o febră salină puternic vindecătoare în urma
băilor cu sare, în care este angajat corpul de căldură. De aceea
după băile în mare simţim adesea o uşoară febră.
Apa sărată concentrată extrage apa curată din corp; apa este
scoasă afară; în urmă rămân toate depunerile şi nămolurile,
dacă nu apare reactiv febra vindecătoare. Sauna, dimpotrivă,
determină o eliminare a depunerilor prin glandele sudoripare
deschise, o despovărare a corpului de substanţele ce colaborează la formarea urinei şi o purificare. În maladii reumatice
avansate, în care corpul nu mai are capacitate de reacţie, sauna
sau băile cu sulf sunt de preferat băilor cu sare.

Sarea conferă calitatea pământească şi prin aceasta acţionează
în principiul depresiv, dacă puterile spirituale nu sunt
suficiente pentru a o învinge. Totuşi, doze homeopatice de sare
pot mobiliza aceste puteri de învingere: prin sare de mare
potenţată, atunci când trebuie reglată cantitatea de sare din
sânge; prin halit (sare gemă) potenţat, când trebuie influenţate
procese ale sării în sistemul nervos şi în creier.
Mai puteţi face o observaţie în ambianţa dumneavoastră: când
copiii încep să pună întrebări şi exprimă în acest fel nevoia lor
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le răpeşte baza vieţii vegetative, opunându-le literalmente
căldură sulfurică şi foc fosforic. Viermii se îngrozesc şi o iau la
fugă. Chiar şi balaurii s-ar ascunde speriaţi în vizuini, în faţa
dinamicii, luminii, căldurii nemăsurate şi a focului usturoiului.
Însă nici asta nu le-ar folosi la nimic: usturoiul afumă cu
mirosul său şi ultimul colţişor al corpului nostru.

de a dobândi conştienţa pământească, încep să aibă nevoie să
mănânce mai sărat!

Folosirea sării:

Comprese cu sare în toate inflamaţiile, edemele şi acumulările
de lichid.
În edemele picioarelor, ca şi în edemele articulare din artroză.

În edem al genunchilor şi al altor articulaţii după luxaţii. În
acest scop se pregăteşte un terci sărat cu foarte puţină apă şi se
leagă cu o compresă.

Toate procesele inflamatorii ale varicelor şi rănile ce se vindecă
greu pot fi calmate în acest fel.

Sarea atrage apa osmotică; de aceea se poate folosi în dilatarea
rinichilor (hidronefroză), în timpul naşterii însoţită de
eclampsie sau de crampe; în edeme ale ţesuturilor şi edeme de
natură limfatică.

Usturoiul reprezintă un Allium compact, condensat aproape ca
o gumă, care adună arşiţa, uscăciunea şi lumina, pe când ceapa
se păstrează mai mult în domeniul lichidian. Spre deosebire de
ceapă, usturoiul conţine fosfor, element care conduce la
densificare. Dinamica fosforului determină densificarea
organismului până la nervi şi sistemul osos, fosforul livrează şi
scânteia aprinzătoare pentru mobilizarea energiilor în ficat.

Căţeii de usturoi, asemănători cu flăcările, pot fi contemplaţi
ca focuri devenite plantă, în mijlocul cărora tulpina-filament
subţire, scăpând de mânia focului, formează sus o floare albă
şi cârlionţată. Tulpina usturoiului se aseamănă cu firul fumului
unei lumânări abia stinse. Cu usturoi se afumă respiraţia. La
bucătărie, usturoiul se foloseşte când vrem să conferim
dinamică unui fel de mâncare cu carne, pe când ceapa este mai
potrivită pentru a da impuls unui fel de mâncare de legume.
Usturoiul este, în imagini vorbind, muşchi înflăcărat, iar ceapa
este frunză impregnată cu sulf. În usturoi, geniul plantei devine
fum care taie respiraţia.

Folosirea usturoiului:

În general, pentru alinarea tumefierilor, inflamaţiilor şi
durerilor.

În cazul viermilor intestinali, amoebelor şi paraziţilor
intestinali: timp de două zile se va mânca usturoi crud până
când se manifestă o exhalare puternică a pielii sau o uşoară
arsură la stomac. La fel se procedează după intoxicaţii cu
antibiotice sau alte medicamente sau alimente.

USTUROIUL,
FOC DE BALAUR DEVENIT PLANTĂ:
Pentru paraziţi intestinali

În eczeme ale mâinilor şi eczeme de transpiraţie ale picioarelor:
tălpile se masează cu usturoi. Pentru negi: se decupează un
orificiu în plasture, care să se potrivească exact peste neg; se
pune o felie de usturoi peste neg în dreptul orificiului; se
fixează cu un al doilea plasture.

În sinuzită se trage pe nas din căuşul palmei apă uşor sărată.

Homeopatic cu potenţe înalte pentru depresie, în tulburări
degenerative ale sistemului nervos, în tulburări de concentrare,
în boli ale pielii ca psoriazisul; în căderea părului.

Usturoiul miroase a arsen. Arsenul determină astralizare,
usturoiul dinamizează trupul astral de aceea şi poate fi folosit
pentru dopaj. Este posibil ca velocicliştii să se fi dopat în
vremurile trecute cu usturoi. O intoxicaţie cu arsen are ca efect
o stimulare a organismului, astfel încât acesta se epuizează
complet şi este ars şi uscat prin activarea ultimelor puteri de
viaţă. Usturoiul acţionează până în ultimul colţişor al corpului,
dinamizând şi uscând sucurile ascunse ale vieţii, înflăcărând
omul şi uscându-l. Chiar după ce consumă puţin usturoi,
omului îi este sete.

Paraziţilor, viermilor intestinali, bacteriilor, ba chiar viruşilor
şi plasmodiilor care sărăcesc omul de sucurile vitale usturoiul

Pentru dezinfectarea şi vindecarea rănilor, pentru profilaxia
tetanosului, în leziuni de orice fel, în muşcături şi înţepături de
insecte: se pune o felie de usturoi pe locul afectat, fixând-o cu
un plasture.
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În caz de micoze ale picioarelor: căţei de usturoi, fixaţi peste
noapte între degete sau pe zona afectată.

În caz de ciuperci, hemoroizi, eczemă anală şi infecţii cronice
în partea de jos a corpului: căţei întregi de usturoi ca
supozitoare vaginale sau intrarectale.
În otite şi dureri ale urechilor: căţei de usturoi fixaţi cu plasture
în canalul auditiv sau se picură suc de usturoi în urechi, direct
de la presa de usturoi (proaspăt).
În inflamaţii cronice în partea de sus a abdomenului, în diabet
şi hipertensiune arterială: cură de usturoi.
În granulom dentar şi supuraţii purulente ale dinţilor: se pun felii
de usturoi între obraz şi dinţi. Prin aceasta sunt calmate durerile.

VARZA,
GEST DE ÎNVĂLUIRE ÎN NATURĂ:
În supuraţii
Frunzele încreţite ale verzei, care se învăluie una pe cealaltă
formând căpăţâna furnizează substanţe bogate în sulf cu
acţiune de extragere a puroiului. Încreţirea se formează acolo
unde astralul se face stăpân pe eteric, unde procesele aerului
cuprind procesele apei şi încremenesc în frunza încreţită într-o
dinamică vizibilă cu ochii fizici : spuma este aer înglobat în apă.

Pentru combaterea supuraţiilor trebuie întotdeauna să
acţioneze aerul şi lumina, adică puterile astrale. Acestea sunt
răspunzătoare cu dezasimilaţia în corp, cele eterice,
dimpotrivă, cu asimilaţia. Frunzele de varză provoacă
astralizare în eteric. În mod normal, plantele sunt atinse de
sufletesc numai în zona florilor. Acolo este locul unde animalul,
insecta, ating planta. Este locul unde planta se răsfrânge până
la formarea de inflorescenţe tip cupă. Varza, dimpotrivă, este
însufleţită până la frunze, astfel încât acestea se arcuiesc pentru
a forma mici spaţii goale. Se ştie că varza produce balonare! În
varză, ca excepţie vegetală, se poate observa un început al
acestui proces de învăluire. În locul în care femeia trebuie să
fie cel mai bine învăluit, anume în uter, colţişorul cel mai
ascuns din om, varza acţionează vindecător. În caz de
sterilitate, în hipoplazie uterină, după ce au fost luate pilule
anticoncepţionale vreme prea îndelungată sau prea devreme,
compresele cu varză pot fortifica iarăşi principiul învăluitor al

uterului. În acest scop se va pune timp de o lună, noaptea o
frunză de varză pe abdomen.

De ce extrage varza puroiul? Din simplul motiv că albumina
uşor de descompus, bogată în sulf, reprezintă o hrană bună
pentru leucocitele formatoare de puroi. Puroiul ce se adună în
ţesuturile descompuse se mută în frunzele de varză, care sunt
„mai bune”. În acest mod, puroiul poate fi extras chiar din
straturile mai profunde ale oaselor, dacă punem în apropierea
lor o frunză de varză.
O frunză de varză este bună şi în inflamaţiile toracice, în
bronşite supurante şi în emfizem pulmonar. Prin frunzele de
varză sunt atrase de pretutindeni din corp leucocitele, care
devorează ceea ce este atins de descompunere şi apoi, cu
ultimele puteri şi cu burta plină, se năpustesc asupra frunzei
de varză, cu care poate fi apoi extras puroiul.

Folosirea verzei:

În supuraţii de orice fel: abcese, răni ce se vindecă greu, bronşite,
pneumonii, astm cu flegmă greu de îndepărtat prin tuse.
În dereglări ale uterului.

Cel mai eficient vor fi aplicate frunzele proaspete de varză
peste noapte. În cazul în care sunt prea rigide, se pot fierbe timp
de un minut sau pot fi strivite cu făcăleţul.
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