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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της τελευταίας του επίσκεψης στη 
Μεγάλη Βρετανία ο Dr Steiner έδωσε το 1924 μια σειρά δι-
αλέξεων από τις 11 έως και τις 22 Αυγούστου, σ’ ένα θερινό 
σχολείο στο Torquay στο Devon που την οργάνωσε η Αν-
θρωποσοφική κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας. Οι διαλέ-
ξεις δόθηκαν σε τρεις ενότητες, και κάθε μια μεταφράστηκε 
αμέσως στα αγγλικά από το George Adams. Εδώ ωστόσο θα 
πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Steiner συνεχώς τόνιζε το γεγονός 
ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των γραπτών του έργων και των 
προφορικών διαλέξεων που έδινε, καθώς η προφορική επικοι-
νωνία δεν προοριζόταν για να γίνει γραπτή.

Όπως η κύρια σειρά διαλέξεων, έτσι δόθηκαν διαλέξεις 
στο Torquay και στο Λονδίνο ειδικά για τα μέλη της ανθρω-
ποσοφικής κοινότητας. Αυτές οι διαλέξεις εκδόθηκαν με το 
τίτλο: Cosmic Christianity and the Impulse of Michael. Karma 
in the life of Individuals and in the Evolution of the World.

Ο Dr Steiner έδωσε επίσης μια σειρά διαλέξεων σε δα-
σκάλους οι οποίοι σύντομα ίδρυσαν το πρώτο σχολείο στην 
Αγγλία (το σημερινό Michael Hall στο Forest Row στο ανα-
τολικό Sussex), βασιζόμενοι στις αρχές εκπαίδευσης που ο 
ίδιος εγκαινίασε. Αυτές οι διαλέξεις έχουν εκδοθεί σε ένα τόμο 
με το τίτλο: The Kingdom of Childhood. 

Επίσης στο Torquay και στο Λονδίνο δόθηκαν κάποιες 
παραστάσεις ευρυθμίας από καλλιτέχνες του Goetheanum 
και πριν φύγει ο Dr Steiner από την Αγγλία έδωσε ακόμη δυο 
διαλέξεις στο Λονδίνο σε ιατρούς και φοιτητές της ιατρικής 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
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και μια δημόσια διάλεξη για τις πνευματικές αξίες στην εκ-
παίδευση. 

Στη αυτή τη σειρά διαλέξεων ο Dr Steiner πραγματεύ-
εται τις θεμελιώδεις πτυχές της ανθρώπινης συνείδησης και 
τις μεθόδους εξέτασης των πνευματικών πεδίων που περιβάλ-
λουν και διαπερνούν τον φυσικό αισθησιοκεντρικό μας κόσμο. 
Περιγράφει πως η σχέση μας με τους ανώτερους κόσμους κα-
θορίζεται από τη φυσική και την ψυχική μας ιδιοσυγκρασία, 
αναφέροντας τον τρόπο που οι Χαλδαίοι στην αρχαιότητα της 
μέσης ανατολής έβλεπαν, σκέφτονταν και ένιωθαν το πνευμα-
τικό κόσμο σε σύγκριση με τη δική μας προοπτική.

Συνεχίζει περιγράφοντας τις αλλαγές που έλαβαν χώρα 
στην εξελικτική πορεία του χρόνου από εκείνη τη περίοδο και 
πώς άλλαξαν ανάλογα οι προσεγγίσεις στο πνευματικό, φέρ-
νοντάς μας τελικά στη σημερινή περίοδο που χαρακτηρίζεται 
από την εμφάνιση και την ανάπτυξη της συνειδητής ψυχής 
από τις αρχές του 15ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα από την 
αρχή της εποχής του Μιχαήλ το 1879 με τις ισχυρές της ηλι-
ακές επιρροές. 

Περιγράφει τη σημαντικότητα της χρήσης των δικών 
μας ανεξάρτητων ψυχικών δυνάμεων, των ηλιακών μας δυ-
νάμεων και της δικής μας ψυχικής συνείδησης, προκειμένου 
να αναπτύξουμε τις ικανότητες με τις οποίες συνειδητά θα 
μπορέσουμε να ανυψωθούμε στα υψηλότερα πεδία γνώσης, 
τους πνευματικούς κόσμους. Τονίζει τη σημαντικότητα των 
ασκήσεων αυτοσυγκέντρωσης και στοχασμού (όπως αυτές 
περιγράφονται στο βιβλίο του με τίτλο: Πώς αποκτώνται οι 
γνώσεις ανωτέρων κόσμων) προκειμένου να δώσουμε κανονι-
κότητα και ισορροπία στην ανάπτυξη του πνέυματος και των 
εσωτερικών ψυχικών οργάνων, τα οποία είναι απαραίτητα για 
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να αντιληφθούμε τους ανώτερους κόσμους με ορθό και υγιή 
τρόπο. 

Σε αντίθεση επισημαίνει τους κινδύνους από την οπι-
σθοχώρηση σε παλαιότερες μεθόδους συνείδησης, (σεληνια-
κές καταστάσεις συνείδησης), όπου το ανθρώπινο ον (όπως 
και η σελήνη) προσφέρεται παθητικά ως ανακλαστήρας σε 
άλλες μορφές συνείδησης. Τέτοιου είδους καταστάσεις μπο-
ρούμε να βρούμε σε πράγματα όπως ο Μεντιουμισμός, ο 
Υπνωτισμός, η Υπνοβασία και σε κάθε κατάσταση όπου η 
κυριαρχία πάνω στη ψυχή κάποιου διακυβεύεται για χάρη 
της βίωσης ψυχικών/πνευματικών φαινομένων. Τονίζει ότι 
τέτοιες δραστηριότητες, εκτός από την παροχή αναξιόπιστων 
γνώσεων επιπλέον προσκαλούν τις δραστηριότητες όντων 
που αντιτίθενται ενεργά στις ηλιακές δυνάμεις του Μιχαήλ 
που αυτή τη στιγμή διατίθενται στην ανθρωπότητα και που η 
ανθρωπότητα τις χρειάζεται για την υγιή της εξέλιξη. 

Εκδόσεις Etra
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ΕΣΕΙΣ που αποφασίσατε να μελετήσετε το παρόν βιβλίο, θα 
πρέπει να ξέρετε ότι το έργο αυτό θα κατανοηθεί σωστά, αν 
έχετε μελετήσει άλλα βασικά έργα του R. Steiner και ειδικά 
το «Απόκρυφη Επιστήμη». Πολλούς θα βοηθήσουν επίσης 
τα έργα του ιδίου: «Θεοσοφία» και «Κοσμική μνήμη». Οι 
απόψεις αυτές και το παρόν βιβλίο στηρίζονται σε πνευματική 
έρευνα και συνιστούν τη λεγόμενη πνευματική επιστήμη. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ως εισαγωγή     σελίδα 13

Διάλεξη 1η : Η φύση είναι η μεγάλη ψευδαίσθηση. «Γνώρισε 
τον εαυτό σου». Γιατί Ερευνούμε τελικά για κάτι πνευματικό; 
Οι αληθινοί δρόμοι προς την πραγματική πνευματική γνώση. 
Η γνώση του κόσμου στην ολότητά του με πνευματική θέαση 
μέσα στις φυσικές πραγματικότητες.
Torquay - 11 Αυγούστου 1924    σελίδα 17

Διάλεξη 2η : Οι τρεις κόσμοι και οι αντανακλάσεις τους. Συ-
νειδησιακές διαφορές της παλιάς και της νεότερης εποχής. Η 
φυσική δημιουργική φαντασία του σημερινού ονείρου. Περαι-
τέρω ενδυνάμωση της ψυχικής ζωής.
Torquay  - 12 Αυγούστου 1924    σελίδα 39

Διάλεξη 3η : Μορφή (σχήμα) του ορυκτού στοιχείου σε συ-
σχετισμό με τις συνειδησιακές καταστάσεις του ανθρώπου. Το 
ον των κρυσταλλοποιημενων ορυκτών. Υλικότητα και μεταλ-
λικότητα του ορυκτού κόσμου. Από τη συνείδηση χώρου στη 
συνείδηση χρόνου. 
Torquay  - 13 Αυγούστου 1924   σελίδα 67

Διάλεξη 4η : Το μυστικό της έρευνας άλλων κόσμων με τη 
μεταμόρφωση της συνείδησης.Η σχέση της μεταλλικότητας 
με άλλες συνειδησιακές καταστάσεις του ανθρώπου. Διαφο-
ροποιήσεις της τοποθέτησης του ανθρώπου προς τη γνώση 
στην πορεία της ιστορίας.
Torquay  - 14 Αυγούστου 1924   σελίδα 95

Διάλεξη 5η : Η εσωτερική ζωογόνηση της ψυχής με τις ιδιό-
τητες του μεταλλικού. Η χάλκινη κατάσταση του ανθρώπου. 
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Το μυστήριο του υδραργύρου. Το μυστήριο του αργύρου.
Torquay  - 15 Αυγούστου 1924   σελίδα123

Διάλεξη 6η : Γνώσεις μύησης.  Η εγρήγορση της ημέρας και 
η ονειρική συνείδηση. Οι ηλικίες ως αντιληπτικά όργανα.  Οι 
αλληλοδιεισδυόμενες σφαίρες άστρων.
Torquay  - 16 Αυγούστου 1924   σελίδα 151

Διάλεξη 7η : Γνώση των άστρων. Τα πνευματικά υπόβαθρα 
του ιστορικού γίγνεσθαι της ανθρωπότητας και οι διαφορο-
ποιήσεις τους. Σεληνιακές οντότητες.  Οι φύσεις των διάμε-
σων (μέντιουμ) και οι  ακτινοβολίες τους.
Torquay  - 18 Αυγούστου 1924   σελίδα 179

Διάλεξη 8η : Δυνατότητες παραπλανήσεων στην πνευματι-
κή έρευνα. Αριμανικά στοιχειακά όντα. Δαιμονισμός. Το εσω-
τερικό μυστήριο της ύπαρξης του διάμεσου. 
Torquay  - 19 Αυγούστου 1924   σελίδα 207

Διάλεξη 9η : Ανώμαλοι δρόμοι στον πνευματικό κόσμο και η 
μεταμόρφωσή τους. Η χρήση φυσικοεπιστημονικών σκέψεων 
για τον δρόμο γνώσης. Το ξεπέρασμα της γελοιογραφίας των 
φυσικοεπιστημονικών μεθόδων για την έρευνα των διάμεσων 
και της υπνοβασίας. Η τέχνη ως γέφυρα από την ύλη προς το 
πνεύμα.
Torquay  - 20 Αυγούστου 1924   σελίδα 233

Διάλεξη 10η : Επιρροές του εξωγήινου κόσμου στην ανθρώ-
πινη συνείδηση.  Ηλιακές και σεληνιακές επιδράσεις. Η ζω-
ντανή σύλληψη της σεληνιακής σφαίρας ως αφετηρίας ενός 
δρόμου μύησης. Η κατανόηση της ανθρώπινης οργάνωσης σε 
οπτασίες (Imaginationen).
Torquay  - 21 Αυγούστου 1924   σελίδα 259

Διάλεξη 11η : Τι γίνεται με την κατανόηση της πνευματι-
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κής έρευνας; Δύο δυνατότητες έρευνας.  Γέννηση και θάνατος 
και το κακό. Η αποκάλυψη του ουράνιου κόσμου στον γήινο 
μέσω της τέχνης.
Torquay  - 22 Αυγούστου 1924   σελίδα 285

Υποδείξεις  (επεξηγήσεις)    σελίδα 309                     

Εκδόσεις άπαντων      σελίδα 315  

Σύντομο βιογραφικό του R. Steiner  σελίδα 320
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ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ οι φίλοι της ανθρωποσοφικής κίνησης 
στην Αγγλία οργάνωσαν στο Torquay, στην νοτιοδυτική αγ-
γλική ακτή τα θερινά σεμινάρια. Ο Mr. Dunlop, ο ευαισθη-
τοποιημένος ανθρωπόσοφος με το βλέμμα προς δύο στόχους, 
και η Mrs. Merry, η ακούραστη συνεργάτισσα αφιερωμένη με 
αγάπη στην κίνηση, συνεργαζόμενοι και οι δύο με τους άλ-
λους φίλους είναι αυτοί που έκαναν την περισσότερη εργασία 
για να πραγματοποιηθούν αυτά τα σεμινάρια.

Η εργασία περιλαμβάνει ένα εν εξελίξει σεμινάριο για τα 
μέλη και φίλους της ανθρωποσοφίας, το οποίο δίνω τα πρωινά 
και για το επιθυμητό θέμα: «Οι αληθινοί και οι λανθασμέ-
νοι δρόμοι της πνευματικής έρευνας». Ένα σεμινάριο για το 
διδακτικό προσωπικό για το ιδρυόμενο με ανθρωποσοφικό 
πνεύμα σχολείο. Αυτό λαμβάνει χώρα τις πρώτες απογευμα-
τινές ώρες. Πέντε παραστάσεις Ευρυθμίας, οι οποίες καθοδη-
γούνται από την Μαρία Στάινερ, η οποία κάνει και την απαγ-
γελία. Μετά υπάρχουν διαλέξεις για μέλη και συνεργασίες. 
Επιπλέον δίδονται οι διαλέξεις του Dr. v. Baravalles . . .

Η μετάφραση των διαλέξεων που δίνω εγώ σε γερμα-
νική γλώσσα γίνονται με μεγάλη αυτοθυσία από τον Mr. 
Kaufmann.

Στις πρωινές διαλέξεις προσπαθώ να δείξω τους δρόμους 
της ανθρώπινης ψυχής στις διαφορετικές συνειδησιακές κα-

Από το «θερινό μας σεμινάριο στο Torquay»
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ταστάσεις, μέσω των οποίων αποκαλύπτονται τα διάφορα πε-
δία του κόσμου που είναι κρυμμένα στη συνήθη συνείδηση. 
Αρχικά παρουσίασα ποιες αλλαγές πέρασε η συνειδησιακή 
διάθεση του ανθρώπου στην πορεία της ιστορικής εξέλιξης. 
Γι αυτό το θέμα διάλεξα δύο παραδείγματα: Τους παλιούς 
Χαλδαίους και τους δασκάλους της σχολής του Chartres τον 
Μεσαίωνα. Στους Χαλδαίους υπάρχει μια ορατικοτήτα, η 
οποία αντιλαμβάνεται ακόμη στην αισθητηριακή φανέρωση 
και το πνευματικό. Σε αυτούς δεν υπάρχει ακόμη η ξύπνια συ-
νείδηση που στηρίζεται σε σκέψεις, την οποία έχει η σημερι-
νή ανθρωπότητα, αλλά μία τέτοια, η οποία βλέπει σε εικόνες 
στο αισθητηριακό συγχρόνως και το πνευματικό. Γι αυτό σε 
αυτούς ο ύπνος χωρίς όνειρα δεν μένει στη λήθη, συλλογίζο-
νται πάνω σε αυτό και αντιλαμβάνονται έτσι το πνευματικό, 
το οποίο ανήκει στον άνθρωπο πριν από τη γέννηση και μετά 
από τον θάνατο. Οι δάσκαλοι από το Chartres μιλούν μέσα 
από την συνείδησή τους, την οποία δεν έχουν πλέον πλήρως 
ανεπτυγμένη από τη «φύση» αλλά την έχουν παραλάβει πα-
ραδοσιακά ως προς το περιεχόμενό της. Όσα περιέχει αυτή 
η παλιά συνείδηση δεν τα αντιλαμβάνονται έτσι όπως ο ση-
μερινός άνθρωπος σαν ένα σύνολο φυσικών νόμων αλλά σαν 
να προέρχονται από ένα ζωντανό ον, το οποίο είναι ζωντανά 
ενεργό και παράγει τα φαινόμενα της φύσης. Η θέαση αυ-
τού του ζωντανού όντος, το οποίο καταλάμβανε κάποτε τον 
άνθρωπο, έχει χαθεί και έχει εξαλειφθεί έτσι και η ικανότητα 
μνήμης για τα βιώματα του ύπνου χωρίς όνειρα. Μετά προχώ-
ρησα στο να δείξω πώς ο άνθρωπος παράγει μέσα του τις δι-
αφορετικές καταστάσεις συνείδησης και πώς έτσι φθάνει στη 
γνώση όσων επικρατούν πνευματικά στα επίπεδα ανθρώπου, 
ζώου, φυτών και ορυκτών. Περιέγραψα την πνευματική συ-
νάφεια των διαφόρων μετάλλων  και τη σχέση τους στην ανά-


