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Misterul Paştelui reprezintă astfel căutarea unui
echilibru dinamic, activ, realizat de fiecare om în parte
în inima sa, atunci când poate aşeza la locul cuvenit
ispititorii, pe care primăvara în aduce în faţa conştienţei
omului, ca sarcină spirituală actuală.
Din partea grupului editorial vă dorim sărbători de
Paşte cu trezie şi putere interioară pentru sarcinile la
care fiecare dintre noi este chemat de forţele destinului!
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Dragi prieteni,

Iată că primăvara ne pregăteşte din nou, odată cu
metamorfozele ciclului anului, pentru sărbătoarea
Paştelui. În acest an data Paştelui ortodox coincide cu
Paştele cosmic (conform tradiţiilor Bisericii prime,
stabilit în prima duminică după prima lună plină, după
echinocţiul de primăvară).
În luna martie au fost comemoraţi 700 de ani de la
eradicarea violentă a Ordinului templierilor, care au
adus o contribuţie importantă la dezvoltarea
creştinismului esoteric în Europa, anticipând mişcarea
rosicruciană.
La nivelul mişcării antroposofice din România, la ieşirea
din iarnă, doi prieteni dedicaţi ştiinţei spiritului au
trecut Pragul, fiind alături de noi în continuare din
lumea spirituală.
În fiecare primăvară, ascensiunea forţelor eterice ale
Pământului ridică în sufletul omenesc pasiuni şi
amăgiri care constituie un teren de luptă al Eului uman
cu forţele potrivnice ale lui Lucifer şi Ahriman. Iar
tradiţionalul post al Paştelui, respectiv pregătirea
interioară meditativă sau de rugăciune pentru
întâmpinarea misterului pascal, constituie în inima
omului exersarea gesturilor rânduite de Rudolf Steiner
şi Edith Marion în grupul statuar „Reprezentantul
omenirii”. Aici, Christos, ca reprezentant al fiecărui
individ în parte, eliberează spaţiul sfânt al inimii de
amăgitorii care doresc să acapareze lumea interioară a
omului. Reprezentantul omenirii aşază fiecare forţă la
locul ei, pe Lucifer împingându-l în domeniul său,
deasupra capului, iar pe Ahriman sub picioare, în
domeniul pământului.



Pentru a găsi un instrument adecvat continuării
investigaţiilor asupra metamorfozei elementelor din
lumea sensibilă şi din lumile suprasensibile, am apelat
ultima dată la doi indicatori, fiecare având o metodă
specifică: Experimentul ştiinţific1 şi, respectiv, sintagma
„lupta Binelui cu Răul”, considerată un proces originar
în care sunt implicate atât sufletul omului, cât şi natura.
Intenţia principală care conduce aceste demersuri este
găsirea unor explicaţii mai profunde privitoare la
catastrofele naturale cu urmări dramatice, pe care le
putem vedea şi ca pe o dezlănţuire, o „revoltă a
elementelor”. Vom porni din două direcţii: de la
fenomene geo-meteo-climatologice şi de la aspecte
legate de lumea particulelor şi radiaţiilor din nucleul
atomului (ce ţin mai ales de radioactivitate); de fiecare
dată vom căuta şi o legătură obiectivă cu problematica
Bine-Rău.

Natură – Fenomene extreme naturale
Perspectiva oferită de ştiinţele naturii

Fenomenele meteoclimatologice extreme însoţesc tot
mai mult civilizaţia actuală. Intensitatea şi numărul
taifunurilor2 precum Haiyan din Fillipine (în 2013), cu
jertfe de vieţi omeneşti, cu suferinţe multiple, au crescut
semnificativ în ultimii 30 de ani: se vorbeşte de  Global
weirding. În număr de peste 80 pe an, fiecare având o
durată de mai multe zile, ele îşi declanşează acţiunea
între 5 şi 15 grade latitudine, de o parte şi alta a
Ecuatorului, unde temperatura apei atinge sau
depăşeşte 260 C. Măsurători tot mai sofisticate de la sol
sau din spaţiu permit ca – pe baza legilor lumii fizice –

să se ofere explicaţii cât mai complexe, dar cu aceasta
situaţia nu se îmbunătăţeşte, doar informarea se face mai
rapid. Taifunul conduce căldura (excesivă) de la
suprafaţa mării înspre atmosferă; el este considerat o
„maşină termică” dezlănţuită. La nivel global, o creştere
a temperaturii cu numai 10 Celsius cauzează o creştere
a vitezelor de deplasare a maselor de aer şi vapori de
apă cu cca 7%. Iar deoarece energia de mişcare (energia
cinetică) creşte cu pătratul vitezei, efectul distructiv este
deci cu 49% mai mare! Şi astfel ia naştere o configuraţie
termo-aero-hidrodinamică uriaşă, cu o structură
geome trică (turbionară) impresionantă (vezi figura 1).
Revenind de la an la an cu o putere şi mai mare, torna -
dele şi taifunurile poartă, prin parametrii lor fizici, o
amprentă personală, drept pentru care fiecare a primit şi
nume.
Uscăciunea datorată secetei sau ploile supraabundente,
care provoacă inundaţii, stau într-un contrast eclatant:
şi ele sunt provocate de dezechilibre macroclimatice, o
cauză importantă fiind aici lipsa vegetaţiei, lipsa
pădurilor datorată defrişărilor exagerate şi neînsoţite de
măsuri regenerative. 
Un alt exemplu semnificativ şi avertizator pentru
timpul actual îl reprezită complexul catastrofei de la
Fukushima (2011): cutremur de pământ → tsunami
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Lumea elementelor şi 
metamorfoze ale ei în prezent 
Natură – Subnatură – Supranatură

Gheorghe Paxino
(Partea a VI-a)

Figura 1 – Structura uimitor de frumoasă a unui ciclon (taifun)



(undă gravitaţională) cu efecte devastatoare →
deteriorarea unor centrale nucleare → dezintegrare
nucleară necontrolată → infestare radioactivă (de fapt,
la nivel planetar) a solului, apelor şi atmosferei.
Privind toate aceste situaţii de dezechilibru din natură,
ne putem pune întrebarea: Ce se petrece, de fapt, aici,
se „revoltă” elementele, sau sunt ele luate în stăpânire
de forţe/fiinţe dezechilibratoare?

Perspectiva oferită de ştiinţa spirituală

Ştiinţa spirituală ne oferă aspecte care permit o
înţelegere mai profundă a proceselor meteo-
climatologice menţionate mai înainte, deoarece aflăm
ceea ce se află şi se petrece dincolo de voalul lumii
sensibile. Acolo acţionează o multitudine de fiinţe pe
care conştienţa curentă nu le poate percepe; conform
descrierilor lui  Rudolf Steiner3, aceasta reprezintă o
protecţie pentru om. Căci aici avem de-a face cu fiinţe
elementare bune, dar şi rele, acţionând binefăcător sau
distructiv, iar omul trebuie să fie pregătit pentru a le
distinge pe cele binefăcătoare de cele vătămătoare.
„... în momentul în care omul trece Pragul spre lumea
spirituală ... dă peste felurite capcane ... de care trebuie să
înveţe să ţină seama.”
Toate structurile şi procesele din natură, inclusiv
fenomenele meteorologice, au la bază implicarea celor
patru grupe de fiinţe elementare: fiinţele focului produc
evaporarea, ploaia se formează sub acţiunea ondinelor,
fără conlucrarea gnomilor nu s-ar forma grindina sau
zăpada etc. Diferitele tranziţii ale stărilor de agregare4
sunt rezultatul lucrării împreună (simultane şi colocale)
a acestor fiinţe. Iar aici putem întâlni, de exemplu, şi
activitatea  fiinţelor „rele” ale aerului sau ale focului;
acestea poartă în jos, spre zonele lichidului şi solidului,
atât în atmosferă cât şi în lumea plantelor, ceea ce ar fi
trebuit să aparţină numai zonelor superioare ale aerului
şi căldurii. 
Făcând încă un pas în această incursiune, ajungem
acum în situaţia să abordăm mai concret stările
meteoro logice extreme. Deja preoţii druizi5 observaseră
că în afara fiinţelor elementare care sunt antrenate în
mod înţelept în configuraţiile regnurilor naturale mai
există şi nişte „uriaşi” ai uraganelor/furtunilor, ai
gerului/ză pezilor sau arşiţei etc. Aceste fiinţe se află
sub influenţa unor forţe lunare retrograde. Prin practici
adecvate, preoţii druizi reuşeau să îmblânzească revolta
acelor fiinţe lunare şi să le concilieze cu zeii buni solari.
Ca urmare, „uriaşii” erau puşi în slujba Binelui. Cu

ajutorul lor, pe vremea aceea, preoţii druizi obţineau
plante vindecătoare şi remedii terapeutice. 
Dată fiind însă evoluţia în continuare a civilizaţiei
umane, lucrurile s-au schimbat esenţial: progresul
ştiinţific a fost însoţit de pierderea legăturilor cu lumea
zeilor, industrializarea creează condiţii favorabile ca
aceşti uriaşi să intre sub influenţa forţelor luciferice şi
ahrimanice6. Prin aceasta, în epoca actuală devine
posibilă acţiunea devastatoare a fenomenelor tsunami,
a taifunurilor, a inundaţiilor sau a secetei generalizate,
a incendiilor neprovocate de o mână criminală etc. Dar
adevăratul motor al „maşinii termice” menţionate mai
înainte îl constituie forţe şi fiinţe din lumea astrală,
favorizate de factorii dezechilibratori din mediu. Ca o
contraimagine a calului din poveşti, hrănit cu jar,  „caii”
acestor maşini termice sunt alimentaţi de gândirea
exclusiv materialistă, de egoismul mânat de dorinţa
câştigului maxim. Şi toate acestea sunt dirijate de
acţiunea unilaterală sau concertată a fiinţelor luciferice
şi ahrimanice. 

Radioactivitatea naturală şi
dezintegrarea radioactivă
Perspectiva oferită de ştiinţele naturii:
radioactivitatea naturală

Spre deosebire de strădaniile alchimiştilor din Evul
Mediu, care erau preocupaţi de problematica transfor -
mării cărbunelui (carbonului) în aur, chimia ca ştiinţă
modernă considera – începând cu secolul al XVII-lea –
substanţele Tabelului lui Mendeleev ca fiind imuabile:
se postula eternitatea materiei. Dar în 1896 francezul
Henry Becquerel a constatat cu surprindere că
mineralele de uraniu emit radiaţii necunoscute, ce pot
străbate hârtia, tabla sau chiar şi  plăci de plumb (vezi
figura 2). Ducând cercetările mai departe, Pierre şi
Marie Curie au ajuns la concluzia că varianta pehblendă
a uraniului are o putere de emisie ce o depăşeşeşte
semnificativ pe cea a uraniului. După o muncă asiduă,
Marie Curie a reuşit să extragă din masa cercetată de
pehblendă un nou element chimic, cu însuşiri
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Figura 2 –  Forţa de penetraţie a razelor α, β şi γ



fizico-chimice remarcabile, datorită cărora i-a dat
numele de radiu. Acesta electrizează  (radiaţia β)  aerul,
un diamant aflat în apropiere începe să lumineze ca un
licurici (fosforescenţă); radiul produce spontan şi
neîntrerupt gazul heliu (radiaţia α), emiţând totodată o
cantitate de căldură care într-o oră poate topi o masă de
gheaţă egală cu masa proprie7(!) Cel mai surprinzător,
şi într-un fel mai înfricoşător, era însă faptul că toate
aceste emanaţii nu pot fi influenţate deloc din exterior
(prin presiune, temperatură sau orice acţiuni chimice).
Ştiinţa păşea pe un tărâm cu totul nou, cel al radioactivităţii.
Cercetări ulterioare au arătat că emanaţiile radioactive
provin din transformări care, altfel decât la fenomenele
electrice sau magnetice uzuale (ca, de exemplu,
electricitatea atmosferică sau magnetismul busolei),
provin din nucleul atomilor şi sunt în principal compuse
din trei feluri de radiaţii: radiaţii α (înrudite cu heliul şi
purtătoare de sarcină electrică +), radiaţii β (purtătoare
de sarcină electrică + sau -) şi radiaţiile foarte penetrante
γ (care sunt unde electromagnetice înrudite cu razele X
sau cu cele folosite în domeniul comunicaţiilor8). În
figura 3a se arată deviaţia acestor radiaţii într-un câmp
electric (cu sarcinile + sus şi – jos); în figura 3b depla -
sarea are loc într-un câmp magnetic (la care Polul N se
află în spatele, iar Polul S în faţa planului foii). 
Luată în ansamblu, radioactivitatea reprezintă procese
de descompunere care se desfăşoară aleatoriu în timp,
ele putând fi descrise doar prin metode statistice. Am
ajuns astfel la ultima însuşire fizico-chimică importantă
pentru tematica noastră, la aşa-numitul timp de
înjumătăţire: dacă luăm, de exemplu, 100 de grame de
radiu 2269, după cca 1620 de ani rămân numai 50 de
grame; cealaltă jumătate „a dispărut”, transformându-se
în căldură şi radiaţii; după cca alţi 1620 de ani, din restul
de 50 de grame vor rămâne numai 25 de grame etc. Dar
dinamica transformărilor radioactive naturale este şi
mai complexă: uraniu 238 (cu perioada de înjumătăţire
de 4,468 miliarde ani) se transformă – după ce a emis
două particule α, patru β şi o rază γ – în uraniu 234, care
are perioada de înjumătăţire de 250 de mii de ani. În
timpul fazelor intermediare se formează şi alte

substanţe chimice instabile, numite izotopi, unele dintre
acestea având o durată de viaţă de ordinul
milisecundelor10.
Luate în ansamblu, substanţele radioactive naturale se
metamorfozează, parcurgând numai trei căi de
dezintegrare, iar în final, în natură, se ajunge la unul şi
acelaşi element: la plumb 206, care este neradioactiv şi
stabil. 

Radioactivitatea artificială

În 1938, Otto Hahn şi Fritz Straßmann au descoperit
fisiunea nucleară, adică dezintegrarea provocată a nucleului
atomic. Aşa s-a născut radioactivitatea artificială,
procedeu la care fisiunea nucleului atomic este însoţită
de eliberarea unor cantităţi de energie mult mai mari:
pornind de la aceasta, ulterior au putut fi construite
bombele atomice pe bază de uraniu (la Hiroshima) şi
plutoniu (la Nagasaki).
Putem constata deci că, în cadrul proceselor de
dezintegrare radioactivă, din intimitatea atomului sunt
eliberate (în mod natural) sau dezlănţuite (în mod
provocat) forţe din domeniile căldurii, electricităţii,
electromagnetismului şi radioactivităţii propriu-zise.

Perspectiva oferită de ştiinţa spirituală: de
la natură la subnatură

Faptul că Pământul, în cursul evoluţiei sale
macrogeologice, a intrat deja în faza îmbătrânirii, este
un lucru evident. Pe baza cercetării sale spirituale,
Rudolf Steiner a oferit o serie de detalii semnificative în
acest sens11: „Lumina însăşi se distruge în cadrul
procesului nostru terestru postatlantean. Până în
perioada Atlantidei, acest proces terestru avea un
caracter progresiv; de atunci, el este într-o continuă
degradare. Ce este lumina? Ea se degradează, iar
lumina degradată este electricitate. Ceea ce noi
cunoaştem ca fiind electricitate este lumina însăşi care
se degradează în sânul materiei. Forţa chimică, care
trece printr-o transformare în cadrul evoluţiei terestre,
este magnetism. Va apărea însă şi o a treia forţă12. … Şi
cu cât vom utiliza mai mult această forţă, cu atât mai
curând va deveni Pământul un cadavru, pentru ca ceea
ce este elementul spiritual al Pământului să se poată
pregăti pentru a acţiona pe Jupiter. … Trebuie să
înţelegem natura procesului de evoluţie, deoarece
numai aşa oamenii vor reuşi să valorifice în mod corect
cultura noastră. Vom afla prin aceasta că este necesar ca
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Pământul să se degradeze, căci altfel spiritul nu se va
elibera. Dar totodată oamenii vor învăţa să aprecieze şi
ceea ce este pozitiv: pătrunderea forţelor spirituale în
existenţa noastră terestră.”
Vorbind despre faptul că, prin toată lucrarea sa pe
Pământ, omul foloseşte subtanţele regnului mineral, pe
care le transformă, Rudolf Steiner spunea la o oră
esoterică ţinută în Berlin13:  cândva „nu va mai rămâne
niciun atom care să nu fi fost prelucrat de către om …
Radioactivitatea există doar de câteva milenii, căci
atomii au început să se dezintegreze”. 

Răspunzând la unele din întrebările puse la conferinţa
menţionată anterior, Rudolf Steiner a precizat faptul că,
prin natura lor, electricitatea, magnetismul şi
radioactivitatea aparţin unor domenii subfizice (vezi
figura 4): „Ceea ce numim fenomen chimic este o
proiecţie în lumea fizică venită din lumea
Devachanului, a armoniei sferelor, astfel că în
combinaţia a două substanţe după greutatea lor atomică
avem, de fapt, umbra proiectată a două sunete din
armonia sferelor. … Raporturile numerice din chimie
sunt cu adevărat expresii ale raporturilor numerice din
armonia sferelor. Această armonie a devenit mută
pentru noi ca urmare a densificării materiei. Există
lumea fizică, lumea astrală, Devachanul inferior, şi
Devachanul superior. Dacă am supune un corp unei
presiuni până la a atinge o stare subfizică, am ajunge în
lumea subfizică, în lumea subastrală, în lumea
subdevachanică inferioară sau Devachanul răului, şi
chiar în lumea subdevachanică superioară sau
Devachanul superior al răului. Lumea astrală a răului
este domeniul lui Lucifer, subdevachanul superior al
răului este domeniul lui Ahriman, iar Devachanul
superior de natură negativă este domeniul spiritelor pe
care le numim Asuras. Când împingem procesele
chimice mai jos decât lumea subfizică, în lumea
devachanică inferioară a răului, ia naştere magnetismul,
iar dacă lumina este precipitată în lumea submaterială,

deci pe o treaptă mai jos decât lumea materială, ia
naştere electricitatea. Dacă ceea ce trăieşte în armonia
sferelor este precipitat şi mai jos, până în domeniul
stăpânit de Asuras, atunci ia naştere o forţă şi mai
teribilă, care nu va mai putea fi ţinută în secret mult
timp. Trebuie numai să dorim ca …, mai înainte ca
această forţă să fie dată omenirii de către un inventator,
oamenii să nu mai aibă în ei nimic imoral!”. 
Din cele spuse aici aflăm că, prin esenţa lor,
electricitatea, magnetismul şi radioactivitatea aparţin
unor domenii denumite „subfizice”, reprezentând
proiecţii din lumea subastrală, din Devachanul răului
şi chiar din Devachanul superior al răului, acestea fiind
guvernate, respectiv, de fiinţele luciferice, ahrimanice
şi asurice.
Cu puţine zile înainte de moartea sa, Rudolf Steiner a
mai făcut o precizare importantă privitoare la lumile
subfizice14, care poate fi rezumată în felul următor:
evoluţia naturalist-ştiinţifică care s-a instaurat începând
cu mijlocul secolului al XIX-lea şi tot ce acţionează prin
intermediul tehnicii angrenează tot mai mult fiinţa
omului într-un domeniu ce se emancipează de natură
înspre în jos, care nu mai este natură, ci subnatură. Acest
domeniu este guvernat de forţe preponderent
ahrimanice. 

Supranatură: modificări esenţiale 
în natură şi om datorate Misteriului de
pe Golgota

În conferinţa menţionată la nota 11 se vorbeşte şi de
intervenţia lui Christos eteric în evoluţia Pământului:
„Când, astăzi, o fiinţă umană se află în faţa noastră în
stare de veghe şi o privim cu un ochi clarvăzător, se
observă că anumite raze de lumină merg în mod
constant de la inimă spre cap. Dacă vrem să prezentăm
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această percepţie în mod schematic, trebuie s-o facem
astfel încât zona inimii s-o plasăm în punctul din care
pornesc constant curenţi spre creier, înconjurând, în
interiorul capului, acel organ care în anatomie este
descris ca fiind glanda pineală (vezi figura 5 – stânga).
Ca nişte raze de lumină circulă de la inimă în sus, spre
cap, şi înconjoară glanda pineală. Aceşti curenţi se
formează datorită faptului că sângele uman, care este o
substanţă de natură fizică, se transformă în mod
continuu în substanţă eterică, astfel că în zona inimii are
loc permanent un proces de trecere a sângelui într-o
substanţă eterică fină, iar aceasta, la rândul său, curge
spre cap şi înconjoară ca o lumină glanda pineală. Acest
proces de eterizare a sângelui are loc permanent în
omul treaz. Dar când dormim lucrurile se prezintă cu
totul altfel, în sensul că un observator înzestrat cu
facultăţi oculte ar observa permanent un curent venind
din exterior şi din spate spre inimă (vezi figura 5 –
dreapta).  Când omul doarme, aceşti curenţi care vin
din afară, din spaţiul cosmic, din macrocosmos spre
interiorul omului care doarme şi ale cărui corp fizic şi
corp eteric se află în pat, reprezintă ceva cu totul
minunat. Aceste raze sunt foarte diferite, în funcţie de
oameni. … În fapt, calităţile morale se revelează într-o
mare măsură în coloratura deosebită a ceea ce pătrunde
în om când doarme, astfel că cine are principii morale
de speţă joasă primeşte alţi curenţi decât un altul cu
principii superioare, elevate. Nu are niciun rost să ne
prefacem în timpul zilei. Faţă de înaltele puteri cosmice,
nu ne putem preface.” În continuare s-a prezentat
influenţa Misteriului de pe Golgota asupra atmosferei
Pământului: „Şi aşa cum sângele nostru afluează ca eter
de la inimă în sus, tot aşa trăieşte, din momentul
Misteriului de pe Golgota, în eterul Pământului sângele
eterizat al lui Iisus Christos. Corpul eteric al Pământului
este impregnat cu ceea ce a rezultat din sângele care a
curs pe Golgota… Prin faptul că în corpul eteric al
Pământului se află sângele eteric al lui Iisus din
Nazareth, în sângele eterizat al omului, care circulă de
jos în sus, de la inimă spre creier, se găseşte, de
asemenea, şi sângele eterizat al lui Iisus din Nazareth,
astfel că în om nu se întâlneşte numai ceea ce am arătat
mai înainte, ci curentul sangvin uman, propriu-zis,
întâlneşte curentul sangvin al lui Iisus Christos. Dar o
astfel de unire a acestor doi curenţi este posibilă numai
când omul întâmpină cu înţelegere corectă ceea ce este
conţinut în impulsul adus de Christos. Altminteri, nu
este posibilă niciun fel de legătură…”

Câteva reflecţii privitoare la înţelegerea
tematicii Binelui şi Răului

Tematică foarte amplă a „Binelui şi Răului” însoţeşte
civilizaţia umană de la începuturile ei. Ne vom limita
să o abordăm pornind doar de la aspectele natural-
ştiinţifice şi spiritual-ştiinţifice prezentate mai sus.
Apa în sine este incontestabil o substanţă, un mediu
binecuvântat; dar în cazul unui tsunami, la inundaţii
sau în caz de secetă situaţia se schimbă. Cauza Răului o
reprezintă de fiecare dată prea-multul sau prea-puţinul
(lipsa de „măsură“). Dacă s-ar generaliza gerul iernii, nu
s-ar mai putea trăi pe Pământ; luat însă în contextul mai
cuprinzător al ciclului anotimpurilor, gerul este o
componentă ce favorizează germinarea şi fertilitatea
solului pentru anul următor. Şi planeta Pământ a intrat
în cadrul evoluţiei macrogeologice în faza unei
îmbătrâniri, care are un sens bun în contextul mai
cuprinzător al evoluţiei sale cosmice. 
Potrivit înţelepciunii maniheiste, Binele şi Răul
constituie un principiu al evoluţiei, Răul fiind Binele la
timpul şi locul nepotrivit, iar omul a venit pe lume cu
misiunea de a se implica în lupta cu Răul. 
Pe plan fiziologic, bineînţeles că trebuie să fim protejaţi
într-o măsură suficientă de influenţele nocive ale
smogului electromagnetic, ale radiaţiilor nucleare. Dar
pe plan sufletesc-spiritual ar fi o simplificare
periculoasă să catalogăm ca aparţinând Răului (de care
să vrem să ne şi ferim) tot ce ţine de acţiunea fiinţelor
luciferic-ahrimanic-asurice. Din puntul de vedere al
unei înţelepciuni înalte, ele îşi au misiunea lor, prin care
devine posibilă nu numai căderea, ci şi evoluţia fiinţei
umane. De noi depinde să folosim cu intenţii morale
tehnica şi, fără a ne lăsa antrenaţi unilateral către ceea
ce ţine de subnatură, să ne înălţăm în mod constant şi
cu veneraţie fiinţa către forţele divin-supranaturale care
emană dinspre Jertfa de pe Golgota. De noi depide să
observăm şi să admirăm, pe cât posibil în mod repetat,
minunile diferenţiate ale înfloririi şi ofilirii. 
În eseul despre „natură şi subnatură” menţionat mai
înainte, Rudolf Steiner mai scria: „Omul trebuie să
găsească în el tăria, forţa interioară de cunoaştere
pentru a nu fi înfrânt prin cultura tehnică de Ahriman.
Subnatura trebuie înţeleasă ca atare. Şi ea poate fi
înţeleasă doar în măsura în care omul, prin cunoaşterea
spirituală, se ridică cel puţin atât de sus în supranatura
extrapământească pe cât de jos a coborât în subnatură
prin tehnică.” 
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Prin toate acestea suntem chemaţi să găsim un raport
just faţă de Cosmos şi faţă de noi înşine. De obicei este
destul de cunoscută chemarea făcută omului în templul
din Delfi: „Omule, cunoaşte-te pe tine însuţi!”. Mai
puţin cunoscută este însă a doua adresare din acelaşi
templu: „Totul cu măsură (nimic fără măsură)!” Consider
că aici avem o cheie preţioasă pentru tematica noastră.

Note

1 O primă aplicaţie a fost camera cu ceaţă.
2 Huricanes (uraganele) sunt numite în Australia ciclon, iar în
Asia de sud-est taifun.

3 Rudolf Steiner, Omul în raporturile sale cu animalele şi cu
spiritele naturii, GA 230, conferinţa a 8-a, Editura Astrolog,
Bucureşti, 2002.
4 Ca, de exemplu, în cazul  punctului triplu al apei (a se vedea
primul din seria acestor articole, din numărul de Crăciun
2012).
5 Rudolf Steiner, Ştiinţa iniţiatică şi cunoaşterea aştrilor, GA 228,
conferinţa din 10 septembrie 1923, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1995. 

6 Despre aceste fiinţe luciferice şi ahrimanice s-au prezentat o
serie de detalii în numărul de Paşte 2013 al revistei.
7 Pentru a nu exista dubii: căldura emanată de 100 g radiu este
suficientă pentru a topi, neîncetat, în fiecare oră, 100 g de
gheaţă. 
8 Radiaţia γ este cea mai periculoasă pentru organismele vii.
9 226 reprezintă masa atomică a elementului chimic, stând în
directă legătură cu densitatea acestuia.
10 În natură există şi diferiţi izotopi ai carbonului, pe baza
cărora se pot face evaluări privind vârsta istorică a unor
obiecte.
11 Rudolf Steiner, Creştinismul esoteric şi conducerea spirituală a
omenirii, GA 130 (Basel, l octombrie 1911), Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1998. 
12 Se făcea referire la radioactivitate, care fusese descoperită de
curând (a se vedea şi figura 4).
13 Rudolf Steiner, Grundelemente der Esoterik, GA 93a
(5 octombrie 1905).
14 Rudolf Steiner, Teze antropozofice (Eseul: De la natură la
subnatură), GA 26, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,
2006.
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De regulă, prin „individualism” înţelegem o doctrină
etică sau politică centrată pe nevoile şi drepturile
individului considerate prevalente în raport cu
societatea – deci, o construcţie teoretică, dar mai
înţelegem şi un mod de viaţă ghidat de impulsul
afirmării de sine. 
Ca atitudine sufletească în faţa lumii şi a vieţii,
individualismul apare odată cu Renaşterea, perioadă
în care, cum bine ştim, desprinzându-se de mase, omul
începe să trăiască prin sine însuşi, croindu-şi adică o
viaţă proprie, deosebită, uneori chiar opusă celei
comune. Atât de evidente au fost schimbările de
paradigmă ale noii epoci, încât ea a fost caracterizată
drept „descoperire a omului şi a lumii”, ceea ce indică
accederea Eului uman la un nou nivel de conştienţă:
sinele şi lumea sunt vieţuite mai clar, mai intens, mai
conştient, sunt „descoperite”. Cunoscând înfăptuirile
culturale ale unei epoci, ajungem deci să cunoaştem şi
ceea ce se află în spatele lor, anume năzuinţele şi
implusurile spiritual-sufleteşti ale omului individual,
aspiraţiile care reflectă nivelul său de conştienţă.  Ca
atare, putem să ne reprezentăm procesul evolutiv al
conştienţei Eului nu numai în temeiul experinţei
interioare proprii (ontogenetic), dar şi – analogic,
bineînţeles – la nivelul umanităţii ca întreg
(filogenetic). În primul caz, conştienţa individuală se
exprimă în etape ale vieţii, în al doilea, în cadrul
epocilor de cultură. (Referitor la acest al doilea aspect,
o lămurire în plus putem avea dacă observăm copiii
zilelor noastre, care sunt mai conştienţi de Eul lor, mai
individualizaţi decât era cazul cu generaţiile

precedente, ceea ce reclamă şi necesitatea unor
schimbări de paradigmă în educaţie.)
Dacă privim din acest punct de vedere epoca
modernă1, vedem că ea este definită de strădania
omului de a deveni o fiinţă liberă, capabilă să decidă
din ea însăşi principiile acţiunii sale. În etapa
anterioară acestui proces de emancipare, atât
concepţia asupra lumii, cât şi doctrina etică sunt
impuse de autoritatea bisericească. (Catolicismul, d.e.,
asimilase şi impunea, la nivel dogmatic, aristotelismul
tomist.) Odată cu subminarea acestei autorităţi de
către ştiinţele naturii, care au dovedit  falsitatea unor
dogme , avem de-a face cu un pluralism de sisteme
etice dintre care însă, cu excepţia poate a rolului nefast
jucat de marxism, niciunul nu a mai avut un impact în
rândul maselor. O schimbare în acest sens  aduce etapa
aşa-numită postmodernă, când, în sfârşit, „teoria”, ca
să zicem aşa, ajunge la o înţelegere cu viaţa.Teza
postmodernismului  se întemeiază pe ideea că,
neexistând o esenţă umană unică şi neschimbătoare,
nu putem avea nicio morală unică, universal valabilă.
Prin urmare, atât timp cât nu lezează în niciun fel
interesele celorlalţi, fiecare este liber să-şi urmeze
impulsurile pe care le consideră benefice propriei
fiinţe.
Dar, la o privire critică şi lipsită de superficialitate,
lumea contemporană, cu toate problemele ei,  ne arată
tot mai clar că nimic nu îl denaturează pe om mai mult
decât ignorarea a ceea ce este el însuşi. Ca formă a
neştiinţei, ignoranţa este o atitudine în care – şi tocmai
ăsta e aspectul cel mai păgubos – credem că ştim. Când
vine vorba de cunoaşterea fiinţei proprii credem că
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Despre individualismul etic
Bogdan Geantă

(Partea I)
Dacă există fie şi un singur adevăr căruia omul trebuie să îi dedice
viaţa şi puterile pentru că este om, atunci el este supus unei reguli,

stăpâniri, legi; el este un servitor. 
(Max Stirner)



ştim cutare sau cutare lucru şi „crezutul” ăsta ne
împiedică să trecem dincolo de nivelul simţului
comun sau de simulacrele produse de ştiinţele de
factură materialistă. Problema unor judecăţi de genul
„factorii dezvoltării psihice sunt ereditatea, mediul şi
educaţia”nu ţine de împrejurarea că ar fi false, ci de
modul în care sunt prezentate – drept raţiuni
suficiente pentru tot ceea ce înseamnă individualitate
umană. 
Cine s-a implicat  într-un domeniu practic de activitate
ştie că „nu merge” cu jumătăţi de măsură – o idee
eronată pusă în practică poate ruina rapid ceea ce a
fost obţinut în timp îndelungat şi cu multă trudă. Cât
priveşte  fiinţa umană, va trebui să admitem că
lucrurile sunt  încă mai complicate, fiindcă, spre
deosebire de animal, d.e., căruia, orice i-ai face,
rămâne în limitele naturii sale, sub înrâurirea ideii,
omul  se schimbă, întreaga sa existenţă petrecându-se
sub semnul posibilului. (Eugen Ionescu ilustrează
fenomenul în chestiune cu un înalt nivel de măiestrie
artistică în piesa Rinocerii. Rămâne exemplar dialogul
dintre personajul Berenger şi prietenul său aflat, ca
mulţi alţii, pe cale de a se transforma în rinocer.
Berenger argumentează că „animalele astea”nu au o
tradiţie culturală şi o filosofie, un set de valori  aşa
cum avem noi. La care amicul său, căruia deja
începuse să-i crească un corn în frunte, zice: „Să le
facem praf! O să ne simţim mai bine.”)
Contextul de viaţă modern este de aşa natură că avem,
pe de-o parte, elementele tradiţionale cu rol etic-
formator (familie, clasă socială, Biserică, stat) – care nu
mai au forţa de odinioară de a reglementa, de a orienta
conduita omului –, o viaţă de gândire care este
cunoscută în special ca abstracţiune şi pură „teorie” –
care nu mai are forţa de a interacţiona cu celelalte
elemente  determinante ale vieţii (voinţa şi afectele) –,
iar, de cealaltă parte, reprezentări de factură
materialistă, gata făcute, extrem de productive şi facile
în ce priveşte capacitatea lor de a fi luate drept
temeiuri ale acţiunilor.
Năzuinţa omului modern de a se emancipa de orice
autoritate, dublată însă de ignorarea fiinţei sale
lăuntrice, apare sub numeroase aspecte, pe care nu le
mai amintim aici, dar care ne arată, cumulativ,
distanţa tot mai mare faţă de obiectivul asumat:
individualitatea liberă. Această năzuinţă – este cât se
poate de evident – nu poate fi adusă la îndeplinire
decât printr-o gândire viguroasă care îi poate desluşi
drumul către experienţa adevărului despre sine însuşi
ca fiinţă esenţialmente spirituală. Un asemenea drum,
în care întrezărim calea către împlinirea cuvintelor

christice, este, deopotrivă, drum către adevăr şi
libertate. Aşa ceva  este ceea ce ne propune Rudolf
Steiner în Filosofia libertăţii.
Problemele lumii contemporane ne arată că omul
individual are nevoie de o nouă etică, întemeiată nu
pe cine ştie ce precepte exterioare, ci pe fundamentele
spirituale existente în propria individualitate. Ele
devin perceptibile deîndată ce ne ridicăm deasupra
reprezentărilor materialiste şi obişnuinţelor de gândire
inoculate de societatea în care ne-am format. Pentru
realizarea acestui obiectiv, antroposofia ne pune la
dispoziţie cel puţin două căi: însuşirea reprezentărilor
referitoare la lumile spirituale, adică rezultatele
cercetărilor cu caracter spiritual-ştiinţific ale lui Rudolf
Steiner, şi studiul operei sale filosofice.
În continuare  urmează  să facem încercarea de a aduce
în atenţie o posibilă interpretare a conceptului de
individualism etic aşa cum apare el în lucrarea Filosofia
libertăţii. În acest sens, se impun, însă, unele precizări.
Deoarece, pe de-o parte, gândirea stelară a lui Rudolf
Steiner nu poate fi asimilată sufleteşte decât cu greu,
fiind, cel puţin în primă instanţă, „simţită” doar cu
capul, adică prea abstract, iar pe de altă parte avem
gânditori care au indicat în aceeaşi direcţie, chiar dacă
uneori într-un mod imperfect, dar cu un puternic
impact sufletesc, va fi util demersului nostru să
începem prin a face unele referiri la aceştia din urmă.
Dacă Rudolf Steiner, ca filosof, cel puţin, a fost dat
deoparte, rămânând astfel complet neînţeles, Max
Stirner şi Friedrich Nietzsche, căci despre ei este
vorba, au fost de multe ori înţeleşi prea puţin sau
înţeleşi  greşit. Sperăm ca din cele ce urmează să reiasă
unele temeiuri care să ne permită o apreciere a acestor
gânditori ceva mai apropiată de justa lor valoare.

Max Stirner (1806-1856)

Dacă umanismul renascentist punea omul ca fiinţă
generică în centrul preocupărilor filosofice şi artistice,
mai aproape de zilele noastre (între cele două războaie
mondiale), existenţialismul este interesat de existenţa
concretă a omului individual, de caracterul ei unic şi
irepetabil, de libertatea şi responsabilitatea care revin
fiecăruia în a se manifesta creativ asupra propriei vieţi.
„Pentru a fi, omul trebuie să se revolte”, spunea
Camus, arătând că este necesar ca individul să
respingă forţele şi influenţele care tind să îl facă să fie
în cutare sau cutare fel, după un model impus din
exterior de către  societate, religie etc. şi să îşi asume
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în mod conştient procesul formării proprii. În
Existenţialismul este un umanism, Sartre afirmă că
„omul nu este altceva decât ceea ce face din el însuşi”
şi situaţia aceasta nu ar putea fi altfel „chiar dacă
Dumnezeu ar exista.” Înaintea lor, Max Stirner
exprimase cât se poate de clar aceleaşi idei:  „Eu sunt
numai prin aceea că Mă fac pe Mine însumi, deci că nu
altcineva mă face, ci Eu trebuie să-mi fiu propria operă.”
Atât el, cât şi Kierkegaard, care i-a fost contemporan,
sunt consideraţi precursori ai filosofiei existenţialiste.
Unicul şi proprietatea sa (Das Einziege und sein
Eigentum), principala lucrare a lui Johann Kaspar
Schmidt (căci aşa se numea cel care semna cu
pseudonimul literar „Max Stirner”), apare la sfârşitul
lui 1844 şi este imediat confiscată şi interzisă de către
cenzura districtuală saxonă. La scurt timp însă,
interdicţia este anulată cu următoarea justificare: „Din
partea cărţii nu se poate aştepta efectiv niciun efect
dăunător asupra cititorilor, ea arată mai degrabă
rezultatele jalnice ale filosofiei, pe care le aplică
autorul însuşi; iar ea nu va provoca decât respingere.
«Concepţia religios-morală a vieţii» cu greu ar putea
fi promovată mai eficient altfel decât făcând cunoscut
acest punct de vedere inferior şi mărginit.” Cartea a
avut totuşi impact, a generat reacţii în mediul
intelectual al epocii, n-a fost însă un succes financiar

şi nici nu i-a adus popularitate. În plus, Stirner, care
era profesor la o şcoală de fete, conştient de ceea ce
avea să se întâmple, şi-a dat demisia înainte ca ea să
fie publicată.  Câţiva ani mai târziu, autorul ei avea să
fie complet uitat. Ultima parte a vieţii şi-o petrece în
izolare socială, luptând din răsputeri împotriva
dificultăţilor financiare. 
Aşa cum vom vedea, Stirner respinge forma conven -
ţională a discursului intelectual, preferând un stil
încăr cat de aforisme şi jocuri de cuvinte. El consideră
că limbajul şi raţionalitatea, deşi sunt produse
omeneşti, se întâmplă de multe ori că ajung să îi
constrângă şi să îi subjuge pe creatorii lor. El consideră
că modul tradiţional de exprimare, cu standardele de
argumentare specifice, se datorează concepţiei
subiacente despre adevăr ca tărâm aflat dincolo de
controlul individualităţii. Drept urmare, cel care
acceptă această concepţie abandonează sfera creati -
vităţii, a exprimării personale în favoarea adoptării
unui rol subordonat de „slujitor al adevărului”. În
contrast, Stirner accentuează că singurele restricţii
legitime privitoare la forma limbajului şi natura
argumentelor trebuie să fie acelea care servesc
scopurilor personalităţii.
Unicul şi proprietatea sa este structurată pornind de la
stadiile de dezvoltare ale umanităţii prezentate în
analogie cu dezvoltarea individului. În genere, pe
parcursul dezvoltării sale, omul face trei tipuri majore de
experienţe: în stadiul realist al copilăriei este constrâns
de forţe naturale şi materiale, cum ar fi părinţii, în timp
ce în stadiul idealist al tinereţii  sursele de constrângere
sunt de natură interioară: indivi dualităţile devin înrobite
forţelor spirituale ale conştiinţei şi raţiunii; stadiul egoist,
adult, fiind caracterizat de învingerea constrângerilor
exterioare şi interioare, individualitatea învăţând să
valorizeze satisfacţia personală dincolo de orice
consideraţii. Această structură tripartită oferă baza
pentru interpretarea etapelor dezvoltării istorice a
umanităţii: lumea precreştină corespunde stadiului
realist, lumea modernă sau creştină celui idealist, în timp
ce stadiul egoist aparţine viitorului. Prima parte a lucrării
este dedicată primelor două stadii şi are ca obiectiv să
evidenţieze eşecul modernităţii de a se elibera de formele
religioase de gândire pe care pretinde că le-ar fi depăşit. 

Servitutea spirituală a omului modern

În lumea modernă, spune Stirner, individualitatea
umană cunoaşte o oprimare crescută în plan spiritual.
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El numeşte această subordonare a individualităţii faţă
de spirit (înţeles ca raţiune, idee, teorie, dogmă,
conştiinţă etc.) – indiferent ce  forme şi aspecte ar
îmbrăca – drept „servitute religioasă”. În accepţiunea
sa, deci, religia este definitorie pentru orice formă de
îngrădire a libertăţii interioare. Trecerea de la
catolicism la protestantism şi amplificarea puterii
acestuia din urmă nu a fost un eveniment eliberator,
ci, dimpotrivă, a fost o extindere şi o intensificare  a
dominaţiei spiritului. Reforma a extins controlul
religios asupra individualităţii şi a intensificat, în loc
să relaxeze, legătura dintre aceasta şi religie. Credinţa
mai interiorizată a protestantismului generează un
conflict intern permanent între impulsurile naturale şi
conştiinţa religioasă. Stirner descrie acest conflict
drept ceva analog luptei dintre populaţie şi poliţia
secretă, două tipuri de forţe care acţionează pe ascuns
una faţă de alta. 
Teza lui Stirner referitoare la perpetuarea modului de
gândire religios în cadrul modernităţii este
exemplificată şi prin observaţiile critice asupra
scrierilor contem poranilor săi care făceau parte din
grupul hegelienilor de stânga, cel mai vizat dintre
aceştia fiind Feuerbach, întrucât demersul său de a
pune capăt subordonării faţă de spirit eşuase complet.
Chiar dacă Feuerbach era socotit ateu (deşi el nu era
de acord), definirea religiei în sens extins, îi permite
lui  Stirner să caracterizeze opera acestuia ca fiind
favorabilă modului de gândire religios.  După
Feuerbach, eroarea primă a religiei ar fi fost de a lua
predicatele valabile pentru om şi a le   proiecta într-o
lume de dincolo pentru a forma acolo o fiinţă
independentă, ceea ce nu înseamnă altceva decât că
omul este cel care l-a creat pe Dumnezeu după chipul
şi asemănarea sa, şi nu invers. Divinitatea nu ar fi deci
decât esenţa omului, înstrăinată de acesta şi proiectată
în transcendenţă. Însă Stirner apreciază că, înlocuind
fiinţa supremă cu „Esenţa omului”, Feuerbach nu a
făcut altceva decât să pună „o fantomă” în locul alteia.
El sugerează că întreprinderea lui Feuerbach a avut ca
efect o schimbare a stăpânilor care face tirania
divinului asupra individualităţii încă şi mai completă,
întrucât esenţa umană, spre deosebire de Dumnezeul
creştin convenţional, este o Divinitate imanentă care
poate să posede atât credincioşii, cât şi necredincioşii.
Se poate vedea, spune Stirner, „cât de amănunţit
teologică este eliberarea pe care Feuerbach se
străduieşte din răsputeri să ne-o ofere. El zice că noi
doar ne-am înţeles greşit esenţa şi, de aceea, o căutam
într-o altă lume, dar acum, când am înţeles că
Dumnezeu nu era decât esenţă umană, trebuie să o

recunoaştem ca fiind a noastră şi să o aducem înapoi
din lumea cealaltă. Lui Dumnezeu, care este spirit,
Feuerbach îi dă numele de «Esenţa noastră» […]
Fiinţa supremă este, într-adevăr, esenţa omului, dar
tocmai pentru că este esenţa sa şi nu el însuşi, nu are
nicio importanţă dacă o descoperim în afara omului  şi
o considerăm a fi «Dumnezeu», sau dacă o găsim în
lăuntrul său şi o numim «Esenţa omului» sau «Omul».
Eu nu sunt nici Dumnezeu, nici Omul, nici esenţa
supremă, nici esenţa mea, de aceea este indiferent dacă
eu gândesc esenţa respectivă în mine sau în afara mea.
Mai mult, noi gândim într-adevăr Fiinţa supremă
întotdeauna ca aflată simultan în ambele lumi, în cea
lăuntrică şi în cea exterioară, pentru că, după
concepţia creştină, «Duhul lui Dumnezeu» este
«Duhul nostru» şi «sălăşluieşte în noi». El sălăşluieşte
în cer şi sălăşluieşte în noi; bieţii de noi, suntem numai
sălaşul său; iar când Feuerbach îi distruge şi sălaşul
său ceresc, silindu-l să se mute cu tot calabalâcul său
în noi, atunci noi, reşedinţa sa pământească, vom fi
foarte înghesuiţi în lăuntrul nostru.” (Max Stirner, The
Ego and His Own, < http://www.df.lth.se/~triad/
stirner/theego/theego.pdf >, p. 32.)
Simplu spus, Stirner apreciază că, mai degrabă decât
să descrie natura umană aşa cum e, Feuerbach  a
deificat o prescripţie referitoare la ceea ce presupune
să fii uman. Ca atare, nucleul real al religiei,
poziţionarea unei „esenţe deasupra mea” a fost lăsat
intact. Pentru teolog, omul este după chipul lui
Dumnezeu; pentru Hegel, Eul este o manifestare a
raţiunii; Feurbach aşază în locul lui Dumnezeu ideea
omului.  Ce sunt toate astea pentru Max Stirner? Tot
atâtea lucruri pe care Eul le scoate din sine şi le pune
deasupra sa ca pe un fel de „stafii”, făcându-se astfel
dependent de ele. „Omule, zice Stirner, umblă stafiile
prin capul tău; ai o doagă în plus! Îţi închipui lucruri
mari şi-ţi pictezi o întreagă lume de divinităţi care ar
exista pentru tine şi pe care te-ai sprijini, un ideal
care-ţi face semne. Ai o idee fixă!”(M. Stirner, apud
R. Steiner, Enigmele filosofiei, Editura Triade, Cluj, 2004,
trad. Petre Papacostea, p. 220.)
În limbajul lui Stirner, „ideea fixă” este concepţia care
îl subjugă pe om. Pe parcursul întregii lucrări, el face
tot ce este posibil pentru a demasca mecanismul
„înrobirii spirituale”, modul în care omul devine
sclavul ideii: 
Când recunoşti că o asemenea idee fixă este o absurditate îl
închizi pe sclavul ei într-un azil. [...] Fie că bietul nebun
din azil  este posedat de închipuirea că este Dumnezeu
Tatăl, împăratul Japoniei, Duhul Sfânt etc., fie că un

11 /  AntroposofiaStudii şi interpretări



cetăţean în bune condiţii admite că este misiunea sa să fie
un bun creştin, un protestant credincios, un cetăţean
onorabil, un om virtuos, în ambele cazuri avem de-a face cu
acelaşi lucru: «ideea fixă». Cel care nu a încercat şi nu a
îndrăznit niciodată să nu fie un bun creştin, un protestant
credincios, un om virtuos etc. este posedat şi bântuit de
credinţă, virtute etc.

Dacă există fie şi un singur adevăr căruia omul trebuie să
îi dedice viaţa şi puterile pentru că este om, atunci el este
supus unei reguli, stăpâniri, legi; el este un servitor. Se
presupune că, e.g., omul, umanitatea, libertatea etc. sunt
asemenea adevăruri.

Gândul este al meu numai când pot să îl stăpânesc cu
adevărat, dar niciodată nu mă poate stăpâni, niciodată nu
mă poate fanatiza, nu poate face din mine instrumentul
realizării sale.

Gânditorii şi credincioşii îşi concep aserţiunile într-un mod
asemănător. În loc de „Dacă este de la Dumnezeu nu îl vei
da la o parte”, se spune „Dacă derivă din  adevăr, este
adevărat etc.”; în loc de „Aduceţi slavă lui Dumnezeu” –
„Aduceţi slavă adevărului”. Dar este exact acelaşi lucru
pentru mine  că învinge fie  Dumnezeu, fie adevărul; primul
şi cel mai important lucru este că eu vreau să înving.

Creştinul este omul care crede în gândire, care crede în
supremaţia gândurilor şi vrea să aducă gândurile,
aşa-numitele „principii”, la putere. Mulţi într-adevăr
testează gândurile şi nu-şi aleg niciunul drept stăpân
într-un mod necritic, dar astfel ei sunt asemenea câinelui
care miroase oamenii pentru a-şi găsi stăpânul. [...]
Creştinul se poate revolta la infinit, poate demola conceptele
care au condus secole; el întotdeauna va aspira  la un nou
„principiu” sau la un nou stăpân, întotdeauna va pune
deasupra un adevăr mai înalt sau mai „adânc”, întotdeauna
va scoate la iveală un nou cult, întotdeauna va proclama un
spirit chemat să conducă, să dea o lege valabilă pentru toţi.

Atât timp cât crezi în adevăr, nu crezi în tine însuţi şi eşti
un servitor, un om religios.

Tu însuţi eşti adevărul, sau mai degrabă eşti mai mult decât
adevărul, care nu este absolut deloc înainte de tine. Şi tu,
desigur, cauţi adevărul, şi tu, desigur, „critici”, dar nu
cauţi un „adevăr mai înalt” – adică, unul care ar trebui să
fie deasupra ta – nici nu critici raportându-te la un
asemenea adevăr. Relaţionezi cu gândurile şi noţiunile, aşa
cum faci cu lucrurile exterioare, doar în scopul de a le face
acceptabile, plăcute, pentru a le face ale tale:  vrei doar să le
cucereşti şi să devii stăpânul lor, vrei  să te orientezi şi să
te simţi ca acasă în ele, şi le găseşti adevărate sau le vezi în
adevărata lor lumină când ele nu mai pot să îţi scape, când
nu mai au niciun aspect neînţeles, sau când ele sunt juste
pentru tine, când sunt proprietatea ta.

Să fac un serviciu adevărului, nu intenţionez aşa ceva;
pentru mine este doar hrană a minţii, aşa cum cartofii sunt
pentru stomac aşa cum un prieten este pentru inima mea.

[Adevărul] nu îşi are valoarea în el însuşi, ci în mine. În
el însuşi este lipsit de valoare. Adevărul este o creatură.

Orice esenţă superioară deasupra mea, fie Dumnezeu, fie
omul, slăbeşte sentimentul unicităţii mele şi păleşte numai
în faţa soarelui acestei conştientizări.

De ce mi-ar păsa dacă ceea ce gândesc şi fac este creştinesc?
De ce aş întreba dacă este uman, liberal, omenesc, dacă este
inuman, neliberal, neomenesc? Dacă obţin ceea ce vreau,
dacă îmi găsesc satisfacţia în ele, atunci le poţi acoperi cu
predicate după cum vrei; îmi este absolut egal.

Unicul de dincolo de cuvinte

Partea a doua a lucrării aruncă o privire asupra
viitorului şi îşi propune să întemeieze posibilitatea
evadării de sub tirania religiei. Aprecierea lui Stirner
referitoare la istoria dezvoltării relaţiilor dintre individ
şi societate este de aşa natură încât caracterizează
egoismul drept întruchiparea unui stadiu mai avansat
de civilizaţie.  El apreciază că dezvoltarea relaţiilor
dintre individ şi societate se desfăşoară analog celei
dintre mamă şi copil; pe măsură ce creşte, copilul are
nevoie de un mediu tot mai puţin sufocant.
Egoismul stirnerian trebuie distins de interesul
personal mărginit, aşa cum îl înţelegem în sens
obişnuit. Stirner discută exemplul unui individ avar
care sacrifică totul în scopul dobândirii bogăţiei
materiale. Un asemenea om acţionează clar în folosul
propriu, dar este un egoism pe care Stirner îl respinge
ca fiind unilateral şi mărginit. El arată că avarul a
devenit subjugat unui singur scop şi o asemenea
aservire este incompatibilă cu egoismul corect înţeles.
O atare înţelegere nu identifică egoismul cu interesul
personal, ci mai degrabă cu o formă a stăpânirii de
sine şi conducere a individualităţii. Stirner numeşte
„singularitate” sau „element propriu”(die Eigenheit)
acest tip de autonomie incompatibilă cu orice depen -
denţă, cu orice lipsă de libertate a voinţei şi a judecăţii
individuale.   „Sunt eu însumi, scrie el, numai când
sunt propriul meu stăpân, în loc să fiu stăpânit...de
orice altceva.” Acest ideal stirnerian al stăpânirii
asupra sinelui are dimensiuni interioare şi exterioare,
ambele presupunând evitarea subordonării, atât faţă
de alţii, cât şi faţă de propriile dorinţe şi pofte. Ca
atare, Stirner nu doar că respinge legitimitatea oricărei
subordonări faţă de voinţa altuia, dar, de asemenea,
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recomandă ca individualităţile să cultive un ideal al
detaşării emoţionale faţă de propriile dorinţe şi idei. 
Stirner a fost catalogat ca „nihilist”, în sensul că res -
pinge toate judecăţile normative. Morala presupune
postularea unor obligaţii de a te comporta în moduri
invariabile, precis determinate, fiind deci incom -
patibilă cu egoismul, cu voinţa liberă. Rudolf Steiner
observă însă că a nega porunca morală nu presupune
implicit şi negarea acţiunii morale. Fără să avem în
vedere această distincţie nu avem cum să înţelegem
corect ţelurile gândirii lui Max Stirner. Acesta subli -
niază cu insistenţă valoarea „elementului propriu” (die
Eigenheit): procesul prin care individul se face pe sine
cel care este. El nu este produsul părinţilor, al societăţii
etc., iar  autonomia absolută a judecăţii individuale  nu este
un bine printre altele, nici cel mai bun între alte bunuri, ci
este singurul bine. Pentru individualitatea liberă nu
există obligaţii legitime faţă de alţii, nici măcar cele
preluate voluntar. „În persoana individului, explică
R.Steiner, se poate afla numai izvorul a ceea ce face el.
Obligaţiile morale  nu pot fi ordine date omului de
undeva, ci ele trebuie să fie scopuri pe care şi le fixează
el însuşi. Este o iluzie dacă omul crede că făptuieşte
ceva pentru că urmează porunca vreunei sfinte etici
generale. El acţionează astfel pentru că este îndemnat
de viaţa Eului său. Îmi iubesc semenul nu pentru că aş
respecta sfânta poruncă a iubirii aproapelui, ci pentru
că Eul meu mă atrage înspre semenul meu. Eu nu
trebuie să-l iubesc pe semenul meu, ci eu vreau să-l
iubesc.” (Rudolf Steiner, op.cit., p. 221.)
Trebuie spus că datorită exegezei lui Rudolf Steiner
suntem în măsură să înţelegem ceea ce este cu
adevărat eminent în gândirea filosofului, care s-a
străduit să privească omul  „într-un mod cu totul liber
şi fără prejudecăţi”. Într-adevăr, atunci când Stirner
zice „eu nu sunt nici Dumnezeu, nici Omul, nici esenţa
supremă etc.”, conchidem că el respinge orice gândire
esenţialistă, că se revoltă împotriva a tot şi a toate, că
nu acceptă „morala de mâna a doua” etc. şi, de regulă,
cu asta rămânem. Altceva e însă când pricepem că,
pentru Stirner, „ individualitatea umană stătea în faţa
ochilor într-o înfăţişare aşa de măreaţă, sublimă, unică şi
liberă, încât nici zborul înalt al lumii gândurilor nu era în
stare să o atingă.” (R. Steiner, op.cit., p. 222.) 
Strădaniile lui Stirner au în vedere o realitate care se
conturează tot mai precis şi mai accentuat în evoluţia
recentă a umanităţii şi, ca atare, nu poate fi ignorată:
realitatea Eului conştient de sine. 
El vrea să vorbească despre Eu în aşa fel încât fiecare om să
se uite la Eu şi nimeni să nu fie scutit de a se uita la Eu,

prin faptul că ar spune: „Eul este cutare sau cutare lucru”.
Stirner nu vrea să indice o idee sau un gând, ci însuşi Eul
viu, pe care personalitatea îl află în sine. (R. Steiner,
loc.cit.)

Atunci când facem referire la om, recurgem la diverse
noţiuni şi idei. Stirner crede însă că ele nu sunt
potrivite pentru a exprima realitatea individualităţii
omeneşti, fiindcă Eul este creatorul noţiunilor şi
ideilor, ele depind de Eu şi nu invers. 
„Pot gândi orice vreau: însă deîndată ce mă determin pe
mine însumi prin noţiuni,prin definiţii, devin un sclav a
ceea ce îmi furnizează noţiunea sau definiţia.” (R. Steiner,
op.cit., p. 219.) 
Realitatea Eului, pe care Stirner o numeşte „Unicul”,
este ceva ce trăim nemijlocit. În faţa ei, gândirea
trebuie să se oprească, fiindcă nu o putem cuprinde
într-o noţiune sau alta, aşa cum procedăm cu celelalte
lucruri. 
„Unicul este un cuvânt, iar la auzul unui cuvânt ar trebui
desigur să putem gândi ceva; căci oricare  cuvânt ar trebui
doar să aibă un conţinut de gânduri. Însă « Unicul » este
un cuvânt lipsit de gânduri, este lipsit de un conţinut de
gânduri. Însă ce este totuşi conţinutul său, dacă nu este
gândul? Este unul care nu poate fi prezentat a doua oară şi
care nici nu poate fi exprimat; căci dacă ar putea fi
exprimat într-adevăr şi în întregimea lui, atunci ar fi
prezent pentru a doua oară, atunci s-ar afla cuprins în ceea
ce este exprimat. Întrucât conţinutul Unicului nu este un
conţinut de gânduri, el nu poate fi gândit şi nici spus; însă
pentru că nu poate fi spus, de aceea  el este această frază
întreagă şi, în acelaşi timp, nicio frază. Abia atunci când
nu se spune nimic despre tine, ci eşti numai numit, abia
atunci eşti recunoscut ca tine însuţi. Atât timp cât se spune
ceva despre tine (că eşti om, spirit, creştin şi aşa mai
departe), vei fi recunoscut numai drept acel ceva. Dar
«Unicul» nu afirmă nimic, pentru că este numai un nume;
el afirmă numai că tu eşti tu şi nimic altceva, că eşti un
«Tu» unic şi că eşti tu însuţi. Prin aceasta eşti lipsit de orice
predicat, şi ca atare eşti în acelaşi timp şi nedeterminat, fără
profesiune, lipsit de lege şi aşa mai departe.” (Max Stirner,
apud R. Steiner, loc.cit.)
Observă-te în actul cugetării chiar acum, şi vei vedea cum
progresezi doar devenind lipsit de gânduri, tăcut în fiecare
moment. Nu eşti lipsit de gânduri şi tăcut numai în somn,
dar chiar şi în cea mai adâncă reflecţie; da, mai ales atunci.
Şi doar prin această absenţă a gândului, această „libertate
a gândului” nerecunoscută sau libertate faţă de gând, eşti
tu însuţi. Doar pornind de aici poţi să faci din limbaj
proprietatea ta. 
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În fiecare moment al existenţei tale, un minut proaspăt al
viitorului îţi face cu ochiul şi, dezvoltându-te, te îndepărtezi
„de tine însuţi”, adică, de sinele care ai fost la acel moment.
Aşa cum eşti clipă de clipă, eşti creatura ta şi tocmai în
această „creatură” nu vrei să te pierzi pe tine, creatorul. Tu
însuţi eşti o fiinţă mai înaltă decât tine şi te depăşeşti.

Dar eu nu sunt un Eu printre alte Euri, ci singurul Eu:
sunt unic. Prin urmare pretenţiile mele sunt unice şi
faptele, pe scurt, totul referitor la mine este unic.

Idealul „Om” este realizat când accepţia creştină devine
„Eu, acest unic, sunt om”. Întrebarea conceptuală „Ce este
omul?” se schimbă atunci într-o întrebare personală –„Cine
este omul?” Cu „ce” era căutat conceptul, pentru a fi
realizat; cu „cine” nu mai este absolut deloc o întrebare, dar
răspunsul este personal, disponibil imediat în cel care
întreabă: întrebarea îşi răspunde singură.

Eului conştient de sine ca stăpân şi creator al
gândurilor sale îi stă la dispoziţie atât libertatea
gândirii, cât şi libertatea faţă de gânduri, adică
„absenţa gândului”. „În această absenţă totul se
cufundă într-un «Nimic creator», din care individul şi
lumea lui se produc şi se fac într-un proces mereu
reînnoit.” [Ferdinand Fellmann (editor), Istoria filosofiei
în secolul al XIX-lea, Editura All, Bucureşti, 2000,
p. 126.]
La întrebarea „Cine sunt?”, în sensul filosofiei lui
Stirner, nu putem da un răspuns conceptual, nu putem
răspunde printr-o generalitate, răspunsul este ceva
trăit de fiecare într-un fel unic. Fiecare individualitate
se exprimă pe sine în cadrul relaţiilor în care intră,
atunci când acestea  nu sunt determinate de obligaţii
materiale sau naturale. Pentru a le desemna, Stirner
foloseşte conceptul de „proprietate” (das Eigentum).
Proprietatea, ceea ce posed, este expresia unei relaţii
voite şi pentru că este o relaţie voită poate fi
abandonată în orice moment prin voinţă. În opoziţie
cu relaţia voită este obligaţia, „ceea ce se cade” şi „ar
trebui să”. Acestea  sunt relaţii în privinţa cărora nu
pot decide şi care îmi sunt date din exterior, nu îmi
aparţin, adică nu mă exprimă. O întâlnire între doi
oameni în funcţie de „cum se cade”să se comporte
unul faţă de altul nu este o întâlnire voită, d.e., când
tatăl şi fiul se întâlnesc în rolurile de tată şi fiu. Desigur,
în sens descriptiv, ei vor rămâne mereu „tată” şi „fiu”,
dar dacă se întâlnesc conform acestor roluri, se
întâlnesc că aşa se cade sau cum se cade, nu că aşa vor
sau cum vor. Funcţionarea unei relaţii în baza rolurilor

are loc când relaţia nu evoluează, când este percepută
ca un obiect static.
Spre deosebire de cazul de mai sus, când avem de-a
face cu „roluri” de o parte şi de alta, se mai poate
întâmpla ca relaţia să fie voită numai de una din părţi,
împrejurare în care celălalt este redus la un rol.
În fine, în al treilea rând, relaţia poate fi înţeleasă ca
proces continuu reînnoit şi susţinut printr-un act de
voinţă. Este necesar ca fiecare să fie prezent cu un
egoism conştient , i.e., cu voinţa proprie. Dacă una din
părţi nu se mai regăseşte cu voinţa în relaţia
respectivă, dar păstrează aparenţele, uniunea
degenerează în altceva. În sensul acesta trebuie
înţeleasă Uniunea egoiştilor (Der Verein der Egoisten),
structura socială pe care Stirner o voia în locul statului.

*
Aşa cum am văzut, egoismul stirnerian, cu toate că
respinge orice prescripţie morală, orice normă, nu
exclude fapta morală. Dar, din moment ce totul este
permis, ne putem întreba: Cum stau lucrurile cu fapta
imorală, cu răul în general? Respingând morala
impusă, morala „de mâna a doua”, Stirner arată că
„nobleţea şi măreţia” trebuie căutate în „natura
umană”.  Răspunsul său este deci fundamentat pe
încrederea în binele intrinsec fiinţei umane. El
sugerează că, atunci când nu este stăpânit de nimic
altceva, omul individual(„unicul”) este cu necesitate
bun, „nu există păcătoşi” într-o lume în care fiecare
este liber.
Ceea ce Stirner lasă nerezolvat va fi gândit în detaliu,
demonstrat de Rudolf Steiner în lucrarea Filosofia
libertăţii.

Note

1 Folosesc expresia „epocă modernă” cu referire la întreaga
perioadă  de la Renaştere şi până în prezent.

Bibliografie

Max Stirner, The Ego and His Own.

Rudolf Steiner, Enigmele filosofiei, Editura Triade, Cluj, 2004.

Ferdinand Fellmann (editor), Istoria filosofiei în secolul al
XIX-lea, Editura All, Bucureşti, 2000.

Antroposofia  /  14 Studii şi interpretări



Acest articol a fost scris dintr-o profundă îngrijorare
pentru identitatea Societăţii Antroposofice şi a
relaţiei acesteia cu Rudolf Steiner: îndeosebi la
ultimele două Adunări Generale din 2011 şi 2012 s-a
putut simţi că identitatea noastră ca mişcare este
periclitată. Aceste gânduri ale mele s-au născut şi din
simţământul că astăzi e nevoie de maximă trezie
pentru „marea răspundere şi serioasele îndatoriri” ce
se ridică în faţa fiecărui membru activ: „Dacă cineva
din Societate vrea să înfăptuiască ceva, acela nu are
voie să piardă din atenţie faptul că problemele
Societăţii trebuie să devină problemele sale proprii.”1
Pentru că este de o importanţă hotărâtoare pentru
viaţa antroposofiei ca ea să fie reprezentată şi purtată
interior de oameni care au „curajul de a face
profesiune de credinţă din ceea ce voi puteţi percepe
deplin ca voce, da, prin înclinaţia dispoziţiei voastre
sufleteşti, prin înclinaţia inimii voastre.“2 În afară de
aceasta trebuie ca, în străduinţa de a înţelege ceea ce
se află astăzi în joc privind viitorul antroposofiei, să
ne hotărâm în ce măsură vrem să ne angajăm pentru
viaţa antroposofiei: ce vreau eu să reprezint ca
membru al Societăţii Antroposofice?
Mie mi se pare că noi stăm astăzi, ca membri ai
Societăţii Antroposofice, în faţa unui examen de
neevitat pe care l-am văzut dezvoltându-se treptat
de-a lungul anilor: se vor trezi suficienţi membri ai
Societăţii pentru întrebările esenţiale, orientate

înspre viitor, ale antroposofiei şi care ar fi trebuit, de
la Congresul de Crăciun încoace, să constituie nervul
întregii noastre activităţi, al întregii noastre fiinţe –
şi ne vom trezi oare pentru forţele ce lucrează contrar
vieţii antroposofiei? Din seriozitatea fundamentată
în clara înţelegere a acestor premise michaelice vom
putea construi, prin ale noastre gânduri şi străduinţe
impregnate de spirit, o reţea prin care să ne susţinem
unii pe alţii, o „stâncă spirituală“ pe care, stând, să
ne adunăm forţele pentru împlinirea sarcinilor? Vom
avea curajul de a transforma în realitate, în inimile
noastre, dublul avertisment al lui Christos:
„Străduiţi-vă înspre deşteptăciunea şarpelui şi
puritatea porumbe lului?” (Matei 10:16) Vom avea
curajul de a păşi conştienţi în întâmpinarea Răului,
în spiritul lui Michael cel ce priveşte înspre cer, unit
fiind cu Christos, în timp ce învinge balaurul?3 …
Sau „indolenţa inimii“4 va fi preponderentă şi nu
vom auzi această chemare, ori, auzind-o doar foarte
slab, să preferăm somnul de teama măreţelor sarcini
care ne vin în întâmpinare? Mai rău decât atât, vom
fi noi atât de cuprinşi de somn încât să privim înspre
Rudolf Steiner aşa cum au privit soldaţii înspre
Christos cel răstignit – acei soldaţi care „au împărţit
între ei hainele (Sale) […], iar cămaşa (Sa) au tras-o
la sorţi” (Ioan 19:24) – aceasta însemnând: vom fi noi
învinşi de ispita de a folosi fructul muncii lui Rudolf
Steiner, în timp ce îl abandonăm pe Rudolf Steiner
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însuşi şi res ponsabilitatea pe care ne-a încredinţat-o?
Poate nu reuşim să ne amintim suficient de des că
atunci când ne vom trezi în sfârşit pentru lumea
spirituală vom fi responsabili, de asemenea, pentru
faptele noastre – cele interioare ca şi cele exterioare
– pe care nu ni le-am asumat? Desigur că mă includ
şi pe mine însumi în rândurile acelora care vor sta în
faţa acestei examinări şi totuşi consider necesar a
exprima această întrebare.
Atunci când ne străduim înspre dobândirea unei
înţelegeri a sarcinilor antroposofiei şi a puterilor
spirituale adverse trebuie să ne situăm odată şi în
faţa întrebării: De ce nu a putut Rudolf Steiner, către
sfârşitul vieţii sale, să învingă boala şi ce am fi putut
face în acel moment pentru a-i veni în ajutor? În
această întrebare se află ascunse lucruri de preţ
privind sarcina semnificativă şi misterioasă a
antroposofiei, misterioasă deoarece ea nu vine către
noi prin cuvântul direct al lui Rudolf Steiner, ci mult
mai mult prin fapta morţii sale, anume sarcina ca,
prin forţa înţelegerii esoterice, să dezvoltăm
susţinerea şi protecţia necesară colegilor noştri
antroposofi.
În cartea sa Fie ca oameni să audă, Sergej Prokofieff
ne-a dat o imagine despre cum ar fi putut să se
manifeste o astfel de activitate spirituală către
sfârşitul vieţii lui Rudolf Steiner. Prokofieff dezvoltă
perspectiva că insuficienţa înţelegerii din partea
antroposofilor a jucat un rol decisiv în pecetluirea
destinului lui Rudolf Steiner. Din aceasta rezultă
faptul că o înţelegere mai profundă din partea
antroposofilor a situaţiei în care s-a transpus
întemeietorul antroposofiei prin Congresul de
Crăciun i-ar fi oferit lui Rudolf Steiner o formă cu
totul nouă de protecţie ocultă, aceasta însemnând
totodată şi o nouă posibilitate de însănătoşire5.
Rezultatele cercetării din cartea lui Prokofieff fac
evident faptul că în acel timp ar fi fost nevoie de o
dublă înţelegere în profunzime şi nu mai puţin e
nevoie de aceasta în prezent, când lupta spirituală
continuă: mai întâi o înţelegere a impulsului esoteric
care s-a realizat prin Congresul de Crăciun, de aici
rezultând voinţă de a-l urma pe Rudolf Steiner pe
acest drum; în al doilea rând e nevoie de înţelegerea
forţelor care vor să împie dice această evoluţie şi
întreaga existenţă a antro posofiei, forţe cu care
Rudolf Steiner s-a aflat într-o continuă confruntare
exterioară şi interioară6. Prokofieff dezvăluie faptul
că iniţiatul este înconjurat în perma nenţă de aceste

forţe, dar este în stare să le ţină piept prin propriile
facultăţi spirituale, până când înfăptuieşte o faptă de
jertfă karmică prin care se face dependent de forţele
conştienţei celorlalţi: „Prin faptul că Rudolf Steiner a
preluat asupra sa karma Societăţii Antropo sofice el
a oferit membrilor acesteia, ca sarcină de onoare,
rolul de a-şi proteja spiritual de acum înainte
Învăţătorul spiritual. Aceste lucruri nu au fost însă
înţelese în mod suficient de către membri... Exact
această situaţie este valorificată imediat de către
oponenţi, de către cei vizibili (omeneşti), cât mai ales
de către cei invizibili.7“ (Marie Steiner: „el avea
încrederea că îi va fi înţeleasă jertfa“8. Dintr-o notiţă
din jurnalul Itei Wegman: „O personalitate care se
identifică în mod liber cu Societatea preia în mod
liber karma acestei Societăţi. A nu înţelege frânează;
boala, de asemenea, prin neînţelegere, prin
opoziţie.9“)
Un alt aspect al drumului de jertfă al lui Rudolf
Steiner se relaţionează direct cu karma membrilor:
„După Congresul de Crăciun Rudolf Steiner nu mai
poate «digera», fără consecinţe distrugătoare asupra
propriei sale corporalităţi fizice, obstacolele şi
greşelile membrilor Societăţii preluate asupra sa. A
evita aceste consecinţe ar fi fost posibil numai dacă
membrii Societăţii Antroposofice ar fi acţionat
ajutător în acest proces, iar aceasta necesita
înţelegerea esoterică a întâmplărilor.10“ (Rudolf
Steiner către Ita Wegman: „ceea ce paralizează este
neînţelegerea, insuficienta înţelegere din partea
oamenilor11.“) Prokofieff face o paralelă între situaţia
lui Rudolf Steiner şi dorinţa lui Christos de a nu fi
părăsit de către înţelegerea ucenicilor Săi. Această
dorinţă a fost exprimată în rugăciunea: „Tată, lasă
cupa aceasta să treacă de la mine“ (Macabeu 14:36)12.
Aidoma lui Iisus Christos, arhetipul tuturor
iniţiaţilor christici, şi Rudolf Steiner a fost lăsat
singur cu destinul său: căci luptei spirituale pe care
el avea a o susţine continuu, datorită deopotrivă
forţelor oponente operei sale cât şi balastului karmic
al Societăţii, nu i s-a adus în întâmpinare înţelegerea
necesară şi, datorită acestui fapt, nici protecţia
spirituală de care el avea nevoie din parte oamenilor
care îl înconjurau. Prea puţini antroposofi erau
pregătiţi a-l însoţi pe Rudolf Steiner pe deplin, „pe
drumul său până la cruce“. Prokofieff descrie într-un
mod care ne atinge inimile: „La fel cum apostolii nu
înţeleseseră că în Christos ei nu au de-a face cu o
fiinţă pământească, ci cu o Fiinţă cosmică, tot astfel
nu au înţeles elevii lui Rudolf Steiner că, în drama
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ultimilor ani de viaţă a Învăţătorului lor, care se
derula sub privirea lor, nu erau implicate doar forţe
pământeşti, ci forţe spirituale (cosmice).
Neînţelegând acest lucru ei au ratat posibilitatea de
a acţiona ajutând, printr-o participare conştientă, în
lumina unei înţelegeri profund esoterice, la firul
evenimentelor, la procesul de însănătoşire. Aceasta
a avut ca urmare faptul că Rudolf Steiner, lăsat în
totală izolare, a fost obligat să ia o altă decizie şi, ca
urmare a acesteia, să nu îşi împlinească lucrul
propriu, ci să plece înainte de vreme în lumea
spirituală.13“ (Ita Wegman: „În ultimele zile se
aşternu o uşoară tristeţe peste el.14“ „Nu m-au urmat
pe deplin, spuse el trist, dar totuşi cu iubire …“.15)
Am putea specula că ar fi poate soarta tuturor
iniţiaţilor christici să trăiască o astfel de părăsire
până la moarte, asemenea lui Christos. Dar o
asemenea atitudine este pasivă şi ne împiedică să
dezvoltăm iniţiativa interioară prin care putem să
privim înspre viitor plini de încredere în forţa
protectoare a conştienţei umane. A fi repre zentanţi
ai unei asemenea atitudini pasive înseamnă a accepta
iminenţa tragediei şi, de asemenea, înseamnă a
accepta că nu am avea nimic de învăţat din aceasta.
Un studiu al circumstanţelor, incluzând mărturiile
directe ale oamenilor apropiaţi lui Rudolf Steiner,
arată că tragedia constă tocmai în faptul că ei ar fi
fost în măsură să o împiedice şi eu cred că Sergej
Prokofieff ne-a făcut un mare serviciu, nouă, antro -
posofilor, prin încercarea de a situa clar şi evident
aceste lucruri în faţa conştienţei noastre16. 
Ce putem învăţa pentru lucrul nostru făptuitor de
viitor din această tragedie, din această „indolenţă a
inimilor“? Mie mi se pare că ceea ce ar fi trebuit
înfăptuit atunci, în planul conştienţei, de către
antroposofi pentru Rudolf Steiner rămâne o cerinţă
continuu valabilă prin care ne-am dezvolta
facultăţile de a lucra împreună în timpuri în care
greutăţile şi incertitudinea cresc. Eu gândesc că
această sarcină are de-a face în totalitate şi pe deplin
cu semnificaţia Congresului de Crăciun: aceea de a
conduce impulsul responsabilităţii aprofundate până
la nivelul protecţiei spirituale, în aşteptarea căreia
Rudolf Steiner a rămas atât de plin de speranţă până
în apropierea momentului morţii17. 
Răspunsul just privind Răul şi tragismul situaţiei nu
îl vom dobândi prin explicaţii raţionaliste, pe care
adeseori le construim astfel încât ne justificăm prin
ele propria pasivitate şi ne sustragem

responsabilităţilor, ci, cu atât mai mult, în putem afla
în activitatea interioară. Rudolf Steiner remarca
faptul că Răul, privit din perspectivă cosmică, poate
fi ajutător evoluţiei noastre tocmai pentru că el ne
împinge în mod intens în direcţia Binelui, dacă voim
a-l întâmpina în mod conştient. În observaţiile
asupra Misteriului Rusaliilor, mister născut din
durerea trăită de ucenicii lui Christos, Rudolf  Steiner
spunea: „Şi toată cunoaşterea adevărată este născută
din tristeţe, durere, suferinţă.18“  Asemenea
experienţe cer depăşirea de sine şi conduc înspre
ascuţirea conştienţei pentru ceea ce este esenţial19. În
legătură cu semnificaţia acestei întâlniri cu Răul,
Rudolf Steiner spunea că „ceea ce trebuie să înveţe
oamenii celei de-a cincea epoci de cultură
postatlanteene este lupta pe deplin conştientă cu
Răul care intră în evoluţia omenirii20.“ Poate vor fi în
stare durerea acestei con fruntări interioare şi „cu -
noaşterea... născută din durere“ să ne ajute să găsim
necesarele forţe ale învierii21 spre a conduce
Societatea Antroposofică din situaţia de criză către
configuraţia ce-i este proprie: aceea a unei comunităţi
de oameni uniţi „în voinţă comună“. În afară de
aceasta, ne putem decide să ne străduim mereu mai
treji înspre înţelegerea esoterică a situaţiei noastre
prezente.
În continuarea observaţiilor de profunzime legate de
această temă, Sergej Prokofieff ne face înţeles cum
Rudolf Steiner a creat Piatra Fundamentală a Binelui,
la Congresul de Crăciun din 1923, ca cea mai înaltă
faptuire a vieţii sale, „că aceasta va fi a sa Piatră
Fundamentală spirituală până în îndepărtate lucrări
pământeşti, o Piatră Fundamentală care nu va putea
fi învinsă nici de înseşi „Porţile Abisului“ (Matei
16:18)22. Rostirea unui asemenea enunţ puternic este
mărturia calităţii protectoare pe care o putem simţi
lucrând cu Piatra Fundamentală şi care ne poate
conduce la înţelegerea misterului ei. Ca exemplu
concret pentru cum ar fi putut o înţelegere
aprofundată să ofere lui Rudolf Steiner un mod cu
totul nou de protecţie ocultă... şi, prin aceasta,
posibilitatea regenerării, Prokofieff se referă la o
imaginaţiune pe care Rudolf Steiner a dat-o primilor
profesori Waldorf cu doi ani înaintea Congresului de
Crăciun din 192323. În această imaginaţiune, pe care
Rudolf Steiner o numeşte un „act sărbătoresc al
ordinii cosmice“, Îngerii dăruie indivizilor forţă,
Arhangelii plăsmuiesc un Potir al curajului din
cercul oamenilor împreună străduitori şi Spiritul
timpului călăuzitor, un Archai aşază o sămânţă de
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lumină în Potirul curajului. Am putea considera
această sămânţă de lumină ca pe o treaptă
premergătoare a Pietrei Fundamentale: imagina -
ţiunea ne dezvăluie cum crearea Pietrei
Fundamentale reînnoieşte posibilitatea de a lucra
împreună cu cea de-a treia Ierarhie24.  Stă în puterile
noastre să transpunem în realitate acestă posibilitate.
Dacă Societatea Antroposofică trebuie să realizeze,
ca sarcină a sa, îmbinarea „deschiderii totale înspre
lume cu cel mai profund, serios, intim esoterism“25 ,
atunci trebuie să învăţăm, ca şi comunitate sub
conducerea lui Michael, să dezvoltăm forţe de sprijin
şi protecţie spirituală pentru colegii noştri
antroposofi, „gândind că omul poate să stea cu tărie
de stâncă pe ceva ce el a putut să-l înţeleagă ca fiind
spiritual victorios [...] şi, prin aceasta, poate [...]
dobândi o reprezentare despre ceea ce Forţa
michaelică, Fiinţa michaelică vrea de la oameni ...26“
A noastră dublu adâncită conştienţă şi înţelegere,
atât privind sarcinile spirituale şi responsabilitatea
crescută, cât şi privind puterile spirituale care
acţionează contrar antroposofiei27, pot servi ca
fundament al unui „act sărbătoresc al ordinii
spirituale” şi pot să întărească voirea de a-l urma
interior şi în libertate pe Rudolf Steiner, pe al său
drum de slujire plină de dăruire a vieţii
antroposofiei. Căci doar prin lucrări înfăptuite prin
jertfa de sine a oamenilor, aceasta însemnând prin
Rudolf Steiner şi prin aceia care stau de partea sa în
deplină fidelitate28, va putea impulsul antroposofic
să pătrundă în lumea noastră radiind tot mai
puternic.
Desigur, s-ar putea ca noi să nu ne simţim în stare a
realiza măreaţa imaginaţiune descrisă mai sus, dar
poate că ar trebui să avem mai multă încredere în
faptul că în toată străduinţa verticală şi venită din
inimă înspre înţelegerea esoterică trăieşte o forţă
susţinătoare, şi această străduinţă, oricât de modestă
ar fi, constituie un serviciu adus colegilor noştri şi lui
Rudolf Steiner însuşi. Cuvintele lui Rudolf Steiner,
amintite pe scurt de către Peter Selg în una din
conferinţele sale, sunt mărturia profundei
însemnătăţi a acestei dispoziţii înspre străduinţă,
chiar şi atunci când nu ne considerăm demni de o
asemenea sarcină ce ne-a fost încredinţată: „Dar chiar
şi dacă antroposofia ar fi omorâtă, ea ar reînvia, căci
ea trebuie totuşi să fie, ea este totuşi o necesitate...
Dacă ea (antroposofia) nu are niciun viitor, atunci
întreaga omenire nu va avea un viitor.“ De aceea este

antroposofia demnă de efort. „Tendinţa în sine
[înspre străduiţă] este suficientă.“29

Fie să ne străduim în desluşirea misterului cum, prin
„indolenţa inimii“, antroposofii contemporani cu
Rudolf Steiner au eşuat în a-l însoţi cu protecţie
spirituală şi solidaritate după Congresul de Crăciun
din 1923. Fie, de asemenea, ca prin faptul morţii
timpurii a lui Rudolf Steiner să dobândim inspiraţia
pentru sarcina de viitor de a-i însoţi în mod protector
prin puterea înţelegerii esoterice pe prietenii
antroposofi, şi, prin aceasta, să contribuim la
întoarcerea înspre bine a acestei tragedii.

Aprilie 2012, Spring Valley, NY, USA

Note

1 „Pentru acel membru care devine activ în Societate creşte
implicit responsabilitatea şi cercul îndatoririlor serioase se
lărgeşte. [...] Acela însă care doreşte să făptuiască oarece în
Societate, acela nu are voie să piardă din atenţie faptul că
problemele Societăţii trebuie să-i devină probleme proprii.“
(10 februarie 1924, GA 260a, p. 48, accentuări T.O.)
2 GA 260, 1 ianuarie 1924.
3 „Michael este un spirit puternic şi Michael poate avea
nevoie doar de oameni plini de curaj interior.“ Rudolf
Steiner, 3 august 1924, GA 237.
4 Din cartea lui Jakob Wassermann, Caspar Hauser oder Die
Trägheit des Herzens.
5 S.O. Prokofieff, Menschen mögen es hören, Anexa 5, Die
Tragödie des 1. Januar 1924, p. 867, cursiv S.O.P.
6 Vezi nota de subsol 5, Anexa 5.
7 Ibidem, p. 863.
8 Marie Steiner, Briefe und Dokumente; citat după ibidem.
9 J.E. Zeylmans van Emmichoven, Wer war Ita Wegman?,
vol.1; citat după ibidem.
10 Nota de subsol 5, Anexa 5, p. 864, cursiv S.O.P.
11 Ita Wegman, An die Freunde, p. 14f; citat după nota de
subsol 5, p. 1035.
12 Rudolf Steiner îl descrie pe Christos, în Getsemani, în
modul următor, „El nu se cutremură în faţa crucii. Acest
lucru este de la sine înţeles. El se cutremură deocamdată
pentru: Oare vor putea aceştia, cei pe care îi iau cu mine,
să discearnă în clipa în care vor avea de hotărât dacă vor
să mă însoţească în sufletul lor, dacă vor să trăiască pe
deplin alături de mine până la cruce? Va rămâne conştienţa
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lor atât de trează încât să poată să mă însoţească trăind
evenimentele până la cruce, aceasta are a se decide. Aceasta
este «cupa» care se apropie. Şi el îi lasă singuri pentru ca ei
să poată rămâne «treji», aceasta însemnând într-un stadiu
al conştienţei în care ei pot trăi împreună cu el ceea ce el
are de trăit.” (Markus Evangelium, GA 139; citat după Peter
Selg, Christus und die Jünger, p. 87, cursive adăugate.)
13 Nota de subsol 5, Anexa 5, p. 886, cursiv S.O.P.
14 An die Freunde, p. 6; citat după nota de subsol 5, Anexa 5,
p. 865.
15 Wer war Ita Wegman?, vol.1; citat după nota de subsol 5,
Anexa 5, p. 865.
16 S.O. Prokofieff, Rudolf Steiner und die Grundlegung der

Neuen Mysterien, cap. 3; şi Menschen mögen es hören, cap. 1
şi Anexa 5.
17 „Am putut de această dată să fiu unit cu voi doar în
spirit. Cu toate acestea sper ca în inimile voastre forţele care
au fost înflăcărate cu un an în urmă prin Congresul de
Crăciun să primească un nou impuls. Comemorând acest
spirit şi cu speranţă plină de dor vă trimit salutări inimoase
şi cele mai intense gânduri.“ (GA 260a, 2 ianuarie 1924, citat
după nota de subsol 5, Anexa 5, p. 663.)
18 Rudolf Steiner, Menschenwesen, Menschenschicksal und

Weltentwickelung, GA 226, 20 mai 1923, p. 90.
19 Compară conceptul lui Peter Selg despre o reînnoită
credibilitate a Societăţii şi mişcării antroposofice, Der

Vorstand, die Sektionen und die Gesellschaft. Welche Hochschule

wollte Rudolf Steiner?

20 Rudolf Steiner, GA 178; 18 noiembrie 1917.

21 În S.O. Prokofieff, Die Begegnung mit dem Bösen, Anexa 1,
găsim o descriere ajutătoare a procesului la care face
referire Rudolf Steiner în conferinţa din 16 octombrie 1918,
Wie finde ich den Christus?, GA 182, şi în care descrie în mod
detaliat sentimentul lipsei de forţă în confruntarea cu Răul
şi noua forţă care ia naştere din această confruntare prin
Christos. Prokofieff face referiri la cât de folositor poate fi
un asemenea proces, mai cu seamă privitor la statutul de
membru al Societăţii Anroposofice, în Menschen mögen es
hören, cap. 8.
22 S.O.Prokofieff, Die Begegnung mit dem Bösen, p. 53.
23 Nota de subsol 5, Anexa 5. Această meditaţie dată de
Rudolf Steiner poate fi găsită în Allgemeine Menschenkunde,
GA 293, completare din 21 august 1921 (notiţa unui
participant).
24 Pentru întregiri la această temă, vezi S.O.Prokofieff,
Menschen mögen es hören, cap. 8 şi 9.
25 GA 260, 26 decembrie 1923.
26 GA 223, 28 septembrie 1923, p. 30.
27 Şi aici ne putem gândi la dublul avertisment al lui
Christos, care a fost deja amintit în nota 12.
28 Vezi GA 223, 28 septembrie 1923 şi conferinţa susţinută
de S. O. Prokofieff la ziua aniversară a decesului lui Rudolf
Steiner care poate fi găsită în Wie stehen wir heute vor Rudolf
Steiner?, Editura Ita Wegman Institut, 2012, sau Crisis in the
Anthroposophical Society and Pathways to the Future, Temple
Lodge, 2013.
29 Vezi „Ein Nachrichtenblatt”, nr.8/2012 (Raport de
Roland Tüscher) şi Peter Selg, Die Identität der Allgemeinen
Antroposophischen Gesellschaft, Editura Ita Wegman
Institut, 2012, p. 75.
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Toamna anului 2013 a început furtunos, cu manifestări surprinzătoare pe plan
politic şi social, cu schimbări de situaţie nefireşti sau poate doar neaşteptate.
După o iarnă relativ blândă, primăvara se arată dornică să ne susţină
sufleteşte.
În perioada bogatelor zăpezi din această iarnă, 40 de participanţi s-au întâlnit
din nou la Bucureşti între 31 ianuarie  şi 2 februarie la a doua parte a Cursului
de dezvoltare spirituală a organizaţiilor, coordonat de Dirk Kruse (Germania).
Trăind atingerea unor daruri ale deschiderii, transparenţei şi respectului
reciproc, care au adus în mijlocul celor prezenţi o primă flacără de frăţie şi
compasiune, s-a născut înţelegerea că este posibilă o interacţiune mult mai
umană decât se obişnuieşte a fi şi că putem învăţa să purificăm spaţii vizibile
şi invizibile în domeniile sociale.
Începând cu 15 februarie 2014 Casa Rudolf Steiner s-a deschis din nou
publicului cu o serie de întâlniri săptămânale coordonate de Zoltan Andras.
Această serie are ca ţel deschiderea porţilor către publicul care doreşte să

descopere antroposofia,
încercând să abordeze
teme cât mai arzătoare
pentru omul prezentului
şi să faciliteze experi -
mentele sociale şi artis -
tice. Până în prezent,
participanţii au mani -
festat interes pentru acest
gen de activităţi şi au
revenit. Sperăm ca în
viitor să devenim mai
vizibili şi mai puternici
lucrând împreună şi
astfel antroposofia să
poată ajunge la cât mai
mulţi oameni.
Subiectul primelor doua
întâlniri a fost „Noi
perspective asupra pro -
blemelor cotidiene in
lumina antroposofiei”,
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Evenimente interne şi internaţionale
Sanda Dale, Gheorghe Paxino

Curs de dezvoltare
spirituală cu Dirk Kruse,
Bucureşti



iar cea de a treia a tratat principiile de bază ale medicinei antroposofice. Această
din urmă întâlnire a fost organizată de Asociaţia ANTROSANA şi a avut-o ca
invitată pe Steluţa Mureşan – medic. A fost începutul unui ciclu de întâlniri
lunare care îşi propun abordarea unor teme diverse legate de medicina
antroposofică. Următoarea va avea loc la începutul lunii aprilie (detalii pe:
http://antroposofie.ro/, https://www.facebook.com/Antrosana). 
În cadrul Secţiunii de tineret s-au mai desfăşurat câteva întâlniri, următoarea
fiind stabilită pentru 15 martie. Scopul acestor reuniuni este organizarea
Simpozionului de tineret de la Simeria Veche (august 2014), ajuns deja la a 10-a
ediţie. S-a creat astfel un cadru de lucru şi conexiuni între cei care doresc să
sprijine, să participe sau să lucreze în Secţiunea de tineret.
Sub calda îndrumare a lui Agenor Crişan, la Timişoara şi Cluj-Napoca au avut
loc în continuare întâlniri de studiu a dramelor-misteriu (7-9 martie la
Timişoara, respectiv 14-16 martie la Cluj).
Între 4-6 aprilie s-a desfăşurat la Bucureşti seminarul cu tema: „Efectele stelelor
şi ale planetelor în viaţa oamenilor, a naturii şi în viaţa socială”, coordonat de
către Dirk Kruse. Tot împreună cu Dirk Kruse am fost invitaţi la Iaşi pentru a
participa împreună la Simpozionul de Florii, între 12-13 aprilie.” Societatea
Antroposofică organizează Simpozionul Naţional de Paşte, la Bucureşti, între
18-20 aprilie, şi Adunarea Generală cu alegeri între 9-11 mai (detalii şi înscrieri:
sebastian.stanculescu@yahoo.com).
Pentru lectorii şi membrii de clasă se organizează simpozionul de aprofundare
a orelor de clasă (de la 16 la 19) între 30 mai şi 1 iunie, la Oradea (detalii şi
înscrieri: dale.sanda@gmail.com). Mai multe informaţii despre oricare dintre
evenimentele desfăşurate în cadrul Societăţii Antroposofice se găsesc pe
www.antroposofie.ro.

Tema anului pentru 2014-2015, propusă de Goetheanum
Gheorghe Paxino

Dupa cum se ştie, tema anului propusă pentru perioada dintre Paştele anilor
2013 şi 2014 a fost inspirată de sigiliul dramei a patra misteriu (şarpele cosmic
ce muşcă din propria coadă) cu mottoul: 

„Eul se (re)cunoaşte pe sine.”

Dată fiind complexitatea şi actualitatea temei, care îl priveşte existenţial
pe omul modern – atât ca membru, cât şi ca nemembru al Societăţii
Antroposofice -, pentru perioada corespunzătoare 2014–2015 a fost propusă
continuarea acesteia sub un motto extins:

„Eul se (re)cunoaşte pe sine în lumina afirmării lumii.”
Pornind de la faptul că realităţile vieţii ne poartă în câmpul de interacţiune între
„abis” şi „înnoire”, tema ne invită la o atitudine michaelică de ieşire în
întâmpinarea lor.
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Seminar cu Dirk Kruse,
Bucureşti

Simpozion ore de clasă,
Oradea

Întâlniri de lucru la
Secţiunea de tineret



Acest articol vine din experienţa personală de aproape
trei ani de la cursul de formare în gimnastica Bothmer,
având la activ şi două săptămani intensive la Bucureşti
alături de invitaţi de seamă şi două tabere internaţionale
cu un număr destul de mare de participanţi din mai
multe ţări (România, Olanda, Anglia, Israel, Finlanda,
Ucraina, Germania, Ungaria).
În acest timp şi împreună cu întâlnirile de la curs am
primit multe observaţii bogate şi astfel găsesc că e un
prilej bun de împărtăşire: teme şi întrebări ce au apărut
în timpul exersării, imagini, metafore şi paralele cu viaţa
de zi cu zi.

Despre gimnastica Bothmer

„A-l întâlni pe celălalt în mod deschis, cu claritate şi
obiectivitate, este, probabil, mişcarea cea mai măreaţă.”

La propunerea lui Rudolf Steiner, Fritz von Bothmer a
dezvoltat pentru prima şcoală Waldorf din Stuttgart
gimnastica ce-i poartă azi numele, lucrând cu procedeele
de mişcare caracteristice fiecărei categorii de vârstă. În
prezent, aceste exerciţii sunt folosite cu succes nu numai
în domeniul pedagogic, dar şi în cel terapeutic, artistic
sau în cel de formare a adulţilor.
Gimnastica Bothmer este o şcolire în domeniul mişcării
care are la bază concepţia antroposofică asupra fiinţei
umane. Ea cuprinde o varietate de mişcări, incluzând
atât exerciţii ritmice şi puternic-dinamice, cât şi exerciţii
liniştite şi lente. Exerciţiile pe care Fritz von Bothmer le-a
dezvoltat duc la trăirea de forme arhetipale, care sunt
relaţii armonioase ale forţelor spaţiale. Ele re-creează
echilibrul în mod constant, iar abilitatea de a reacţiona
în mod creativ şi spontan înlocuieşte metodele prede -
finite. Exerciţiile şi jocurile aduc mişcării şi fiinţei umane
claritate, deschidere şi forţă şi vorbesc despre curajul şi
încrederea în forţele spaţiului a celui care le practică.
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Omul în legătură cu spaţiul
Introducere în lumea gimnasticii Bothmer

Elena Alexa



Spaţiul – câmp de forţe formatoare şi 
coparticiparea omului într-un mod treaz

În timpul sesiunilor de gimnastică Bothmer, aşa cum
decurg ele prin exerciţii variate individuale cât şi de grup,
suntem activi atât în interior cât şi exterior în interacţiunea
cu ceilalţi. Astfel se dezvoltă un simţ rafinat pentru
observaţie şi percepţie, prin verificarea constantă a felului
în care mă mişc: unde e prea mult, prea puţin, unde e zona
de mijloc? Urmărim calitatea gesturilor şi ritmul fiecărei
mişcări, atenţia şi prezenţa dinaintea începerii unui
exerciţiu, exersarea trează şi apoi revenirea la o stare de
tihnă, de echilibru. Iar ceea ce descopăr în acest fel pot lua
cu mine într-un mod practic în viaţa de zi cu zi.
Acest fel de exersare permite două ipostaze în acelaşi
timp: EU ca obiect de observaţie şi EU ca observator. Din
această continuă pendulare şi verificare interior-exterior
se rafinează puterea de observaţie şi se trezeşte
conştientizarea sinelui. Poţi să descoperi lucruri noi
despre tine sau să observi tipare comportamentale de
care nu erai deplin conştient mai înainte.
Astfel, gimnastica Bothmer este o formă de exersare
completă, ea devine mişcare cu sens.
Atunci când vorbim despre spaţiu, putem să ne
îndreptăm atenţia către trei zone:
– spaţiul interior (conştientizarea metamorfozelor din
timpul exerciţiului, faptul de a fi prezent în ceea ce fac); 
– spaţiul personal ce se delimiteaza prin interacţiunea cu
ceilalţi;

– spaţiul ca atare – cel în care ne mişcăm, a experimenta
forţele de gravitaţie şi levitaţie, direcţiile spaţiului şi cum
mă înscriu eu prin mişcare şi ritm ca om conştient în
lumea forţelor spaţiale.
Iată ce spune Alheidis von Bothmer despre acest tip de
exerciţii: „În orice exerciţiu se poate experimenta un
moment de linişte interioară – de o calitate diferită în
fiecare exerciţiu –, un moment luminos foarte important
pentru suflet, în care sufletul se simte ca şi cum ar fi ajuns
acasă. Pentru corp aceste exerciţii sunt relativ neinteresante.”
Mă consider norocoasă pentru faptul că atât cât am putut
experimenta până acum pot spune cât de frumos se
completează şi cum mi se îmbogăţeşte înţelegerea
trecând prin mai multe domenii ce ţin de fiinţa
antroposofiei. Cât este de minunat că datorită geometriei
proiective pot să stabilesc o relaţie şi o trăire vie în
gimnastică, tot aşa cum din desenul de forme creative
pot avea un simţ pentru curgerea eterică a liniilor şi
direcţiilor în spaţiu. Datorită acestor practici şi în special
gimnasticii Bothmer pot spune că înţeleg mai bine
studiul şi meditaţia antroposofică şi, invers, ceea ce
vieţuiesc prin studiul şi meditaţia antroposofică mă face
să păşesc cu luare-aminte în spaţiul gimnasticii Bothmer.
„Ca oameni pe Pământ, trăim în spaţiu şi timp. Vieţuim
această realitate mai mult sau mai puţin conştient. Pentru
a ajunge la o vieţuire mai conştientă a spaţiului, există
două căi: cea a gimnasticii şi cea a geometriei. Prin
exerciţiile gimnastice, spaţiul poate fi vieţuit drept o
configuraţie de forţe. Prin reflecţia geometrică, el poate
fi văzut lăuntric, ca idee.” (Arnold Bernhard – fragment
din Educaţie pentru gimnastica Bothmer, Editura Triade).
Şi în încheiere, în lumina celor scrise până acum amintesc
de primele versuri din meditaţia Pietrei Fundamentale:

„Suflete omenesc!
Tu trăieşti în membrele
Care te poartă prin lumea spaţiului
În fiinţa ca marea a spiritului…”

Pentru mai multe detalii referitoare la mişcarea Bothmer în
România puteţi accesa pagina: www.bothmero.wordpress.com
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A defini un creator prin formulările „el este
expresia geniului popular” şi „este deţinătorul
tezaurului de înţelepciune milenară a locuitorilor
acestor meleaguri carpatine”  înseamnă a-i aduce
elogiul suprem. Şi totuşi, acesta este meritul lui Ion
Creangă, de a fi un deţinător de comori şi a le
scoate la vedere în straie noi?
Oricâte pagini s-ar fi scris despre genialitatea şi
origi nalitatea lui, tot nu pot cuprinde adevărata
dimensiune a creaţiei sale, care, de altfel, este
destul de redusă ca volum. Direcţia pe care se
înscrie abordarea lui Vasile Lovinescu de a
demonstra, cercetând sursele ezoterice, că Ion
Creangă a fost, de fapt, un iniţiat, este mai plină de
satisfacţii, reuşind să arunce o altă lumină asupra
operei humuleşteanului.
Cu toate acestea, nu poţi să nu te poticneşti în prea
marea erudiţie şi limbajul ezoteric ale lui Lovinescu
şi să nu pierzi mesajul simplu, direct, pe care Ion
Creangă îl transmite. El se adresează omenirii prin
pilde, prin imagini care devin lucrătoare întru
spirit, odată preluate în sufletul ascultătorului sau
cititorului.
Ca orice poveste bună, şi poveştile lui Creangă
deschid o fereastră către lumea Adevărului, Binelui
şi Frumosului şi se constituie în „merinde de
drum”, cum spune Rudolf Steiner, pentru sufletele
care parcurg deşertul gândirii materialiste.
Cum face acest lucru? Descriind, de exemplu, un
drum iniţiatic cum este cel al lui Harap-Alb, drum
pe care orice tânăr îl parcurge inconştient,
acumulând experienţă de viaţă sau conştient de
faptul că evoluţia personală poate fi luată în
proprie gestionare.

Pentru tinerii din cea de a doua categorie, care îşi
propun construirea propriei personalităţi prin efort
dirijat, basmul lui Creangă poate fi considerat un
ghid.
În cele ce urmează voi încerca să punctez acest
parcurs, scoţând în evidenţă acele fapte care ne-au
atras atenţia asupra unor adevăruri pe care ştiinţa
spirituală a lui Rudolf Steiner le-a pus în discuţie.
Datorez această aplecare asupra drumului iniţiatic
al lui Harap-Alb elevilor mei, care m-au pus pe
gânduri prin întrebările lor, rostite sau nerostite,
privitor la drumul ce ar trebui să îl apuce în viaţă.
Aşadar, basmul începe, ca toate basmele, cu un
dezechilibru, produs în acest caz prin separarea
principiului feminin de cel masculin. Craiul, fratele
mai mic, avea numai feciori, pe când împăratul
Verde avea trei fete. Şi „mulţi ani trecuse la mijloc
de când aceşti fraţi nu mai avuse prilej a se întâlni
amândoi”. Dar ceea ce era mai grav e că nici „verii,
adică feciorii Craiului şi fetele împăratului, nu se
văzuse niciodată de când erau ei”. Lucru nefiresc,
căci în cele mai multe basme cele trei perechi
nuntesc în final! În plus, împăratul era „aproape de
bătrâneţe”, căzut „la zăcare”, lucru ce avea
consecinţe grave asupra ordinii lumii. O afirmă şi
Spânul trufaş şi dornic de a-l înlocui, văzându-l
atât de slab încât cerbii nu-i mai dau pietre
preţioase şi nici urşii salate: „Dacă ţi-a ajuta
Dumnezeu să mă rânduieşti mai degrabă în locul
dumitale, îi vede, moşule dragă, ce prefacere are să
ie împărăţia: n-or mai şede lucrurile tot aşa moarte
cum sunt. Pentru că ştii vorba ceea: «Omul sfinţeşte
locul»... Fost-ai şi dumneata la tinereţe, nu zic. Dar
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Povestea lui Harap-Alb – un drum iniţiatic

Verginia Petrovici



acum îţi cred: «Dă, bătrâneţe nu-s? Cum n-ar sta
trebile baltă»!” 
Faptul că omul e scena creării de noi forţe şi energii
şi că aceasta e sarcina lui, de a „sfinţi” locul
(Pământul), o spune clar Rudolf Steiner şi o ştia şi
omul de rând, prin vorbele înţelepte transmise din
generaţie în generaţie. Dar Ion Creangă îşi ia drept
sarcină să arate şi modul în care se poate face
această lucrare.
Lumea lui Harap-Alb se apropia încet dar sigur de
moarte, căci toate regnurile sunt perturbate:
vegetalul stă sub paza ursului (a astralităţii),
animalicul tinde spre mineralizare (cerbul ce are
pielea acoperită cu nestemate şi ucide totul cu
privirea), iar fata împăratului Roşu trebuie să se
prefacă în pasăre ca să avertizeze: „Mâncaţi, beţi şi
vă veseliţi, dar la fata împăratului Roş nu vă
gândiţi!” Alături de regnuri, elementele sunt în
exces şi Harap-Alb recunoaşte pe rând aceste
aberaţii.
„Tu eşti Gerilă ?... Tu trebuie să fii, pentru că şi
focul îngheaţă lângă tine de arzuliu ce eşti.”
„Pesemne c-aista-i Flămânzilă, foametea, sac fără
fund sau cine ştie ce procopseală a fi, de nu-l mai
poate sătura nici pământul.”
„Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul
Setilă, fiul Secetei, născut în zodia raţelor şi
împodobit cu darul suptului.”
,,Poate că acesta-i vestitul Ochilă... care vede toate
şi pe toţi altfel de cum vede lumea cealaltă” (nici că
se poate o mai sugestivă imagine a luminii).
„Se poate că acesta-i vestitul Păsări-Lăţi-Lungilă,
fiul săgetătorului şi nepotul arcaşului, brâul
Pământului şi scara ceriului” (ce altceva poate fi
„brâul Pământului” care-l uneşte cu cerul decât
aerul, care capătă aici ambivalenţă: de element, dar
şi de suflu vital, creator. Căci cine este arcaşul din
mâna căruia am ieşit cu toţii şi al cărui nepot,
mijlocitor, este personajul basmului?).
Prin simplul fapt de a-i fi putut identifica,
denumindu-i, Harap-Alb i-a luat sub controlul lui,
dându-le un sens, o direcţie acţiunii lor altfel
distrugătoare.
Momentul în care Harap-Alb decide să-şi asume
misiu nea de a restabili ordinea pierdută este şi el
semnificativ. Baba gârbovită de bătrâneţe şi

„strenţuroasă” ştie „dinainte ceea ce au de gând să
izvodească puternicii Pământului”, căci „multe au
mai văzut ochii” ei şi afirmă parcă fără să-şi ia
seama: „Of! Crăişorule! Crede-mă că, să aibi tu
puterea mea, ai vântura ţările şi mările, Pământul
l-ai da de-a dura, lumea asta ai purta-o uite aşa, pe
degete, şi toate ar fi după gândul tău.”
Cine poate fi această apariţie, care îi sugerează
parcă ce puteri ascunse posedă şi el şi îi prevesteşte
viitorul măreţ ce îl va avea ? Iar după câteva sfaturi
o vede „învăluită într-un hobot alb, ridicându-se în
văzduh, apoi înălţân du-se tot mai sus, şi după
aceea n-o mai zări defel.”
Răspunde însuşi Creangă în felul unui iniţiat: o
întâlnire, ca o străfulgerare, cu Eul superior, care-i
limpezeşte poziţia în care se află, într-un moment
decisiv al vieţii (începutul drumului de bărbăţie).
Răspunde prin descrierea trăirii sufleteşti: „Atunci
o înfiorare cuprinde pe fiul Craiului, rămânând
uimit de spaimă şi mirare, dar pe urmă, venindu-i
inima la loc şi plin de încredere în sine că va izbuti
ceea ce gândea, se înfăţişează înaintea tată-său”.
Hobotul alb – vălul de mireasă – arată de asemenea
cine este, căci în ezoterismul creştin se vorbeşte
despre pregătirea sufletului ca pe o mireasă pentru
întâlnirea cu mirele, cu Fiinţa Christică. Tot atunci
devine conştient şi de ceea ce posedă prin
moştenire şi cum trebuie să-şi pregătească aceste
instrumente, care îl vor duce către un sine propriu
îmbogăţit. Hainele de mire ale tatălui ne-ar putea
duce cu gândul la haina trupească, armele la voinţa
de acţiune, iar calul la puterea gândirii.
Faptul că Harap-Alb trece printr-un moment
important al vieţii lui este evident, într-o nouă
străfulgerare îşi vede adevărata dimensiune: cea
cosmică. Urcat de trei ori în slava cerului este apoi
întrebat de către cal:
„Gândit-ai vreodată că ai să ajungi: Soarele cu
picioarele, Luna cu mâna şi prin nouri să cauţi
cununa?”
Curat antropologie steineriană într-o splendidă
formă poetică! Capul aparţine Pământului, el face
din om o fiinţă simţitor-gânditoare pe Terra,
membrele, în schimb, aparţin Cosmosului, vin ca
nişte raze nevăzute dinspre periferia lui şi prind
contur în apropierea trupului fizic.
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Ce face eroul nostru cu cele primite? E prea slab ca
să le păstreze mult timp şi cade sub robia Spânului.
Cine este acesta? Se autodenumeşte, ca într-un
ritual din care-şi prinde puterea, stând în adâncul
fântânii, la răcoare: „Ştima răului pe malul
pârăului”. Aşadar este un duh al apelor, ce a
încremenit într-o formă lucioasă, ca de mineral (nu
în zadar i se spune Spân, lipsa părului arătând
deficienţa glandulară) ce pune stăpânire pe  tânărul
fecior de crai, luându-i adevărata identitate, şi pe
voinţa lui, paloşul. Metalul cade sub acţiunea apei,
riscând să-şi piardă ireversibil tăria prin ruginire.
Un singur lucru poate să-l salveze, să-l sustragă
acestei decăderi: focul! Căci numai în foc se căleşte
metalul. Şi acesta apare în final sub forma fiicei
împăratului Roşu, care după ce Spânul se repede la
Harap-Alb „şi-i zboară capul dintr-o singură
lovitură de paloş” îl învie şi „sărutându-l cu drag
îi dă iar paloşul în stăpânire”.
Este semnificativ faptul că Ion Creangă nu uită
acest amănunt: Harap-Alb a făcut un jurământ de
supunere, în care voinţa i-a fost pusă sub controlul
Spânului, dar, trecând prin grele încercări şi
dovedindu-şi curajul şi bunătatea, îi este redat
odată cu regăsirea identităţii, a sinelui său mai bun.
Fiica împăratului Roşu, o altă enigmă de descifrat!
Ţapul cel Roşu, cum îl numeşte Gerilă, împăratul
Roşu îi este tată, şi ea e „bucăţică ruptă tată-său în
picioare, ba încă şi mai şi”. Ce se ştie despre ei ?
„Unii spuneau că împăratul Roş, având inimă
haină, nu se mai satură de a vărsa sânge omenesc;
alţii spuneau că fata lui este o farmazoană cumplită
şi că din pricina ei se fac atâtea jertfe.” Aşadar,
jertfe, sânge, nu degeaba e împărăţia roşului. La
acestea se adaugă o casă de aramă (şi ea roşie) ce
poate fi înroşită ca jăraticul (deci şi focul).
Doar Gerilă, ipostaza opusă, complementară
focului, poate să-şi pună mintea cu această
încercare. Nevoiţi să înnopteze în casa înroşită în
foc, Gerilă e cel ce le-o pregăteşte la temperatura
potrivită. Un exces poate să fie echilibrat prin
opusul lui.
Se poate spune că cei doi stăpâni ai împărăţiei
roşului sunt slujitori ai focului, şi nu e de mirare că
cei cinci uriaşi ai elementelor perturbate îşi găsesc
aici reintrarea în limitele normale.
Preoţii druizi, spune Rudolf Steiner, foloseau focul
ritualic pentru arderea plantelor şi producerea

cenuşii, ce era mai apoi împrăştiată pe ogoare
pentru a repune în ordine elementele tulburate în
caz de secetă, furtună... După terminarea misiunii,
pe drumul de întoarcere, cei cinci „se opresc în cale
şi zic cu jale: Harap-Alb, mergi sănătos! De-am fost
răi, tu ni-i ierta, căci şi răul câteodată prinde bine
la ceva.”
Dacă ar fi să desenăm drumul iniţiatic al tânărului
şi coordonatele în care acesta s-a efectuat, am
ajunge la o formă încărcată de semnificaţii:
lemniscata, la însuşi misterul încarnării! Între cei
doi poli ai lumii, feminin şi masculin, nu mai există
comunicare. Tânărul trebuie să coboare în
împărăţia apelor şi să fie supus de Spân, pentru a
găsi în el forţa de a se ridica în domeniul focului şi
cu noile calităţi dobândite să restabilească ordinea
în lume. Firesc, în punctul în care se produce
răsucirea (răsfrângerea) în lemniscată se află Sfânta
Duminică, „Crăiasa Zânelor din Ostrovul Florilor”,
principiul solar, deţinătorul înţelepciunii, având
drept mijlocitor între ea şi pământeanul supus
iniţierii calul. Acesta îi este dăruit, am putea spune,
de Sfânta Duminică şi este de esenţă solară, căci
renaşte din jăratic şi cel mai adesea zboară ca
vântul ori ca gândul. El este şi cel care îl ridică în
nouri pe Spân (ca şi vântul cald apele mărilor) şi îl
redă naturii la dimensiunea lui reală.
Împreună cu Sfânta Duminică, calul îl dăscăleşte pe
fiul necopt al Craiului, căzut la grea cumpănă.
Astfel, întregul tezaur de înţelepciune este trecut
celui dispus să asculte sfaturile şi să capete noi
calităţi. La prima încercare este îmbărbătat cu
cuvintele: ,,Fii bărbat, nu-ţi face voie rea”. Ajuns la
Sfânta Duminică, după o călătorie cosmică:

„În înaltul ceriului, 

Văzduhul Pământului; 

şi o ie de-a curmeziş: 

De la nouri către Soare, 

Printre Lună şi luceferi, 

Stele mândre lucitoare”

aceasta îl face să conştientizeze ce l-a ajutat să
pornească bine în viaţă: „Fii încredinţat că nu eu,
ci puterea milosteniei şi inima ta cea bună te ajută,
Harap-Alb.”
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Referindu-se la Spân, calul îi spune de ce nu i-a
venit de hac mai demult, căci: „Şi unii ca aceştia
sunt trebuitori pe lume câteodată, pentru că fac
oamenii să prindă la minte”, după care Sfânta
Duminică îl îndeamnă: ,,Mai rabdă şi tu, fătul meu,
că mult ai avut de răbdat şi putin mai ai.” Şi tot ea
îi aminteşte că există o voie divină: „Că nu-i după
cum gândeşte omul, ci după cum vre Domnul.”
Ascultarea face şi ea parte din ritualul de iniţiere:
„Leagă calul unde zice stăpânul.” Cu această ocazie
Harap Alb află că „nu-i nicio faptă fără plată”, că
mai devreme sau mai târziu te întâlneşti cu efectul
faptelor tale. Până şi Spânul îi atrage atenţia că
„frica păzeşte bostănăria”, îl ţine pe om vigilent,
treaz la ispitiri. Căci el, instrumentul represiv,
constrictiv prin excelenţă, nu stăpâneşte decât prin
frică, deşi spune că „Omul sfinţeşte locul”. El,
ştima apelor, care prin înşelătorie vrea să ia locul
prinţului de drept, vorbeşte de sfinţenie!
Cum a fost posibilă această substituire? Din
slăbiciunea lumii se naşte despotul: „Găsise un sat
fără câini şi se plimba fără băţ”, în sfârşit, Harap-
Alb ajunge să se deprindă cu „viaţa ticăloasă”,
filosofând: „Să nu dea Dumnezeu omului cât poate
el suferi”, dar calul, „nechezând cu înfocare”, îl
apostrofă:  „Nu te mai olicăi atâta! După vreme rea,
a fi el vreodată şi senin... Nu fi aşa nerăbdător !
Omul e dator să se lupte cât a pute cu valurile
vieţii, căci ştie că este o vorbă: «Nu aduce anul ce
aduce ceasul».” Toate aceste lucruri aduse la
conştienţa lui pe măsură ce trece cu bine câte o
nouă încercare, produc saltul calitativ în evoluţie:
Soarele exterior, cu tot ce creşte datorită acţiunii
lui, devine soare interior. Dar nu fără ca „mintea să
coboare în inimă”! Acesta e cel de-al doilea prag pe
care trebuie să treacă prin proba de foc din
împărăţia roşului. Luminării minţii, călirii voinţei
li se adaugă acum, în partea finală, căldura inimii.
Rudolf Steiner recomandă aspirantului la
cunoaşterea suprasensibilă următoarea meditaţie:
„Trebuie să caut pretutindeni felul în care pot iubi.
Dumnezeu e în toate lucrurile, dar acest
dumnezeiesc dintr-un lucru trebuie mai întâi să-l
cauţi.”
Şi, într-adevăr, Harap-Alb descoperă acest divin,
întâlnind nunta furnicilor ce trecea podul, „stă el
oleacă şi se sfătuieşte în gând: să trec peste dânsele,

am să omor o mulţime; să dau prin apă, mă tem că
m-oiu îneca cu cal cu tot. Dar tot mai bine să dau
prin apă, cum a da Dumnezeu, decât să curm viaţa
atâtor gâzuliţe nevinovate”.  Trece înot apa cea
mare, iar după puţin timp se opreşte iar pentru a
pregăti un stup unui roi de albine.
Această iniţiere prin sentiment nu o mai poate
întreprinde decât de unul singur. Aducerea
salatelor şi a cerbului s-a făcut cu sprijinul Sfintei
Duminici, ce se arată a fi stăpâna forţelor vitale. La
ea este dus Harap-Alb pentru a primi sfat şi ajutor
şi tot la ea revine atunci când a reuşit recuperarea
forţelor pierdute, înainte de a i le duce împăratului
Verde, cel ce le stăpâneşte.
Creangă continuă să ne uluiască, spunând simplu
despre cei doi tineri regăsiţi după multe încercări:
„Dar în pieptul lor răsare... Ce răsare? Ia, un dor,
Soare mândru, luminos, şi de sine arzătoriu, ce se
naşte din scânteia unui ochiu fermecătoriu.”
Nu mai e nimic de adăugat la modul în care cei doi
au găsit soarele interior, sinea lor superioară, în
dragostea lor pentru lume şi adevăr, în sacrificiul
de sine pe altarul binelui celorlalţi. Aflând iubirea,
Harap-Alb trebuie să-şi piardă capul (Spânul i-l
retează) şi să se deştepte ca dintr-un somn greu,
reînvestit cu propria-i identitate îmbogăţită şi
propria-i voinţă oţelită.
Ar fi multe de spus despre felul în care este el
înviat de către fiica împăratului Roşu, cum sângele
omenesc este purificat ca şi sevele celor trei
smicele, cum apa vie şi apa moartă acţionează în
sensul acestei transformări. Fiecare amănunt este
încărcat de semnificaţii profunde. Şi ca semn al
colectivităţii renăscute la o nouă ordine, nuntirea
celor doi este asistată de trei personaje luminoase:
Crăiasa furnicilor (colectivitatea subpământească
organizată cel mai bine), Crăiasa albinelor
(colectivitatea luminii, a aerului, imagine a
armoniei perfecte) şi „Crăiasa Zânelor, minunea
minunilor, din Ostrovul Florilor”, deţinătoarea
puterilor vitale. Lemniscata se închide, având în
centrul ei de răsfrângere principiul solar, christic,
din inima fiecărui om, atunci când acesta se înscrie
pe o cale de evoluţie conştientă.
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Vorbirea ascunde misterul ce vrea să se reveleze
prin euritmie. Dacă am rosti sunetele A, B, C
ş.a.m.d dintr-o singură suflare atunci am rosti
întreg Universul. Diferite părţi ale Universului sunt
rostite prin cuvintele izolate.
Dar, dacă vrem să cugetăm temeinic la acest lucru,
trebuie să ne fie clar că la baza sunetului articulat
ca atare se află, în primă instanţă, tot ceea ce ţine
de fiinţa interioară a omului. Apoi, tot ceea ce din
fiinţa interioară a omului poate fi vieţuit în suflet,
ca sentiment, se manifestă în direcţia corpului
eteric. Şi ne putem întreba: Ce poate fi vieţuit în
suflet ca sentiment?
Să începem cu A. Când spunem A, dacă avem o
simţire cât de cât sănătoasă, trebuie să-l resimţim
pe acest A drept ceea ce vine dinlăuntrul nostru
când suntem cuprinşi, într-un fel sau altul, de
uimire, când ne minunăm de ceva. 
Această uimire, la rândul ei, nu e decât o parte a
omului. Căci omul nu e o abstracţiune. În fiecare
minut el e ceva. În fiecare minut în care e treaz, el
e ceva. Se poate, bineînţeles, ca un om să ducă o
existenţă somnolentă; atunci el nu e nimic precis.
Suntem când acela care se minunează, când cel care
se teme, când cel care, ei bine, se porneşte să facă
ceva la întâmplare. Suntem ceva în fiecare minut,
în fiecare secundă. Aşa că, uneori, suntem şi cel
care se minunează, care e uimit. Acest lucru se

exprimă în faptul că plăsmuim în aer, cu ajutorul
laringelui, sunetul A. Plăsmuirea are loc în corpul
eteric atunci când vieţuim uimirea: A. Deci,
proiectăm în afara noastră, în aer, o parte a ceea ce
suntem ca om, ca om care se minunează.
Când pe Pământ se formează un om fizic, el se
formează – dacă e ca această naştere să corespundă
posibilităţilor generale de dezvoltare – ca om
întreg. El, acest om întreg, iese afară din acel organ
al organismului matern pe care-l numim uter. Aici
se formează un om fizic, cu forma lui fizică.
Ceea ce ar lua naştere prin rostirea sunetelor de la
A până la Z, este un om eteric, dar imprimat
aerului, plăsmuit din laringele uman şi din
organele învecinate. Dar laringele nu acţionează la
fel ca organul matern, ci acţionează desfăşurând o
permanentă activitate creatoare, pe parcursul
întregii vieţi pământeşti. Aşa că în cuvinte iau
naştere doar fragmente din om, şi, propriu-zis,
dacă ne-am însuşi toate cuvintele vorbirii umane –
ceea ce nu s-a întâmplat nici măcar la poeţii cu un
vocabular atât de bogat cum a fost cazul lui
Shakespeare, dar la el aproape a fost aşa –, atunci
în laringele creator am modela întreg omul eteric,
sub formă aeriană, dar în permanentă devenire: o
naştere, care, în timpul vorbirii, are loc în
permanenţă. Vorbirea zămisleşte întotdeauna o
parte din întregul om eteric. 
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Şi, la rândul lui, laringele fizic e numai coaja
exterioară a acelui organ, cel mai minunat dintre
toate, care există în corpul eteric şi care este, am
putea spune, uterul cuvântului. Şi aici avem în faţa
noastră acea metamorfoză minunată la care m-am
referit când am vorbit despre metamorfoză.
Laringele eteric şi coaja sa, laringele fizic, sunt o
metamorfoză a uterului mamei. Când vorbim,
avem de-a face cu crearea unui om, cu crearea unei
părţi din întregul om eteric.
Avem de-a face, aşadar, cu o activitate creatoare,
care, atunci când vorbim, izvorăşte din adâncul cel
mai adânc al vieţii lumii. Vedem desfăşurându-se
fluctuant în faţa noastră în mod deschis ceea ce, de
obicei, când are loc procrearea fizică a omului, se
retrage în adâncurile misterioase ale organizării
umane. Şi începem să simţim ceva de care avem
neaparată nevoie, dacă vrem să desfăşurăm o
activitate artistic-creatoare. Începem să simţim
respect faţă de activitatea creatoare universală în
sânul căreia suntem transpuşi ca artişti. În artă nu
ne foloseşte la nimic o simplă disertaţie teoretică,
nu putem s-o folosim, ea ne face să devenim
abstracţi. În artă avem nevoie de ceva care să ne
transpună cu întreaga noastră fiinţă în Fiinţa lumii.
Dar cum am putea să ne transpunem mai mult cu
întreaga noastră fiinţă în Fiinţa lumii, decât dacă
suntem conştienţi de faptul că naşterea omului are
legătură cu vorbirea? De fiecare dată când
vorbeşte, omul proiectează afară o parte a ceea ce,
în vremurile originare, era activitate de creare a
omului, când omul ca atare era plăsmuit din
adâncurile cosmice, din eteric, ca formă trasată în
aer, înainte să fi luat o formă lichidă sau, mai
târziu, una solidă. Când vorbim, ne transpunem
înapoi, în devenirea Cosmosului şi a omului, aşa
cum era în vremurile originare. Să luăm un singur
exemplu. Să ne întoarcem încă o dată la acest A,
care face ca în faţa noastră să apară omul cuprins
de uimire. Puteţi lua orice cuvânt vreţi, un cuvânt
oarecare, în care există un A: Wasser (apă) sau
cuvântul Pfahl (stâlp). Acolo unde vă sprijiniţi cu
vorbirea pe A, în substrat se află, într-un fel sau
altul, o uimire, adică se exprimă cu ajutorul vorbirii
omul cuprins de uimire. Cândva se ştia acest lucru.
O ştiau încă şi cei care foloseau limba ebraică;
fiindcă, ce era în limba ebraică vocala A, Alef? Ce
era? Era omul care se minunează.

În Grecia se spunea că filosofia începe cu
minunarea, cu uimirea. Filosofia, iubirea
înţelepciunii, începe cu minunarea, cu uimirea.
Dacă s-ar fi vorbit, în sensul cunoaşterii originare
instinctiv-clarvăzătoare, s-ar fi putut spune, de
asemenea, că filosofia începe cu A – pentru omul
originar, ar fi însemnat absolut acelaşi lucru –,
filosofia, iubirea înţelepciunii începe cu A.
Dar ce cercetăm, de fapt, când facem filosofie? În
ultimă instanţă, îl cercetăm, totuşi, pe om. Doar
totul tinde spre autocunoaştere. Aşadar,
cunoaşterea omului, perceperea omului, începe cu
A. Dar e, totodată, lucrul cel mai ascuns, fiindcă
trebuie să depunem efort, să muncim mult, pentru
a dobândi o asemenea cunoaştere a omului.
De-abia când ne apropiem de om, aşa cum e el
plăsmuit pe de-a-ntregul din spiritual-sufletesc-
trupesc, de-abia când îl avem în toată plenitudinea
lui, de-abia atunci putem să fim cuprinşi de cea mai
mare uimire, putem spune: A. De aceea omul care
e cuprins de uimire, care e uimit de adevărata sa
fiinţă, deci este omul în înflorirea sa cea mai înaltă,
ideală, este: A.
Să trecem de la A la B, spre a prezenta, deocamdată
măcar fugitiv, ceva care ne poate ajuta să înţelegem
acest cuvânt originar, care se întinde de la A până
la Z. Să trecem la B. În B avem o aşa-numită
consoană, în A avem o vocală. Veţi simţi că, în
primă instanţă, atunci când rostiţi o vocală, vă
exteriorizaţi din cel mai adânc interior al fiinţei
dumneavoastră. În cazul oricărei vocale, aveţi, la
fel ca şi la sunetul A, o trăire bazată pe sentiment.
Pretutindeni acolo unde apare un A, avem uimirea.
Pretutindeni acolo unde apare un E, avem ceea ce
aş caracteriza în felul următor: ceva acţionează
asupra mea, resimt acel ceva. Pretutindeni acolo
unde avem un E, şi unde omul se opreşte la E,
aceasta înseamnă, de fapt: mi-a făcut ceva, pe care
îl resimt. 
Ia gândiţi-vă, cât de abstracţi am devenit, ce
oameni îngrozitor de chirciţi suntem: la fel cum s-a
chircit de tot un măr sau o prună, tot aşa am
devenit şi noi în ceea ce priveşte vieţuirea vorbirii.
Ia gândiţi-vă – noi vorbim aşa, fără să avem habar –,
când trecem de la A la E, noi trecem de la uimire la
acel: ceva acţioneaza asupra mea, resimt acel ceva.
Încercaţi acum să simţiţi ce este în I, ce este această
stare, când am fost curioşi în legătură cu un anumit
lucru şi apoi ne-am dat seama despre ce era vorba;
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încercaţi să percepeţi aceasta din vocala însăşi,
pretutindeni se află la bază o trăire minunată,
foarte complexă. Dacă lăsăm să acţioneze asupra
noastră numai cele cinci vocale, una după alta,
obţinem impresia unui om robust, plin de
prospeţime. De fapt, omul se naşte din nou în
demnitatea sa, dacă face în mod deplin conştient ca
aceste cinci vocale să răsune înlăuntrul său. De
aceea am spus: Ne-am chircit atât de mult şi nu mai
avem în faţa noastră decât sensul, dar absolut nimic
din trăire, numai ceea ce înseamnă cuvântul: apă –
înseamnă un anumit lucru ş.a.m.d. Ne-am chircit
de tot.
Altceva e cu consoanele. Aici nu putem simţi că
ieşim în afară cu sentimentele noastre, aici imităm
ceea ce este în afara noastră.
Presupuneţi că eu sunt uimit, că spun: A. Pe acesta
nu-l pot imita, pe acesta trebuie să-l fac să curgă
din suflet în afară, adică să-l rostesc. Dar dacă
vreau să exprim ceva care e rotund, care se
rotunjeşte, de exemplu, masa de aici, oare ce pot
face atunci, dacă nu vreau să vorbesc? Îi copiez
forma (gest corespunzător), adică imit această
formă, o desenez. Aşa este atunci când plăsmuiesc
consoanele. Ele sunt imitări ale unor lucruri sau
fiinţe exterioare, ele imită întotdeauna ceva din
afară. Noi modelăm cu ajutorul organelor noastre
o formă care replăsmuieşte, copiază, imită ceea ce
se află în lumea de afară. Şi această activitate merge
mai departe până la fixarea formelor cu ajutorul
literelor. Şi despre aceasta vom mai vorbi.
Dacă s-ar putea fixa, în plăsmuirea cu ajutorul
aerului, ceea ce se formează aici în B – ceea ce
constă în faptul că-l rostim pe B – e întotdeauna
ceva învăluitor. Obţinem o formă învăluitoare.
Obţinem ceea ce poate fi numit o colibă, o casă.
Consoana B imită întotdeauna o colibă, o casă.
Dacă începem, aşadar, A, B, vom avea „omul sub
forma sa deplină” şi „omul în casa sa”: A, B.
În acest fel am putea să parcurgem întreg alfabetul
şi, în sunetele rostite unul după altul, s-ar rosti
misterul omului, ceea ce este omul în Univers,
omul în casa lui, în învelişul lui corporal. Dacă am
merge mai departe la C, D. etc., fiecare ne-ar spune
ceva despre om. Iar dacă am ajunge la Z, am avea,
de fapt, în faţa noastră, sub formă de sunete
articulate, înţelepciunea despre om, căci corpul
eteric e înţelepciunea despre om.

Aşadar, în vorbire se întâmplă un lucru
extraordinar de important. Se replăsmuieşte omul.
Şi putem plăsmui, de exemplu, sufletescul uman,
într-un mod destul de complet, dacă vom cuprinde
sentimente în grupul de sunete: I O A – acest grup
de vocale redă aproape întreg sufletescul, în ceea
ce priveşte viaţa de sentiment: I O A.
Putem spune acum: Să privim ceea ce iese din om
drept vorbire, să presupunem că cineva rosteşte în
faţa noastră acest A,B,C; atunci avem întregul corp
eteric uman ce iese din laringe, din uterul corpului
eteric. E aici. Privim apoi omul fizic, care, în cadrul
lumii pământeşti, iese dintr-un organism matern,
dintr-o metamorfoză a laringelui, din uterul real.
Omul întreg, aflat, să zicem, în cel de-al 35-lea an
al vieţii sale, a primit mai mult din întreaga Fiinţă
a lumii decât ceea ce posedă copilul. Acest om
întreg e rostit din sânul Universului, la fel cum
cuvântul e rostit de noi, atunci omul însuşi, în
forma sa, în întreaga sa alcătuire, ni se înfăţişează
drept cuvânt rostit. Acuma el stă în faţa noastră –
forma umană e lucrul cel mai minunat de pe
Pământ –, stă în faţa noastră cu forma sa şi noi
putem întreba, putem pune această întrebare
puterilor divine de la începuturi: Cum l-aţi creat pe
om? Cam la fel cum e creat cuvântul când vorbim?
Ce s-a întâmplat, de fapt, prin faptul că l-aţi creat
pe om? – Şi, dacă din Univers ne-ar veni răspunsul,
am primi acest răspuns: Pretutindeni se apropie de
noi mişcări, forme de cele mai diferite feluri, o
asemenea formă a fost euritmizată în mişcare.
Da, dar aceste posibilităţi de mişcare sunt acelea
care, încremenite, dau forma fizică a omului, cam
aşa cum este el pe la mijlocul vieţii sale pământeşti.
Ce ar face deci Divinitatea, dacă ar vrea să-l
modeleze cu adevărat pe om, dintr-un bulgăre de
lut, din praful pământesc? Divinitatea ar face
mişcări şi, din ceea ce ia naştere prin aceste mişcări
ar rezulta, în cele din urmă, forma umană.
Oare ce face Creatorul meu în mine, ca om, din
sânul Fiinţei cosmice originare? Dacă vreţi să daţi
răspuns la această întrebare, trebuie să plăsmuiţi
formele euritmice. Dumnezeu euritmizează şi, când
euritmizează, ca rezultat al euritmizării, ia naştere
forma umană. De aceea trebuie să vă placă
euritmia. Fiindcă, ia gândiţi-vă, dacă, în primă
instanţă, nu ştiţi prea bine ce înseamnă frumuseţea
umană, luând în considerare formele umane
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exterioare, dar pe urmă vedeţi în faţa ochilor cum
Dumnezeu a modelat la începuturi frumoasa formă
umană prin repetarea formelor euritmice, veţi avea
răspunsul la întrebarea: Cum se plăsmuieşte
frumuseţea umană?
Când îl avem în faţa noastră pe omul încă
nedezvoltat pe deplin, când încă este copil, el nu a
încheiat procesul, ci de-abia de acum înainte
urmează să devină un om împlinit. Noi ca
educatori trebuie să continuăm opera Divinităţii,
pentru ca să se plăsmuiască just mai departe forma
pe care Divinitatea a prefigurat-o în copil. Ce fel de
forme trebuie să folosim în predare, în educaţie?
Forme euritmice. Acestea sunt continuarea
mişcărilor divine, ale activităţii divine de
plăsmuire a formelor.
Iar când omul se îmbolnăveşte, într-un mod
oarecare, înseamnă că s-au stricat formele care
corespund arhetipului său divin. Aici, în lumea
fizică, ele devin altfel. Ce trebuie să facem? Ne
întoarcem la formele divine, dăm o mână de ajutor,
îl punem pe om să facă iarăşi aceste forme divine.
Ele trebuie să se repercuteze asupra lui în aşa fel
încât formele stricate să redevină bune. Astfel avem
de-a face cu euritmia ca artă terapeutică, aşa cum,
în vremurile clarvăzătoare de la începuturi, se ştia

că anumite sunete pe care omul le rostea cu
intonaţia corespunzătoare se repercutau asupra
sănătăţii. Dar atunci era necesar să se obţină
această însănătoşire prin intermediul aerului, care,
la rândul lui, acţiona asupra corpului eteric. Dacă
procedăm direct, dacă-l punem pe om să facă
mişcările care corespund formelor organelor sale,
fiind însă obligaţi să ştim exact care şi cum sunt
aceste mişcări, atunci ia naştere cel de al treilea
aspect al euritmiei, euritmia terapeutică. 
Am vrut să spun toate aceste lucruri în introducere,
pentru ca în fiecare dintre aceia care sunt angajaţi
în activitatea euritmică să se trezească o simţire
originară, un sentiment originar a ceea ce face el
propriu-zis; pentru ca el să nu considere că
euritmia e ceva care poate fi învăţat în mod pur
convenţional, ci să ştie că ea e ceva prin care omul
se apropie cu adevărat de Divinitate, mai mult
decât o poate face fără euritmie, cum e cazul cu
orice artă, pentru ca fiecare să se pătrundă cu acest
sentiment. Ce ţine de o predare justă a euritmiei?
O oră de euritmie trebuie să aibă atmosferă, în ea
trebuie să trăiască un sentiment al legăturii dintre
om şi Divinitate. Atunci facem euritmie adevărată.
Şi acest lucru e necesar.
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Paştele este perioada când sufletul Pământului se uneşte
cu sufletul Soarelui – acesta include şi forţele sufleteşti
planetare.
Imaginile drumului parcurs de Christos de la Florii până
la Paşte sunt înscrise în lumea sufletească (planul astral)
şi urmează în apariţia lor ritmul lunar.
În domeniul Lunii sunt imprimate în special obiceiurile de
Paşte vechi de ani de zile ale diferitelor popoare şi Biserici.

Vieţuirea lui Christos

Iar pentru vieţuirea noastră din ziua de azi trebuie să
recunoaştem de asemenea existenţa următoarelor realităţi:
Multe sute de ani după viaţa Sa, oamenii au văzut viaţa
lui Christos Iisus în imaginaţiuni spirituale.
În Evul Mediu, Christos era vieţuit mai mult în mod
mistic, ca o profundă mişcare în suflet şi în inimă.
În zilele noastre – după cum spune Steiner – noi putem
avea o experienţă directă a lui Christos prin Eul nostru
(vieţuirea personală a lui Dumnezeu). Îl vedem sau Îl
simţim ca pe o prezenţă – ca pe o existenţă recognoscibilă
în lumea fizică (în realitate, este o existenţă în partea
eterică a ambianţei noastre).
De câţiva ani încoace, Christos este aproape într-un nou
mod în lumile tot mai deschise ale legăturilor noastre
karmice – care sunt lumi ce ne conduc înapoi cu mii de
ani, şi lumi care ne conduc mii de ani în viitor.
Dar, vieţuind meditativ imaginaţiunile lui Christos în
Palestina, putem să păşim prin dramatica Sa săptămână
dinaintea Paştelui – asistând cu întregul suflet la fiecare
întâmplare: aşadar, la seriozitatea serii din Vinerea Mare,
liniştea specială din Sâmbăta Paştelui şi binecuvântarea
şi reînnoirea din Duminica Paştelui. Apoi este interesant

cum poate fi vieţuită după încă o noapte apropierea lui
Christos, de Luni dimineaţa până seara.

Trecerea prin vindecarea rafaelică de
Paşte în fiecare an

Rudolf Steiner numeşte evenimentele de Paşte din
fiecare an, în Imaginaţiunea de Paşte, „Misterii

Paşte 2014 
Dirk Kruse

Traducere: Laura Zaharia 

Sfântul Rafael (Margareta Woloschina)
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rafaelice de vindecare” – în această privinţă mai avem
încă de trăit experienţe şi de înţeles mai bine cum
suferinţa este deja vindecare şi cum fiecare suferinţă
este în mod normal moarte şi pierderea de stări vechi
lipsite de libertate şi o înălţare sau naştere a Eului
nostru veşnic care se află în legătură directă cu
Christos. Acest proces are loc, de asemenea, şi
colectiv, pentru întreaga omenire – acum la
dimensiuni globale.
Aşadar, o plimbare inspirativă în Duminica de Paşte,
către seară, sau Luni spre seară, poate fi o posibilitate de
a pătrunde mai adânc într-o vieţuire reală în această
direcţie, dacă purtăm cu noi întrebarea: „Cum vrea să

lucreze cea mai nouă formă de vindecare în lumea noastră – în
societate, în grupuri, în noi?”

Purificarea lumilor răului

Nu ar trebui să uităm că această vindecare este
întotdeauna legată de purificarea straturilor răului, pe care
Rudolf Steiner o descrie. Christos lucrează din nou şi din
nou, în fiecare an, la purificarea lor, retrăind coborârea Sa
în straturile Pământului din Sâmbăta Paştelui:
Iată o perspectivă ajutătoare asupra acesteia prin
următoarea schemă:

Echilibrarea răului prin iniţierea în binecuvântarea celor nouă ierarhii îngereşti:Tendinţa răului Devoţiunea pentru înalta muncă spirituală a îngerilor
(după modelul coborârii în straturile Pământului a lui

Christos Iisus)

1. „Pământul mineral” – Durificare Îngeri – Compasiune
2. „Pământul fluid” – Distrugerea vieţii Arhangheli – Simţire
3. „Pământul de abur” – (durere-pofte) Stratul sentimentului Arhai – Slujirea lumii
4. „Pământul de apă” – (inversare) Stratul formei Exusiai – Îndeplinirea legilor divine
5. „Pământul fructifer” – Viaţă parazitară Dynamis – Forţa divină de transformare
6. „Pământul de foc” – Strigătul asemănător voinţei Kyriotetes – Puterea înţelepciunii divine
7. „Oglinda Pământului”-(reflectarea opusului tuturor) Tronuri – Voinţa divină
8. „Risipitorul” – (inversarea moralităţii în opusul ei) Heruvimi – Armonia divină universală 
9. „Pământul creier” – Magie neagră distructivă Serafimi – Iubirea divină universală

Ciclul anului este, de asemenea, o
transformare alchimică în lumea
spirituală

Paştele are loc în perioada specială a anului, când
respiraţia în afară a sufletului Pământului se uneşte iarăşi
cu sufletul cosmic. Aceasta aduce forţe de reînnoire
puternice în toate domeniile existenţei.
Merită să păstrăm ca o prezenţă puternică o perspectivă
interioară asupra ciclului anului christic esoteric. Un
detaliu extrem de important este descris de Steiner în
felul următor:
„Acum se manifestă puterea impulsului christic, de la
conectarea interioară cu Pământul din decembrie, cu sufletul
Pământului... Christos începe să lucreze împreună cu Soarele
în perioada Paştelui....(În iunie Christos se uneşte)... El îşi
uneşte puterea cu forţele stelelor şi cu forţa Soarelui, care se

revarsă odată cu sufletul Pământului, care este devotat
Întregului cosmic.

... Apoi trebuie să se întoarcă împreună cu sufletul Pământului
şi, în acelaşi timp, cu propria astralitate, în pământ (toamna),
dar este nevoie ca Arhanghelul Michael să îi stea alături, astfel
încât să penetreze pământul în modul just, după înfrângerea
(sclerozei) ahrimanice prin forţele michaelice. ....

(După Crăciun) are loc iarăşi expansiunea în Cosmos. Acolo
Christos îl ia pe Michael cu El odată cu această expansiune în
afară, astfel încât Michael să îşi redobândească forţele din
Cosmos, pe care şi le epuizase în lupta împotriva lui Ahriman
pământesc (în toamnă). Odată cu Paştele, Michael începe din
nou să se învăluie în Cosmos, pentru a se întreţese la
maximum cu Cosmosul în perioada de Sânziene.” (Rudolf
Steiner GA 223, 31.03.1923.)
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Vorbirea timpului şi vorbirea cosmică de
Paşte 2014

Specificul în ceea ce priveşte starea lumii spirituale poate
fi simţit în mottoul pentru anul acesta, care a fost găsit la
întâlnirea de  Anul Nou din nordul Germaniei:
„Acolo unde sufletescul Pământului, asemenea stelelor, se
concentrează şi se deschide; radierea înconjurătoare a stelelor
poate transfera în sfârşit spiritul reînnoirii;

Însoţiţi de fiinţe spirituale – în faţa unui murmur apocaliptic –
germeni ai unor noi comunităţi reale pot apărea – un început
al microcosmosurilor în grupuri, ca şi în domenii de cercetare.”

Din rafinarea noii noastre conştienţe a împrejurimilor
pare a vrea să se nască ceva plin de sens!
Putem deci asculta cu atenţie vorbirea timpului în ceea
ce priveşte simptomele vieţii societăţii în lumea întreagă,
cu marile ei întrebări şi nevoi de acum – unde pot fi
văzute toate vechile jocuri de putere ireale naţionaliste,
etnocentrice şi economice, şi fundalurile lor apocaliptice. 
Cu toţii ne putem dărui întreaga forţă conştienţei pentru
toate – de asemenea şi pentru ce înseamnă să cedăm
parţial somnolenţei stilului de viaţă zilnică, tehnic, de
autosatisfacţie, din zilele noastre. Totodată putem să
surprindem abilităţile în creştere de empatie şi de găsire
a căii spirituale în societatea civilă de azi – astfel încât
poate fi găsit un mod just de a acţiona în plan personal,
profesional şi în domenii globale!
Vorbirea lumii elementale anuală din a treia săptămână din
aprilie, care ne oferă „perspectiva eterului sunetului”
pentru Paştele din acest an, este foarte bună pentru
imaginaţiuni şi inspiraţii, deoarece:
„În exterior activitatea eterului sunetului se află încă în
prim-plan.
Intensitatea spaţiilor subtile sau a «bulelor» ce înconjoară
creşterea – vizibile mai bine în zilele însorite – se măreşte

în mod constant. Prin aceasta, spaţiile lăuntrice ale
eterului sunetului se extind tot mai mult. 
Astfel, aceste sfere sunt unităţi autonome de impresii de
aer şi lumină strălucitoare asemănătoare sticlei, ce par că
acţionează desfăşurător în jurul verdelui şi al florilor.
Este ca un spaţiu subtil, sclipitor, limpede, ce pare
mărginit de un ecran viu, delicat, ca de sticlă, sau de o
pânză umflată. Această impresie puternică – de spaţii ce
par ca nişte pânze umflate – poate fi urmărită până în
înalturi.
Sufletul Pământului pare în cea mai mare parte expirat
din fizic. Cu aceasta este ca şi cum astralitatea acoperă
acum protejând şi radiind întreaga nouă şi delicată
creştere.
Ierarhiile de fiinţe care sunt active aici «răsună»
împreună tot mai ordonat: fiinţele elementare (în special
ondinele) – îngerii peisajelor – îngerii norilor –
arhanghelii ţărilor – spiritele perioadelor de schimbare a
anotimpurilor – până la spiritul planetei. 
Putem avea acum impresia generală a unei lumi care este
înconjurată de şi în care interferează sfere de forţă tot mai
mari, până la dimensiuni gigantice.
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Bogăţia de eter face ca sufletescul Pământului să respire
în mod activ, străbătând în vieţuiri-general-cosmice
Universul! Şi, la fel, sufletescul Soarelui şi al planetelor
se poate difuza mai uşor în jos, în jurul corpului
Pământului, prin coerenţa membranelor din jurul acestor
sfere de forţă.” (Din Sfaturile privind cercul anului, de
D. Kruse, în traducerea lui Lucian Popescu.)
Lumea din bulbii eterului sonor înseamnă clarificare în
săptămâna a treia şi a patra din aprilie.
Acum putem să ne folosim abilităţile – îndeosebi în
plimbări inspirative, unde putem ajunge la imaginaţiuni
şi inspiraţii mai clar după o oră de plimbat conştient prin
natura inspirativă!
Cealaltă mare vorbire a lui Christos trăieşte în vorbirea
stelelor. Iar această vorbire, în anul tradiţional al lui
Saturn, se exprimă pe sine într-o expresie extraordinară –
exact(!) de Paşte, în 2014:

În Vinerea Mare, pe 18 aprilie, Venus se află în trigon cu
Jupiter – semn de clară empatie.
Dar Jupiter intră în marea constelaţie din 2012-2015:
cvadratura Uranus-Pluto care a avut loc ultima dată în
anii tragici, plini de sens, 1932-1934! Se pare că Jupiter,
clarificatorul – cu ajutorul deschiderii pascale a sufletului
omului din aceste zile – vrea să ajute, prin înţelepciunea
sa, la eliberarea de tendinţa de radicalizare a marii
cvadraturi Uranus-Pluto.
Aşadar, Jupiter se află în cvadratură tensionantă cu
Uranus în dimineaţa Sâmbetei Paştelui, iar seara în
opoziţie puternică, ce conduce spre profunzimi, cu Pluto.
Iar acum aspectul extraordinar al tuturor acestor
conjuncturi: în Duminica de Paşte, seara, Uranus se află
exact în cvadratură cu Pluto! Această întâlnire în
cuadratură între planete are loc de şapte ori între 2012 şi
2015 – aceasta este a cincea oară!

Constelaţiile indică o imensă reînnoire, dar cu pericolul
radicalizării.
Dar fundalul limpezitor al naturii şi deschiderea de Paşte
a sufletelor omeneşti pot ajuta într-un mod special la
conducerea „vorbirii oamenilor către vorbirea stelelor”.
Sufletele par a deveni cumva zguduite şi tensionate, în
fundal, de aceste Paşti! Dar, de asemenea, o clarificare
deosebită pare să poate fi obţinută!
Aşadar, în sfârşit, putem spera încă şi mai mult la o
deschidere activă către vindecare.
Această deschidere către vindecare este foarte
importantă, dar nu şi suficientă; e nevoie ca ea să fie
susţinută şi de strădania către cunoaştere a celor mai noi
posibilităţi de vindecare. Fie ca toţi să fim conştienţi de
atât de nobile şi vulnerabile veşti de Paşte!
„...trebuie să învăţăm să înţelegem constelaţiile stelelor şi
influenţa lor asupra a ceea ce se întâmplă pe Pământ. Apoi ne
putem apropia de acea vorbire care o fost rostită de Christos”
(R. Steiner, GA 220, 21.01.1923).
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Pentru a înţelege modul în care acţionează corpul eteric
în fiinţa umană şi tulburările pe care le creează, este
necesar a cunoaşte elementele cu care el este legat, având
în vedere cele patru eteruri: eterul căldurii, eterul
luminii, eterul sunetului, eterul vieţii. Fiecare dintre ele
are caracteristici specifice, dar acţionează în mod
corelativ între ele. 
Să ne punem întrebarea: Cum tratăm corpul eteric?
Pentru a răspunde la acest deziderat, trebuie să
cunoaştem că acest corp eteric este, de fapt, cea mai
importantă sursă de vindecare şi totodată cel mai
important mijloc de vindecare. 
Încercând să sintetizăm, găsim trei direcţii importante
privind abordarea terapiei corpului eteric, putând spune
totodată că sănătatea acestui corp este dependentă de trei
aspecte.

1. Aspectul mediului ambiant

Se mai poate spune că eterul constituie „verdeaţa
ecologiştilor”, astfel încât perturbaţiile care survin în
mediul ambiant au o influenţă semnificativă asupra sa.
În oraşele industrializate şi suprainformatizate, forţele
eterice ale oamenilor sunt tulburate, întrucât corpul eteric,
aşa cum se ştie, se „scaldă” în corpul eteric al Pământului. 
Aceste mijloace moderne folosesc „forţe subnaturale”,
care denaturează etericul. Trebuie să folosim, pe cât
posibil, cu înţelepciune aceste forţe, în acelaşi fel în care
trebuie să ne folosim cu înţelepciune gândirea. Diferitele
forme de energie utilizate azi în mod abuziv distrug
următoarele eteruri: 

– Radioactivitatea distruge eterul vieţii
– Electricitatea denaturează eterul căldurii (şi noi
facem căldură în casă cu electricitate!)

– Razele radar denaturează eterul luminii (a se vedea
cristalizările apei încălzită în cuptorul cu microunde)
– Magnetismul (electromagnetismul) denaturează
eterul sunetului.

2. Un aspect de ecologie socială –
„eterul sunt ceilalţi”

Natura sufletesc-spirituală a anturajului imediat al unei
persoane (partenerul, copiii, colegii de lucru, şeful,
ceilalţi oameni etc.) influenţează în mod benefic sau
patogen propriul său eteric. Într-un cuplu, corpul astral
al unuia poate îmbolnăvi în timpul somnului corpul
eteric al celuilalt. Radiaţia astrală a unei persoane
detaşată de corpul său eteric şi fizic poate acţiona asupra
corpului eteric al unei alte persoane. În cuplurile de
oameni în vârstă, putem întâlni cazuri în care ceea ce
există în astralul unuia să apară somatizat ca boală în
etericul celuilalt. Cel care poartă corpul astral patogen îl
influenţează pe celălalt. 

3. Mediul interior: „eterul este fiinţa”

Se pune mereu întrebarea: Ce lăsăm să intre în interiorul
fiinţei noastre? De exemplu, ce apă consumăm, ce aer
inspirăm, ce alimente ingerăm, care este ambianţa de
căldură, la ce zgomote repetate ne expunem, la ce
lumină, la ce impresii, ce sentimente şi ce gânduri lăsăm
să intre în noi şi cum răspundem la ele. Cu cât aceşti
factori sunt mai îndepărtaţi de viaţă, cu atât ei au un efect
de denaturare a forţelor noastre eterice. Ei acţionează în
aşa fel încât facilitează risipirea forţelor eterice, căci

Tratamentul corpului eteric
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aproape tot ceea ce introducem în noi în epoca actuală
trebuie să revitalizăm.
Trebuie să conştientizăm că are importanţă calitatea
forţelor eterice pe care le lăsăm să pătrundă în noi, dar
la fel de important este şi ritmul în care ne deschidem la
ceea ce vine din exterior. Ne putem implica într-un ritm
perturbator de durată sau cu o frecvenţă disonantă
excesivă, putem diminua intensitatea acestuia sau putem
evita ambianţa în care el se manifestă. Important este să
nu le tratăm cu indiferenţă. Putem spune că prin
transformarea impulsurilor ce ne vin din exterior şi prin
armonizarea acestora cu propriile noastre forţe eterice
rezultă calitatea corpului nostru eteric. 

Profilaxia – igiena corpului eteric

Înainte de a ne gândi la recomandarea unui remediu, ca
medici, trebuie să aflăm în ce ambianţă locuieşte şi
lucrează pacientul şi care sunt condiţiile sale de viaţă.
Astfel, ne putem gândi la următoarele aspecte:

Regiunea în care îşi desfăşoară activitatea,
inclusiv solul 
Acestea ne pot da unele indicaţii asupra anumitor
influenţe patogene. De exemplu, nu este indiferent dacă
persoana locuieşte la etajul zece al unui imobil din beton
sau îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei ferme, într-o
zonă cu multă verdeaţă. Are impor tanţă şi cum este
separat de forţele cosmice de deasupra locuinţei
(acoperiş de beton sau hârtie gudronată). De asemenea,
dacă în locuinţă are mochetă sintetică ce reţine forţele
electrostatice. 
Desigur, este dificil să spui unei persoane: Schimbă-ţi
locuinţa, întrucât condiţiile în care stai induc în tine
energii dispersatoare asupra corpului eteric! Putem însă
să-i spunem: Caută să-ţi schimbi mocheta sintetică cu un
covor de bumbac, de lână sau iută. 

Sistemul de încălzire
Putem afirma că încălzirea electrică este o adevărată
catastrofă. Din ultimele cercetări se cunoaşte influenţa
perturbatoare a radiaţiilor electrice asupra moleculelor de
apă care acoperă întreaga suprafaţă a corpului, adică
asupra „fiinţelor apei”. De fapt, influenţa patogenă derivă
de la perturbarea acestui strat umed, viu, care există în
jurul nostru şi în noi. Între încălzirea electrică şi soba cu
lemne a bunicilor există o serie de variante cu mici
compromisuri, compatibile cu viaţa noastră modernă.

Calitatea îmbrăcămintei
Deşi, în general, se cunoaşte influenţa negativă a
materialelor sintetice ca tergalul, nylonul etc., ne vine
greu să renunţăm la ele şi ajungem, din obişnuinţă, să nu
le mai dăm importanţă. Ele constituie totuşi un
important izolator între etericul propriu şi etericul din
jurul nostru, cu care noi trebuie să ne „reîmprospătăm”.
Se cunoaşte efectul nociv al ciorapilor sintetici asupra
circulaţiei periferice, mai ales în cazul în care avem de-a
face cu „picioare reci”. 

Calitatea apei şi în general a băuturilor pe
care le consumăm
Dacă ne gândim numai la influenţa apei asupra
întregului organism lichidian din om (care variază de la
70 la 90%) şi care este, de fapt, purtătorul corpului eteric,
ne putem imagina efectul deosebit pe care îl are calitatea
lichidului pe care îl consumăm zilnic. Şi în acest caz
trebuie să ducem o adevărată luptă împotriva unei
obişnuinţe care uneori ne-a fost transmisă încă din
copilărie, de exemplu, consumarea „plăcutelor” băuturi
răcoritoare. 

Audierea radioului, televizorul şi
telefoanele celulare
Toată lumea recunoaşte că este o necesitate a zilelor de
astăzi, dar se impune o utilizare care să răspundă unor
stricte necesităţi şi a ne opune efectului magic, atractiv
al televizorului, care este o adevărată „pompă de
aspiraţie” a etericului din noi. 

Transportul
Este demonstrat faptul că pe cât reuşim să câştigăm mai
mult timp, tot pe atât pierdem mai mult din forţele
noastre eterice, iar cu cât ne deplasăm mai repede, cu atât
ne desprindem mai mult de etericul Pământului. Nu se
pune problema de a renunţa la mijloacele moderne de
transport, ci de a folosi când este posibil şi mersul pe jos,
dacă nu altfel cel puţin printr-o plimbare de seară,
înainte de culcare. 
Toate cele menţionate mai sus pot să constituie pentru
medic o problemă importantă pe care o are în vedere în
relaţia sa cu pacientul, dar totodată constituie elemente
de conştientizare prin care poate să dezvolte acel simţ al
percepţiei etericului care îl înconjoară şi care emană şi de
la pacient. El este, de fapt, „simţul vieţii”.
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A. Anomalii ale corpului eteric în ansamblul său

Corpul eteric prea puternic

Când corpul eteric devine „debordant”, el împiedică
corpul astral şi Eul să se încarneze. Extrema acestei
situaţii este sindromul Pickwick: obezitate, hipersomnie,
hiperfagie, apnee în somn şi insuficienţă respiratorie.
Hipertrofia fiziologică a corpului eteric există în:
• Prepubertate–pubertate, când corpul se emancipează,

deci se detaşează în parte de corpul eteric, pentru a-l
cuprinde într-un alt fel, pentru a-l stimula. Există deci
o eliberare de forţe eterice, care se traduce prin: apatie,
bulimie, acnee (exces de forţe eterice la nivelul pielii,
stare inflamatorie).

• Graviditate 
• Faza premenstruală – într-o mai mică măsură (cu

fenomene de rotunjire, de umflare).
Nu vom trata aceste fenomene fiziologice decât dacă
devin deranjante.
Pentru a trata un corp eteric debordant, trebuie să-l
structurăm: 
– Silicea. Quarzul aduce forţele luminii, care acţionează
de sus. 
– Antimoniu  sau stibină (Antimonium crudum) în diluţii
joase structurează pornind de jos, din metabolism. 
– Tratamentul ficatului.
– Activarea astralului prin sport (înot pentru femei
însărcinate).
– „Automedicaţia” = cartofi prăjiţi + ketchup + cafea +
tutun! 
Solanaceele (roşii, ardei, vinete), cafeaua, cartofii, tutunul
consumate în acest caz în mod excesiv, ca „poftă”, ne
arată că Eul uman păstrează unele instincte de
autovindecare. Această „poftă” astralizează şi rezultă o
ameliorare a etericului debordant.
Hipertrofia patologică a corpului eteric este o deviaţie a
temperamentului flegmatic (dusă la extrem în sindromul
Pickwick) care n-a fost corect modelată şi echilibrată în
copilărie. Deci este vorba în primul rând de o problemă
pedagogică. Aceasta, prin agravare, devine o problemă
medicală. 
Tablou simptomatic: supragreutate – hiperfagie; tendinţă
generală la „hiper”: hiperlipidemie, hiperglicemie,
hipertensiune arterială.
Trebuie trezite forţele voinţei, întărit Eul şi corpul astral
în dinamica lor metabolică. 

Măsuri igienice: sport; să se trezească buna dispoziţie; să
nu fie lăsat prea adormit în etericul său; să fie îndemnat
să gândească puţin seara (lectură), înainte de a cădea în
somnul metabolic; să nu se suprime dintr-odată com -
pensaţiile (vin, tutun), să se respecte „poftele” femeilor
însărcinate. 
REMEDII: trebuie astralizat
– Arsenicum şi Levico (Arsenic, Fier şi Cupru) în diluţii joase.
– Plumb în diluţii joase, mai ales la copiii cu cap mare, pentru
că trezeşte forţele conştienţei (a se administra cu precauţie).
– Rozmarin – procesul de formare a uleiurilor eterice este
analog cu procesul Eului în corpul uman, legat de forţele
căldurii. Sub formă de
băi matinale cu ulei
dispersat, facili tea ză
încarnarea Eului.
Alimentaţia: crudităţi
la toate mesele. 
Crudităţile sunt ali -
mentele cel mai greu
de digerat, deci ele
obligă organismul
superior (Eul şi corpul astral) să se angajeze în
metabolism. 
Peşte – obligatoriu: peştele este prototipul unei astralităţi
care ia în stăpânire şi conduce forţele eterice într-un mod
armonios. 
Perioade de post – trebuie să „dezumflăm” polul
metabolic, ceea ce nu este uşor. Putem recomanda o zi
pe săptămână post sau cură cu suc de fructe sau de
legume. Atenţie la realimentare, care trebuie să se facă
progresiv! Să se înceapă cu un fruct crud, proaspăt,
foarte bogat în forţe eterice, care va reintroduce Eul şi
corpul astral în dinamica lor metabolică într-o manieră
corectă. 
Cure termale cu ape arsenicale: Levico, Roncengno, Brides
Les Bains, sau trei săptămâni în zone vulcanice. 
Corpul eteric prea slab

Sunt cazurile cele mai frecvente. Cauzele pot fi căutate
în următoarele direcţii.
Cauze externe: aceste cauze, pe care le găsim în mediul
înconjurător, acţionează ca nişte „pompe de absorbţie” a
etericului şi nu prea avem mijloace de a le suprima. Din
acest motiv, contează foarte mult în ce mediu îşi
desfăşoară omul activitatea zilnică. 
Cauze interne: care sunt reprezentate de aşa-zisa
„pierdere de energie” şi care se produce prin:

Rozmarinul



– Focare infecţioase sau inflamaţii, care creează
cunoscutele „blocaje energetice” sau „găuri energetice”. 
– Cicatricele: perturbarea energetică provine foarte des
din terapia anestezică ce foloseşte, de exemplu, Lidocaina
şi se manifestă prin eliminarea corpului astral, care în
aceste cazuri încearcă să învingă acest „blocaj”. Se poate
spune că datorită anestezicului, în locul respectiv, corpul
eteric este oarecum „învârtoşat” (forţele eterice ies din
dinamica lor normală); corpul astral, care încearcă din
răsputeri să-şi reexercite acţiunea în acel loc, fiind
împiedicat s-o facă, ajunge să fie cauza durerilor
postope ratorii pe cicatrice, iar corpul eteric nu-şi poate
relua dinamica normală. Măsurile indirecte care se iau
în acest caz sunt: masajul ritmic sau eteric (Hauschka),
acupunctura, masajul superficial al cicatricelor cu
lăptişor de matcă, Narben Gel (WALA). 
– Blocajul oraganelor după o boală acută, unde se
constată că foarte des apare o „gaură energetică”, chiar
o pompă eterică. Frecvent, ele apar în: 
Ficat – mai ales după o hepatită virală
Plămân – după boli pulmonare
Rinichi – mai ales după o pielonefrită
Inimă – după diferite boli cardiace acute (endocardită,
miocardită, infarct etc.).
Terapia acestor perturbaţii necesită un tratament mai
îndelungat, astfel încât pentru unele organe poate ajunge
până la un an.
– Tulburări de somn, care pot fi cauza unor importante
pierderi eterice, cu atât mai mult cu cât în eliminarea lor
se intră într-un cerc vicios: dacă, de exemplu, ne trezim
noaptea, corpul astral se leagă din nou de corpul eteric
şi prin aceasta îşi exercită acţiunea sa deconstructivă
asupra forţelor eterice formatoare, fapt pentru care ne
trezim dimineaţa obosiţi; pe de altă parte, o trezire
incompletă în timpul zilei conduce la o adormire dificilă
seara. Acest fenomen apare datorită faptul că, peste zi,
corpul astral şi Eul, încercând să ia în stăpânire corpul
eteric, reuşesc pe deplin acest lucru doar seara înainte de
adormire şi apoi nu mai pot să se desprindă pentru ca
omul să poată adormi şi să poată avea un somn
odihnitor. A doua zi cercul vicios se reia. 
– Perturbaţiile ritmului respirator: întrucât fiecare
respiraţie este un ciclu alternativ veghe-somn în mic, în
timpul inspiraţiei corpul astral poate să se lege mai mult
de corpul eteric, în timp ce, la expiraţie, el se detaşează
doar puţin de corpul eteric. Din acest motiv, corpul astral
acţionează prin dinamica sa deconstructivă asupra
corpului eteric, mai ales când au loc inspiraţii prea

adânci. În acest caz, trebuie observat atent modul de
respiraţie al pacientului. 
– Temperamentul insuficient echilibrat (excesiv), excep -
tând temperamentul flegmatic, care dă un exces eteric:
La tremperamentul melancolic, epuizarea corpului eteric
are loc prin idei obsesive, pe care le „rumegă”,  precum
şi prin emoţii refulate.
La temperamentul sangvinic, corpul eteric se epuizează
prin emoţiile schimbătoare, exagerate şi acţiunile pe care
le întreprinde, ce depăşesc însă capacităţile sale; apoi,
prin gândurile sale haotice, prin absenţa ritmului ali men -
tar, veghe-somn etc. fiind ameninţat de „spasmofilie”.
La temperamentul coleric, care are în general un corp
eteric puternic, ca urmare a unei încarnări puternice încă
din copilărie, el nu realizează că prin excesele sale
colerice îşi uzează corpul eteric; îşi dă seama de acest
lucru abia după ce a făcut un infarct. 
Pentru aceste manifestări temperamentale neechilibrate
se folosesc cu bune rezultate toate terapiile artistice
(pictură, sculptură, modelaj, euritmie, arta vorbirii etc.)
De asemenea, datorită faptului că în natură (departe de
influenţa poluantă a mediului ambiant) regăsim eterurile
neperturbate, în habitatul lor natural, se recomandă ca
echilibrare o cură în natură în mod diferenţiat astfel:
Melancolicul – munte, verdeaţă, muncă la ţară etc. (legat
de elementul pământ – gnomi)
Flegmaticul – mare, lacuri, râuri de munte (legat de
elementul apă – ondine)
Sangvinicul – munte, „cură de aer de înălţime” (elemen -
tul aer – silfide)
Colericul – escaladări, alpinism, terenuri vulcanice
(elementul foc – salamandre).

Tratamentul corpului eteric global slăbit:Reguli generale, în toate cazurile
Încetarea activităţii (concediu medical)
Perioade de odihnă mai prelungite
Terapii artistice
Tratamentul şi reglarea somnului
Instituirea unei alimentaţii sănătoase (fără chimicale,
care slăbesc cu predilecţie corpul eteric).Terapii „fizicale”
– Tratamentul ficatului are o importanţă semnificativă,
ficatul fiind organul care „ancorează” corpul eteric:
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– Împachetări calde pe zona ficatului cu Coada şoricelului
infuzie.

– Alifie cu Coada şoricelului 10% în regiunea ficatului,
după cele două mese principale.
– Baie cu dispersie de ulei, care se face în felul următor:
se emulsionează un gălbenuş de ou cu o lingură de ulei
eteric, care apoi se dispersează într-o găleată cu jetul de
apă de la duş. Conţinutul găleţii se varsă apoi în apa de
baie.
În funcţie de temperamentul pacientului se recomandă:

Melancolic – ulei de sunătoare
Flegmatic – ulei de rozmarin
Sangvinic – ulei de lavandă
Coleric – ulei de trandafir (în lipsă, ulei de lavandă).

– În cazul în care băile calde nu sunt permise (cardiaci,
varice…), se vor înlocui cu împachetări folosind uleiuri
eterice. 
– Masajul ritmic Hauschka: la acest tip de masaj are loc
o acţionare aproape directă asupra forţelor eterice ale
pacientului, prin contactul direct cu corpul eteric al
terapeutului, care se pune în mişcare prin ritmizare. Pe
de altă parte, masajul corpului fizic aduce corpul astral
mai aproape de conştienţă, atrăgându-i atenţia asupra
regiunii masate, şi astfel etericul se deplasează, se
activează acolo unde îl conduce conştienţa; altfel spus, el
urmează astralul. Maseurul, la începutul tratamentului,
va efectua mişcări de armonizare a corpului eteric al
pacientului, pe toată suprafaţa din jurul locului unde
urmează a se insista apoi prin ritmizare. Adică, prin
această armonizare are loc o confluenţă între ritmul
etericului cosmic şi ritmul etericului pacientului, care a
fost perturbat. Se poate spune că se apelează la forţele
eterice cosmice înconjurătoare pentru a le aduce
bolnavului. Similar acţionează echilibrator şi eterul
muntelui, al verdelui din natură asupra etericului
perturbat din om.Terapii artistice
Se utilizează de la caz la caz, după prescripţia medicului,
însă trebuie avut în vedere că pacientul trebuie să fie luat
din stadiul în care se află, fără a exagera cu aceste
tratamente, fără a-l epuiza, însoţindu-l doar pe acest
drum de vindecare treptată. Remedii
Ele se împart în două grupe, şi anume: unele care au o
acţiune directă asupra corpului eteric şi altele care au o
acţiune indirectă. 

Remedii minerale:

Sulfur (care orientează metalul spre metabolism) prin
Argentit D6 (preferabil injectabil).

Mineralele se evidenţiază prin trei moduri de acţiune:
Prima acţiune: ele deturnează activitatea excesivă a
corpului astral şi a Eului, orientând-o spre remediu. În
loc să epuizeze corpul eteric, corpul astral şi Eul sunt
orientate pentru a acţiona asupra mineralului în vederea
deconstruirii lui. Folosite în diluţii joase, ca, de exemplu: 
Phosphorus oleum 0,1%
Calcarea carbonica ostrearum 5% (Conchae)
Magnesium metallicum 5%
Kalium aceticum stibiatum D2-D3.

A doua acţiune: în cazul când corpul eteric a fost epuizat,
corpul astral şi Eul se detaşează. Pot fi readuse cu
aceleaşi minerale, însă în diluţii puţin mai înalte.
A treia acţiune: în cazul în care corpul astral şi Eul trebuie
readuse şi  reactivate, se folosesc diluţii şi mai înalte.
În funcţie de temperamente se indică:
Fosfor – Melancolic 
Potasiu – Flegmatic
Magneziu – Sangvinic
Calciu – Coleric.
Apa de mare: în Franţa se foloseşte apa de mare în diluţii
sau injecţii cu denumire Bioceane (apă de mare recoltată
în largul Bretaniei) sau Aqua maris/Prunus spinosa
(WELEDA).
Remedii  vegetale:

Cu acţiune directă: pe lângă utilizarea alimentelor
sănătoase cât mai puţin denaturate, provenite din
agricultura biologică sau biodinamică, se indică ca în
cazul fructelor şi verdeţurilor acestea să fie cât se poate
de proaspete; în acest caz, ele au acumulat o cantitate
mare din eterul luminii şi al căldurii. Se recomandă suc
din fructele de pădure din acelaşi motiv, şi anume: suc
de porumbele, de afine, de cătină. 
Se mai pot folosi şi flori proaspete de Ciuboţica-cucului,
Măcrişul iepurelui (Oxalis acetosella), frunze şi rădăcină
de Păpădie înainte de
înflorire. 
Cu acţiune indirectă:
Bryophyllum 1% se
injectează la nivelul
coapselor pentru a
aspira oarecum exce -
sul de astralitate din
metabolic-motor, care
epuizează corpul eteric.
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Măcrişul iepurelui (oxalis acetosella)



În vederea accentuării acţiunii sale, se poate folosi
Argintul extras din Bryophyllum, Bryophyllum argento
cultum 0,1% sau 1% în diluţie sau injecţii.

Se remarcă faptul că
această plantă este
deo se bit de vege ta -
tivă, ea a concentrat
for ţele sale eterice la
nivelul frunzelor în
aşa măsură încât dă
naştere la alte plante
mici, cu două frunze
şi două rădăcini la

periferia frunzelor. Micile plăntuţe cad pe sol şi se
înrădăcinează uşor. 
Un alt remediu pentru dezastralizare, care se poate
asocia cu Cupru, dacă pacientul are tendinţă la distonie
neurovegetativă (cum sunt sangvinicii), este Chamomilla
cupro culta.

O altă plantă care poate fi folosită în acelaşi scop este
Prunus spinosa ca suc dar şi sub formă de diluţie joasă D3,
mai ales în cazurile de convalescenţă (de exemplu, după
gripă, pneumopatii, hepatopatii).
Remedii animale:

Cu acţiune directă sunt: mierea de albine – care constituie
un exemplu de utilizare perfectă a forţelor eterice de

natură animală. Se reco -
mandă o linguriţă de miere
în fiecare dimineaţă pe
stomacul gol. 
Se mai folosesc: Mesenchime,
Hepatine, extrase din orga -
ne animale, ficat de peşte;

Hepar bovis, de preferinţă sub formă de injecţii în diluţii
joase.
Cu acţiune indirectă: veninurile din Lachesis, Sepia,
Tarentula (cu o bogată astralitate animală), care, transfor -
mate în substanţă terapeutică, „slăbesc strânsoarea”
forţelor corpului astral.

B. Anomalii „calitative” ale corpului eteric

Insuficienţa sau excesul eteric într-un organ 

Intrăm în medicina etericului, medicina funcţională. 
– Insuficienţa cardiacă, mult mai frecventă decât am
crede.
– Nu trebuie să aşteptăm să apară turgescenţa
jugularelor şi edemele. Putem pune diagnosticul de

insuficienţă cardiacă pe plan eteric, atunci când ea este
uşor reversibilă prin tratament antro posofic
(Cardiodoron sau altele).
– Insuficienţă hepatică: Hepato -
doron sau altele
– Insuficienţă renală 
– Insuficienţă digestivă
– Insuficienţă glandulară
– Insuficienţa nervoasă (neuras -
tenia): Biodoron sau altele.
Tratamentul în acest stadiu
funcţional realizează pre -
venirea trecerii la orga -
nicitate sau la patologia
psihiatrică ce poate
continua un stadiu de
insuficienţă funcţională de
organ. De fapt, această
medicină acţionează între
ceea ce poate deveni
patologie psihiatrică şi
ceea ce se poate constitui în patologie organică. Forţele
sufletului corespund unei emancipări a forţelor eterice,
care pornesc de la organele pe care le-au construit: 

Forţele sufletului – gândire

Forţe eterice

Organe
Putem preveni astfel trecerea la organicitate (de
exemplu, de la angină instabilă la infarct miocardic).
Chiar într-un stadiu organic fixat (ciroză, emfizem etc.)
putem acţiona încă prin tratamentul etericului, întârziind
sau încetinind agravarea maladiei.
Putem trata proasta repartiţie a energiei şi prin acupunctură.

2. Patologia polarităţilor şi tripartiţiei 

a. Patologia axului jos–sus
Excesul de eteric în sistemul cap (neurosenzorial) şi
insuficienţa lui la nivelul metabolosmului există la indivizi
„prea cerebrali” (energia urmăreşte gândirea):
– Cefalee, migrenă congestivă.
– Insuficienţă digestivă care agravează fenomenele
migrenoase (constipaţia).
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Hepatodoron

Fagure de miere
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– Slăbiciune sexuală (epuizare) – tulburări de dinamică
sexuală.
– Slăbiciune musculară: hipotonie, hipotrofie,
hipokinezie.
Tratament:

Activitate fizică 
Terapie artistică (euritmie, pictură, modelaj)
Masaj ritmic
Biodoron – Ferrum sulfuricum sillicicum.

Excesul de eteric în sistemul metabolic-motor, insuficienţă
eterică în sistemul cap:

Congestii în jos: hemoroizi, diaree
Dificultăţi de concentrare, „găuri în memorie”
Migrene prin depleţie.
Este o urmare a supraîncărcării alimentare.
Tratament:

Terapie artistică: arta vorbirii, euritmie, pictură
Masaj ritmic
Stibium, Quarz, Cuprum.
Excesul de forţe eterice la mijloc, slăbirea lor la extremităţi:

La subiecţii brevilini totul e concentrat la mijloc.
Senzaţia de plenitudine congestivă la nivelul inimii
împiedică respiraţia.
Insuficienţa de forţe eterice în sistemul median:

Epuizare printr-o viaţă afectivă debordantă, şocuri
psihice
Caracterizează subiecţii longilini
Senzaţia de vid, angoasă toracică
Senzaţia de opresiune respiratorie, spasme (corpul astral
le dă o inimă plină de bucurie!).
Pentru aceste ultime două dezechilibre tratamentul este
acelaşi: Cardiodoron, Aurum, euritmie curativă, melo -
terapie, toate artele.
b. Patologia polarităţii înainte–înapoi
În faţă vin forţele care formează corpul de sensibilitate
(corpul astral), zonele deschise. În spate vin forţele care
formează sufletul de sensibilitate (sufletul senzaţiei),
zonele închise (omoplaţi, aripile iliace). 

În realitate, această închidere în spate ne obligă să
percepem lumea într-un mod superior. O bună cale de a
percepe diferenţa înainte–înapoi este de a compara
modul în care percepem lumea cu ochii, faţă de modul
în care percepem lumea cu urechile: 
Ochii – manieră imediată
Urechile – manieră mediată.
Pentru a realiza un diagnostic al dezechilibrului înainte–
înapoi trebuie să examinăm pacientul: acolo unde corpul
eteric este slab, corpul astral este puternic şi dă dureri,
spasme, contractură. 
Putem cita exemple de dureri, contracturi, ale plexului
solar (deci tensiune în faţă), în timp ce în spate există o
hipotonie.
Alte simptome: gât înţepenit, spate plat, contractură
lombară, abdomen supt.
Tratament: gimnastică Bothmer, masaj ritmic.
c. Patologia polarităţii dreapta-stânga
Aici intră toate problemele de lateralitate, de alegere
posibilă între două părţi, între două direcţii simetrice;
putem alege între stânga şi dreapta.
Este mijlocul prin care a devenit posibilă libertatea
umană; dacă nu am avea această lateralitate stânga–
dreapta, am fi complet condiţionaţi de karmă. 
Rudolf Steiner a spus că noi suntem mai fizici la dreapta
şi mai eterici la stânga, dar el a afirmat într-o altă
conferinţă că la dreapta corpul eteric este mai puternic şi
corpul astral e mai puternic la stânga. 
Înţelegem aceasta dacă medităm asupra simbolului
lemniscatei. 
Acelaşi lucru care se
găseşte la dreapta se
poate regăsi la stânga
pe un alt nivel. Cu
acest concept lucrăm
în masajul ritmic:
când există o mare
acumulare de forţe în
umărul stâng, masăm şoldul drept. 
În final, putem înţelege lemniscata ca imagine a relaţiei
terapeut-pacient: terapeutul preia patologia şi o poate
transforma în forţe de sănătate pentru bolnav.

Lemniscata
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In memoriam Camelia Udrea (1966–2014)
Camelia s-a născut în 24 octombrie 1966, în Topoloveni, jud. Prahova. Mama ei a fost asistentă medicală foarte
apreciată, iar tatăl – mecanic. În copilărie a luat ore de vioară şi şi-a descoperit bucuria de a picta. Camelia a făcut
şcoala generală în Topoloveni şi a intrat prima la liceu. A absolvit Institutul de Ştiinţe Economice din Craiova. A
lucrat la Direcţia Financiară ca inspector financiar, expert contabil, iar în ultima perioadă ca economist – întotdeauna
peste puterile ei; se consuma mult, era foarte harnică; mama ei spunea la sicriu: „vrednica mea”.
Una din dorinţele ei cele mai ardente era să aibă o familie şi să aibă copii. A luat de la casa de copii pe Valentin, pe
când acesta avea 3 ani, căruia i-a dedicat tot timpul, energia şi resursele financiare. Ore particulare de muzică,
căutarea unei şcoli potrivite, ore de sport, fiecare vacanţă: un eveniment.  Pe drumul dificil pe care îl parcurge el în
prezent, strădaniile Cameliei vor aduce cândva roade... Dar sora mai mică, Mihaela, care locuieşte în Italia, i-a făcut,
datorită nepoţelului, o mare bucurie.
Deosebit de sensibilă, introvertită, o durea orice cuvânt prost spus, dar mai ales o afecta mult nedreptatea. Mila
pentru copii şi pentru bătrâni o făcea să se angajeze în diferite situaţii de viaţă dificile. Se lupta adeseori cu oboseala
şi boala, pe care părea că le poate ţine în frâu prin rugă şi un regim de viaţă echilibrat.
Vineri 24 ianuarie 2014 a fost la Bucureşti şi, curajoasă ca întotdeauna, a ministrat la slujba în limba germană. A doua
zi pe o vreme grea, mama a chemat-o la Topoloveni să dea zăpada la o parte şi, fără să se gândească la ea, s-a dus, a
răcit puternic şi a fost apoi purtată de la un spital la altul. Pe fondul de epuizare profundă, de hărţuială fizică şi
sufletească, a fost dusă de urgenţă la reanimare, unde a intrat în comă hepatică din care nu a mai ieşit. A spus
întotdeauna mult mai puţin din câte suferea, din ce greutăţi purta.
Dorinţa ei era de a se transforma – de a deveni –, nu doar să vorbească despre spirit, ci să se transforme, astfel încât
oamenii, văzând transformarea să înţeleagă. Astfel s-a apropiat ea de antroposofie, a participat cu bucurie la cursuri
de dezvoltare personală. Idealuri înalte se reflectau în lumina de pe faţa ei, prefigurarea luminii spre care se îndrepta.
A trăit două vieţi într-una! A fost omul care şi-a învins trecutul.

În ultima perioadă vorbea de un nou început –
în 15 noiembrie 2013 îşi cunoscuse tovarăşul de
drum, în 16 decembrie se mutaseră împreună; în
timpul Nopţilor Sfinte făceau câteva planuri de
viitor.
Rudolf Steiner spune că este mai important
momentul în care pleci decât momentul în care
te naşti. Camelia a plecat pe 5 martie 2014, în
timpul Epifaniei, al apariţiei, al revelării luminii
cu leitmotivul drumului, al stelei către lumină.
Suntem în doliu şi vrem să simţim durerea
despărţirii – şi totuşi Camelia e acum în lumină
şi dacă vrem să fim alături de ea trebuie să ne
înălţăm şi noi în lumină acolo unde este ea acum.

Pr. Monica Culda
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In memoriam Victor Dan 
(1941–2014)
Dragul nostru Victor Dan a ieşit de pe scena vieţii ca un mare artist, pe 2 martie 2014. O
perfectă punere în scenă a unui mare regizor! 
Actori din toate păturile sociale – de la vecinii ţărani din Beliş la colegii lui de breaslă,
din toate confesiunile pe unde a trecut: catolici, ortodocşi, baptişti, penticostali,  de toate
vârstele: de la copii în braţele părinţilor sau în cărucior la bătrâni în cârje, oameni veniţi
din toate părţile ţării şi aparţinând celor trei etnii tradiţionale în Ardeal: români, unguri,
nemţi.
Scenele ultime:Holul mare al Filarmonicii – cu sicriul încărcat de flori şi căndeluţe aprinse, înconjurat de coroane şi jerbe de flori
superbe, sufletul lui ascultând sonatele şi coralele preferate interpretate de membrii familiei lui, evocări emoţionante
ale fiinţei lui din partea fraţilor şi nepoţilor, prietenilor, colaboratorilor lui... iar în momentele de linişte – un fond
sonor abia auzit din sala de repetiţie a Filarmonicii: corul sclavilor din Nabucco, fragmente orchestrale. Eleganţă,
rafinament în vestimentaţie, solemnitate şi adâncă recunoştinţă în suflete.Aleea personalităţilor Clujului. În sectorul luteran al Cimitirului central, sub cupola uriaşă a cerului încălzit  blând
de soarele primăvăratic, după zile ploioase şi reci, printre copaci cu mugurii plesnind de viaţă nouă, are loc ceremonia
de înmormântare după ritualul înnoit adus din lumea spirituală de Rudolf Steiner, pentru Comunitatea Creştinilor.
Victor Dan, pionierul purtător al acestui nou impuls spiritual-religios în România, are parte de prima celebrare în
limba română a acestui Act sacru, pe care a avut curajul astfel să-l facă public – ca o profesiune de credinţă fermă în
valoarea lui. Şi aici vocile umane intonând cântece solemne s-au împletit cu cântul păsărilor, făcând aerul să vibreze
viu, întreţesând sentimente de veneraţie şi de uimire în faţa misterului morţii. Dar şi credinţa că doar prin moarte
putem gusta învierea întru Christos.
Bulgării de pământ lutos, inert ce cădeau cadenţat peste sicriu au primit şi ei din darul vieţii: trandafiri roşii aruncaţi
rând pe rând,  de către Judith.
Apoi coroanele şi buchetele de flori au înălţat
mormântul către cer tot atât cât coborâse el în
adâncimea pământului! 
Ne-a uimit mereu cu felul lui ceremonios de a se
purta în diferite împrejurări ale vieţii, la
întâlnirile din cadrul Comunităţii Creştinilor şi
ale Societăţii Antroposofice, ne-a surprins şi de
astă dată cu demnitatea şi solemnitatea cu care
şi-a făcut ieşirea din viaţa terestră. 
Însoţit de iubirea şi admiraţia noastră urcă el,
acum, în lumina cea adevărată. 

Verginia Petrovici


