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Ο RUDOLF STEINER στα τελευταία χρόνια της ζωής του, 
στις αρχές του 1920, παρέδωσε στους Ευρωπαίους ιατρούς τις 
ιδέες και τις πρακτικές της ανθρωποσοφικής προσέγγισης της 
Δυτικής ιατρικής. Ωστόσο ο R.Steiner δεν ανακάλυψε την 
ανθρωποσοφική ιατρική προς το τέλος της ζωής του. Σε μια 
διάλεξη που απευθυνόταν σε ιατρούς (στο Penmaenmawr, 
στη βόρεια Ουαλία τον Αύγουστο του 1923) ανέφερε το 
εξής: «Την πρώτη σύλληψη αυτού που σας αναπτύσσω κά-
πως συνοπτικά σήμερα εδώ, την είχα πριν από 35 χρόνια». 
Αλλά όταν βρίσκεσαι μεταξύ του υπερ-αισθητού κόσμου και 
της ανθρωπότητας, ο συγχρονισμός αποτελεί ένα σημαντι-
κό εργαλείο. Έτσι  αντιλαμβανόμαστε οτι το 1888 δεν ήταν 
κατάλληλη εποχή για να απορροφηθεί επαρκώς η ιδέα της 
ανθρωποσοφικής ιατρικής. Εκπαιδευμένος επιστημονικά και 
μαθημένος να εφαρμόζει την επιστημονική μέθοδο σε όλες 
τις πνευματικές και κοσμικές του προσεγγίσεις, ο R.Steiner 
έλεγε στο ακροατήριό του ότι υπήρχε ακόμη ένας λόγος που 
περίμενε για να μεταφέρει τη γνώση αυτή. Ήθελε πριν μπει 
στη διαδικασία να παρουσιάσει δημόσια το μοντέλο της αν-
θρωποσοφικής ιατρικής, να «απορροφήσει και να ελέγξει 
επαρκώς και λεπτομερώς τη σύγχρονη αποδεκτή επιστήμη». 
Συχνά τόνιζε: «Σίγουρα δεν σκοπεύουμε να εργαστούμε με 
ερασιτεχνικό ή αντιεπιστημονικό τρόπο. Το έργο μας είναι 
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επαγγελματικό και δεν σκοπεύουμε να μειώσουμε τη σύγχρο-
νη ιατρική αλλά αντίθετα, να την επεκτείνουμε ».  
Κατά μία έννοια ο R.Steiner έπρεπε να περιμένει τουλάχιστον 
112 χρόνια μέχρι οι γνώσεις του (για τις σχέσεις του σύμπα-
ντος και του ανθρώπου) να ριζώσουν σε αυτό που αποτέλεσε 
αργότερα τον πυρήνα της Δυτικής ιατρικής. Στην Ευρώπη 
τη δεκαετία του ‘90 ο ιατρικός πλουραλισμός καθόρισε το 
μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Ωστόσο στην Αμερική τα 
πράγματα δεν είχαν την ίδια εξέλιξη, καθώς είχε επικρατήσει 
μια σύγκρουση μεταξύ της συμβατικής και της εναλλακτικής 
ιατρικής. Όμως κάποιοι ιατροί που είχαν εκπαιδευτεί με τον 
συμβατικό τρόπο επιθυμούσαν να δημιουργήσουν μια μετά-
βαση από την αλλοπαθητική ορθόδοξη ιατρική στην εναλλα-
κτική. Για να το πετύχουν αυτό, απέκτησαν ηγετικές θέσεις 
και αναγνωρισιμότητα στο αντικείμενό τους. Δυο χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα είναι ο Deepak Chopra M.D και ο 
Andrew Weil M.D που ενώ είναι συμβατικοί αλλοπαθητικοί 
ιατροί συνηγόρησαν υπέρ της εναλλακτικής ιατρικής. Αν υπο-
θέταμε ότι βρισκόταν σήμερα μαζί μας ο R.Steiner και ήταν 
ένας αμερικάνος ιατρός, θα εκμεταλλευόταν άραγε μια τέτοια 
ευκαιρία για να γίνει ένας γκουρού της ιατρικής; Γνωρίζου-
με ότι ο Steiner δεν θα είχε ασχοληθεί καθόλου με αυτό το 
στάτους αναγνωρισιμότητας. Ωστόσο στο δικό του μοντέλο 
ιατρικής θα μπορούσαμε να βρούμε τα κλειδιά για την ανά-
πτυξη στην επόμενη φάση της Δυτικής ιατρικής, εφόσον εκεί-
νη βέβαια υιοθετούσε ένα νέο χαρακτήρα, έναν θεραπευτικό 
χαρακτήρα  αντί του ανακουφιστικού χαρακτήρα που διατη-
ρεί μέχρι και σήμερα. 
Σήμερα λοιπόν σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τα ιατρικά και 
κοινωνικά δεδομένα της ανθρωπότητας, σε μια εποχή που 
σύντομα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ενα ακόμη πιο τε-
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χνοκρατικό μοντέλο ιατρικής προσέγγισης, είναι ανάγκη να 
λάβουμε υπόψη μας και το μοντέλο της ανθρωποσοφικής ια-
τρικής προσέγγισης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη ιατρική γνώση και πρα-
κτική, και έχοντας εντρυφήσει σε βάθος τόσο σε αλχημικές 
και φυσιοπαθητικές προσεγγίσεις όσο και σε προσεγγίσεις 
του Παράκελσου, καθώς και στην ομοιοπαθητική, την αρω-
ματοθεραπεία και άλλες «εναλλακτικές» θεραπείες, ο Steiner 
αποδεικνύει, με βάση τις δικές του έρευνες, πως μια ολιστι-
κή προσέγγιση στην ιατρική επιστήμη είναι κάτι το εφικτό – 
προκειμένου να αντιληφθεί τον άνθρωπο ως ένα ον με σώμα, 
ψυχή και πνεύμα, ως έναν μικρόκοσμο μέσα στο μακρόκοσμο, 
ως καθρέφτη της γης και του ουρανού.
Διαβάζοντας αυτόν τον τόμο θα προσέξουμε ότι τόσο ο εν-
θουσιασμός όσο και η εξοικείωση του Steiner με το αντικεί-
μενο αυτό, είναι εμφανής. Ο πλούτος των ιδεών και το φάσμα 
των θεμάτων είναι εξαιρετικά ποιοτικά.

Αθήνα 2018
Γεράσιμος Κατραμάδος
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ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

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 όπως τα :  
«Απόκρυφη Επιστήμη», «Θεοσοφία», «Κοσμική μνή-
μη» και «Εισαγωγή στην Ανθρωποσοφική Ίατρική - Α 
τόμος (GA 312) » . Οι απόψεις αυτές και το παρόν βιβλίο 
στηρίζονται σε πνευματική έρευνα και συνιστούν τη λεγόμε-
νη πνευματική επιστήμη. 

Επίσης θα πρέπει να σημειώσω ότι για τη μετάφραση στα ελ-
ληνικά χρησιμοποιήσα τα εξειδικευμένα γλωσσάρια για την 
ανθρωποσοφική ορολογία των : Paul Kipfer & Evelyn F. 
Capel και της Anna R. Meuss (Extended glossary). 
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ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ απόσπασμα προέρχεται από δύο διαλέξεις 
του Δρ Στάινερ που έδωσε στο Λονδίνο με θέμα «Ανθρωπο-
σοφική Ιατρική Έρευνα» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ει-
σαγωγή.

«Περίπου τρεις χιλιάδες χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια 
της άνθησης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, υπήρχαν 
σχολές που ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν 
σήμερα. Η βάση αυτών των αρχαίων σχολών, συνίστατο στην 
πεποίθηση ότι ο άνθρωπος έπρεπε πρώτα απ’ όλα να αναπτύ-
ξει νέες δυνατότητες στην ψυχή του, πριν καταστεί ικανός να 
φτάσει στην αληθινή γνώση σχετικά με την ανθρωπότητα. 
Στα μυστήρια (τις πνευματικές βάσεις από τις οποίες προέ-
κυψαν όλες οι μορφές μάθησης), οφείλεται το γεγονός ότι σε 
αυτούς τους αρχαίους χρόνους, οι πιο πρωτόγονες ψυχικές 
δυνατότητες δεν έρεπαν προς το ονειρικό και το οραματικό.

Αυτή η κατάσταση έφτασε σε ένα τέλος λίγο πολύ ταυτό-
χρονα με την ίδρυση των Πανεπιστημίων μας - κατά το δωδέ-
κατο, δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο αιώνα. Από εκείνη την 
περίοδο προσεγγίζουμε μόνο με τον ορθολογιστικό τρόπο. Ο 
ορθολογισμός οδηγεί αφενός σε μια ισχυρή λογική, και αφε-
τέρου σε καθαρό υλισμό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
αιώνων έχει συσσωρευτεί ένα τεράστιο απόθεμα εξωτερικής 
γνώσης στους τομείς της βιολογίας, της φυσιολογίας, και άλ-
λους κλάδους της έρευνας που είναι εισαγωγικοί για τη με-
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λέτη της ιατρικής. Πράγματι, υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος 
παρατηρήσεων από το οποίο μπορούμε ακόμη να αντλήσουμε 
ανυπολόγιστο αριθμό γνώσεων και πληροφοριών. 

Αλλά κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων, όλες αυτές 
οι γνώσεις που συνδέονται με τον άνθρωπο και θα μπορού-
σαν να αποκτηθούν μόνο με την πνευματική όραση, έσβησαν 
εντελώς και εξαφανίστηκαν.

Συνεπώς, έχει καταστεί πραγματικά αδύνατο να ερευνη-
θεί η αληθινή φύση της υγείας και της ασθένειας.

Προκειμένου να δώσω περισσότερη έμφαση σε αυτή μου 
τη παρατήρηση, μπορώ να αναφέρω ότι ακόμα και αυτή τη 
στιγμή (σύμφωνα με τις περιγραφές που δίνονται στα βιβλία 
μου), είναι δυνατόν να αυξηθούν οι δυνατότητες της ψυχής, 
έτσι ώστε η πνευματική φύση του ανθρώπου να μπορεί να δι-
ακρίνεται σαφώς από τη φυσική. Αυτό το πνευματικό μέρος 
του ανθρώπου, για τον πνευματικό παρατηρητή, είναι τόσο 
ορατό όσο το φυσικό μέρος είναι ορατό για τον άνθρωπο που 
παρατηρεί με τις εξωτερικές του αισθήσεις. Ωστόσο, υπάρχει 
διαφορά, καθώς οι συνήθεις αισθήσεις μας συνεργάζονταν 
και συνεργάζονται με τον σωματικό μας οργανισμό χωρίς να 
είναι απαραίτητη η δική μας επέμβαση, ενώ στην περίπτω-
ση της ανάπτυξης των οργάνων της πνευματικής όρασης θα 
χρειαστεί νε επέμβουμε εμείς για να συμβεί.»

Rudolf Steiner, Λονδίνο 1924
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«Τα αποτελέσματα του ανθρωποσοφικού μου έργου είναι διαθέ-
σιμα κατά πρώτον στα βιβλία που διατίθονται δημόσια στο κοινό 
και κατά δεύτερον σε έναν μεγάλο αριθμό από σειρές διαλέξεων 
που αρχικά υφίσταντο ως ιδιωτικές εκδόσεις και δίδοναν μόνο 
σε μέλη της Ανθρωποσοφικής κοινότητας. Οι σειρές διαλέξεων 
συνίστανται από (λίγο-πολύ) ακριβείς σημειώσεις που λήφθη-
καν κατά τη ροή των διαλέξεών μου, τις οποίες λόγω έλλειψης 
χρόνου δεν μπόρεσα να διορθώσω. Θα προτιμούσα το προφορι-
κό μου έργο να παραμείνει στον προφορικό λόγο αλλά τα μέλη 
επιθυμούσαν να έχουν τις σειρές διαλέξεων σε έντυπη μορφή ως 
ιδιωτική κυκλοφορία. Και έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι σειρές 
διαλέξεων. Εάν μπορούσα θα διόρθωνα τον περιορισμό «μόνο 
για μέλη» που έτσι κι αλλιώς ήταν περιττός εξαρχής. Στην πραγ-
ματικότητα ο περιορισμός αυτός καταργήθηκε εδώ και ένα χρό-
νο.
Στην αυτοβιογραφία μου είναι απαραίτητο να αναφερθώ για το 
πώς -τα βιβλία μου για το πλατύ κοινό από τη μια και οι ιδιωτι-
κής χρήσης έντυπες σειρές διαλέξεων από την άλλη – ανήκουν σε 
αυτό που ανέπτυξα διεξοδικά ως ανθρωποσοφία.  
Κάποιος που επιθυμεί να εντοπίσει την εσωτερική μου πάλη και 
την προσπάθεια να παρουσιάσω την ανθρωποσοφία με κατάλλη-
λο τρόπο για να απορροφηθεί από τη σύγχρονη συνείδηση, θα 
πρέπει να ανατρέξει στα γραπτά μου κείμενα τα οποία εκδόθηκαν 
για το πλατύ κοινό. Σε αυτά προσδιορίζω τη θέση μου σε σχέση 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
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με το σύγχρονο φιλοσοφικό αγώνα. Τα κείμενα αυτά περιέχουν 
εκείνο που από την πνευματική μου οπτική γωνία προσδιορίστη-
κε με μεγαλύτερη σαφήνεια ως το ανθρωποσοφικό «οικοδόμη-
μα» (σαφώς ημιτελές από πολλές πλευρές).
Ωστόσο προκύπτει ακόμη μια απαίτηση, διαφορετική από εκεί-
νη του να παραμελήσω την ανθρωποσοφία και να αφιερωθώ στα 
προβλήματα που συνδέονται άμεσα με τους μεταδιδόμενους πα-
ράγοντες από τον πνευματικό κόσμο προς το σύγχρονο πολιτι-
σμό. Αυτή η απαίτηση είναι η πλήρης επαφή με την εσωτερική 
ανάγκη και την πνευματική λαχτάρα των μελών.
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η απαίτηση να ερμηνευτούν τα Ευαγγέ-
λια και η Αγία γραφή (σε γενικές γραμμές) υπό το φως της αν-
θρωποσοφίας. Τα μέλη ζητούσαν σειρές διαλέξεων σχετικά με τις 
αποκαλύψεις που έχουν απονεμηθεί στην ανθρωπότητα. 
Για την επίτευξη της ανάγκης αυτής (μέσω σειράς κλειστών δι-
αλέξεων), προέκυψε ακόμη ένας παράγοντας: Σε αυτές τις δια-
λέξεις μπορούσαν να παρευρίσκοντο μόνο τα μέλη. Τα μέλη ήταν 
εξοικειωμένα με το βασικό περιεχόμενο της ανθρωποσοφίας. 
Μπορούσα να τους αντιμετωπίσω ως προχωρημένους στην αν-
θρωποσοφική γνώση. Η προσέγγιση που υιοθέτησα σε αυτές τις 
διαλέξεις δεν ήταν καθόλου κατάλληλη για τις γραπτές εργασίες 
που εξαρχής προορίζονταν για το πλατύ κοινό. 
Σε αυτούς τους «κλειστούς» κύκλους μπορούσα να εκφραστώ 
με τέτοιο τρόπο που θα ήμουν υποχρεωμένος να τροποποιήσω 
αυτό που αρχικά είχε σχεδιαστεί για το πλατύ κοινό.
Έτσι στην πραγματικότητα οι εκδόσεις για το κοινό και οι ιδιω-
τικές εκδόσεις, είναι δυο διαφορετικά πράγματα, βασισμένα σε 
διαφορετικές βάσεις. Τα γραπτά κείμενα που προορίζονται για 
το κοινό αποτελούν το άμεσο αποτέλεσμα της εσωτερικής πάλης 
και του μόχθου μου, ενώ τα γραπτά κείμενα που είναι «σε κλει-
στό κύκλο»  περιέχουν την εσωτερική πάλη και το μόχθο των 
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μελών. Οι εσωτερικές ανάγκες των μελών και ο τρόπος που τις 
βίωσα, καθόρισαν τη μορφή των διαλέξεων. 
Ωστόσο ποτέ δεν ειπώθηκε ότι η ανάπτυξη του περιεχομένου 
της ανθρωποσοφίας δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα μόνο 
της δικής μου άμεσης εμπειρίας. Ποτέ δεν έγινε αναφορά για τις 
παραχωρήσεις στις προκαταλήψεις ή τις προτιμήσεις των μελών. 
Όποιος διαβάσει αυτές τις ιδιωτικές (σε έντυπη μορφή) διαλέ-
ξεις μπορεί να τις εκλάβει ως αντιπροσωπευτικές της ανθρωπο-
σοφίας με την ακριβή έννοια. Έτσι χωρίς κανένα δισταγμό (όταν 
τα παράπονα άρχισαν να πληθαίνουν) το υλικό αυτό άρχισε να 
κυκλοφορεί και εκτός του κλειστού κύκλου των μελών. Ωστόσο 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάποια ελαττωματικά σημεία σε 
αυτές τις διαλέξεις δεν πέρασαν από τη δική μου διόρθωση. Σα-
φώς μπορεί να παραχωρηθεί το δικαίωμα για την άσκηση κριτι-
κής σε αυτό το υλικό μόνο από εκείνον που διαθέτει τις βασικές 
προϋποθέσεις. Αυτός που θα ασκήσει τη κριτική θα πρέπει να 
γνωρίζει τουλάχιστον τα βασικά, δηλαδή τη γνώση του ανθρώ-
πινου όντος και του σύμπαντος (εφόσον αυτά παρουσιάζονται 
κάτω από το πρίσμα της ανθρωποσοφίας) καθώς επίσης και τη 
γνώση της ανθρωποσοφικής ιστορίας όπως έχει μεταδοθεί από 
τον πνευματικό κόσμο.»

Απόσπασμα από το βιβλίο “Rudolf Steiner, An Autobiography”, 
κεφάλαιο 35, σελ. 386-388, δεύτερη έκδοση, 1980 – Steiner-
books, Νέα Υόρκη.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ / (GA 313)

1η Διάλεξη : Τα ανώτερα μέλη του ανθρώπινου όντος και οι επι-
δράσεις των ουσιών (σε κατάσταση ασθένειας και υγείας) πάνω 
στο φυσικό σώμα. Οι ουσίες ως αποτέλεσμα των διαδικασιών. Η 
αλληλεπίδραση των διαδικασιών μέσα και έξω από τον άνθρωπο. 
Το τετραπλό ον στον οργανισμό της κεφαλής, στον ρυθμικό ορ-
γανισμό και στον οργανισμό των άκρων. Πυριτικές γήινες επιδρά-
σεις. Ο σχηματισμός του πυριτίου και οι διαδικασίες σχηματισμού 
του ασβεστόλιθου και η υπερνίκησή τους κατά την εξέλιξη του αν-
θρώπινου οργανισμού.               σελίδα 21

2η Διάλεξη : Η λειτουργικότητα του Εγώ στην κεφαλή (θερ-
μική διαφοροποίηση) και στο σύστημα μεταβολισμού - άκρων 
(στατικά). Οι τέσσερεις αιθέρες, η σχέση τους με τον ανθρώπινο 
οργανισμό και η μεταξύ τους σχέση. Η φύση της ασθένειας. Οι δι-
αδικασίες που προκαλούν την υγεία και την ασθένεια. Η φυσική 
διαδικασία στην κεφαλή και η σημαντικότητά της για τον οργα-
νισμό. Η διαδικασία θανάτου κατά τη διάρκεια όλης της ζωής και 
η Εγώ- συνείδηση. Το Εγώ και η φυσική διαδικασία. Η φύση του 
θανάτου. Το αστρικό σώμα και η σχέση του με την ασθένεια, το αι-
θερικό σώμα για την υγεία, το φυσικό σώμα για τη διατροφή. Εγώ 
και θάνατος. Τα ανώτερα μέλη του όντος και η ασθένεια. Φώσφο-
ρος και θείο, αρσενικό, αντιμόνιο. Η σχέση των χημικών σωμάτων 
με τις οργανικές διαδικασίες του ανθρώπου.            σελίδα 43

3η Διάλεξη : Το Αστρικό σώμα και ο οργανισμός του θώρακα. Το 
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φυσικό σώμα και το αιθερικό σώμα. Η φυτική διαδικασία. Η ρυθμι-
κή εξισορροπητική διαδικασία μεταξύ της υγειοφόρας διαδικασίας 
και της νοσοφόρας διαδικασίας. Η Αναπνοή. Άνθρακας και οξυγό-
νο. Ύπνος και εγρήγορση. Η σημασία της ζωής της ψυχής για τις 
ρυθμικές διαδικασίες. Οι εκδηλώσεις στον οργανισμό του θώρακα, 
ως αποτέλεσμα των διαδικασιών της άνω και κάτω σφαίρας του αν-
θρώπου και του έξω (από τον άνθρωπο) κόσμου. Η φύση του με-
γάλου υψόμετρου και οι θεραπείες φωτός. Σχετικά με τη διατροφή. 
Ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός στη θεραπεία.              σελίδα 71

4η Διάλεξη :Ύπνος και αφύπνιση. Η ωμή τροφή. Τα στάδια της 
ανθρώπινης ανάπτυξης. Το Εγώ και η πρόσληψη τροφής. Η ανά-
πτυξη της Εγώ-δραστηριότητας στην πολικότητα κατά την διάρ-
κεια της παιδικής ηλικίας. Η θεραπεία των πεπτικών διαταραχών 
επιφέρει διαταραχές στην ανάπτυξη. Διαφορά μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών. Το Εγώ στο μεταβολισμό, σύνδεση με τη διαδικασία της 
γεύσης. Θεραπεία των ανωμαλιών της ανάπτυξης του Εγώ. Το Εγώ 
σε συνθήκες θερμότητας και οι διπολικές του εκδηλώσεις. Η Εγώ 
δραστηριότητα στην πρόσληψη τροφής, στο μεταβολισμό κατά 
την ανάπτυξη του παιδιού. Το Εγώ και η θερμότητα.       σελίδα 91

5η Διάλεξη : Η διαδικασία της «Αρσενικοποίησης» (αρσενικό). 
Η φύση της διφθερίτιδας, μόλυνση, θεραπεία. Η Εγώ-διαδικασία 
και η φωσφορική-διαδικασία. Η δραστηριότητα του Εγώ στις δυ-
ναμικές διαδικασίες. Η παθολογία των Εγώ-επιδράσεων και εκ-
δηλώσεις στην επιθηλιακή διάσπαση. Φωσφορική δηλητηρίαση. 
Υπερβολικά ισχυρή επίδραση του Εγώ.                             σελίδα 113

6η Διάλεξη : Η μέθοδος των ιατρών για την απόκτηση γνώσης. 
Η φύση της πρωτεΐνης, η σχέση θρέψης και αναπνοής. Η εκδήλω-
ση του αιθερικού σώματος στο υγρό, του αστρικού σώματος στην 
αναπνοή, του Εγώ στη θερμότητα. Θρεπτική πρωτεΐνη και οργανι-
κή πρωτεΐνη. Η μήτρα και η καρδιά. Η σχέση της δραστηριότητας 
της καρδιάς με το λίπος και το μεταβολισμό των υδατανθράκων. 
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Πνευμονική φυματίωση. Η υδραργυρική διαδικασία. Απόψεις σχε-
τικά με τη παρασκευή φαρμάκων.                          σελίδα 133

7η Διάλεξη : Η ολοκληρωμένη ανθρωποσοφική γνώση του κό-
σμου ως βάση για τη θεραπευτική κρίση. Ο φυτικός και ο ανθρώ-
πινος οργανισμός: οι θεραπευτικές πτυχές των ριζικών δυνάμεων: 
Γεντιανή, Γέον το αστικό, Ίρις. Το φύλλο: Μαντζουράνα. Άνθος: 
Σαμπούκος. Καρπός: Κύμινο. Η μεταμόρφωση των αισθητηρια-
κών διαδικασιών στο μεταβολισμό και των προκυπτουσών θερα-
πευτικών απόψεων. Η θεραπεία με μέταλλα. Η πολικότητα του 
αργύρου με το μόλυβδο.                                         σελίδα 155

8η Διάλεξη : Η θεραπεία με μέταλλα. Η ιδέα του δηλητήριου. Αρ-
χές της ομοιοπαθητικής. Η διαδικασία του άλατος. Η διαδικασία 
του μετάλλου. Οι ακτινοβόλες επιδράσεις των μετάλλων. Μόλυ-
βδος, μαγνήσιο, κασσίτερος, σίδηρος, χαλκός, χρυσός, υδράργυ-
ρος, άργυρος. Ερωτήσεις και απαντήσεις: θεραπεία για το άσθμα. 
Παρεντερική θεραπεία με πρωτεΐνες. Κρυολογήματα. Η σύνδεση 
μυών και οστών. Η αίσθηση της γεύσης. Η ουσία και η διαδικασία 
στον οργανισμό. Η νόσος Γκρέιβς (Graves).                    σελίδα 179

9η Διάλεξη : Η σύνδεση της ευρυθμίας -ως θεραπευτικό στοιχείο- 
με το δομημένο από τον κόσμο, ανθρώπινο ον: Θεραπευτική Ευ-
ρυθμία.                             σελίδα 205

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ / (GA 314)

1η Διάλεξη: Η εμπειρική και η πνευματική επιστήμη. Η δομή του 
εγκεφάλου. Η διαδικασία της αναπνοής. Οι μεταβολικές διαδικα-
σίες. Η στερεή, η υγρή και η πύρινη διάσταση του ανθρώπινου ορ-
γανισμού. Η αναβολική και η καταβολική διαδικασία.  σελίδα 225

2η Διάλεξη: Η βάση για τη μελέτη της φυσιολογίας του ανθρώ-
που. Τα τέσσερα μέλη του ανθρώπου και η σύνδεσή τους με τον 
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φυσικό-υλικό οργανισμό. Τα συστήματα της καρδιάς και των πνευ-
μόνων. Το σύστημα των νεφρών. Τα συστήματα του ήπατος και της 
χολής. Τα φυτά και η χρήση τους ως φάρμακα.                σελίδα 255

3η Διάλεξη: Ο τριπλός οργανισμός του ανθρώπινου όντος και οι 
δυνάμεις ανάπτυξης. Η πολικότητα του νεύρο-αισθητηριακού και 
του μεταβολικού συστήματος και η 4:1 αναλογία του παλμού και 
της αναπνοής. Οι αρχές του θείου του υδράργυρου και του άλα-
τος στα φυτά όταν χρησιμοποιούνται ως φάρμακα. Ο σχηματισμός 
όγκου και η θεραπεία του με θερμότητα.                           σελίδα 281

4η Διάλεξη : Ο σίδηρος στο ανθρώπινο αίμα. Η σχέση του πυρι-
τικού οξέος και της ζάχαρης στα αισθητήρια όργανα. Μια κατεύ-
θυνση για μια ορθολογική θεραπεία. Τα μέταλλα ως φάρμακα. Ο 
άνθρωπος ως ον του σύμπαντος.                                          σελίδα 307
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Διάλεξη 1η

Dornach – 11 Απριλίου 1921

ΜΕ ΑΥΤΗ τη σειρά διαλέξεων ελπίζω να επεκτείνω τη σειρά 
διαλέξεων του προηγούμενου έτους, έτσι ώστε να την ολοκλη-
ρώσω και να έχει ως αποτέλεσμα την αποκρυστάλλωση μιας 
ποικιλίας απόψεων σχετικά με τη θεραπεία. Θα προσπαθήσω 
να προσεγγίσω από μια άλλη οπτική γωνία το ανθρώπινο ον 
που είναι άρρωστο και χρειάζεται να θεραπευτεί. Μελετώντας 
τα ζητήματα αυτά από άλλη οπτική γωνία δεν θα κερδίσουμε 
μόνο φρέσκιες ιδέες αλλά παράλληλα θα επεκτείνουμε και το 
αντικείμενο της μελέτης μας. Αυτή τη φορά θα ήθελα να σας 
δείξω τον τρόπο που η σύσταση του ανθρώπινου όντος (φυ-
σικό σώμα, αιθερικό σώμα και ούτω καθεξής,… με την οποία 
οι ανθρωπόσοφοι είναι εξοικειωμένοι) είναι ενεργή κατά τις 
διαδικασίες της ασθένειας και της θεραπείας.  
Την τελευταία φορά ήμουν υποχρεωμένος να περιοριστώ για 
να περιγράψω την εξωτερική εκδήλωση του εσώτερου ανθρώ-
πινου όντος. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να σας δείξω πώς 
τα διάφορα μέλη του ανθρώπου επηρεάζονται από ουσίες έξω 
από το ανθρώπινο ον. Θα προσπαθήσω να σας δείξω τι πραγ-
ματικά είναι οι ουσίες αυτές, οι οποίες μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως φάρμακα. Επίσης θα σας δείξω τον τρόπο που 
αυτές οι ουσίες μπορούν να είναι αποτελεσματικές επηρεάζο-
ντας τον ανθρώπινο οργανισμό με έναν διαφορετικό τρόπο, 
πέρα από τον υλικό. 
Ωστόσο σε αυτό το σημείο στην εισαγωγή μου θα πρέπει να 


