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Sebastian Stănculescu

Dragi prieteni,
În contextul social-politic actual, când potrivnicii
nevăzuţi se implică puternic în problema Ucrainei
retrezind problema opoziţiei Rusiei cu Occidentul, mulţi
prieteni ai ştiinţei spiritului lucrează mai departe
individual şi în grupe pentru a aduce în arta lor de a trăi
impulsuri spirituale bune, contribuind fiecare cum poate
la binele în faţa căruia ne pun forţele individuale şi
colective de destin. Revista noastră a împlinit doi ani de
la apariţie şi ne bucurăm mult pentru sprijinul
dumneavoastră şi al redactorilor, fără de care ea nu ar fi
existat. Deşi idealul iniţial al acestei reviste era să
pătrundă în cultura spirituală a prezentului, ducând
acolo rezultate ale cercetării ştiinţei spiritului, suntem
bucuroşi că, în mod mai modest dar mai profund,
publicaţia a reuşit să unească suflete, de altfel legate prin
destin de mişcarea antroposofică.

Lumina Soarelui creşte către miezul de vară, iar sufletul
omului se deschide spre lumea înconjurătoare atât de
mult, încât poate să se piardă pe sine, cum spune Rudolf
Steiner într-una din aforismele din Calendarul sufletesc:
„Se poate pierde Eul omului pe sine”1. În fiecare an, pe
calea de iniţiere adusă omului de către Natură noi păşim
pe acest drum al extrupării şi diluării Sinei în forţele
ascensiunii solstiţiului de vară, precum la solstiţiul de
iarnă omul se aşază în sine şi se interiorizează, în mod
polar.

Forţele verii aduc sufletul uman într-o stare de diluare a
conştienţei care poate ridica provocări muncii interioare
de structurare a forţelor gândirii şi voinţei. Căci ispitele
luciferice ating astralul inferior prin pofte, plăceri şi

ademeniri care sunt posibile în starea de somnolenţă a
conştienţei din timpul verii. Însă prin forţele proprii
omul poate găsi prin acest val de forţe astrale întâlnirea
cu Manas, cu Sinea lui superioară individuală, prin
Natură: „Şi-n Eul cosmic se va regăsi2”.

În epoca actuală tot mai puţin suntem ajutaţi să trezim
sufletul conştienţei spre a lucra la dezvoltarea Sinei
spirituale. La nivel cultural, suntem împinşi mai degrabă
să pierdem forţele interioare de voinţă şi dorinţa de
dezvoltare morală. Îndemnul ritmurilor Pământului este
acela de a ieşi din noi pentru a întâlni Lumea odată cu
solstiţiul de vară, spre a ne regăsi pe noi înşine la nivel
cosmic. Dacă sufletele nu sunt treze la lucrarea
potrivnicilor, pierdem darul Sânzienelor. Din fericire
însă, în fiecare an, acest dar este pregătit din nou pentru
fiecare dintre noi. Însă ce mare bucurie este pentru lumea
Pământului când mai multe suflete treze trăiesc o nuntă
chimică simbolică în forţele verii, pentru a aduna
impulsuri spirituale pentru viaţa lor de zi cu zi, fiecare
împlinind misiunea sa, acolo unde destinul ne cheamă.

Din partea colectivului redacţional vă dorim un miez de
vară cu sens!

Note
Rudolf Steiner, Calendarul sufletesc, traducere G. Paxino
şi A. Onofrei, strofa 11.
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Ibidem.
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Lumea elementelor şi
metamorfoze ale ei în prezent
Devenirea substanţelor în timp de vară –
metamorfoze ale vieţilor lui Ioan Botezătorul
Gheorghe Paxino

(Partea a VII-a)

Participând tot mai conştient la ciclul anotimpurilor şi al
sărbătorilor aparţinătoare, nu vieţuim doar procesul
respiraţiei Pământului, ci ne împletim propria trăire
sufletesc-spirituală cu ceea ce se petrece între Pământ şi
Cosmos. Prin aceasta are loc şi o autentică respiraţie a Eului,
care face paşi pe drumul de la eul cotidian la Eul superior.
Suntem ajutaţi în parcurgerea acestui drum, dacă luăm ca
însoţitori oameni de seamă, care prin viaţa lor exemplară
au dat impulsuri binecuvântate civilizaţiei umane. Cu
ocazia sărbătorii Sânzienelor vom evoca unele aspecte pe
drumul vieţilor celui care a fost Ioan Botezătorul.
Aprofundarea unor procese din atmosfera de vară a
Pământului ne va permite continuarea tematicii privitoare
la radioactivitate şi la metamorfoza substanţelor.

Devenirea şi dispariţia ontogenetică a
materiei

Primăvara vedem nu numai înmugurirea, ci şi ofilirea
petalelor mărului; deja spre sfârşitul toamnei, odată cu
veştejirea, descoperim în coajă mugurii ce anunţă
primăvara anului următor. Viaţa şi moartea sunt într-o
permanentă interacţiune, ele aparţinând unui proces al
devenirii mai amplu, care la scară macrocosmică cuprinde
formarea şi devenirea elementelor chimice, dezintegrarea radioactivă (fisiunea nucleară) fiind corespondentul unui proces de îmbătrânire geologică.

Am văzut în numărul anterior1 că procesele radioactive
sunt însoţite de o emisie spontană, neîntreruptă şi
neinfluenţabilă de căldură, de Heliu (He) – ca radiaţie α–,
şi de radiaţii β sau γ. Cu această ocazie substanţe
radioactive ca Uraniu sau Plutoniu, ce au o masă atomică

(respectiv densitate în g/cm3) foarte mare, se transformă,
făcând salturi prin „staţiile” reprezentate de substanţe
chimice cu mase mai mici, numite izotopi radioactivi. În
acelaşi timp are loc şi o continuă dispariţie a materiei din
spaţiu (problematica timpului de înjumătăţire).
Sintetizând rezultatele experimentale din domeniul
fizicii atomului, constatăm, pe de o parte, că procesele
radioactive se caracterizează prin următoarele:
– acţiuni termice (emitere continuă de cădură)
– efecte luminoase (stimularea diamantului să lumineze
ca un licurici – fosforescenţă)
– transformări chimice (metamorfoza elementelor chimice)

– acţiuni ce influenţează procesele de viaţă.

Ce reiese din această analiză? Că toate formele de eteri
(al căldurii, luminii, chimic şi al vieţii) sunt aici implicate
şi, am putea spune, afectate! Deci nu întâmplător eterul
vieţii (ca forma eterică cea mai evoluată, ce cuprinde
metamorfoza fazelor anterioare) a fost denumit în mod
repetat de către Rudolf Steiner în cadrul orelor esoterice2:
eterul atomistic.
Pe de altă parte, trebuie menţionat faptul semnificativ că
procesul invers, cel al fuziunii nucleare, reprezintă încă o
mare enigmă pentru ştiinţă: aici este vorba nu de
dispariţia, ci de apariţia şi formarea în continuare a
substanţelor chimice din Univers. Se va reveni mai jos
asupra acestui subiect.

Aspecte meteorologice în atmosferă.
Fenomenul Cumulonimbus

Pentru a ne face o impresie mai precisă despre fenomenele meteorologice din timpul verii, s-au prezentat în
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Figura 3

Figura 1

Figura 1 învelişurile principale ale atmosferei terestre.
Semnificative pentru demersul nostru sunt troposfera şi
termosfera. Troposfera conţine cu mult peste 90% din
masele de aer ale Pământului şi reprezintă zona în care
se desfăşoară în principal toate fenomenele meteorologice. La partea ei superioară (10–12 km altitudine) au
loc zborurile internaţionale. Fără a intra în detalii,
remarcăm o oscilaţie a temperaturii cu altitudinea (pe
curba T) de la cca –800 C în troposferă la mult peste 5000C
în termosferă. Deşi la altitudini de peste 100 de km
atmosfera este extrem de rarefiată, măsurători moderne
arată că din punct de vedere energetic temperaturile
cresc în mod vertiginos. Prin aceasta se confirmă
concepţia pitagoreică a sferelor elementelor, considerată
timp de secole ca ceva naiv, neştiinţific: sfera pământului
şi respectiv sferele apei, aerului şi focului. Căci, iată,
ştiinţa vorbeşte despre litosferă (straturile geologice),
hidrosferă (mări, oceane şi umiditatea atmosferică),
despre atmosfera propriu-zisă şi termosferă.

Nu numai la Ecuator, ci vara şi în zonele temperate,
poate fi remarcată pe cer, din câmpie, de pe munte şi mai
ales din avion, o formaţiune impunătoare: norul
Cumulonimbus
(Figura 2).

Figura 2

El este reprezentat şi în
Figura 3 spre comparare cu ceilalţi nori.
Cumulonimbus
se
desfăşoară mai mult
de 10 km pe verticală,
fiind un întreg complex de procese termodinamice şi termoelectrice la care apa (H2O)
se află în toate stările
de agregare.

În momentul declanşării ploii, uriaşul nor are din punct
de vedere electric (al sarcinilor + şi -) o structură tripolară
(Figura 2).
În interiorul norului, vaporii de apă, cristalele de gheaţă
şi granulele de diferite dimensiuni ale grindinei, toate
aceste structuri ale
elementelor sunt antrenate în mişcări
care pe vericală pot
ajunge şi la viteze de
peste 150 km/h
(curenţi ascensionali
calzi şi curenţi descendenţi reci).

În troposferă, fulgerul şi tunetul ne
vestesc despre tumultul cumplit, despre
bulversarea
elementelor. Prezentarea simbolică a
zeului chinez al
tunetului încearcă să
redea imagistic complexul fenomenelor
menţionate.

Figura 4: Zeu chinez al tunetului

Procese formatoare chimice
şi calităţi ale luminii

Să ne înălţăm acum cu mult deasupra norilor, în zonele
de deasupra stratosferei, înspre termosferă (vezi Figurile
1 şi 5). În Misteriile din Efes ale timpurilor precreştine,
discipolului i se adresau cuvintele:
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Fiinţă născută din Cosmos, tu statură de lumină
Ce primeşti forţă de la Soare şi în puterea Lunii stai3 ...

Prin aceasta el era atenţionat asupra faptului că omul,
planta, animalul sau mineralul sunt străbătuţi neîncetat
de acţiunea Soarelui şi a Lunii, viaţa pe Pământ desfăşurându-se sub influenţa variabilă în timp a lor. O
caracteristică esenţială a acestor acţiuni este următoarea:
cu cât stă mai vertical deasupra orizontului, Soarele are
o acţiune mai mare4; Luna are o acţiune maximă când se
află la orizont. Astrofizica şi meteorologia confirmă acest
lucru: s-a constatat, de exemplu, că Luna modifică în
modul cel mai semnificativ magnetismul terestru atunci
când se află la orizont (acţionând deci „pe orizontală“).
Aceste lucruri erau cunoscute şi aplicate în cadrul
tuturor Misteriilor.
Efectele acţiunii solare şi lunare în atmosferă
Acţiune solară maximă

(Soarele pe verticală)

Acţiune lunară maximă

(Luna la orizont)

Aceste relaţii spaţiale pot fi diferenţiate în continuare
conform Figurii 55. Soarele şi Luna sunt aici privite nu
numai din punctul de vedere meteorologic sau al
astrofizicii, ci luându-se în considerare sferele eterice şi
curenţii eterici din Cosmos. În cadrul acestora,
organismul Terrei înglobează mai ales acţiunea forţelor
plăsmuitoare ale eterului vieţii şi ale eterului chimic care
provin de la Soare şi, repectiv, Lună. Aceasta din urmă
joacă la rândul ei şi rolul de „oglindă” a acţiunilor
dinspre toate corpurile sistemului solar şi Zodiac.

Acţiunea solară

Soarele este considerat sursa principală a eterului vieţii.
Pe direcţia acţiunii lui spre Pământ vedem apariţia

Heliului (He) şi metamorfozele Oxigenului. Vom
evidenţia aici doar două aspecte:

– Aflat la graniţa dintre materialitatea atmosferei
Pământului şi vidul (nonmaterialitatea) întunecatului
spaţiu cosmic, Heliul este, după cum deja s-a spus, o
substanţă-cheie şi în procesele radioactive, unde materia
începe să dispară.

– Pe de altă parte, deşi poate părea surprinzător, eterul
vieţii solar în formă pură ar fi foarte nociv, chiar letal
pentru organismul uman, dacă acţiunea sa nu ar fi
atenuată de atmosferă în general şi de către Ozon (O3) în
special. Măsurători fine arată, de exemplu, că absorbţia
de către Ozon a radiaţiei ultraviolete solare este aşa de
intensă, încât un strat de 0,25 m (= 0,025mm) de O3 îi
reduce la jumătate intensitatea (deci acţiunea nocivă).

Acţiunea lunară

Pe direcţia acţiunii Lunii spre Pământ găsim metamorfoze ale Hidrogenului şi şi ale Hidrogenului cu Oxigenul,
inclusiv ale apei (Figura 5). Respiraţia umană, procesele
sevelor vegetale stau direct sub influenţa proceselor
chimice aferente.

Două calităţi diferite ale luminii
(Eterii luminii şi căldurii)
Trebuie menţionat că, deşi în atmosferă acţiunile solară
şi lunară descrise se „împletesc” organic, în funcţie de
procesele chimice în curs de desfăşurare (aşa-numitele
procese purtătoare), se „activează” doar una dintre
acţiuni. Prin aceasta noi, ca locuitori ai Pământului,
ajungem să distingem două feluri de lumină: cea „rece”
(care stimulează fosforescenţa6) sau cea „caldă”.

Plimbându-ne noaptea vara prin pădure, ne bucură
lumina licuricilor, ne uimesc trunchiurile licăritoare ale
pomilor aflaţi în putrefacţie. Este vorba de energia radiantă
(sub formă de lumină rece) a unor procese chimice, care
întotdeauna sunt însoţite de formarea Ozonului în spaţiul
respectiv. Ozonul se formează întotdeauna şi în ambianţa
substanţelor radioactive care, din interiorul lor, emit Heliu.
Ne aflăm, deci, evident pe braţul stâng (Figura 5) al acţiunii
dinspre eterul solar al vieţii.

Figura 5: Relaţii complexe Soare – Lună

Pe de altă parte, avem, de exemplu, arderea lemnului,
deci procesele de ardere cu flacără caldă (lumina caldă). În
acest caz, lumina este însoţită de factorul termic. Avem
de-a face deci cu procese termochimice care stau în legătură cu braţul drept al proceselor din natură (Figura 5).

Studii şi interpretări
Reflectând asupra celor prezentate în acest capitol, putem
vedea cum rezultatele cercetării ştiinţei actuale se întâlnesc
atât cu înţelepciunea vechilor Misterii, cât şi cu rezultate
aduse de ştiinţa actuală despre spirit, de exemplu, privitor
la cercetările moderne în domeniul forţelor eterice.

Secvenţe din drumul devenirii
lui Ioan Botezătorul

În Evanghelia după Ioan (1.19-23), Ioan Botezătorul
răspunde întrebărilor adresate lui negând că este Ilie.
Dar, conform Evangheliei după Matei (17.11-12)7,
Christos dă ucenicilor un răspuns afirmativ (Ilie vine
într-adevăr şi va aşeza la loc toate/ Eu vă spun vouă că Ilie a
şi venit, dar ei nu l-au cunoscut). Luat în totalitate,
organismul Evangheliilor permite rezolvarea multor
aparente contradicţii teologice.

Prorocul Ilie Tesbiteanul

Să luăm câteva evenimente din viaţa prorocului Ilie, cel
pe care-l hrăneau corbii şi care bea apă din pârâul Cherit,
la răsărit de Iordan.
El este trimis de Domnul să lupte cu cei 450 de profeţi ai
zeului păgân Baal. El primeşte foc din cer să aprindă
rugul de jertfă, şi apoi aduce ploaia ce potoleşte seceta ce
domnise ca pedeapsă pentru îndepărtarea de la
Dumnezeul cel adevărat.
Înălţarea lui Ilie în carul de foc (Cartea a 2-a a Regilor):

6. Ilie i-a zis: „Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimete
la Iordan.“ El [Elisei, ucenicul lui Ilie] a răspuns: „Viu
este Domnul şi viu este sufletul tău că nu te voi părăsi“
şi amândoi şi-au văzut de drum.

8. Atunci Ilie şi-a luat mantaua, a făcut-o sul, şi a lovit cu
ea apele, cari s-au despărţit într-o parte şi într-alta, şi au
trecut amândoi pe uscat.

9. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ţi
fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.“ Elisei a răspuns: „Te
rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!“
10. Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar dacă mă vei vedea
când voi fi răpit de la tine, aşa ţi se va întâmpla; dacă nu,
nu ţi se va întâmpla aşa.“

11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc şi
nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, şi Ilie s-a
înălţat la cer într-un vârtej de vânt.

12. Elisei se uita şi striga: „Părinte! Părinte! Carul lui
Israel şi călărimea lui!“ şi nu l-a mai văzut. Apucându-şi
hainele, le-a sfâşiat în două bucăţi,
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13. şi a ridicat mantaua, căreia îi dăduse drumul Ilie.
Apoi s-a întors, şi s-a oprit pe malul Iordanului;

14. a luat mantaua, căreia îi dăduse Ilie drumul, şi a lovit
apele cu ea, şi a zis: „Unde este acum Domnul,
Dumnezeul lui Ilie?“ şi a lovit apele, cari s-au despărţit
într-o parte şi în alta, şi Elisei a trecut.

Poetul Vasile Voiculescu a evocat în modul următor acest
moment:
Marele vehicul

Am aflat cum s-a răpit Ilie,
Oarecând în ceruri strămutat
Nu de fulgere cu altă vijelie
Nici pe volbura de nori purtat:
Ci l-a smuls din mijlocul mulţimii
Rugăciunea, carul cel de foc,
Căreia, vii flăcări, la un loc
Se-nhămară înşişi heruvimii.

Ioan Botezătorul

El este cel care va tresălta în pântecele mamei sale
Elisabeta, atunci când este vizitată de ruda sa, Fecioara
Maria. El este cel care-l vesteşte pe Cel ce va veni şi „care
a fost mai înaintea” lui. Este cel care adresează oamenilor
chemarea metanoică de a-şi schimba felul de a fi şi care, la
Iordan, oficiază Botezul. Ca locaţie, Iordanul îi însoţeşte
destinul şi lucrarea peste vieţi.

Rezultatele cercetărilor spirituale ale lui Rudolf Steiner
nu numai că au confirmat adevărurile exprimate în
Vechiul şi Noul Testament, ele au permis şi completări
esenţiale, printre acestea aflându-se continuarea parcursului karmic al celui care a fost Ilie-Ioan Botezătorul.

Pictorul Rafael

Pictând Madonele sale, pe Madona cu Pruncul şi cu
copilul Ioan ce va fi Botezătorul, pictând Schimbarea la
Faţă, Ilie-Ioan nu mai acţionează cu dar profetic, ci cu un
dar al amintirii din vieţi trecute.

Novalis (Georg Philipp Friedrich Freiherr
von Hardenberg)
Studiile, preocupările şi scrierile lui Novalis au cuprins
o gamă largă, de la filosofie şi poezie8 la studiul
matematicii, chimiei şi ingineriei miniere. Împreună cu
savanţi din vremea sa, el a efectuat şi o valoroasă muncă
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de cercetare geologică de vârf pentru acea vreme. În
scrierile sale, mai ales în Fragmente, găsim preocuparea
sa ardentă de a lucra pentru transformarea Pământului.

La mormântul tinerei sale logodnice el are vieţuirea
autentică a lui Christos, a Celui căruia îi slujise nemijlocit.

Luând chiar şi numai aceste secvenţe biografice, observăm o impresionantă suită de vieţi într-o maiestuoasă
metamorfoză: de la cel care a luptat ca profet angajat în
lupta cu forţele Răului, la geniul artistic şi omul de ştiinţă.
Purtând impulsuri dintr-o lume de dincolo de spaţiu şi
timp, slujind neîncetat Domnului Elementelor, el a putut
conlucra cu măiestrie şi cu culorile, şi cu cuvintele.

Pe toate planurile existenţei există procese de evoluţie şi
involuţie. Vara şi mai ales perioada Sânzienelor reprezintă timpul în care „cele naturale se împletesc cu cele
morale”9. Privitor la misterele înalturilor, adâncurilor
(geologice) şi ale zonei mediane (a atmosferei), în
Imaginaţiunea Ioaneică10 se spune:
Substanţele sunt densificate,
Greşelile sunt judecate,
Inimile sunt cercetate.

Forţa metanoică (transformatoare) a lui Ioan Botezătorul
acţionează peste veacuri.

Note
1
2
3
4

Revista „Antroposofia”, nr. 8, Paşte, 2014.

Rudolf Steiner: Grundelemente der Esoterik (GA 93a).
Rudolf Steiner: Wahrspruchworte (GA 40).

La rândul său, şi „Soarele de la miezul nopţii” exercită o

acţiune deosebit de puternică.
5

G. Wachsmuth: Die Ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und

6

Fosforescenţa este doar unul dintre fenomenele luminescenţei.

Mensch.
7

Vechiul Testament, Cartea întâia a regilor 17/18 şi Cartea a

doua a regilor. Toate citatele de mai jos sunt din „Biblia” în
traducerea lui Vasile Radu şi Gala Galaction, 1939.
8

„Imnuri către noapte“, „Ucenicii din Sais“, „Studii şi

9

Rudolf Steiner: Cursul anului trăit în patru imaginaţiuni cosmic

fragmente“ etc.

(GA 229), conferinţa din 12 octombrie 1923 (Imaginaţiunea

Ioaneică), Editura Univers Enciclopedic -Triade.
10

Ibidem.
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Evenimente interne şi internaţionale
Sanda Dale, Gheorghe Paxino
În perioada specială dintre Paşte şi Miezul vierii, când se aleg apele şi se prelucrează
interior incertitudinile, Societatatea Antroposofică din România şi-a desfăşurat, ca la
fiecare trei ani, Adunarea Generală cu alegeri. Evenimentul a avut loc între 9-11 mai,
la Bucureşti, în Casa Rudolf Steiner din Str. Vişinilor.

Adunarea Generală a avut ca temă: „Meditaţia – o provocare pentru omul modern”. Cu
această ocazie, cei prezenţi au audiat conferinţele „Cum poate contribui viaţa meditativă
la relaţiile sociale din cadrul Societăţii Antroposofice”, susţinută de Marius Gabor,
respectiv o abordare complexă a „Meditaţiei şi rugăciunii” oferită de Gheorghe Paxino.

Participanţii s-au bucurat şi de un spectacol de euritmie: un fragment din Cartea
egipteană a morţilor – „Misterul tărâmului ascuns” – a fost ales de coordonatorii
Şcolii de euritmie şi prezentat de studenţi în sala Asociaţiei Euritmia din str. Vişinilor.

Din programul întâlnirii nu au lipsit prezentările activităţii ramurilor şi a iniţiativelor
antroposofice din ţară, s-a votat bilanţul financiar-contabil, s-au ales reprezentanţii în
Consiliul Director al S.A.R şi cenzorii şi s-au discutat problemele cele mai arzătoare ale
Societăţii (situaţia apartamentului din str. Lizeanu şi a Casei Rudolf Steiner, a
documentelor care rămân în urma antroposofilor decedaţi şi altele). Procesul verbal al
întâlnirii a fost adus la cunoştinţa membrilor Societăţii prin intermediul poştei electronice.

La iniţiativa Ilenei Vasilescu şi cu sprijinul unui grup inimos (Sebastian Stănculescu,
Mariana Ionescu, Alexandru Ceplinskii, Mariana Marincea, Steluţa Mureşan,
Camelia Oprea, Valentin Barbu) s-au desfăşurat în Casa Rudolf Steiner din Bucureşti
„Zilele porţilor deschise” (16-18 mai). Antroposofia a vorbit
publicului larg prin intermediul domeniilor concrete izvorâte din
ştiinţa spirituală: educaţia Waldorf, euritmia, arta vorbirii, arta
biografică, agricultura biodinamică, medicina antroposofică (o
prezentare pe larg a evenimentului este redată în rubrica Iniţiative
şi proiecte).

La sfârşitul lunii mai şi începutul lunii iunie, la Oradea s-a
finalizat aprofundarea ciclului de ore de clasă prin lecţiile
XVI-XIX. Au fost prezenţi lectori şi membri de clasă ai Şcolii libere
de ştiinţă a spiritului. Scopului declarat al simpozionului i s-au
adăugat teme legate de meditaţie şi exerciţiile secundare, discuţii
referitoare la munca de însoţire a orelor de clasă şi perspective de
viitor. Cercul de Ştiinţe s-a întâlnit şi cu această ocazie, având de
data asta un invitat din Franţa: dr. Anca Petre (conferenţiar la
UPPA şi cercetător al laboratorului SIAME din Pau). Temele
principale abordate s-au concentrat pe eteri şi diverse manifestări
ale lor în natură, iar Anca Petre ne-a pus la curent cu preocupările
actuale ale Secţiunii de Ştiinţe din Franţa.

Conferinţa „Meditaţie şi
rugăciune” susţinută de
Gheorghe Paxino
Prezentare de
gimnastică Bothmer

Zilele porţilor deschise
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Evenimente

Anul acesta, craiovenii au organizat Simpozionul naţional de Rusalii, între 6-8 iunie,
pe Dealul Trandafirilor sălbatici, sub mottoul: „Urmând chemarea de Rusalii, pentru
fraternitate pe Pământ”. În cadrul activităţilor desfăşurate şi a prelegerilor accentul a
căzut pe comunitate, comuniune şi comunicare. Expunerile, discuţiile, practicile de
observare meditativă şi plimbările inspirative s-au concentrat pe a construi punţi către
aceste idealuri legate de misiunea timpului nostru. Dirk Kruse, Marius Mihai
Mihăiescu şi grupul format la Craiova în jurul casei de pe Dealul Trandafirilor sălbatici
au împărtăşit în acest context rezultate ale muncii şi experienţei lor pe această temă.

Anul acesta, la final de iunie (27-29 iunie), Societatea Antroposofică din România va
fi gazda şi organizatorul întâlnirii secretarilor generali şi a reprezentanţilor Societăţilor
Antroposofice din Europa. Detalii se vor găsi pe site-ul nostru www.antroposofie.ro.

Un alt eveniment de amploare se va desfăşura în august la Simeria Veche: Şcoala de
vară antroposofică: „De la cunoaşterea de sine la calea spirituală”. Aceasta va cuprinde
Seminarul de biografie: „Arta interconectării”, între 6-10 august, invitaţi: Rinke Visser,
Josien de Vries (Olanda); Observare sufletească în munţii Retezat, între 12-14 august,
invitaţi: Dirk Kruse, Thomas Mayer (Germania); „Practici de experienţă, cercetare şi
viaţă spirituală” – congres de cercetare suprasensibilă, ediţia a III-a, între 15-21 august,
invitaţi: Marius Gabor (România), Dirk Kruse, Thomas Mayer şi Agnes Hardorp,
Dorian şi Antje Schmidt (Germania). Pentru detalii şi înscrieri vă puteţi adresa
Mioarei Gheorghiu pe adresa mioara.gheorghiu@gmail.com.
Adunarea Generală a Societăţii Generale Antroposofice, 2014

Gheorghe Paxino

Goetheanumul a fost anul acesta nu numai locul de întrunire, ci şi una din temele
principale ale dezbaterilor, deoarece clădirea era complet înconjurată de schele, în
Sala mare lucrările de înnoire a instalaţiilor tehnice ale scenei şi de reconstrucţie a
fosei pentru orchestră erau în toi. Machetele şi panourile expuse la parter prezentau
propuneri privind redestinarea unor spaţii, dobândirea de noi spaţii în incintă sau
la limita ei (de exemplu, în partea de vest).

Lucrările în plen ale Adunării Generale, la care au participat până la 500 de membri,
s-au desfăşurat în Sala Pietrei Fundamentale de la parter, aflată direct sub Sala mare.

În cadrul Adunării Generale s-au pus în discuţie şi unele variante de expunere a
statuii Reprezentantului Omenirii. O altă temă, viu discutată, s-a referit la publicarea
„Ediţiei critice* a operelor scrise de Rudolf Steiner“, elaborată de Christian Clement.
Aici părerile au fost împărţite: unii membri au scos în evidenţă imposibilitatea
abordării operei lui Rudolf Steiner prin compararea ei intelectual-academică cu
lucrări străine de ştiinţa spirituală. Alţii (printre care şi Bodo von Plato, membru al
Vorstandului) au încercat să explice că printr-o asemenea
ediţie nu este susţinută sau combătută opera autorului, ci se
crează condiţiile ca aceasta să fie – pentru prima oară –
recunoscută de lumea academică, lucru prin care Rudolf
Steiner ar sta „oficial“ alături de Goethe, Fichte şi alţii.
Discuţiile au continuat şi în grupe de lucru tematice. Munca
începută va fi continuată în lunile următoare.

* Termenul „critic“ nu se referă la o critică propriu-zisă a
conţinuturilor, ci la însoţirea acestora cu note de subsol în care
se fac comparaţii cu alţi autori care au abordat teme similare.

Iniţiative şi proiecte
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Zilele porţilor deschise
Ileana Vasilescu
În 16, 17 şi 18 mai 2014 s-au desfăşurat la Casa Rudolf
Steiner din Strada Vişinilor nr. 17, Bucureşti, „Zilele
porţilor deschise”.

Purtat în suflet un timp, simpozionul a fost pus în
practica în doar o săptămână. Imaginile de la care s-a
plecat au fost Antroposofia ca fiinţă ce îmbrăţişează toate
domeniile practice izvorâte din ştiinţa spirituală şi
Antroposofia ca fiinţă vie ce îşi deschide braţele
ospitalier pentru oricine îşi doreşte să vină.

Ceea ce şi-a propus simpozionul a fost o cunoaştere a
domeniilor antroposofice, o privire circulară în interiorul
comunităţii noastre de spirit şi muncă, dar şi o
deschidere pentru oricine îşi caută încă drumul spiritual
mânat de dorul după Lumină.

Alegerea datei desfăşurării evenimentului a trebuit să
ţină cont de faptul că o parte din cei care au susţinut
expunerile şi demonstraţiile urmau să plece pentru un
interval mai lung de timp din Bucureşti în proxima
perioadă. Aşa că totul a fost din scurt, programul
încărcat, dar toţi cei solicitaţi să susţină o expunere, ceva
practic din domeniul lor ori un atelier au manifestatat o
mare deschidere, o bucurie şi o bunăvoinţă care au
uşurat mult lucrurile.

Programul a început vineri, ora 19,
cu un spectacol de euritmie la
înălţimea spirituală şi artistică cu
care am fost obişnuiţi de-a lungul
anilor, cu sala plină de spectatori,
părinţi şi copii de la grădiniţele
Waldorf şi prieteni.

Sâmbătă s-a început cu armonizarea
susţinută de Mariana Marincea, deşi
sosiseră puţini participanţi. Am
continuat cu expunerea lui Agenor
Crişan despre karma Societăţii
Antroposofice şi ANTROSANA,
prin Steluţa Mureşan, care a
prezentat Medicina antroposofică.

După o scurtă pauză a urmat Euritmia, la Şcoala de
euritmie, unde ne-am bucurat cu toţii sufletele la o
prezentare minunată şi plină de umor, în care expunerea
s-a împletit în mod artistic cu experimentarea directă şi
exemplificările studenţilor euritmişti.

Intensitatea şi bucuria trăirii de la demonstraţia de
euritmie a creat o mare deschidere printre participanţi,
deschidere care s-a prelungit şi amplificat pe toată durata
zilei de sâmbătă.

Trecând cât de elegant s-a putut peste întârzierea cu care
s-a început programul (şi pentru care am primit reproşuri de la un participant nou în Vişinilor) şi redistribuind
intervalele de expunere s-a continuat cu pauza de masă,
Arta biografică, cu Camelia Oprea şi Valentin Barbu,
Gimnastica Bothmer, cu Doina Carapalea şi studenţii de
la Bothmer.
Participanţii: prieteni, antroposofi şi nou-veniţi au trăit
în timpul prezentărilor de artă biografică şi Bothmer o
Antroposofie vie, profund implicată în viaţa şi în
destinul oamenilor, lucru care s-a oglindit atât pe feţele
lor cât şi în laude şi propunerea de a realiza un astfel de
eveniment de două ori pe an.

Iniţiative şi proiecte
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A urmat o scurtă prezentare, de 20
de minute, a Pedagogiei Waldorf
făcută de Ileana Vasilescu. La propunerea total neaşteptată a echipei
administrative a fost şi o prezentare
de 7-8 minute a Pedagogiei curative
făcută de Viorica Deviza, căreia îi
mulţumim pentru înţelegere, pentru
prezenţa
de
spirit,
pentru
prezentarea plină de suflet şi căldură
cu care a vorbit, întredeschizând
pentru participanţi uşa unui
domeniu solicitant şi de mare
responsabilitate spirituală.

Câteva minute, Adriana Crişan a
vorbit despre Pictura antroposofică,
invitând participanţii la atelierul de duminică.

S-a continuat cu Agricultura biodinamică, expunere
susţinută de dl Petre Papacostea.

Ar fi trebuit, conform programului, să încheiem cu
Teatrul antroposofic, dar din motive obiective nu s-a
putut.

Sâmbătă, pe măsură ce programul le-a permis, antroposofii şi prietenii au apărut în diverse momente ale zilei
participând la ce se întâmpla atunci.

Duminica a început cu armonizarea susţinută de
Sebastian Stanculescu şi expunerea „Meditaţia”.

Au urmat atelierele, la care participanţii s-au înscris: artă
biografică, euritmie, geometrie proiectivă, arta vorbirii,
pictură, meditaţie. Interesant a fost că au existat
participanţi care au venit punctual pentru un atelier.

Simpozionul s-a încheiat cu o adunare în plen. Cei nouveniţi nu au luat cuvântul, nefiind obişnuiţi să vorbească
în cerc. Antroposofii şi prietenii antroposofiei şi-au

exprimat, bucuria, adeziunea pentru un astfel de

eveniment care le-a prilejuit trăiri, experienţe şi

informaţii pe care ar dori să le regăsească într-un
eveniment care să se întâmple de două ori pe an la Casa

Rudolf Steiner.

Din desfăşurarea celor trei zile am putut învăţa multe

despre organizare, optimizarea programului astfel încât

să încapă toate domeniile, despre promovarea eveni-

mentului, care a fost partea cel mai puţin reprezentată.

Ne gândim la un simpozion pentru sfârşit de

septembrie – început de octombrie 2014, care să aibă o
anumită temă.

Mulţumim participanţilor, celor care ne-au criticat, celor

care cu dăruire şi căldură au susţinut expunerile şi

demonstraţiile, atelierele, celor care ne-au apreciat şi au

făcut propuneri, mulţumim din tot sufletul tuturor că am

putut vieţui că Antroposofia stă la poarta sufletului

nostru, aşteaptă să-i deschidem ca să ne spună: Eu sunt tu.

Cultura vie
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Decadenţa concepţiei medievale
despre lume
Vladimir Soloviev
Traducere şi prelucrare: Alexandra Iordanide

Materialul prezentat a fost publicat în revista „Tournant” 18/3.

Substanţa creştinismului autentic constă în regenerarea
omenirii şi a lumii în spiritul lui Christos, în transformarea împărăţiei acestei lumi în Împărăţia lui Dumnezeu
(care nu este din această lume). Această regenerare este
un proces lung şi complex; în Evanghelie se compară cu
creşterea unui arbore, cu coacerea grânelor sau cu
creşterea aluatului sub acţiunea drojdiei. Desigur că
regenerarea creştină a omenirii nu poate fi doar un
fenomen natural, o acţiune pe care omenirea ar exercita-o
asupra sa prin mişcări şi schimbări inconştiente. Această
regenerare este o operă spirituală. „Adevărat, adevărat
vă spun, dacă nu va renaşte din apă şi din spirit, nimeni
nu va putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (I. III – 5).
Este nevoie ca omenirea, chiar ea, să se implice conştient
şi cu propriile sale forţe. O diferenţă substanţială şi
radicală între religia noastră şi alte religii orientale, în
special cea musulmană, este că, fiind o religie ce
recunoaşte pe Dumnezeu, creştinismul admite o acţiune
divină, dar pretinde pe lângă ea şi o acţiune în completare din partea omului. Ea consideră că realizarea Împărăţiei lui Dumnezeu depinde nu doar de Dumnezeu, ci,
de asemenea, de noi, căci este evident că regenerarea
noastră spirituală nu se poate realiza fără contribuţia
omenirii şi nu poate fi doar un fenomen exterior. Este o
lucrare care ne incumbă şi pe noi, o problemă căreia şi
noi trebuie să-i găsim o soluţie. De asemenea, este evident că rezolvarea acestei probleme, cât şi conştientizarea grandorii ei nu se face deodată, printr-o faptă
unică. De altfel, nici reconversia şi regenerarea unui
singur individ nu se fac deodată, imediat.

II

Spiritul lui Christos a pătruns în apostoli doar după
despărţire, după separarea exterioară de El, abia atunci
i-a regenerat. Tot aşa i-a pătruns El şi pe fidelii acelei

prime comunităţi din Ierusalim, în care, după Faptele
Apostolilor (IV – 32): „Toţi erau uniţi în cuget şi simţiri”.
Dar Biserica, adică omenirea creştină în plenitudinea ei,
încă nu a trăit Rusaliile până acum. Raporturile sale cu
Christos sunt tot atât de exterioare cum au fost cele ale
apostolilor în perioada prezenţei Sale pe Pământ. Nici
omenirea nu a învăţat încă să gândească conform cu
planul divin şi nu-i cunoaşte spiritul. Cu cât predicarea
noului Adam al spiritului era mai amplă în lumea păgână,
cu atât era mai mare rezistenţa manifestată de vechiul
Adam al cărnii. Deja în scrisorile apostolice adresate
diverselor Biserici, apare tonul acuzator; în primele
comunităţi creştine, pe lângă talentele spirituale deosebite,
apar şi reproşuri ruşinoase (Epistola Sfântului Apostol
Pavel către Corinteni). Vechea concepţie despre faptul că
epoca anterioară lui Constantin cel Mare a fost una de o
puritate ideală, ca fiind o epocă de aur a creştinismului,
nu poate fi admisă decât cu importante restricţii.

Desigur că între secolele ulterioare şi acele prime secole
este o diferenţă, dar nicidecum o opoziţie. În general, şi
în acea epocă, cei mai mulţi creştini se comportau într-o
manieră exterioară faţă de Împărăţia lui Dumnezeu, o
aşteptau ca pe o catastrofă exterioară, taumaturgică, care
ar putea izbucni mâine, dacă nu astăzi. Dar făcând
abstracţie de simplismul acestei mentalităţi, însăşi
credinţa într-un apropiat sfârşit al lumii, ca şi posibilul
martiraj, îi determina pe creştinii acelor timpuri la o
ţinută spirituală ridicată, nepermiţând materialismului
să se dezvolte în viaţa practică de fiecare zi. Bineînţeles
că persecuţiile nu erau un fenomen constant şi foarte
frecvent. Nu au existat persecuţii generale, pe întreg
teritoriul Imperiului roman; cele mai multe aveau un
caracter local şi ocazional. Datorită faptului că existau
legi în virtutea cărora creştinismul putea fi acuzat de
crimă împotriva statului roman, pericolul martirajului
plana mereu deasupra creştinilor, dând vieţii lor un
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caracter purificator şi tragic. Un privilegiu important al
acelor timpuri, spre deosebire de cele ce au urmat, este
acela că creştinii puteau fi uneori persecutaţi, dar în
niciun caz nu puteau fi persecutori. În general,
apartenenţa la noua religie incumba mai degrabă
pericole decât avantaje, astfel încât cei care se converteau
erau cei mai buni dintre cei convinşi şi cei sinceri. Dacă
viaţa Bisericii acelei epoci n-a fost pătrunsă întru totul de
spiritul lui Christos, totuşi, caracteristicile superioare
religioase şi morale erau cele care predominau.

Exista, într-adevăr, şi în mijlocul lumii păgâne o societate
foarte aşa-zis creştină, care, chiar dacă nu era perfectă, se
conducea după un principiu de viaţă superior. Astfel
încât încetarea persecuţiilor, precum şi recunoaşterea
oficială a noii religii, devenită dominantă, au provocat
mai degrabă o schimbare în rău. Sub domnia lui
Constantin cel Mare au existat mase întregi de păgâni
care au aderat la creştinism nu din convingere ci prin
imitaţie servilă sau calcul de interese. A apărut un
anumit tip de simulacru de creştin ipocrit, care n-a existat
înainte. Acest tip a crescut ca număr, mai ales atunci
când, sub împăratul Teodosie şi apoi a lui Iustinian,
păgânismul a fost interzis de lege, iar în afara unui mic
număr de evrei semitoleraţi, orice cetăţean al Imperiului
greco-roman era obligat să devină creştin, sub
ameninţări cu pedepse grave. Bineînţeles că între tipul
de creştin sub ameninţare astfel apărut şi tipul de creştin
adevărat, creştinul din convingere, s-au format multe
nuanţe intermediare de creştinism superficial şi indiferent. Toate aceste lucruri erau ascunse (acoperite) de
organizaţia interioară a Bisericii exterioare, în care se
şterg şi se pierd toate categoriile de demnităţi interioare.
Vechea societate cu adevărat creştină a dispărut, pentru
ca în final să se înglobeze în masa acelor creştini doar cu
numele , dar păgâni în realitate. Mulţi aşa-zişi creştini
şi-au păstrat, de fapt, concepţiile de viaţă păgâne şi se
străduiau chiar să legalizeze perpetuarea vechiului ordin
păgân, negând din principiu datoria omului de reînnoire
interioară în spiritul lui Christos. În acest fel a fost creat
primul fundament al acestui compromis creştin-păgân,
care a determinat, de fapt, concepţia medievală asupra
lumii şi a vieţii.

III

Atunci când lumea păgână a acceptat creştinismul, a fost
vorba de un compromis de principiu. Un mare număr de
noi convertiţi doreau ca toate să rămână ca înainte. Ei au
recunoscut adevărul creştinismului, stabilind cu el unele
raporturi formale, dar cu condiţia ca viaţa lor să rămână
păgână ca şi până atunci, ca regatul acestei lumi să
rămână neschimbat, iar regatul lui Dumnezeu, care nu
este din lumea asta, să rămână în afară, fără să o

influenţeze pe a lor; adică să fie ca un ornament inutil al
acestei lumi. Or, Christos a venit în această lume nu
pentru a o îmbogăţi cu alte noi ceremonii, ci pentru a o
salva. Prin moartea şi Învierea Sa El a salvat lumea în
mod radical. Cât despre totala salvare a vieţii omenirii şi
a lumii, acest lucru El nu-l poate face singur, ci doar
împreună cu oamenii, căci nimeni nu poate fi salvat cu
forţa, fără ştiinţa şi consimţământul omului respectiv. Dar
adevărata salvare constă într-o regenerare, o nouă
naştere, care presupune o moarte a vieţii dinainte. Dar
nimeni nu doreşte să moară. Înaintea deciziei de a accepta
adevărata salvare ca pe o datorie personală, lumea
păgână voia să încerce o salvare uşoară, ieftină, bazată pe
o credinţă moartă, care să constea din acte de pietate
exterioare şi nicidecum prin acel unic act. Or, adevăratul
creştinism este înainte de toate acel unic act vital pentru
omenire ; abia după asta urmează şi alte acte particulare.
Însă acel unic act iniţial este greu de făcut. Cea mai uşoară
este credinţa abstractă în lucruri neînţelese, adică
afirmarea verbală a unei astfel de credinţe.

Aceasta a fost în principal forma sub care a fost acceptat
creştinismul. Substanţa unei religii constă în faptul că
adevărul pe care-l conţine nu este teorie abstractă, ci se
afirmă ca o normă a realităţii, ca o lege de viaţă. Dacă, de
exemplu, eu nu cred doar în vorbe ci, de fapt, în
Trinitatea divină ca fiind un adevăr religios, atunci
trebuie să înţeleg şi să accept sensul său moral şi vital,
căci toate dogmele creştine au un asemenea sens şi, dacă
chiar de la origini acest lucru nu a fost înţeles bine, asta
s-a resimţit profund în lumea creştină.

IV

Conţinutul religios al islamului este destul de sărac dar
această religie particulară găseşte în viaţa lumii
musulmane o realizare completă. Ideea de Dumnezeu ca
formă unică şi exclusivă este unilaterală dar determină,
totuşi, prin ea însăşi, toată organizarea musulmană: unui
unic despot din cer îi corespunde un singur despot pe
Pământ, la negarea teoretică a libertăţii voinţei şi în
general a independenţei omului corespunde fanatismul
şi chietismul, ca dispoziţie spirituală predominantă în
viaţa tuturor musulmanilor. În opoziţie cu islamul,
doctrina creştină conţine întregul adevăr. Dar pentru
pseudocreştini rămâne nerealizat nu doar adevărul (de
fapt, o totală realizare este imposibilă în această lume),
ci ei neagă chiar strădania de a tinde spre o realizare
asemănătoare, ceea ce ne arată că însuşi sensul
creştinismului este negat de ei. Sensul creştinismului
constă în transformarea vieţii omului conform cu
adevărurile credinţei; asta înseamnă să-ţi manifeşti, să-ţi
justifici credinţa prin fapte. Dar dacă felul de viaţă
prezent rămâne neschimbat, dacă însăşi ideea
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transformării, a regenerării lui este îndepărtată, atunci
adevărurile religiei creştine îşi pierd sensul ca legi şi
norme ale realităţii şi nu mai există decât prin conţinutul
lor abstract şi teoretic. Acest conţinut fiind greu de
înţeles, adevărurile credinţei s-au transformat în dogme
obligatorii, adică în semne ce arătau unitatea ecleziastică,
pe de o parte, şi supunerea poporului faţă de autoritatea
spirituală, pe de altă parte. Dat fiind că nu se putea
renunţa la faptul că creştinismul este religia mântuirii,
s-a făcut o joncţiune nelegitimă între acest adevăr şi
dogmatismul bisericesc, fapt care a dat naştere unei
doctrine monstruoase care spunea că singura cale spre
mântuire este credinţa în dogme, fără de care mântuirea
sufletului este imposibilă. Din fericire, în afara dogmelor
s-au conservat până acum Sfintele Taine, ca un fel de
apendice. Chiar dacă adevăratul lor sens este parţial
uitat, chiar dacă acest element esenţial al creştinismului
nu a avut timpul necesar să se dezvolte, avea totuşi
privilegiul de a se afla la îndemâna oricui. Pentru copilul
nou-născut era suficient botezul. Dar dacă murea
nebotezat, nu se putea face nimic, el nu mai putea fi
salvat, mântuit. Suflete sensibile inventau locuri
privilegiate ale Infernului pregătite pentru sufletele
acestor copii. Cât despre necredincioşi şi eretici, ei erau
încă din timpul vieţii puşi să se obişnuiască cu supliciile
Infernului, supunându-i la suplicii pe Pământ. Iată în ce
fel îngrozitor au pus în practică urmaşii apostolilor
cuvintele lui Christos: „Voi nu ştiţi din ce duh sunteţi”.

V

Totuşi, în sânul acestui creştinism denaturat erau
individualităţi care n-au înlocuit adevărul viu printr-un
dogmatism mort şi pentru care creştinismul reprezenta
o datorie vitală. Dacă n-ar fi existat aceşti adevăraţi
creştini, organizarea medievală n-ar fi durat atât timp şi
n-ar fi manifestat acea vitalitate spirituală pe care, de
fapt, o vedem în ea. De ce oare aceste personalităţi nu au
salvat-o şi n-au regenerat-o? N-au putut-o face pentru că,
cu toată justeţea şi sfinţenia lor personală, ei aveau ideea
greşită că nu pot şi nu se poate să salvezi decât suflete
particulare. Aceşti creştini au realizat ceea ce intenţionau,
şi-au salvat propriile suflete precum şi pe ale unui mare
număr de oameni, dar societatea şi lumea mare, de care
s-au separat fugind de ea, a rămas în afara acţiunilor lor,
urmându-şi calea proprie. Din momentul în care
societatea cu adevărat creştină din primele secole s-a
dizolvat în gloata păgână acceptând-o, ideea unei vieţi
de comunitate socială a dispărut, chiar şi la cei mai buni
creştini. Ei au abandonat viaţa socială puterii bisericeşti
temporale, străduindu-se şi impunându-şi doar datoria
mântuirii individuale. Ceea ce este esenţial este faptul că
autoritatea statală, fiind înainte de toate conservatoare,
exceptând unele fenomene particulare şi exclusive, ca de
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exemplu Petru cel Mare, nu întreprinde din proprie
iniţiativă reforme radicale. De asemenea, guvernământul
provenea din societatea care l-a creat, fiindu-i legată în
mod organic. Astfel că, dacă corpul social, atât în Europa
greco-romană, cât şi în Europa romano-germanică, era
mai ales de caracter păgân, statul nu avea motive de a se
preocupa de orientarea creştină a populaţiei. Este
incontestabil că această sarcină revine în primul rând
autorităţii ecleziastice, dar în Occident aceasta se lupta
cu statul pentru a-şi revendica drepturile, şi uita tot mai
des obligaţiile ce le avea în acest domeniu, în timp ce în
Orient acea autoritate nu beneficia deloc de
independenţă. Aici, în Orient, s-a manifestat în mod
tranşant contrastul între caracterul păgân al vieţii de la
oraş şi cel creştinesc al vieţii de la ţară. Cu excepţia
Sfântului Ioan Gură de Aur, predicatorii asceţi orientali
nu se interesau de reformarea creştinească a
organismului social. În istoria Imperiului bizantin nu
întâlnim nicio exigenţă formulată în acest sens.

VI

Limitând mântuirea sufletului la viaţa personală,
individualismul pseudocreştin trebuia să renunţe nu
doar la lume, la societate, la viaţa publică, ci şi la întreaga
lume, la tot ce este material. Prin acest spiritualism
unilateral, concepţia medievală a lumii a intrat în
opoziţie directă cu însuşi fundamentul creştinismului.

Creştinismul este religia încarnării divine şi a învierii
trupului; a fost transformat într-un dualism oriental,
negând natura materială ca fiind un principiu al Răului.
Dar natura materială nu poate fi un principiu al Răului
prin ea însăşi; ea este pasivă şi inertă, este un element
feminin care acceptă un element spiritual sau altul.
Christos a eliberat-o pe Maria Magdalena de şapte
demoni şi a însufleţit-o cu spiritul său. Dar atunci când
pseudocreştinii au introdus în dogmă faptul că natura
materială a omului nu poate ajunge la o comuniune în
spiritul lui Christos, în această Magdalenă universală
s-au fixat fără îndoială spiritele rele. Mă refer aici la
dezvoltarea abuzivă a magiei negre şi a altor practici
diabolice care au avut loc spre sfârşitul Evului Mediu şi
începutul erei moderne.

Spiritele erau evocate, dar exorcismele nu acţionau.
Reprezentanţii pseudocreştinismului începeau să
semene cu „demonii” credincioşi prin dogmatismul lor,
precum şi prin falsa lor spiritualitate. Pierzând adevărata
forţă a spiritului, nu-l puteau imita pe Christos şi nici pe
apostoli şi astfel au recurs la o metodă inversă: apostolii
expulzau demonii pentru a-i vindeca pe posedaţi, pe
când ei, din contra, îi omorau pe posedaţi pentru a
expulza demonii.

Cultura vie

14 / Antroposoﬁa

Omagiu lui Bill şi Bob
Despre iniţiere. Christos şi Alcoolicii Anonimi
Marius Gabor
Traducere şi prelucrare: Lucian Popescu

Materialul prezentat este preluat din revista „Info3”, numărul din iunie 2006. Articolul a apărut şi în revista „Pământ iubit”,
nr. 9/2007.

Ne aflăm în Europa perioadei de cultură megalitică, cu
aproximativ patru mii de ani înainte de Christos. Oamenii sunt cu totul altfel în această perioadă – conştienţa lor
nu este deocamdată aşa de punctuală, precisă şi clară ca
astăzi, iar conştienţa de sine este doar slab prezentă.
Graniţa dintre veghe şi somn, dintre viaţă şi moarte este
mai estompată decât astăzi. Oamenii trăiesc ca nişte
musafiri trecători în corpurile lor fizice, aşteptând plini
de dor reîntoarcerea la starea liberă de corp de dinainte
de naştere. Ei simt că în timpul vieţii pe Pământ îşi pierd
în parte legătura cu patria spirituală. Nu numai constituţia fizică, dar şi cea sufletească este mult mai maleabilă
şi mai deschisă către influenţele din mediul înconjurător.
Schimburile cu lumea înconjurătoare sunt mult mai
intense. Oamenii au găsit locuri în care, datorită unor
influenţe speciale asupra corporalităţilor lor, pot vieţui
mai aproape de lumea spirituală originară, ridicaţi
oarecum din condiţiile obişnuite pământeşti: este vorba
de locuri cu pietre dispuse în configuraţii speciale, folosite în scop astronomic, şi unde ei se adunau în anumite
perioade ale anului pentru a se supune influenţelor
acelor locuri. Aici primeau o iniţiere potrivit timpului şi
culturii lor.

Iniţierea în templu
Iniţierea clasică în templu a început să se desfăşoare în
urmă cu aproximativ patru mii de ani. Separarea
oamenilor de patria spirituală devenise deja mai
puternică decât în cultura megalitică. Pentru refacerea
legăturii erau necesare măsuri mai drastice decât fusese
cazul în perioada anterioare, constituţia oamenilor
devenind mai dură, mai puţin receptivă. În vechea

cultură egipteană, de exemplu, candidatul la iniţiere era
pregătit prin serviciul pe care trebuia să-l practice în
templu şi era supus la diferite probe, înainte de a fi
condus spre somnul iniţiatic. În această fază, candidatul
era adus într-o dispoziţie asemănătoare morţii, în care
desfăşura o călătorie în lumea spirituală, dincolo de
conştienţa obişnuită. Într-un final, candidatul era readus
la viaţă. Dacă procesul reuşea, el putea să povestească
despre experienţele sale extracorporale; acum era un
iniţiat. Imaginile pe care în perioada pregătitoare le
preluase sub forma miturilor, povestirilor şi ritualurilor
în timpul somnului iniţiatic erau vieţuite ca realitate
deplină; de acum el era convins prin proprie experienţă
de realitatea lumilor superioare, putea să povestească
despre acestea şi să se comporte în mod corespunzător.
Prin aceasta el nu dobândea, de fapt, cunoştinţe noi, ci
era transformat, în sensul că obţinea un raport nou cu
lumea spirituală până atunci ascunsă lui. În cele mai
multe cazuri, experienţele sale spirituale se limitau însă
la cele trăite în timpul iniţierii. În mod uimitor, apar şi
astăzi ecouri ale unor astfel de procese iniţiatice, în mult
discutatele experienţe la limita morţii – ceea ce nu
înseamnă însă că acestea sunt identice cu cele trăite în
vechile iniţieri din templu.

În dezvoltarea ulterioară a omenirii separarea de patria
spirituală a crescut mereu, până ce, în final, iniţierea din
templu descrisă aici nu putea să mai ducă la niciun
rezultat. Această situaţie s-a schimbat atunci când Fiinţa
pe care o numim Christos a coborât pe Pământ. De acum
înainte, printr-o relaţie cu ea, omul care în perioadele
trecute, prin iniţiere, vieţuia spiritualul în afara corpului,
de acum înainte îl va vieţui în corp şi într-o stare deplină
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de conştienţă. Pentru întâia dată această experienţă este
descrisă în Evanghelii, în evenimentul Rusaliilor.

În realitate, chiar şi tipurile mai vechi de iniţieri
menţionate mai sus au avut o anumită relaţie cu
Christos. De-a lungul culturii megalitice sufletele celor
care luau parte la cultele din cadrul menhirelor realizau
după moarte o călătorie prin culoarele menhirelor şi mai
departe, în sus, spre cer, într-o călătorie cosmică în care
puteau vieţui un reflex sau o prevestire a Fiinţei lui
Christos. Pentru a înţelege acest proces al trecerii de la
spaţial la calitativ-sufletesc-spiritual este necesară o
transformare a conştienţei, aşa cum, de exemplu, este
descrisă de Ken Wilber în imaginea sa despre Cosmos.
Aceasta nu înseamnă însă că omul acelor timpuri putea
să facă acest lucru cu propriile sale forţe. Mai degrabă el
era condus, după moarte, de lumea spirituală. În cadrul
iniţierii egiptene, candidatul vieţuia experienţele din
somnul iniţiatic în tablouri pe care le putem cunoaşte, de
exemplu, din Cartea tibetană a morţilor sau din frescele
rămase din acele timpuri. Punctul culminant al călătoriei
sufletului era întâlnirea cu Ra, cel mai înalt zeu solar, care
poate fi înţeles ca o apariţie premergătoare a lui Christos.

Iniţierea prin întrajutorare
Aşa se desfăşura o iniţiere în trecut. Cum s-ar putea însă
desfăşura aşa ceva astăzi? În acest sens vreau să vă spun
o poveste. Trăia odată în America un agent de bursă pe
nume Bill. Şi cum în orice poveste îşi face curând apariţia
şi Răul, vă spun de pe acum că Bill era un beţiv fără
speranţă. Iar împotriva diavolului băuturii se credea pe
atunci că nu există vindecare. Până şi marele vrăjitor
C.G. Jung din îndepărtata Austrie era de părere că
împotriva alcoolului nu există leac. Însă Bill se lupta din
greu cu acest diavol şi îi rezistase destul de bine, până
când, într-o zi, aflându-se în apropierea unui bar, a
început să simtă cum Răul devenea încet dar sigur mai
puternic decât el şi îl trăgea înspre barul respectiv. Bill
începu să privească disperat în speranţa unui ajutor. În
apropiere nu era însă nimeni, în afara unui medic pe
nume Bob. „Ajută-mă, Bob!”, spuse Bill, „nu vreau să
mai beau şi totuşi nu pot să renunţ”. Bob însă îi răspunse
că el însuşi era un alcoolic fără speranţă şi că abia îşi
revenise după ultima sa beţie. Şi pentru că amândoi nu
ştiau ce trebuiau să facă, au început să discute îndelung
despre problema lor comună – şi, să vezi minune, dracii
care îi îndemnau să bea dispărură! Bill şi Bob erau acum
„uscaţi” şi, cu excepţia unei căderi scurte suferite de Bob,
au rămas aşa. Apoi tot mai mulţi oameni cu probleme
asemănătoare au început să se îndrepte spre ei şi mulţi
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dintre aceştia s-au eliberat de alcool. Aşa a luat naştere
mişcarea Alcoolicilor Anonimi (AA).

Aceasta se întâmpla prin 1935; urmarea a devenit o
istorie cunoscută: astăzi există în toată lumea în jur de
două milioane de membri asociaţi în 90 000 de grupe în
146 de ţări. Grupe AA pot fi găsite în Burma, la fel ca şi
în Elveţia. De asemenea, asociaţiile AA înfloresc şi în
ţările fostului bloc comunist. Şi toate lucrează mai mult
sau mai puţin după aceleaşi metode, preluate între timp
şi de alte mişcări de întrajutorare: dependenţii de muncă
anonimi, dependenţii de sex anonimi, anonimii emotivi,
dependenţii de jocuri anonimi sau fumătorii anonimi.
Metoda funcţionează: rata celor ce recidivează este de
sub 30 de procente în cazul AA, cu mult mai mică faţă
de alte metode de terapie, unde peste 70 de procente
recidivează. Şi chiar dacă eşuează, un alcoolic anonim îşi
va găsi mereu locul în grupul său, pregătit oricând să
înveţe din eşec.

Făcând abstracţie de rezultatele lor uimitoare, consider
că Bill şi Bob au fost deschizători de drum şi într-un cu
totul alt domeniu. Ei au adus pentru prima dată în lume
posibilitatea dezvoltării unei noi culturi, putem spune, a
unei noi culturi a iniţierii. Pentru a înţelege mai bine
această ultimă afirmaţie trebuie să privim mai amănunţit
metoda de lucru din grupele AA.

Membrii unui asemenea grup sunt înainte de toate
oameni care au mari probleme şi care sunt conştienţi de
aceste probleme. Aici se poate experimenta cum Răul cu
care te lupţi poate servi unei treziri – eşti obligat, cu alte
cuvinte, să ajungi la o înţelegere de sine existenţială.
Astfel se desfăşoară o iniţiere-ajutorare. Grupele AA şi
celelalte mişcări derivate din ele lucrează după mottoul:
„Numai tu singur poţi să faci treaba asta, dar singur nu
poţi face nimic”. Iar aceasta înseamnă că strădania
proprie trebuie sprijinită de ajutorul unei forţe superioare
şi de forţa grupului. Se lucrează în 12 paşi, pe care îi
descriu pe scurt în continuare*. Trebuie să recunoşti că
eşti bolnav, că singur nu te poţi însănătoşi, trebuie să
cauţi ajutor şi trebuie să preiei acest ajutor indiferent sub
ce formă apare acesta. Ne este uşor să recunoaştem aici
principiile care există în orice tip de şcolire spirituală.
Dacă, de exemplu, înlocuim „bolnav” cu „păcătos” şi
„sănătos” cu „eliberat” vom obţine paşii din mistica
Evului Mediu şi din şcolirea din cadrul mănăstirilor.
Ceea ce este nou şi care, după părerea mea, apare pentru
prima dată la Anonimii Alcoolici este ajutorul reciproc
oferit înlăuntrul grupului, alcătuit exclusiv din oameni
cu probleme asemănătoare şi care pot vorbi în mod
autentic despre propriile lor experienţele. Oameni cu
această dependenţă pot ajuta astfel pe alţii care trec prin
aceeaşi experienţă (în cadrul lucrului în 12 trepte). În
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acest sens, observ o înlocuire, cel puţin parţială, a
vechiului raport dintre maestru sau învăţător, pe de o
parte, şi discipoli, de cealaltă parte. Altfel spus: cel care
prin experienţa sa mă înţelege şi vrea să mă ajute poate,
în anumite situaţii, să-mi fie maestru, şi invers, în
anumite situaţii pot să îi fiu eu maestru. Demn de
remarcat este faptul că grupele-celor-doisprezece-paşi
sunt deschise atât celor ce ţin de o religie, cât şi ateilor.
Grupele nu se definesc din punct de vedere religios, ci
îşi încurajează membri să dezvolte o înţelegere proprie
a unei treziri spirituale reale, fie aceasta de natură
religioasă sau nu. Punctul central al programului îl
constituie trezirea spirituală autentică, cu accent pus pe
utilitatea sa practică în viaţa de zi cu zi şi nu pe
semnificaţia sa filosofică sau metafizică. Astfel că
programul poate fi folosit dincolo de orice graniţe
culturale sau religioase. Iar eu consider acesta ca fiind un
lucru de mare valoare – ajutorul şi posibilitatea
transformării în acelaşi timp cu menţinerea deplină a
libertăţii spirituale sau culturale. Ceea ce se întâmplă aici
ne duce fără să vrem cu gândul la cuvintele din
Evanghelie: „Acolo unde doi sau trei se adună în numele
Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor”.

Este însă aici vorba de o iniţiere? Dacă cineva vrea să
caute vechile forme de iniţiere, răspunsul este cu
siguranţă „nu”. Dacă însă privim la conţinut, răspunsul
este, după părerea mea, „da”. Metode de lucru
asemănătoare am desoperit chiar şi în cercurile
antroposofice, fie în cadrul aşa-numitei munci de ramură
în jurul unei probleme de cunoaştere, fie în forma
conferinţelor pedagogice introduse de Karl Koenig, în
căutarea vindecării unui copil, fie în grupele specializate,
ca, de exemplu, în cercul secţiunii de agricultură de la
Goetheanum. Nu prea mult dintr-odată, însă nici prea
puţin, ci aşa cum spunea odată Steiner: „Un om poate să
experimenteze din misterele existenţei realitatea
corespunzătoare nivelului său de evoluţie”. Maturitatea
pe care fiecare dintre noi o are este una, însă prin munca
împreună noi putem crea cadrul potrivit pentru a ne
apropia mai mult de aceste mistere. Lucrul la care visez
este un schimb mai intens şi o mai mare cultivare a
cercetării în cercurile antroposofice, de exemplu, în
problemele legate de cercetarea spiritual-ştiinţifică. Şi
consider că Societatea Antroposofică este un instrument
bun în acest sens – depinde numai de noi să îl folosim.

Aici consideraţiile mele ajung la final, şi pentru că până
acum am putut experimenta numai o anumită direcţie
de iniţiere, şi anume, cea legată de tradiţia creştină. Mă
întreb însă dacă nu există şi alte curente. Singura formă
de iniţiere necreştină cu care am putut veni în contact
până în prezent este cea practicată în tradiţia indienilor
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nord-americani. În aceasta este conţinută încă întreaga
cultură de iniţiere din epoci îndepărtate şi, după părerea
mea, nu mai poate fi pusă în acord cu conştienţa
modernă centrată pe eu şi cu problematica specifică
acesteia. Dar oare există şi forme particulare de iniţiere
budistă sau musulmană ? Există oare astăzi, în afara
curentului creştin, o iniţiere care să se bazeze pe
menţinerea şi chiar intensificarea conştienţei de sine ? Nu
mă mulţumesc însă cu răspunsuri sau citate preluate
de-a gata, ci am în vedere un schimb deschis şi autentic
pe baza propriilor experienţe. Cunosc poate şi alţii
modul de lucru al AA şi au trecut oare prin aceleaşi
experienţe ca şi mine ? M-aş bucura să primesc
răspunsuri. Până atunci vreau numai atâta să mai adaug:
Mulţumesc Bill şi Bob!
*Cei 12 paşi ai metodei de lucru din grupele AA sunt
următorii:

1. Suntem de acord că suntem lipsiţi de putere în faţa
alcoolului şi că nu ne mai putem controla viaţa.

2. Am ajuns la credinţa că există o putere superioară
nouă, care ne poate reînsănătoşi spiritual.

3. Luăm decizia de a ne încredinţa voinţa şi viaţa
Divinităţii, aşa cum o înţelegem noi.

4. Facem fără teamă un inventar temeinic al interiorului
nostru.

5. Dezvăluim lui Dumnezeu, nouă înşine şi unui semen
greşelile noastre.

6. Suntem pe deplin pregătiţi să-L lăsăm pe Dumnezeu
să ne elibereze de greşeala noastră.

7. Îl rugăm plini de curaj pe Dumnezeu să ne ia
slăbiciunea.

8. Facem o listă a tuturor persoanelor cărora le-am făcut
rău şi ne decidem să le facem bine.

9. Oricând avem posibilitatea vom face cu orice preţ
mereu bine acestor persoane.

10. Ne facem inventarierea biografiei şi atunci când ne
dăm seama că nu avem dreptate recunoaştem imediat.

11. Căutăm prin rugăciune şi cercetare să ne aprofundăm
legătura conştientă cu Dumnezeu – aşa cum noi Îl
înţelegem. Îi cerem numai să ne facă cunoscută voinţa Sa
şi să ne dea forţa să-L urmăm.
12. După ce am trăit o trezire spirituală prin aceşti paşi,
ne vom strădui să ducem mai departe la alţi alcoolici
acest mesaj şi să ne orientăm viaţa de zi cu zi după aceste
principii.

Biograﬁi spirituale
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Trăiri spirituale
Florica Schuster-Rebreanu

Materialul prezentat este realizat din fragmente din jurnalul Am găsit calea al Floricăi Schuster-Rebreanu, sora mai mică a
scriitorului Liviu Rebreanu. Alegerea fragmentelor şi prelucrarea textului au fost realizate de Delia Soare.

25 august (El a bătut la poarta mea)

Sufletul meu era gol şi pustiu. Întuneric era în jurul meu.
Au trecut mulţi ani şi acest pustiu se adâncea mereu.
Suferinţele mele intime nu le cunoştea nimeni decât eu
însămi. Mă simţeam din ce în ce mai singură, deşi în jurul
meu viaţa-şi urma, gălăgioasă, drumul ei, în aparenţă lipsit
de sens. Ce puteam eu şti ce sunt ceilalţi oameni
într-adevăr? Ce ştiam eu, mai ales ce sunt eu însămi, ce este
lumea întreagă care nu voia să-şi spună tainele ei?! Dar
credeam eu oare că există taine pe care omenirea să nu le
fi descoperit încă? Da, credeam că există taine nedescoperite, dar nu acelea care să aducă o dezlegare, care să
ajute omul să se conducă sufleteşte, prin cunoaşterea
lumilor, pe care nu le putem studia cu ajutorul simţurilor
trupeşti şi prin raţiunea legată de aceste simţuri, care mor
odată cu trupul pământesc.

Astfel a decurs viaţa mea până la data de 2 noiembrie 1952.
Atunci a bătut El la poarta sufletului meu, care abia atunci
ajunsese la maturitatea necesară înţelegerii legilor Lui
divine. El mi-a spus:

„Tu eşti matură să Mă urmezi. Purifică-ţi sufletul de gândirea legată numai de noţiunile pământeşti, care te-a dus
până la marginea prăpastiei, care era gata să te înghită!
Munceşte, munceşte la această purificare cu toată voinţa
pe care ţi-ai acumulat-o prin multe experienţe şi suferinţe
dureroase. Studiază adânc, fără întrerupere, învăţăturile
sublime care au ajuns în posesia ta prin harul Meu şi
însuşeşte toate calităţile care sunt înscrise acolo prin
lumina Mea!

Nu neglija nimic din îndatoririle pe care ţi le dă viaţa de
toate zilele şi străduieşte-te să-ţi îndeplineşti toate
obligaţiile, chiar şi cele mai mărunte, până la perfecţiune.

Echilibrează viaţa ta lăuntrică cu cea exterioară şi nu
neglija şi nu dispreţui nimic din ceea ce-ţi dă viaţa, ci caută
să înveţi legile divine care stau la baza tuturor lucrurilor.
Numai învăţând să-ţi iubeşti destinul pe care singură ţi l-ai
creat vei ajunge să înţelegi cine eşti tu ca fiinţă spirituală
care coboară în existenţa pământească, şi numai astfel vei
putea să-ţi îndeplineşti, cu înţelepciune deplină,
îndatoririle.

Pe semenii tăi nu-i judeca prin tine, căci vei greşi întotdeauna.
În ei lucrează alte forţe decât în tine, căci ei au un destin
diferit de-al tău. Dispoziţia ta din acest moment este într-un
fel, în momentul următor se schimbă, cum poţi crede, prin
urmare, că judecata ta e dreaptă faţă de lume şi faţă de
semenii tăi?! Stinge-te în sufletul tău, cu toate sentimentele
tale egoiste, când cineva îţi vorbeşte, şi vei ajunge, cu timpul,
să te uneşti, în conştiinţa ta, cu celălalt, şi astfel vei fi capabilă
să trăieşti ceea ce trăieşte el când îţi vorbeşte.

Voinţa ta să o întrebuinţezi numai pentru ceea ce este
Adevăr şi Bine şi vei avea roade care nu se pierd odată cu
ceea ce este trecător. Nu neglija nimic! În fiecare zi a vieţii
tale, pe care o mai ai de trăit pe Pământ, urmează legile
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Mele şi Eu voi zidi în tine Templul, după chipul şi
asemănarea Mea! Tu eşti materialul pe care trebuie să-l
aduci, căci la Templul Meu nu poate fi adus material
pământesc, care azi este, iar mâine piere, ci un material
care să dureze de-a pururi.

Am bătut la uşa ta, căci în sufletul tău vreau să-Mi fac lăcaş
de-acum încolo. Dacă tu ai înţeles ceea ce cer de la tine,
atunci voi serba Paştile în sufletul tău!

Toţi sunteţi copiii Mei! Eu bat mereu la uşa sufletului
vostru, dar nu toţi aveţi urechi să Mă auziţi, pentru că nu
sunteţi copţi de a Mă primi. Tu ajută şi pe ceilalţi, căci
pentru Mine faceţi ceea ce este Bine şi pentru mine trebuie
să luptaţi, pentru ca Adevărul veşnic să-şi poată face loc
în sufletele voastre. Nu uita acest lucru nicio clipă dacă
te-ai hotărât să porţi Crucea în numele Meu. Ştiu că ea nu
este uşoară, dar trebuie să te fortifici în asemenea măsură,
încât ea să fie o fericire pentru tine, şi nu o povară.

Am încredere în tine şi de aceea te-am făcut liberă. Prin Mine
vei iubi şi vei vedea lumea! Ea este a Mea! Plantele, animalele,
oamenii sunt străbătuţi de Mine. Caută-Mă în tot ce există
în lume şi Mă vei găsi! Când lupţi pentru Adevăr să nu-ţi
fie frică de nimeni şi de nimic, căci tu ai învăţat ce este un
Adevăr veşnic, care nu poate fi negat decât de aceia care se
amăgesc pe sine înşişi şi amăgesc şi pe alţii.

Tu mergi înainte pe „Calea Împărătească” care s-a deschis
înaintea ta, luminoasă, strălucitoare, ca un diamant, iar la
capătul ei sunt Eu, care te aştept cu braţele larg deschise
pentru a te răsplăti pentru strădaniile tale sincere şi
cinstite. Atunci te vei uni cu Mine, şi împreună ne vom uni
cu Tatăl, căci Eu cu El una suntem!”
[...]

12 februarie 1959. În dimineaţa zilei de 10. II. 1959 am avut
cea mai fericită clipă a vieţii mele: am învins mânia din
sufletul meu!

De la 1. II. am început să fac exerciţii de „linişte lăuntrică”,
în legătură cu relaţiile sufleteşti dintre mine şi Livia, sora
mea. Între noi s-a aşezat de câţiva ani o răceală sufletească
din cauza discuţiilor avute în legătură cu concepţiile noastre
diferite asupra religiei. Ani grei de suferinţă dureroasă au
fost aceştia pentru sufletul meu însetat de Adevăr, Bine şi
Frumos etern! Aici nu vreau să înşir nimic din cele ce s-au
desfăşurat între noi în aceşti ani plini de tensiune şi durere!
Vreau numai să rezum ceea ce s-a desfăşurat în lăuntrul
nostru din cauza monstrului care trăieşte în sufletele
noastre: mânia! Mi-am dat mereu seama că acest monstru cu
multe capete, această fiară apocaliptică, trebuia distrusă în
sufletul meu şi abia după aceea să mă simt liberă, într-adevăr, pentru a mă clădi din nou, conform legilor spirituale
pe care le cunosc atât de bine din ştiinţa sublimă!

Livia era plecată la Pusi de două luni. Primăvara se
reîntorcea. Când mă gândeam la întoarcerea ei şi că o să
încep iarăşi să trăiesc sub aceeaşi teroare ca în trecut, mă

apuca groaza. Am chibzuit în tot felul cum ar fi mai bine
să fac. Nu mai discutasem cu ea de un an, dar între noi era
o răceală de gheaţă, şi numai la suprafaţă mai arătam câte
o bunăvoinţă lipsită complet de sinceritate. Am multe
defecte, dar pe acela al prefăcătoriei şi al linguşelii nu l-am
suferit niciodată, nici chiar în cea mai ascunsă fiinţă a mea.
Ei bine, de-aici propriu-zis pornea suferinţa mea: că nu
puteam să fiu aşa cum sunt în adâncurile mele: sinceră şi
naturală.

De aceea, m-am hotărât la 1. II. să fac zilnic exerciţii de
liniştire lăuntrică, în legătură cu atitudinea pe care va
trebui s-o adopt faţă de sora mea. Am mai făcut şi înainte
cu două săptămâni exerciţii şi am primit două răspunsuri.
Unul suna în felul următor: „Wie auch unsern schuldigern
vergeben!”... (precum şi noi iertăm greşiţilor noştri...).
Nemţeşte au răsunat în sufletul meu cuvintele divine...

Al doilea răspuns a fost următorul: „...iartă-le lor că nu ştiu
ce fac!” Aceste două revelaţii divine m-au impresionat
adânc, dar liniştea sufletească nu s-a aşezat în adâncurile
mele spirituale.

Făcând însă zilnic, de la 1. II., exerciţii în sensul ştiinţei
sublime, adică judecându-mă pe mine însămi în legătură
cu toate discuţiile avute cu Livia, amintindu-mi atitudinea
şi vorbele aspre rostite de amândouă, suferinţele care
durau săptămâni în sufletul meu după asemenea scene,
răceala din ce în ce mai mare pe care o simţeam în sufletul
meu că nu sunt înţeleasă şi nu eram primită în sufletul ei,
cu toate că mă apropiam de ea cu intenţia de a mă face
înţeleasă şi de a mă uni cu ea în intenţiile mele de
transformare a sufletului, toate, toate acestea le-am
perindat pe îndelete în faţa sufletului meu, le-am analizat
ca un străin – ca şi cum nu ar fi fost ale mele, pentru a fi
obiectivă – şi am ajuns să mi se reveleze adevărul la care nu
mă aşteptam deloc! Acest adevăr a fost: „Tu eşti vinovată
de tot ce s-a întâmplat între voi!” Când acest văl mi s-a luat
de pe ochi, am simţit o linişte şi-o mulţumire sufletească
cum nu mi s-a întâmplat niciodată în viaţa mea! Am
recunoscut tot ce-am greşit, lipsa mea de înţelepciune,
când am voit să dau unui om adevăruri pentru care nu este
chemat încă, şi multe, multe alte gânduri şi înţelepciuni
m-au asaltat.

Sunt nespus de fericită, şi acum continui cu exerciţiile,
pentru a ajunge să mă pot manifesta faţă de Livia aşa cum
cer împrejurările: desigur, nu-i voi spune ce mi s-a
întâmplat, căci cuvintele sunt puţine şi stângace când vrei
să exprimi asemenea lucruri şi mi-e teamă că aş fi iarăşi
greşit înţeleasă. Mi se va revela, desigur, ce trebuie să fac,
pentru că punctul cel mai greu l-am rezolvat. Din această
întâmplare se ramifică zeci de lucruri în legătură cu evoluţia
mea. Am învins cel mai mare duşman al meu: mânia.

Minunate sunt căile tale, Doamne!

31 martie 1959. Când în acea zi am făcut exerciţiul de
devenire şi pieire pe doi pomi din faţa geamului (unul în
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devenire şi altul în decadenţă), la cel de-al doilea, care este
un platan uriaş profilat sus pe cer, mi-au apărut în faţa
ochiului spiritual – când am închis ochii pentru a lăsa să mi
se arate sentimentul care derivă din exerciţiu – toate crengile lui de culoare roz-deschis. În aceeaşi clipă mi-am dat
seama că am ajuns la punctul în evoluţia mea când sunt
demnă de-a şti că mi s-a revelat corpul eteric al pomului.
Mi-am amintit de cuvintele Maestrului din „Iniţierea” că
acest corp eteric se poate asemăna cu „floarea de piersic”.

A fost o imagine grandioasă, care m-a făcut extrem de
fericită şi recunoscătoare cerului că m-a învrednicit să
ajung până la o asemenea trăire spirituală. Acest fapt îmi
trezeşte forţe de voinţă şi mai puternice pentru a munci cu
şi mai mult zel pentru perfecţionarea eului meu!

Ceea ce mă face şi mai fericită este faptul că acest lucru mi
s-a întâmplat în ziua când Maestrul a trecut din existenţa
pământească în cea spirituală. Ştiu că el veghează mereu
asupra spiritului meu, căci el este îngerul meu păzitor.

8 aprilie 1959. Trezindu-mă din somn în lumea spirituală,
am avut iarăşi trăirile obişnuite, când îmi apar, succedându-se încet, diferite formaţiuni care cuprind un orizont
vast. Sunt ca nişte pânze diafane cu diferite figuri pe ele,
de diferite forme. Roz mai închis, verde-deschis au fost
culorile principale pe care le-am „văzut”. A apărut apoi o
formaţiune care avea culorile galben-deschis şi negru şi
într-o parte şi alta au apărut formaţiuni ca două „suveici”,
care treceau în acea formaţiune. Toate aceste formaţiuni
sunt legate, în timpul trăirii, printr-un fir, cu centrul din
inima mea. Ştiu că sunt trează în timpul trăirii, dar
simţurile mele fizice nu vorbesc, ci numai acele formaţiuni
mă stăpânesc cu întreaga lor splendoare. Apariţie şi gând
formează atunci o unitate în sufletul meu şi nu simt decât
o emoţie copleşitoare şi plină de fericire. Cine trăieşte
aceste lucruri mă va înţelege perfect; ceilalţi, care tind spre
ele, vor avea o presimţire despre cele ce trăieşte un om
care-a ajuns la treapta descrisă.

Noaptea de 6 iunie 1959. Mâna mi-a fost prinsă de-o mână,
pe când eram culcată. Aceasta a fost mâna lui Ahriman! În
momentul acelei trăiri spirituale m-am simţit străbătută de
un curent electric, din cap până în picioare! Nu dormeam şi
mă gândeam la lucruri spirituale, cum fac înainte de culcare
în fiecare seară. În clipa când am trăit acea strângere de
mână, am ştiut cine mi-o strânge şi mi-am zis în gând: „Nu
eu, ci Christos în mine este purtătorul tuturor idealurilor
mele!” N-aş putea spune că spaima pe care-am simţit-o în
acea clipă s-ar putea asemăna cu spaima pe care-o avem în
viaţa obişnuită. Este o spaimă, aşa-zicând, dar este şi-un
sentiment, în acelaşi timp, deplin conştient: „Aşadar, prin
munca mea continuă, spirituală, am putut ajunge până la o
asemenea trăire spirituală, fără a paraliza de frică!” Să fie
aceste trăiri încercări ale fiinţei mele pentru trăirea cea mare,
a întâlnirii „Păzitorului Pragului”? Cred ca da.
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Am avut o imaginaţie vara, în iulie, 1959. Pe cer a apărut
într-un cerc mare, precis trasat, o trăsură albă din spumă,
trasă de doi cai albi, pe capră o fiinţă tot din spumă albă
mâna caii. Toate păreau construite din zăpadă, având însă
o strălucire orbitoare.

Tot vara am visat pe Rudolf Steiner, care-a venit la noi, s-a
culcat pe-o canapea la picioarele patului şi eu l-am învelit
cu pledul. I-am făcut apoi mâncare şi-mi băteam îngrozitor
capul ce i-aş putea pregăti mai bun şi mai potrivit.
Simţeam o mare bucurie în suflet că-l ştiam în casa noastră.

27 octombrie 1959. Am avut un vis extrem de semnificativ
pentru mine: vedeam o femeie la marginea mării. Mi se
părea totuşi că sunt eu. Deodată, s-a făcut o lumină orbitoare
unde era acea femeie şi-am văzut în faţă şi un castel, pe un
platou înalt de tot, în marginea mării. Eu ştiam că acea femeie
primeşte în acel moment iluminarea şi simţeam în toată fiinţa
mea un curent care poate fi asemănat cu trăsnetul. M-am
trezit cu o puternică impresie din acel vis.

A doua zi după acest vis am avut un altul, care mi-a lăsat
o adâncă impresie: m-am dedublat. Vedeam propria mea
fiinţă în faţa mea şi-o pipăiam să văd dacă este aievea. Nu
mi-a fost deloc teamă. Mi se părea totul foarte normal.
Probabil începe corpul eteric să se transforme, căci aşa se
spune în „Iniţierea”, că atunci se schimbă viaţa noastră de
vis. (Continuitatea conştienţei.)

Am mereu imaginaţiuni fugare. Ştiu că le am, dar trec ca
un fulger. Am văzut trandafiri (boboci) de aur, fel de fel de
figuri. Acestea mi se întâmplă de-o lună încoace. Am avut
asemenea trăiri şi mai înainte, dar un timp nu am mai avut.
Ceea ce trăiesc permanent şi în stare de veghe sunt
sunetele spirituale din interiorul meu. Acestea sunt o
posesiune permanentă, de câţiva ani, precum şi strălucirea
din ochi, când fac o anumită mişcare, când închid ochii. De
asemenea, văd o mulţime de puncte de aur în capul meu,
când fac acea mişcare: parcă în creierul meu s-ar aprinde
o mulţime de luminiţe scânteietoare.

30 noiembrie 1959. Cu o săptămână înainte, am „văzut”,
trezindu-mă în lumea spirituală, succedându-se fel de fel
de figuri geometrice. În special am văzut multe figuri care
semănau cu crizantemele, însă cu petale negre, şi totuşi
altfel decât plantele din lumea pământească.

Seara trecută, pe la orele 11, când m-am culcat şi gândeam
despre lucruri spirituale, cum fac de fiecare dată înainte
de-a adormi, am simţit o zguduire, o cutremurare în toată
fiinţa mea, şi subit mi-a apărut în faţa ochilor închişi o
lumină strălucitoare, de forma şi de mărimea unui
trandafir, s-a menţinut câteva clipe şi a dispărut, apoi, cum
a şi apărut. În acelaşi timp, sunetele spirituale pe care le
percep necontenit, mai ales când sunt culcată pe partea
stângă, s-au auzit foarte puternic şi armonios.

[...]
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Imaginea acoperită cu văl de la Sais*
Friedrich Schiller
Traducere Ligia Sălăgeanu
Cândva un tânăr, pe care setea arzătoare de a şti
L-a dus la Sais, în Egipt, ca să înveţe
A preoţilor tainică înţelepciune,
Deja mai multe trepte a urcat, cu spirit iute.
Dorinţa de a cerceta l-a dus tot mai departe,
Şi hierofantul doar cu greu putea să-l potolească
Pe tânărul căutător atât de plin de nerăbdare.
„Ce am, dacă n-am totul?” zicea el;
„Aici există oare un mai mult sau mai puţin?
Să fie adevărul tău, ca fericirea simţurilor, doar o sumă
Mai mică sau mai mare ce o poţi avea,
Pe care, totuşi, o posezi mereu?
Nu este oare el doar unul, unic şi neîmpărţit?
Scoate un sunet dintr-o armonie-afară,
Scoate din curcubeu afară o culoare,
Şi tot ce-ţi mai rămâne e nimic, atâta vreme
Cât din frumosul univers de sunete şi de culori ceva lipseşte.”

Cum tot vorbeau aşa, ei s-au oprit
Într-o rotondă singuratică, şi-acolo
Sub ochii tânărului o imagine de o mărime uriaşă apăru,
Acoperită cu un văl. El, minunat,
Se uită la conducător şi zice:
„Ce se ascunde oare dincolo de acest văl?”
„Răspunsul este: Adevărul” – „Cum?”, strigă el,
„Eu după Adevăr doar năzuiesc, doar după el,
Şi tocmai Adevărul mi-e acoperit de văl?”

„Rezolvă asta cu Dumnezeirea”, spune hierofantul.

„Ea zice: Niciun muritor să nu ridice acest văl

Până când nu-l ridic chiar eu.

Şi cel care cu mână nesfinţită, vinovată,

Ridică mai devreme vălul sfânt, oprit,

Acela, zice-atunci Dumnezeirea” – „Ei?” – „Acela vede

Adevărul.”

„O maximă ciudată de oracol! Deci, tu însuţi,

Tu niciodată nu l-ai ridicat? –

„Eu? Sigur nu! Şi nici nu m-a-ncercat dorinţa.” –

„Nu înţeleg. Dacă de Adevăr m-ar despărţi

Numai acest perete-aşa subţire” –

„Şi-o lege”, intervine-al său conducător.

„Mai importantă, mai grea, fiule, decât crezi tu,

Căci vălul cel subţire – e uşor pentru-a ta mână,

Dar pentru conştiinţa ta – de pfunzi o mie.”

Şi tânărul se duse gânditor acasă;

Dorinţa de a şti, nepotolita sete,

Îi răpesc somnul, el se răsuceşte-arzând în pat,

Şi pe la miezul nopţii se ridică.

Spre templu-l poartă fără voie pasul şovăielnic.

Uşor i-a fost să treacă peste zid,

Şi-un salt mai îndrăzneţ îl duce pe cutezător

Chiar în interior, în mijlocul rotondei.

*
„Se ştie destul de bine [din poemul lui Schiller] cine e cel ce nu trebuia să întrebe: tânărul din Sais [din Egipt] nu trebuia
să întrebe. Fatalitatea a constat în faptul că el a simţit nevoia să întrebe, că a făcut ceea ce nu trebuia să facă, că a vrut ca
imaginea lui Isis să fie dezvăluită. Discipolul din Sais este Parsifalul epocii dinainte de Misteriul de pe Golgotha. Dar în
acea epocă lui i s-a spus: fereşte-te ca sufletului tău să i se dezvăluie, dacă e nepregătit, ceea ce se află în spatele vălului! –
Discipolul din Sais după Misteriul de pe Golgotha e Parsifal. Şi el nu trebuie să fie pregătit în mod special, el trebuie să
fie condus ca suflet feciorelnic spre Sfântul Graal. Şi el omite să facă lucrul cel mai important, fiindcă nu face tocmai ceea
ce discipolului din Sais îi fusese interzis, fiindcă nu întreabă, nu caută dezvăluirea misterului pentru sufletul său. Aşa se
schimbă vremurile în cursul evoluţiei omenirii!” (Rudolf Steiner, Isis Maria Sophia, „Din Evanghelia a Cincea”, Berlin,
6 ianuarie 1916).
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El stă acolo, şi spăimos îl înconjoară

Pe singuratic o tăcere fără viaţă,

Pe care doar al paşilor ecou

O întrerupe, sec, în criptele secrete.

De sus, din înălţime, prin deschiderea cupolei,

Luna îşi varsă razele ei palide, albastre-argintii,

Şi groaznic, licărind asemeni unui zeu prezent,

Prin ale bolţii-ntunecimi se-arată

O siluetă cu lung văl acoperită.

El se apropie cu pas nesigur.

Deja mâna-i obraznică vrea să atingă vălul sfânt,

Dar oasele-i sunt străbătute de fiori fierbinţi şi reci

Şi la o parte apariţia îl dă cu invizibil braţ.

Nefericitule, ce vrei să faci? aşa îi strigă

O voce credincioasă din interiorul lui.

Să ispiteşti Preasfântul, asta vrei?

Gura oracolului zis-a: Niciun muritor

Să nu ridice acest văl până când nu-l ridic chiar eu.

Dar n-a adăugat oare aceeaşi gură:

Cine ridică acest văl, acela vede Adevărul?

„Fie ce-o fi în dosul lui! Eu îl ridic!”

Şi strigă cu glas tare: „Vreau să-l văd.” Să-l văd!
Se-aude batjocoritor, prelung, ecoul.

El zice-acestea şi apoi ridică vălul.

„Ei bine”, o să întrebaţi, „ce i s-a arătat aici?”

Nu ştiu să spun. Fără simţire, palid,

Aşa-l găsiră preoţii a doua zi

Întins acolo la picioarele lui Isis.

Ce a văzut şi ce a vieţuit atunci,

Limba lui nu a spus nicicând. În veci

A vieţii voioşie o pierduse

Şi o mâhnire-adâncă în mormânt l-a coborât de timpuriu.

„Vai celui ce”, aşa era cuvântul lui de-avertizare,

Când unii îl înghesuiau cu întrebări nestăpânite,

„Vai celui ce prin vină se apropie de Adevăr;

Căci Adevărul niciodată nu-l va bucura.”
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Sânziene 2014
Chemarea conştiinţei istorice prin intermediul naturii
şi al nevoilor din zona Mării Negre
Dirk Kruse
Traducere: Lucian Popescu
În acest an, la Sânziene, când arhanghelul Uriel ne aduce
conştiinţa sa istorică1, saturniană din nord în ţeserea
razelor Soarelui, chemarea istorică se îndreaptă către
zona Mării Negre. Odată conectaţi la Misteriile de la
Marea Neagră – în parte cu forţele lui Buddha, care a
adus pace spiritului lui Marte2 – privim la o regiune care
spiritual poate fi privită ca „valea de aur” care clădeşte
un pod frăţesc între Asia şi Europa. Acum este o zonă
manipulată prin politica din Ucraina, Rusia, Georgia,
Turcia, Bulgaria şi România – şi prinsă între interesele
doctrinelor estice şi vestice.

Dacă privim Marea Neagră pe globul pământesc, cu
climatul său misterios şi blând, ea poate fi văzută ca
ochiul drept, geamănul Mării Baltice în nord, aceasta din
urmă fiind ca ochiul stâng, cu un climat misterios şi, în
acelaşi timp, ca al unei inimi clare, luminoase. Amândoi
ochii primesc în fiecare zi venirea răsăritului dinspre
Asia – şi îl lasă să pătrundă în lumea europeană. Rudolf

Steiner a descris spiritul nordic ca pe spiritul conducător
al Europei, care poartă totul pentru ea – deci acum şi
pentru zona Mării Negre.

Fie ca noi să ne conectăm la spiritul european, cu Uriel
în nord şi cu conştiinţa istorică din înăţimile Sânzienelor,
spre a găsi inspiraţii pentru a răspunde la chemarea
Sânzienelor din acest an!

Fie ca următoarele descrieri ale porţilor din ciclul anului
către lumea spirituală să ajute la găsirea inspiraţiilor şi a
forţei în aceste încercări.

Săptămâna a III-a din iunie,
Calendar sufletesc–strofa nr. 11

Prin observaţie sufletească – în funcţie şi de vreme –
putem percepe acum prin membrana boltită de sus
(domul).

Atingând sufleteşte – în domeniul cosmic din spatele
corului creator al bolţii – demnitatea şi măreţia ce pot fi
simţite acolo este ca şi cum am ajunge în punctul originar
al tensiunii sufleteşti din atmosfera Pământului („ochiul
în aşteptare ce priveşte în sus”).

Mai exact, este ca şi cum acolo este formată o multiplicitate, o orchestră care ştie ce vrea, un Cuvânt îndreptat
spre spaţiul Pământului, ce ne are în vedere pe noi! Ca şi
cum în această perioadă cuvântul pământesc, care a fost
format în timpul primăverii şi care pe atunci răsuna în
sus, acum primeşte răspuns de la înaltul Cuvânt ceresc.

Bolta (domul) concentrată acţionează acum ca un „palat
sufletesc al binecuvântării” din ai cărui pereţi radiază în
jos deplin o conştienţă rafinată.

Observare suﬂetească în natură
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pentru sufletul întreg unit cu materia, aceste silfe
ocrotesc lăuntric şi cu devoţiune corporalitatea plantelor.

Spre deosebire de aprilie, cu sferele de ondine din jurul
lăstarilor plantelor, acum aceste silfe acţionează direct în
interiorul suprafeţelor plantelor. Prin aceasta, învelişul
plantelor dobândeşte un fel de unitate materialsufletească lipsită de vitalitate, care se arată în exterior
ca o durificare şi strălucire a suprafeţei fine de celuloză.

Principiul de deschidere excesivă de la începutul lui mai,
care se răspândea pe orizontală, se transformă în
principiu de zăgăzuire – delimitare – boltire din iunie –
iulie. Prin aceasta florile deschise devin mai uscate şi mai
dure, florile închise formează – în cursul nopţii –
înlăuntrul substanţelor concentrate, ca nişte uleiuri
eterice. Intensitatea mirosurilor atinsă astfel şi a florilor
care se deschid acum – cum e cazul socului şi al teiului,
în nord – este o dovadă a activităţii intense a silfelor.

Este ca şi cum fiinţele elementare ale înaltului – mari
ondine umede şi silfe de lumină – şi îngerii au ocupat
locuri fixe împrejurul cerului, pentru a împlini şi mai
temeinic serviciul lor de intermediere în jos a
binecuvântării.

Jos, în cadrul peisajului are loc, de asemenea, o concentrare
a devoţiunii, ca şi cum şi aici s-a format o orchestră
structurată, care acum – cu instrumentele acordate şi
ocupându-şi locurile – aşteaptă să audă intrarea piesei
centrale.

Cupola nemişcată a cerului cu arhetipurile active înscrise
în ea acţionează cu putere mai mare aici jos în microdomeniul naturii – ca şi cum ar „cloci” în întreaga suprafaţă
a plantelor.

Prin aceasta salamandrele poartă din depărtările înălţimilor determinările pentru domeniile naturii Pământului
ca o radiere arhetipală. Acestea sunt intermediate de
silfele de căldură înrudite cu salamandrele. Aceste fiinţe
zboară în jurul Pământului ca nişte mari flăcări de
lumânare şi intră în legătură cu fiinţele elementare ce le
corespund.

Legătura cea mai directă are loc în insecte şi, de asemenea,
în părţile superioare ale plantelor. Sclipind, ele plutesc
în jurul florilor şi codiţelor fructelor sau al suprafeţelor
frunzelor. Cu dorul lor după întrupare şi iubirea lor

Sus, în domeniul în care altădată eram „simţiţi de o Fiinţă
divină”, acum se formează vorbirea care ni se potriveşte.
Aşa cum un om se poate pierde în reverie, în somn, şi să
ajungă totuşi în acest fel la sine însuşi, la fel, toate aici jos
ajung acum tot mai mult la sine – printr-o ascultare
devoţională3 către propria Fiinţă superioară, în „palatulbinecuvântat” din cer.

Căi de observaţie meditativă

Pe vreme cu cer senin: cu o dispoziţie sufletească de
receptivitate4 şi având perspectiva asupra unor unităţi
întregi de peisaj, putem simţi (pipăi lăuntric) legătura
dintre domul ceresc şi natura pământească. Apoi urmează sesizarea (cuprinderea), diferenţierea şi descrierea!

Expresia de umbră a experimentării
perioadei

Pierzându-ne în plăcerea trăirii acestei perioade putem
deveni superficiali.

Sărbătorirea unicităţii perioadei

Să subliniem încă o dată: situându-ne într-o dispoziţie
deschisă şi conştientă de receptivitate, putem experimenta cum se petrece o iniţiere de vară: Cuvântului
pământesc – care se modelează şi înalţă în timpul
primăverii – va trebui acum să i se răspundă prin
Cuvântul ceresc! În spaţiul lui „acum pe tine te-a simţit
o Fiinţă divină”5 din perioda anterioară se formează
limbajul care oarecum ne este adresat. Din „palatul
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fericirii” din înalt începe să radieze în jos o conştienţă
deosebit de fină. Ceva ca atunci când omul este cuprins
în vraja somnului şi totuşi ajunge la sine însuşi – aşa
ajung la sine în această perioadă, tot mai mult, sufletele
de pe Pământ. Într-o dispoziţie de ascultare plină de
dăruire către înalt, presimţind, ele pot experimenta
mângâierea propriului înalt.

Săptămâna a VI-a din iunie,
Calendar sufletesc – strofa nr. 12

Dacă pătrundem adânc în lumea sufletească a acestei
perioade – de la solstiţiul de vară (21.06), trecând prin
Sânziene (24.06) şi până la jumătatea anului –, putem
experimenta cum timpul pare că stă în loc: nicio
dinamică a vreunui proces de dezvoltare, ci are loc o
„oprire-în-sine”.

Dacă încercăm să descriem trăsătura generală a evenimentelor din peisaj şi din domul ceresc, atunci putem
spune: În această pauză de autoexaminare şi totodată de
ascultare în afară şi în sus, omul şi creaturile naturii se
află în exterior într-o situare faţă în faţă intensă şi totuşi
ei sunt uniţi într-o comunitate prin gestul de ascultare
îndreptat în sus.

Mai exact: în acest spaţiu de ascultare al spaţiului sufletesc interior şi exterior din împărăţiile naturii începe o
presimţire de conştientizare, ca un fel de amintire a propriei existenţe pământeşti, care poate fi experimentată şi
ca recunoaştere a unei şoptiri în vis – „aceasta eşti tu!”.

Observare suﬂetească în natură

Dacă privirea sufletească pătrunde mai adânc în domeniul ceresc din spatele bolţii, atunci în suflet se poate
aşterne o puternică – plină-de-dor – înţeleaptă amintire
a propriei determinări.

Acest lucru nu este valabil numai pentru oameni, ci şi
pentru sufletele-grup ale plantelor, animalelor, mineralelor – care există dintotdeauna ca nişte personalităţi
monumentale în domeniile naturii.

În timpul acestei nunţi cosmice, în perioada din cursul
anului în care sufletul Pământului este respirat în afară
(comparabil cu sufletul omului, respirat în afară în timpul somnului), impulsul nostru originar se interiorizează
şi mai mult.

Dacă suntem în stare ca prin observare sufletească să
înţelegem şi să simţim cu adevărat cele mai înalte
ierarhii – oarecum în direcţia întrebării: „Încotro privesc
cele mai înalte puteri ale ierarhiilor acolo sus?”, atunci
vom putea experimenta în acest sublim cuvânt de forţă
al înălţimilor şi „conştienţa istorică” a lui Uriel (potrivit
lui Rudolf Steiner, arhanghelul verii legat de Saturn).

De asemenea, poate fi experimentată şi o lărgire supradimesionată a spaţiului şi a timpului până dincolo de
timpul şi spaţiul pământesc obişnuite. Aceasta poate fi
experimentată ca o forţă spirituală ce acţionează înnoitor
în noi şi în toate fiinţele pământeşti.
Putem ajunge până la a experimenta acestea ca pe nişte
arhetipuri regeneratoare, ce răsună cu putere din corul
cosmic al ierarhiilor – aflat în principal în spatele
domului ceresc.

Cu aceasta pentru lumea plantelor începe, de fapt, noua
generaţie.

Dimensiunea istorică mondială a acestei „iniţieri de
vară” prin Cuvântul cosmic de sus se arată în sfera
naturii receptoare în felul următor: de la sfârşitul celei
de-a treia săptămâni din iunie, în special seara, putem
avea experienţe sufleteşti zguduitoare observând
sufleteşte în spaţiul naturii şi jocul de lumină legat de
plante. Este ca şi cum istoria sufletească stă concentrată
în aer – istoria proprie şi istoria lumii. Ca şi cum am
putea să simţim ici şi colo în natură, ca pe un întreg,
comoara întemeiată în sine a amintirilor.

Brusc apare, de exemplu, simţirea unui concentrat istoric
plin de bucurie, aventuri, experienţe, tragism, dispoziţii
de durere şi melancolie care, plin de presimţire, va fi
experimentat în legătură cu lungi perioade de timp.
Astfel, pe scurt, adie spre noi o perspectivă legată de
comoara dezvoltărilor sufletului omenesc, a omenirii şi
a evenimentelor de pe Pământ.

De asemenea, acum pentru toate acestea – ca un vis
pierdut în afară – este valabil ceea ce a indicat şi a
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Expresia de umbră a perioadei

Sufletele extrovertite se pot pierde prin înalturi.

Celebrarea unicităţii perioadei

Sfântul Uriel la Mănăstirea Moldoviţa

avertizat Rudolf Steiner în „Piatra fundamentală” de
Crăciun: „Aceasta aud fiinţele elementare în est – vestnord – sud, fie ca oameni să audă!”

Îndeosebi seara este posibilă experimentarea unei „întoarceri la sine”, de asemenea, în cazul plantelor. Aceasta are
loc cu cea mai puternică privire dinspre arhetipuri spre
fiinţele aflate aici: o împlinire cu fiinţă proprie şi cu roade
proprii care vrea să ne unească cu celelalte fiinţe
pământeşti şi vrea să ne înscrie în existenţa pământească.

Dacă observăm sufleteşte în existenţa pământească de
aici de jos, în lumina cerului din faţa bolţii cereşti, putem
ajunge să experimentăm „inteligenţa cosmică” sub forma
unei ţeseri liniare – exercitând o anumită activitate: într-o
activitate impresionantă radiază o mitică „luare în
considerare” în cadrul sufletelor pământeşti (aşa cum
Rudolf Steiner formulează în Imaginaţia de Johanni6
(Sânziene)): „Inimi sunt cercetate, greşeli sunt judecate,
substanţe sunt condensate!”

De asemenea, o „revenire” din amintita comoară a trecutului (ce poartă în sine seminţele viitorului) se leagă cu
aceasta. Astfel, prin simţire mai profundă poate fi
cuprinsă aici adierea viitorului în ceea ce priveşte dezvoltarea sufletului omenesc, a omenirii, a evenimentelor
de pe Pământ.

Acces prin observaţie meditativă

În pădurile dese, de exemplu, numai de pini sau numai
de mesteceni, putem cuprinde mai uşor acum, prin
palpare sufletească, fiinţa cea mai lăuntrică a speciei în
toată demnitatea sa. Putem ajunge până la experienţă:
sufletele-grup, monumentale prezenţe, aici sunt şi mai
bine conturate. Fiinţa lor lăuntrică, mai mândră ca
niciodată, se poate întinde spre înalturi. Este ca şi cum
s-ar întinde până la arhetipurile lor, care acum, masive,
privesc jos din înălţimi.

Ca într-o oprire a curgerii timpului, poate fi împlinită
acum, complementar faţă de iniţierea din Nopţile Sfinte
din perioada Crăciunului, iniţierea de vară. Totul
depinde de dispoziţia de dăruire7. Cuvântul cosmic este
condus acum ca dar spiritual din înălţimi, prin poarta
simţurilor, în temeliile sufletului8. Seara, în amurg,
putem fi atinşi de această „întoarcere la sinea proprie“.
Comoara existenţei născută din perioade trecute de timp
adie orientând mai departe sufletele de pe Pământ.
Genunchii se îndoaie în faţa celei mai noi situaţii izvorâte
din propria hotărâre. Adierea viitorului evoluţiei
Pământului vorbeşte avertizând cu măreţie: „Mai este
mult Bine ce vrea să apară pe Pământ!“

Note
Rudolf Steiner nu a folosit termenul de conştienţă, ci pe cel de
conştiinţă (GA 229, conferinţa din 12 octombrie 1923).
1

GA 130, în conferinţa din 18 decembrie 1912 Rudolf Steiner a
spus: „...în secolele VII şi VIII ... a existat o foarte însemnată
şcoală de iniţiere lângă Marea Neagră, în care a instruit Buddha,
el fiind atunci în corpul său spiritual”. Printre discipolii săi se
afla personalitatea care în viaţa următoare a fost Francisc din
Assisi. Mai târziu, în secolul al XVII-lea, Buddha a fost trimis
de Christian Rosenkreutz în zona spirituală a lui Marte pentru
a aduce pace acolo.
2

Metodic: concret-mental şi cu o conştienţă „devotată
frumuseţii Universului, părăsindu-ne pe noi înşine- şi
căutându-ne pe noi înşine” – vezi cuvintele din Calendarul
sufletesc, strofele 11-13.
3

În sensul acestui „părăsindu-ne pe noi înşine- şi căutându-ne
pe noi înşine”, în Calendarul sufletesc, strofa 12.
4

5

Calendarul sufletesc, strofa 10.

Rudolf Steiner, GA 229, 12.10. 1923. Acolo, ordinea cuvintelor
este rostită inversat – din perspectiva zeilor. Însă noi, oamenii,
simţim – percepem / ne clarificăm – mai întâi în înaintarea spre
perioada Sânzienelor; atunci poate ne criticăm propriile greşeli
(puse în evidenţă şi conduse de către fiinţele ierarhiilor din
lărgimi de spaţiu şi înalturi) pentru a realiza o slujire morală
corectă. În final, coborâm ceva spre Pământ – o variantă a
condensării substanţelor – din perspectiva fiinţelor omeneşti.
6

7

Vezi „Metodica plimbărilor inspirative”, Dirk Kruse.

Vezi referinţele definitorii ale zilelor acestea din strofele 16 şi
17 ale meditaţiilor Calendarului sufletesc.
8
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Calcarul şi viaţa
Conceptul terapeutic din
Sărurile de calcare nutritive 1 şi 2 de la Weleda
(AUFBAUKALK 1 UND 2 WELEDA)

Jean Chazarenc
Traducere: Daniela Lazăr

Articolul a apărut în „Forum Medical Weleda”, nr. 7/2002. Este util pentru o orientare generală, ce poate duce la
autoevaluarea propriei sănătăţi. O terapie temeinică însă necesită colaborarea cu medicul.

Edificarea ţesuturilor şi organelor tuturor fiinţelor vii este
rezultatul interacţiunii a două procese: cel de acumulare de
substanţă, pe de o parte, şi cel de structurare/diferenţiere,
pe de altă parte. În timpul dezvoltării embrionare,
organismul, la fel ca un sculptor, adună substanţă în diferite
locuri şi apoi o „sculptează”, pe ici pe colo, rezultând o
formă particulară. Echilibrul între aceste două procese este
variabil, în funcţie de etapa de dezvoltare, de organul avut
în vedere şi de stările patologice.

La embrion, făt şi chiar la copilul mic, procesul de
acumulare de substanţă predomină. La omul în vârstă
predomină procesul de structurare. Este suficient să ne
gândim la forma rotundă a obrăjorilor bebeluşului,
comparativ cu faţa brăzdată de riduri a bătrânului. În
momentul în care fiinţa umană vine pe Pământ şi vede
lumina zilei, elaborarea de substanţe este mult încetinită;
începe deja să îmbătrânească, adică începe să devină
conştient de lume şi de el însuşi. De fapt, structurarea şi
diferenţierea sunt direct corelate cu conştienţa, pe care o
permit să existe. Iar conştienţa este direct conectată cu
lumina, atât cea exterioară cât şi cea interioară. Există
următoarele expresii: „mi s-a aprins beculeţul!”, adică am
început să înţeleg, să fiu conştient, sau „mi s-a luminat
drumul”, adică am început să văd pe unde merg, să mă
orientez. Ştiinţa modernă cercetează mult prea puţin
procesul de devenire a luminii în fiinţa umană, excepţie
făcând fiziologia vederii şi metabolismul vitaminei D.

Deja în lumea minerală ne întâlnim cu proprietatea de a
absorbi şi de a elibera lumina, cum este cazul la fluor, fosfor
şi magneziu. Datorită acestei proprietăţi, substanţele
amintite îşi găsesc diferite aplicaţii practice. Magneziul îl
găsim încorporat în clorofilă. Acolo el integrează lumina,
care devine sursă a vieţii prin fotosinteză. Lumina

încorporată ţâşneşte în afară şi prin culorile luminoase ale
florilor.

Anumite animale sunt şi ele capabile de a emite lumină prin
fenomenul de fosforescenţă: licuricii, unii peşti de apă
adâncă. Ele sunt mărturia unei noi capacităţi de transformare
în interior a luminii, ce se traduce printr-o schiţă de
conştienţă, ce face ca animalul să fie diferit de plantă.

A deveni conştient de un lucru înseamnă a i te opune, a-l
întâlni, adică, într-o anumită măsură, a te lovi de el. Cu cât
o fiinţă este mai conştientă, cu atât ea trebuie să dezvolte
structuri mai solide, adică un schelet.

Observăm cum planta elaborează un schelet pornind de la
siliciul transparent pentru lumină şi din celuloza ce rezultă
din fotosinteză. Animalul şi omul îşi edifică un schelet
intern osificat. Să ne aducem aminte şi de etapa intermediară, deosebit de interesantă, şi anume cea de cartilagiu.
Osul este constituit, în afară de siliciu, din hidroxiapatit,
adică din elementele luminoase, fluor şi fosfor, pe de o parte
şi din elementul întunecat, terestru, calciul, pe de altă parte.

În dinte, procesul de mineralizare merge până la finalul său.
În dinte, fluorul se găseşte în concentraţie mare. Aici, forţa
durificatoare şi structurantă a luminii este mai importantă, pe
când osul, prin calcar, rămâne mai modelabil şi nu cade într-o
bună zi. Chiar dacă dintele merge aşa de departe în procesul
de mineralizare, nu înseamnă că el nu a trecut prin etape
intermediare plastice de elaborare şi rămâne capabil, în situaţii
patologice, să îşi piardă proprietăţile sale aparent definitive.

La aceste două nivele, dinte şi os, putem interveni prin
procese terapeutice în situaţii patologice. Printre alte
remedii, Sărurile calcare nutritive 1 şi 2 Weleda aduc în
această privinţă o contribuţie preţioasă. Acest medicament
a fost conceput de Rudolf Steiner după Primul Război
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Mondial, când a constatat stări avansate de denutriţie la
elevi de la prima Şcoală Waldorf, pe când îi însoţea pe
dascăli în etapa iniţială de formare a Şcolii. El a lucrat cu
ideea de a găsi un remediu care ar favoriza procesul de
nutriţie până adânc în os. Cu toate că noi trăim acum într-o
epocă în care fiecare mănâncă atunci când îi este foame şi
avem hrană din abundenţă, alimentaţia copilului mic este
adesea carenţată, datorită alimentelor rafinate (făinuri,
zahăr) şi a insuficienţei legumelor şi fructelor proaspete. O
lipsă reală de calciu în alimentaţie poate să fie compensată
printr-un aport medicamentos (Weleda Conchae 50%
Pulvis, de exemplu) sau printr-o schimbare de regim
alimentar. În ce priveşte Sărurile calcare nutritive 1 şi 2
Weleda, acţiunea lor se situează pe un alt nivel, şi anume,
ele sunt câteodată stimulatoare, altădată reglatoare în
întregul metabolism al calciului.

După cum bine ştim, necesarul zilnic de calciu la om variază
mult de-a lungul vieţii şi o susţinere complementară a
forţelor de construcţie este adesea necesară, mai ales în
perioadele de creştere şi de reconstrucţie intensă a corpului,
de exemplu: la copii în perioadele de apariţie a dinţilor, de
schimbare a dentiţiei şi în perioadele de osificare intensă a
scheletului sau la femeile însărcinate şi în perioada lor de
alăptare. Să vedem care este modul de acţiune al Sărurilor
calcare nutritive 1 şi 2 Weleda.

Compoziţia acestora are la bază conceptul conturat mai sus,
adică polaritatea dintre acumulare de substanţă, pe de o
parte, şi structurare, pe de altă parte. În plus, ele asociază
remedii de origine minerală, vegetală şi animală, ceea ce le
permite să susţină organismul în procesele de transformare
a substanţei şi a luminii, în raport cu diferitele regnuri ale
naturii. Acest medicament face parte dintre „remediile-tip”
din farmacopeea antroposofică. Scopul unui remediu-tip
este de a arăta organismului calea din fiziologie; el favorizează echilibrul fiziologic, chiar şi în situaţii patologice.
Face aceasta prin aceea că aduce împreună substanţe şi
procese analoge existente în natură.

Sărurile calcare nutritive 1 şi 2 Weleda sunt compuse din două
preparate, care au fiecare în compoziţie câte două componente.

Polul de structurare este reprezentat de Apatite
D5/Cucurbita, flos D2, adică Sărurile calcare nutritive 1.
Apatitul sau fluorofosfatul de calciu corespunde cu
elementul mineral principal din os şi dinte.

În frumoasa sa formă cristalizată, apatitul, care asociază
calcarul şi fosforul, este unul din componentele preparatului care se administrează
dimineaţa. Această substanţă
ţine cont de raportul omului cu
lumina, în care el trăieşte pe
parcursul zilei, prin simţurile şi
prin conştienţa sa. Obiectivul
apatitului este de a stimula
metabolismul calciului, în care
lumina joacă un rol determinant. După cum bine ştim, o
Apatit
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lumină insuficientă poate declanşa rahitismul la copii. Nu
este vorba aici de a administra organismului ca atare acest
oligoelement, ci, cu ajutorul lui, de a susţine procesul de
integrare a luminii în materie. Apatitul este un element
mineral, adică în el procesul a devenit materie. Pentru a-l
ridica la capacitatea de a susţine procesul de integrare a
luminii în materie în interiorul organismului uman, este
nevoie de a-l „deschide” prin mai multe etape de
dinamizare, până la D5 nu mai mult, pentru a rămâne totuşi
în domeniul metabolismului (dinamizări joase).

Componenta vegetală din acest preparat este floarea de
dovleac (sau bostan, ludaie), de un galben luminos, bogată
în fosfor, care este şi ea conectată cu procesul de
lumină/conştienţă.

La cucurbitacee, faza de floare
reprezintă un stadiu de concentrare/retracţie,
plasat
între stadiul de intensă proliferare a frunzelor (fotosinteză) şi stadiul de dilataţie
apoasă şi aeriană gigantică a
fructului. Această plantă
târâtoare renunţă la verticalitatea pe care i-o poate
Floare de dovleac
(Cucurbita Flos)
conferi lumina, pentru a
utiliza lumina în chimismul
substanţelor, mai ales în producerea de pigmenţi. Elementul
luminos/structurant, aflându-se în stare de proces în floare,
are nevoie aici de o dinamizare foarte joasă (D2). Acelaşi
element luminos/structurant se revelează mai târziu în
coaja solidă, bogată în siliciu şi în pulpa care abundă în
pigmenţi galben-portocalii, de la fruct.

Polar cu acestea, Sărurile calcare nutritive 2 se administrează seara, înainte de culcare. Găsim în acest preparat
asocierea dintre un mineral provenit din lumea animală,
calcarul din cochilia de stridie, şi o substanţă vegetală la fel
de bogată în calcar, scoarţa de stejar: Conchae/Quercus,
cortex D3.

Calcarul, sau carbonatul de calciu, este un element plastic
care se lasă dizolvat şi care fuge de lumină, pe care o
respinge; îl găsim în pământ şi, atunci când este descoperit,
el reflectă lumina solară într-o manieră orbitoare. Un mare
număr de specii animale se bazează tocmai pe calcar pentru
a-şi elabora un schelet intern. El este pentru fiinţa umană şi
pentru mamifere elementul nutritiv fundamental, care se
găseşte în alimentul de la
începutul vieţii: laptele.

Modul în care stridia, organism viu, utilizează substanţele
pentru a-şi edifica propria
structură ne poate ajuta să-i
înţelegem virtuţile terapeutice.
Acest animal marin de profunzime trăieşte în apropierea
malurilor, mai ales a malurilor

Cochilie de stridie

Medicină şi terapii

28 / Antroposoﬁa

stâncoase şi în apele liniştite. Cochiliile câtorva mii de
vlăstare de stridie cresc relativ repede, formând inele anuale
largi. După ce ajunge la o anumită mărime, animalul se
fixează pe subsolul stâncos şi colonii întregi formează
împreună ceea ce se cheamă un banc de stridii. Cochilia
ovală şi neregulată se îngroaşă cu trecerea anilor şi capătă
o culoare gri-verzuie, cu inele înguste şi tot mai şterse. Se
ridează, devine solzoasă şi capătă un aspect cornos. Dar sub
acest strat exterior puţin atractiv se găseşte substanţa albsidefie, formată din nenumărate plachete microscopice de
spat calcar. Stridia secretă în permanenţă acest carbonat de
calciu fin cristalizat şi îmbogăţeşte atât stratul cornos cât şi
pe cel interior fin al cochiliei. Aranjarea unică a plăcilor
calcare în stratul interior al cochiliei îi conferă luciul irizant
de sidef. În acest proces de formare, stridia îşi transformă
corpul, iniţial moale şi bogat în proteine (o substanţă vie),
într-o substanţă devitalizată şi mineralizată – carbonatul de
calciu din cochilia sa. Acest calcar provenit din viu, foarte
bine tolerat de către organismul uman, stimulează
metabolismul şi asimilarea calciului.

„Corespondentul patologic al procesului natural de formare
a cochiliei de stridie se poate observa mai ales în tulburările
de dezvoltare ale copilului, care constau într-un dezechilibru
între forţele de structurare-delimitare şi forţele de edificarecreştere. În timpul copilăriei, procesele neurosenzoriale
predomină în raport cu procesele metabolice şi ritmice, nu
numai în organizarea superioară ci în întregul organism.
Organismul copilului se comportă într-un fel ca un organ de
simţ şi, ca urmare, manifestă o tendinţă centrifugă marcantă
către mediul său înconjurător. Datorită acestui lucru,
organismul copilului este direct expus influenţelor
exterioare. În situaţia în care forţele sufletesc-spirituale sunt
în exces în sfera inferioară, metabolică, şi prin aceasta
agravează tendinţa centrifugă, forţele de structurare şi de
solidificare ce emană din polul superior, cefalic, sunt prea
slabe. Atunci, organismul copilului are tendinţa de a
dezvolta reacţii patologice de tip diateză exudativă sau
limfatică (alergii respiratorii, cutanate, creşterea polipilor,
transpiraţii nocturne abundente, ganglioni limfatici ce rămân
măriţi etc. – n.tr.). Copilul rămâne, pe de o parte, mult prea
mult sub influenţa lumii spirituale şi a forţelor formatoare
sufletesc-spirituale ale organismului superior, iar pe de altă
parte, el este mult prea mult legat de mediul înconjurător
prin forţele sufletesc-spirituale de percepţie ale organismului
său inferior. Conchae, procesul natural polar, opreşte
tendinţa centrifugă de deschidere şi de slăbire a structurii,
activă în organismul inferior, şi astfel ajută organismul să se
delimiteze în raport cu exteriorul. Pe de o parte, Conchae
preia conducerea forţelor centrifuge în exces şi, pe de altă
parte, are o acţiune structurantă şi de solidificare, prin
activitatea ei de sare calcară mineralizantă. Substanţă
animală la origine, Conchae are o afinitate particulară cu
organismul inferior şi median al omului, unde îşi poate
desfăşura forţele sale procesuale.” (Extras din Heilmittelfibel
zur anthroposophischen Medizin, Dr. Henning M. Schramm,
Scaffhausen, 1997, p. 424.)

Acelaşi element îl găsim în scoarţa de stejar (Quercus
robur), care, ca şi stridia, respinge calciul la periferie. Fiinţa
umană şi mamiferele adună calcarul către interior, ceea ce
le conferă o conştienţă „centrată”. Utilizarea unui calcar
vegetabilizat ajută procesele vitale să integreze elementul
mineral.

Găsim acest gest al carbonatului de calciu în tabloul
Calcarea carbonica din homeopatie: centrare pe sine şi pe
nevoile sale metabolice, ascuns într-o „cochilie” sufletească
şi fizică. Opus cu el, Phosphorus se pierde în lumina lumii
şi se demineralizează.

În concluzie, putem spune că această pereche de remedii
din Sărurile calcare nutritive 2 Weleda reprezintă polul
nocturn, inconştient, de aport de substanţă, de reconstrucţie
a ceea ce viaţa conştientă şi de percepţie a deconstruit. Ceea
ce peste zi a fost absorbit prin hrană, în timpul nopţii este
„încorporat”.

Astfel că, fără a risca să dezechilibrăm organismul către un
pol sau altul, asocierea Sărurilor calcare nutritive 1 şi 2
Weleda ne permite să acţionăm asupra formării şi
solidificării osului prin Sărurile calcare nutritive 1 Weleda
şi să stimulăm metabolismul şi asimilarea calciului prin
Sărurile calcare nutritive 2 Weleda. Întregul proces de
edificare şi de reconstrucţie a organismului este stimulat.
Rezultă un metabolism sănătos al calciului, foarte important
în perioadele în care echilibrul nutritiv este ameninţat, cum
ar fi: sarcina, alăptarea, primii ani de viaţă ai copilului,
schimbarea dentiţiei, pubertatea, bătrâneţea, convalescenţa,
consolidarea fracturilor osoase, tendinţa la carii dentare. Pe
lângă alte remedii, Sărurile calcare nutritive 1 şi 2 Weleda
sunt recomandate şi în afecţiuni reumatismale, unghii
casante, stări de oboseală sau în anumite alergii alimentare.

Până în ziua de azi, nu a fost observat niciun efect secundar
şi nu s-au produs agravări prin administrare excesivă sau
la constituţiile particulare, sensibile la Conchae. Acest dublu
preparat pe bază de calcar nu se adresează numai tipurilor
specifice Calcarea, descrise de homeopatie, ci este de uz
general.

Stejar

