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ΟΠΩΣ κάθε σπουδαίο έργο έτσι και αυτό το βιβλίο μπορεί 
να κατανοηθεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Για παράδειγ-
μα μπορεί να διαβαστεί ως μια έκθεση της ανθρωποσοφικής 
άποψης για τον άνθρωπο σε σχέση με την υγεία και την ασθέ-
νεια,… ή για παράδειγμα, σαν μια σύγχρονη επαναδιατύπω-
ση (υπό το φως της μοντέρνας ιατρικής γνώσης) των θεωρι-
ών του Παράκελσου, της αλχημείας, της ομοιοπαθητικής,… 
ή σαν μια προσπάθεια για την τοποθέτηση των θεμελίων μιας 
πραγματικά πνευματικής ιατρικής που λαμβάνει υπόψη της 
τον άνθρωπο ολιστικά ως σώμα, ψυχή και πνεύμα. Δεδομέ-
νης αυτής της πολυπλοκότητας, ένας αναγνώστης μπορεί να 
ερμηνεύσει τις περιγραφές των ασθενειών και τη θεραπεία με 
έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από έναν άλλον. Κάποιος θα 
μπορούσε να μη συμφωνήσει στο ότι μια λογική προσέγγιση 
στην ιατρική δεν αφήνει χώρο για τέτοιες διαφορετικές προ-
σεγγίσεις (ότι υπάρχει δηλαδή μόνο ένας τρόπος να κατανο-
ηθεί κάθε δεδομένο συμπτωματικό φαινόμενο) και έτσι, εάν 
δύο άνθρωποι κατανοήσουν διαφορετικά τη βάση της ασθέ-
νειας, τότε ο ένας από τους δύο (ή ίσως και οι δύο) θα πρέπει 
να είναι λάθος. Αλλά η αλήθεια της ιατρικής δεν είναι ποτέ 
τόσο απλή. Επομένως δεν μας εκπλήσσει ότι καλοί κλινικοί 
ιατροί συχνά αναφέρουν τη διάγνωση της ασθένειας ως την 
«τέχνη» της ιατρικής. Όπως έχει αποδείξει και η εμπειρική 
ιατρική κατά το πέρασμα της ιστορίας, εάν δυο ιατροί προ-
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σεγγίσουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο την ασθένεια και 
χρησιμοποιήσουν θεραπείες που δεν σχετίζονται μεταξύ τους, 
μπορούν και οι δύο να φτάσουν σε μια «επιτυχή» ίαση. 

Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει την πρώτη σειρά διαλέξεων 
του Rudolf Steiner για την ιατρική, που δόθηκε σε ιατρούς 
και φοιτητές της ιατρικής. Οι διαλέξεις παρουσιάστηκαν ως 
κίνητρο για την ανάπτυξη της ιατρικής «ανθρωποσοφικής 
επέκτασης». Αυτή η ιατρική προσέγγιση όταν παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά το 1920, ήταν επαναστατική. Από εκεί-
νη την εποχή μέχρι σήμερα, πολλά από όσα είχε πει ο Steiner 
αξιολογήθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή σε κλινικό επίπεδο 
σε όλο τον κόσμο. Η προσέγγισή του για τη διάγνωση και τη 
θεραπευτική αγωγή συνεχίζει να παρακινεί νέες και καταπλη-
κτικές ιδέες σχετικά με τη θεραπευτική διαδικασία, ενώ πα-
ράλληλα προκαλεί το σκεπτικό μας σχετικά με τις σύγχρονες 
θεωρίες για την παθολογία της ασθένειας και τη βασική μας 
αντίληψη για την υγεία. 

Η ανθρωποσοφική ιατρική προσέγγιση είναι επαναστα-
τική και ανατρεπτική από τη στιγμή που δεν ξεκινά με την 
υπόθεση ότι ο άνθρωπος αποτελεί μόνο τη βιοχημεία του φυ-
σικού (υλικού) σώματος, αντίθετα προσπαθεί να θεραπεύσει 
τον ψυχο-πνευματικό άνθρωπο σε σχέση με τον υλικό του 
(φυσικό) οργανισμό. Το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα λαμβά-
νονται υπόψη ως αδιαχώριστα. 

Αυτό γεννά το ακόλουθο ερώτημα: Πώς επηρεάζει η 
θεραπευτική αγωγή τον άνθρωπο στο σύνολό του, συμπε-
ριλαμβάνοντας και το οντολογικό του περιεχόμενο (ηλικία, 
βιογραφία, προσωπικές σχέσεις), του οποίου το εκάστοτε σύ-
μπτωμα είναι μόνο ένα μέρος; Ο αναγνώστης θα βρει ότι κάθε 
κεφάλαιο σε αυτόν τον τόμο απαντά μ’ έναν μοναδικό τρόπο 
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σε αυτό το τεράστιο ερώτημα. Ένα από τα μεγάλα επιτεύγμα-
τα του Steiner είναι η παρουσίαση αυτού του υλικού ως μια 
«ζώσα» επιστήμη που επιτρέπει στη μετασχηματιστική και 
μεταμορφωτική φύση της ζωής να γίνει κατανοητή μέσα από 
το πλαίσιο των φυσικών ζωτικών διαδικασιών. Συνεπώς το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογεί την υγεία και την ασθένεια 
διακρίνει τη συνεχόμενη αλλαγή του ανθρώπου και την εξέ-
λιξή του. 

Για να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα της θεραπείας 
που προκύπτουν από αυτή τη μέθοδο, χρειαζόμαστε μια ξε-
κάθαρη επιστήμη φαινομενολογίας που να αποκαλύπτει τις 
σχέσεις μεταξύ του ψυχο-πνευματικού και του φυσικού (βιο-
λογικού) ανθρώπινου οργανισμού. Λαμβάνοντας υπόψη ολι-
στικά με τους όρους των μεγαλύτερων ερωτημάτων του αν-
θρώπινου πεπρωμένου, η πραγματικότητα του τι συνιστά την 
υγεία και την θεραπεία είναι ένα άπιαστο και ασαφές πεδίο. 
Η Πνευματική επιστήμη ή αλλιώς Ανθρωποσοφία (που ση-
μαίνει η σοφία του Ανθρώπου) προσπαθεί ν’ ανοίξει μια πόρ-
τα για την ανθρωπότητα και να την βοηθήσει να αναπτύξει 
την ικανότητα της ευρύτερης κατανόησης μιας τέτοιας ζώσας 
επιστήμης. Ο Steiner μας λέει ότι οι ικανότητες για μια ευ-
ρύτερη συνείδηση και παρατήρηση βρίσκονται μέσα μας εν 
ύπνο. Μιλάει για ικανότητες αντίληψης που μπορούμε βαθ-
μιαία να τις αφυπνίσουμε μέσω της πειθαρχίας, της αγάπης 
και της καλλιτεχνίας. Όμως τέτοιου είδους ικανότητες έχουν 
κάποια θέση στη σύγχρονη κλινική ιατρική πρακτική; Αυτό 
το ερώτημα αποτελεί την καρδιά της σύγχρονης αντιπαρά-
θεση στην ιατρική. Στη πραγματικότητα χρησιμοποιούνται 
ήδη, αν και υποσυνείδητα. Οι ιατροί συχνά εκπλήσσονται και 
μπερδεύονται από το γεγονός ότι η δεκτικότητα που παρου-
σιάζουν οι ασθενείς σε ένα φάρμακο φαίνεται να επηρεάζει 
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την αντίδρασή τους στη θεραπευτική αγωγή – εξ ου και το 
ενοχλητικό ζήτημα του φαινόμενου placebo. Την ίδια στιγμή, 
σήμερα η έρευνα που βασίζεται σε αποτελέσματα, αξιολογεί 
πολλές «εναλλακτικές» θεραπείες που έχουν τη βάση τους 
σε πνευματικές μεθόδους θεραπείας. Ωστόσο τα «ενεργά συ-
στατικά» τέτοιων θεραπειών διαφεύγουν από τις σύγχρονες 
ερευνητικές τεχνικές. Χρειάζεται ένας νέος τρόπος σκέψης 
προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη ζωή όπως είναι 
πραγματικά, (τον συσχετισμό της στην ολότητα του) στην 
οποία το πνεύμα και η ύλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όπως 
τα όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας. 

Σήμερα, το πεδίο της ψυχονευροανοσολογίας έχει αξιο-
λογήσει τη σύνδεση μεταξύ του ανθρώπινου νου και των σω-
ματικών διαδικασιών. Αλλά αυτό το πεδίο έχει να αναπτύξει 
ακόμη μια σαφή σκέψη και γλώσσα προκειμένου να εκφράσει 
τι συνιστά τη διάνοια (κάποιοι λένε «ψυχή»). Πολλές μορ-
φές θεραπείας από την αρχαία Ανατολή, όπως η Θιβετανική 
και η Αγιουρβεδική ιατρική, προσφέρουν πλαίσια για μια τέ-
τοια κατανόηση καθώς αυτού του είδους οι θεραπευτικοί τρό-
ποι γίνονται πολύ δημοφιλείς παγκόσμια. Δυστυχώς αυτές οι 
εξαιρετικές διδασκαλίες δεν συνεργάζονται εύκολα με τις δι-
κές μας σύγχρονες κοσμοθεωρίες. Δεν μας δίνουν πάντα ένα 
πρακτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να εντάξουμε την μοντέρνα 
επιστήμη και την πνευματική γνώση, ανεξάρτητα από την 
εγκυρότητά τους, όπως οι θεραπευτικές λεπτομέρειες. 

Αυτό το κείμενο μάς δείχνει ξεκάθαρα την ειλικρινή 
πρόθεση του Steiner και την ευφυέστατη ικανότητά του να 
εντάσσει τα αποτελέσματα της πνευματικής έρευνας με την 
επιστήμη του 20ου αιώνα. Σε πολλές περιπτώσεις, η Ανθρω-
ποσοφία βοηθάει στο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ανα-
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τολικής πνευματικότητας και της Δυτικής συνείδησης, μετα-
φράζοντας τη γλώσσα αυτών των παραδόσεων για φοιτητές 
που εκπαιδεύονται μέσα στο πλαίσιο της υλιστικής σκέψης. 

Η Ανθρωποσοφική ιατρική προσέγγιση έχει επηρεάσει 
την πρακτική πολλών πεδίων της ιατρικής τόσο της σύγχρο-
νης όσο και της παραδοσιακής. Σε πολλές χώρες (και κυρίως 
της Ευρώπης) η ανθρωποσοφική ιατρική έχει ενσωματωθεί 
επιτυχώς σε πολλές κοινότητες και ακαδημαϊκά νοσοκομεία. 
Επιπλέον, η ιατρική εκπαίδευση όπως προμηνύεται στο μέλ-
λον είναι πιθανόν να έχει μια εντυπωσιακή επιρροή πάνω 
στους ιατρούς, στην ικανότητά τους να επεκτείνουν τη γνώ-
ση τους για τη θεραπεία στις εναλλακτικές μεθόδους ιατρι-
κής όπως αυτή που παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο. Σήμερα 
υπάρχουν πολύ γνωστές ιατρικές σχολές στις Ηνωμένες πο-
λιτείες Αμερικής που αναπτύσσουν τμήματα της «ολιστικής 
ιατρικής». Αυτή η τάση προς μια πιο ολιστική θεραπευτική 
προσέγγιση αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια να λάβει ό,τι 
φαίνεται να είναι προσαρμόσιμο και λειτουργικό από τις μη 
αλλοπαθητικές μεθόδους και προσπαθεί να καθορίσει συγκε-
κριμένες ενδείξεις για τη χρήση της. 

Πολλές από αυτές τις μη συμβατικές θεραπείες έχουν 
ερευνηθεί χρησιμοποιώντας ελεγχόμενες δοκιμές. Η άποψη 
ότι η σκέψη που βασίζεται στον υλισμό αποτελεί το μοναδι-
κό μονοπάτι προς τη γνώση του ανθρώπινου οργανισμού θα 
ελεγχθεί εξονυχιστικά όσο τα αποτελέσματα από αυτές τις 
μελέτες συνεχίσουν να προκαλούν τους ερευνητές και τους 
ιατρούς να επανεξετάσουν τις ιδέες τους.

Υπάρχουν ηθικά διλήμματα που έρχονται αντιμέτωπα 
με τη σύγχρονη ιατρική πρακτική και εξηγούν (τουλάχιστον 
εν μέρει) το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανθρωποσοφική 
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προσέγγιση της ιατρικής και άλλων εναλλακτικών μεθόδων 
έναντι της συμβατικής ιατρικής. Η έκτρωση, η βιογενετική 
μηχανική, η προηγμένη υποστήριξη ζωής, η ανοσοποίηση και 
η διαμόρφωση του ανοσοποιητικού συστήματος, όλα έχουν 
οδηγήσει στην αύξηση της διαμάχης μέσα στην ιατρική κοι-
νότητα όμως και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Για παρά-
δειγμα ο Dr. Leon Kass έγραψε: «δεν μπορώ να γνωρίζω με 
βεβαιότητα τι θα μπορούσα να σκεφτώ, να αισθανθώ, να κάνω 
ή τι θα ήθελα να γίνει εάν γνώριζα ότι η γυναίκα μου κυοφο-
ρούσε ένα παιδί στιγματισμένο με το σύνδρομο Down ή με τη 
νόσο Tay-Sachs. Αλλά η κατανόηση των θεμάτων αυτών δεν 
προάγεται με ένα προσωπικό ανέκδοτο ή μια εξομολόγηση. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό που πραγματικά κάνουμε τις πιο 
πολλές φορές γίνεται από αδυναμία παρά από αποφασιστικό-
τητα. 

Είναι πολύ ανθρώπινο να κάνουμε μια εξαίρεση στη πε-
ρίπτωση κάποιου1. Αλλά πού θα βρούμε την ουσιαστική γνώ-
ση που δίνει τη δύναμη και την ηθική αξιοπιστία στα πιστεύω 
μας; Αυτού του είδους η γνώση σίγουρα δεν είναι εγγενής στο 
τρόπο που κατανοούμε την τεχνολογία που παρήγαγε το δί-
λημμα εξαρχής. Ξεκάθαρα το κουράγιο είναι απαραίτητο να 
δράσει με ηθικούς τρόπους (όταν επηρεάζουμε την ανθρώπι-
νη ζωή) και μπορεί να προκύψει μόνο από μια βαθύτερη κα-
τανόηση της ανθρώπινης ζωής. Ενώ σε αυτό το βιβλίο μπο-
ρεί να μην αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα άμεσα, οι τρόποι 
με τους οποίους ο Steiner εξερευνά το νόημα της ασθένειας 
και της θεραπείας προτείνει μεθόδους έρευνας που οδηγούν 
στην επίγνωση των ηθικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 

1 Toward a More Natural Science, p. 86. The Free Press . Inc. New York 
1988.
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σύγχρονη ιατρική και η κοινωνία. Χωρίς τη βαθύτερη κατα-
νόηση της υγείας και της ασθένειας που παρουσιάζεται εδώ, 
δεν μπορούμε να σκεφτούμε, να αισθανθούμε ή να δράσουμε 
με πραγματική αποφασιστικότητα στα μεγάλα ζητήματα που 
εμπλέκονται στη νοσηλεία της ανθρώπινης ζωής. 

Ο Steiner αναλαμβάνει εδώ την τεράστια πρόκληση να 
ερευνήσει τη βαθύτερη φύση ποικίλων ουσιών. Εξερευνά τις 
ορυκτές τις φυτικές και τις ζωικές ουσίες μέσα σε ένα πλαίσιο 
αρκετά ευρύτερο από το δικό μας σύγχρονο πλαίσιο κατανόη-
σης των βιοχημικών τους ιδιοτήτων και επιδράσεων. Αποσπά 
μια βάση για μια νέα βιοχημική αντίληψη που μπορούμε να 
τη ονοματίσουμε «νέα αλχημεία». Πράγματι, ο Steiner δι-
εκδικεί για λογαριασμό της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής 
την δική μας Δυτική παράδοση, εκείνη που φτάνει πίσω στα 
μυστήρια της Αλχημείας, και σε αυτή προσθέτει τις δικές του 
πνευματικές επιγνώσεις προκειμένου να μας φέρει μια πρα-
κτική της ιατρικής, αντάξια του πλαισίου του ανθρώπου στο 
σύνολό του. 

Σε αυτές τις είκοσι διαλέξεις ο Steiner προκαλεί τις από-
ψεις μας για την ασθένεια και τις αιτίες που την προκαλούν 
καθώς επίσης και για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αγω-
γή. Καθώς ο 21ος αιώνας προχωρά, σοβαρές ασθένειες όπως 
η καρδιοπάθεια, ο καρκίνος και η νόσος του Πάρκινσον, για 
παράδειγμα, θα εμφανιστούν ως χρόνια νοσήματα με αύξουσα 
πορεία και αρνητική επίδραση πάνω στη μακροβιότητα του 
ανθρώπου. Παρ’ όλα αυτά καθώς ορισμένες ασθένειες επι-
βαρύνουν την ανθρωπότητα όλο και λιγότερο, εμφανίζονται 
νέες με ανησυχητική τακτικότητα. Καθώς η ιατρική προσπα-
θεί να συμβαδίσει με την αλλαγή κλίματος, γίνεται ολοένα και 
περισσότερο προφανές ότι χρειαζόμαστε μια βαθύτερη κατα-
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νόηση της ανθρώπινης ύπαρξης.
Πόσο σημαντικό είναι για έναν κλινικό ιατρό να κατα-

νοήσει τις πνευματικές πραγματικότητες της ζωής; Η Ιατρική 
φαίνεται να έχει ξεκινήσει να κινείται στην πνευματική σφαί-
ρα της ζωής και του θανάτου μέσω της βιοτεχνολογίας, της 
φαρμακολογίας και διαφόρων άλλων παρεμβάσεων που μετα-
βάλουν τη φυσική πορεία της γέννησης και του θανάτου. Τα 
ηθικά ερωτήματα που έχουν τεθεί από τις σύγχρονες ιατρικές 
τεχνολογίες δεν μπορούν να απαντηθούν σε βιοχημικό επίπε-
δο διότι απαιτούν την επίγνωση για τις μη ορατές πτυχές της 
ζωής. Το γεγονός ότι οι ιατροί παίζουν έναν έντονο και πιο 
αποφασιστικό ρόλο στη διαχείριση του ανθρώπινου πεπρω-
μένου, απαιτεί τη συνεργασία της πνευματικής και της ιατρι-
κής επιστήμης με τρόπους που περιγράφονται εδώ από τον 
Steiner. Οι σοβαροί φοιτητές μπορεί να βρουν κατά την πο-
ρεία των διαλέξεων αυτών τη βάση για μια εντελώς νέα προ-
σέγγιση της ζωής και της ιατρικής. Σε οποιοδήποτε επίπεδο 
και αν διαβάσετε τις διαλέξεις αυτές, εάν τις προσεγγίσετε με 
ανοιχτό μυαλό τότε η άποψή σας για την υγεία και την ασθέ-
νεια θα αλλάξει για πάντα. 

Steven M. Johnson M.D.



13



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 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
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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 ενθουσιασμός όσο και η εξοικείωση του Steiner με το αντι-
κείμενο αυτό, είναι εμφανής. Ο πλούτος των ιδεών και το 
φάσμα των θεμάτων είναι εξαιρετικά ποιοτικά – ξεκινώντας 
από την έννοια της ασθένειας, τις πολικότητες στον ανθρώ-
πινο οργανισμό, καθώς και τη σχέση της θεραπείας και της 
παθολογίας, με τη φύση των φυτών, των ορυκτών και των 
ζώων σε σχέση με τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα όργανα (καρ-
διά, πνεύμονες, ουροδόχος κύστη, νεφρά, ήπαρ και νευρικό 
σύστημα) και συγκεκριμένες νόσοι (συμπεριλαμβανομένου 
του καρκίνου, της φυματίωσης, του διαβήτη, και της μηνιγ-
γίτιδας) εμφανίζονται με ασυνήθεις νέους συσχετισμούς και 
διασυνδέσεις. Τα ζητήματα δε της διάγνωσης, της υγείας, και 
της θεραπείας, τα προσεγγίζει κατ’ επανάληψη από διαφορε-
τικές οπτικές γωνίες.

Αθήνα 2017
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 και ειδικά 
το «απόκρυφη επιστήμη». Πολλούς θα βοήθησουν 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. 
Για τη μετάφραση στα ελληνικά χρησιμοποιήθηκαν τα εξειδι-
κευμένα γλωσσάρια για την ανθρωποσοφική ορολογία των : 
Paul Kipfer & Evelyn F. Capel και της Anna R. Meuss. 
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βάλλυ Καλοζούμη και 
την Μάρα Καζάκου για την πολύτιμη βοήθεια τους στην επι-
μέλεια των κειμένων και του βιβλίου. 
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ΑΥΤΕΣ οι είκοσι διαλέξεις του Dr. Rudolf Steiner με το τίτλο 
«Πνευματική επιστήμη και ιατρική» δόθηκαν μετά από αίτη-
μα ενός αριθμού εν ενεργεία ιατρών. Τις διαλέξεις αυτές τις 
παρακολούθησαν περίπου 30 ιατροί και σπουδαστές και είχαν 
τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις που τέθηκαν στον ομιλη-
τή, πράγμα το οποίο έπαιξε ρόλο στη δομή τους.

Η αμετάβλητη μέθοδος του Dr Steiner είχε περισσότερο 
σαν πρόθεση να διεγείρει τις διανοητικές και πνευματικές ικα-
νότητες των ακροατών του, παρά να δώσει απλά πληροφορίες. 
Σε αυτές τις διαλέξεις στόχος του δεν είναι οι υποθέσεις, αλλά 
να οδηγήσει τους ακροατές του να αντιληφθούν διαισθητικά 
την ιατρική και τη θεραπευτική διαδικασία.

Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από δύο διαλέξεις 
του Dr Steiner 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. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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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 τη 
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-
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 
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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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Διάλεξη 1η : Η ανάγκη για την αναμόρφωση του ιατρικού ιστορι-
κού - Οι αλλαγές της ιατρικής προοπτικής στην πορεία της ανθρώ-
πινης εξέλιξης - Ασθένεια και υγεία – Ιπποκράτης, Παράκελσος, 
Van Helmont -Η δύναμη Archaeus1 του Παράκελσου  - Η θεωρία 
του Stahl2 για το βιταλισμό - Η εμφάνιση και η σημαντικότητα της 
παθολογικής ανατομίας, από τον Morgagni3 - Χυμική παθολογία 
- Κυτταρική παθολογία – Η παθολογία και η φυσική σημασία της 
συγκριτικής ανατομίας - Γνώση έξω-τελλουρικών διαμορφωτικών 
δυνάμεων - Μεταμόρφωσις – Η προσέγγιση του Troxler4 για την 
νόσο. Dornach – 21 Μαρτίου 1920             σελίδα 29

Διάλεξη 2η : Θεωρίες σχετικά με την Καρδιά - Η καρδιά ως όρ-
γανο ισορροπίας μεταξύ των διαδικασιών των «άνω» και «κάτω» 
διαδικασιών του ανθρώπινου οργανισμού.5 ( ο ένας πόλος είναι η 
αναπνοή και η νεύρο-αισθητηριακή δραστηριότητα και ο άλλος 

1  Η ζωτική αρχή ή δύναμη, η οποία (σύμφωνα με το Παράκελσο) είναι υπεύθυνη 
για την  ανάπτυξη και τη συνέχιση των έμβιων όντων. Αλλιώς τη βρίσκουμε και 
ως  anima mundi .
2  Georg Ernst Stahl (22 Οκτωβρίου 1659 – 24 Μαΐου 1734) γερμανός φιλό-
σοφος, χημικός και φυσικός επιστήμονας. Υποστηρικτής της ζωτικής δύναμης. 
Στα τέλη του 18ου αιώνα εργάστηκε πάνω στη θεωρία του Phlogiston, η οποία 
έγινε αποδεκτή για την εξήγηση της χημικής διαδικασίας.
3 Giovanni Battista Morgagni (25 Φεβρουαρίου1682 – 6 Δεκεμβρίου 1771) 
ιταλός ανατόμος, ο πατέρας της σύγχρονης παθολογικής ανατομίας
4  Ignaz Paul Vital Troxler (17 Αυγούστου 1780–6 Μαρτίου 1866) Ελβετός 
Φυσικός επιστήμονας και φιλόσοφος.
5  Οι έννοιες του πάνω και κάτω όπως αναφέρονται στο Σμαραγδένιο πίνακα 
του Ερμή του Τρισμέγιστου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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πόλος είναι ο μεταβολισμός) - Η πολικότητα του ανθρώπινου ορ-
γανισμού – Η φυσιογνωμία της νόσου – Η υστερία ως έκφραση 
της υπεροχής των μεταβολικών διαδικασιών – Η νευρασθένεια ως 
έκφραση της υπεροχής των αισθητηριακών διαδικασιών - Φυμα-
τίωση: προδιάθεση και λοίμωξη – Η σημασία των ατομικών συ-
μπτωμάτων στη πρόοδο και τη θεραπεία – Η σημαντικότητα της 
ρυθμικής διαδικασίας - Η φύση της Ομοιοπαθητικής. 
Dornach – 22 Μαρτίου 1920                            σελίδα 53

Διάλεξη 3η : Συνδυασμός της παθολογίας και της θεραπείας 
μέσω της διάγνωσης - Το τρίπτυχο Άνθρωπος – Κινητικά και αι-
σθητηριακά νεύρα - Υποβολή και ύπνωση – Η σχέση της θεραπεί-
ας στον ασθενή – Η μεταμόρφωση στην ανάπτυξη των φυτών και 
του ανθρώπου – Η δύναμη της προσαρμογής και της αναγέννησης 
– Οι διαμορφωτικές δυνάμεις και οι λειτουργίες της ανθρώπινης 
ψυχής & του πνεύματος - Στοιχεία ψυχολογίας βασισμένα στην 
πραγματικότητα - Αύξουσα και φθίνουσα εξέλιξη – Οι διαδικασίες 
σχηματισμού του αίματος και του γάλακτος.
Dornach – 23 Μαρτίου 1920                                σελίδα 75

Διάλεξη 4η  : Η σύνδεση του ανθρώπου με την εξωτερική φύση 
- Η Θεραπεία Ritter – Η θεραπεία με βάση  τη παθολογία – Εξω-
τερική και εντερική χλωρίδα – Η διαδικασία του Άνθρακα (C) -  Η 
διαδικασία του Οξυγόνου (O) – Οι σκέψεις και η διαδικασία του 
σχηματισμού των ιδεών (ιδεασμός) - Παραλληλισμός της δομικής 
ανάπτυξης των εντέρων και του εγκεφάλου. Η θεωρία του Βακίλου 
και η  προδιάθεση στην ασθένεια – Η έκκριση και η διαδικασία της 
σκέψης – Η μεταμόρφωση του φωτός στον οργανισμό και η φυ-
ματίωση. Μακροσκοπική εξέταση του κόσμου και η ψευδαίσθηση 
του μικροσκοπίου – Η διαδικασία του Άλατος (ως χημική ένωση ) 
και η διαδικασία του Θείου (S)- Η διαδικασία της ορυκτοποίησης 
(ανόργανη ύλη) – Η ομοιοπαθητική αρχή στην επανορθωτική θε-
ραπεία. Dornach – 24 Μαρτίου 1920         σελίδα 101
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Διάλεξη 5η: Η ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου ως βάση για 
τη θεραπεία (Επισημάνσεις σχετικά με την αξιολόγηση του ασθε-
νούς: ηλικία, μοτίβο της φυσικής ανάπτυξης, συχνότητα ονείρων, 
όραση, δόντια, τάση για τη δραστηριότητα ή την νωθρότητα, λα-
χτάρα για φαγητό) -Η ανάμνηση ως θεμέλιο για την κρίση του 
υπεραισθητού οργανισμού - Ο άνθρωπος και τα βασίλεια της φύ-
σης - Ομοιοπαθητική και Αλλοπαθητική – Η διαλυτότητα και ο 
σχηματισμός του άλατος – Η τριπλότητα στη φύση και ο ανθρώπι-
νος οργανισμός. Η ορυκτή διαδικασία, η ευμετάβλητη (υδραργυ-
ρική) διαδικασία, η φωσφορική διαδικασία  - Η σχέση των φυτών 
με τον άνθρωπο – Ο σχηματισμός του Γκι (Viscum album) – Ο 
σχηματισμός των ριζών, του φυλλώματος, των ανθών, των καρπών 
και η σχέση τους με τη διαδικασία του υδραργυρικού, του ορυκτού 
και του φωσφορικού σχηματισμού – Οροθεραπεία.
Dornach – 25 Μαρτίου 1920                         σελίδα 125

Διάλεξη 6η : Η διαδικασία διαμόρφωσης του φυτού, σπειροειδής 
τάση - Πλανητική δραστηριότητα – Η σχέση των φυτών με τον 
άνθρωπο – Η πολικότητα της βαρύτητας και του φωτός – Η πο-
λικότητα στον ανθρώπινο οργανισμό και την ασθένεια - Ραχίτιδα, 
κρανιόφθηση6 - Διεργασίες άλατος, φωσφόρου και υδραργύρου 
–Αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και σύμπαντος - Τα μέταλλα 
ως πλανητικές διαδικασίες και η σχέση τους με τα φυτά – Αλχημι-
κή και ομοιοπαθητική προσέγγιση –  Η καύση και η εξαγωγή τέ-
φρας – Η δυναμοποίηση των φαρμάκων – Η Φυσική θεραπευτική 
αγωγή - Ζωικές θεραπευτικές ουσίες -  Ο κίνδυνος από τη χρήση 
φαρμάκων που προέρχονται από ζωικά παράγωγα (οροθεραπεία). 
Dornach – 26 Μαρτίου 1920                          σελίδα 149

Διάλεξη 7η : Λαμβάνοντας την ηλικία ως παράγοντα στην θε-
ραπευτική αγωγή - Χορεία - Εγκυμοσύνη - Πολυαρθρίτιδα – Η 

6 [ΣτΜ]: Παθολογική μαλάκυνση και λέπτυνση των οστών του κρανίου, με 
συνοδό καθυστέρηση της σύγκλεισης των κρανιακών πηγών, που οφείλεται 
στην ύπαρξη πενιχρής μόνο μετάλλωσης του κρανίου μακριά από τις ραφές.
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διαφορετικότητα στη θεραπεία σε διάφορες εποχές της ζωής – Η 
σχέση των περιόδων της ζωής με τους πλανήτες – Η προκατάληψη 
ως αιτία για την ασθένεια  - Η οστεοποίηση - Σκλήρωση - Καρκί-
νωμα – Η υδροκεφαλία στην παιδική ηλικία και άλλες ασθένειες σε 
μεταγενέστερη ηλικία – Η προδιάθεση στη Σύφιλη, τη πνευμονία 
και τη πλευρίτιδα - Ενδοκαρδίτιδα - Προβλήματα κατά τη θερα-
πευτική αγωγή – Ο πυρετός ως έκφραση της δραστηριότητας του 
Εγώ – Η διαδικασία διαμόρφωσης του ανθρώπου και η διαδικασία 
σχηματισμού των κυττάρων - Μόλυβδος και σκλήρωση, κασσίτε-
ρος και υδροκεφαλία, σίδηρος και πνευμονική διαδικασία - Χαλ-
κός, υδράργυρος, ασήμι.
Dornach – 27 Μαρτίου 1920                          σελίδα 173

Διάλεξη 8η : Η διαδικασία της αρωματοποίησης στο φυτό και η 
διαδικασία της όσφρησης – Η διαδικασία του σχηματισμού των 
αλάτων στο φυτό και η γεύση - Μεταμόρφωση του ανθρώπινου ορ-
γανισμού: οσμή, γεύση, όραση, σκέψη, συνδυασμός, πέψη, απεκ-
κριτικές διαδικασίες μέσω των εντέρων και των νεφρών, ο σχηματι-
σμός ιδεών (ιδεασμός) – Η διαδικασία της αναπνοής, η διαδικασία 
της διαμόρφωσης του αίματος και της λέμφου. Οι επιδράσεις της 
ωμής έναντι της μαγειρεμένης τροφής. Η καρδιά ως συνθετιστής 
– Εμβρυολογία.
Dornach – 28 Μαρτίου 1920                          σελίδα 197

Διάλεξη 9η : Οι μετεωρολογικές διαδικασίες και η σχέση τους με 
τα όργανα του ανθρώπου –Η σημασία του αέρα, του νερού και του 
εδάφους, για την ασθένεια και την υγεία συγκεκριμένων οργάνων 
– Η πολικότητα της διαδικασίας του πυριτίου (Si) και του διοξει-
δίου του άνθρακα (CO2) στον ανθρώπινο οργανισμό – Η διαφο-
ροποίηση των απεκκριτικών δράσεων και η σχέση τους με αυτές τις 
δύο διαδικασίες – Πως σχετίζονται αυτές οι δυο διαδικασίες με τα 
μέταλλα – Οσμή και γεύση. 
Dornach – 29 Μαρτίου 1920                          σελίδα 217
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Διάλεξη 10η : Τα αποτελέσματα που παράγονται από : Anisum 
vulgare (γλυκάνισος), Cichorium intybus (κιχώριο), Equisetum 
arvense (εκουιζέτο), Wild strawberry (άγρια φράουλα ή χαμοκέ-
ρασο), Lavender (λεβάντα), Melissa (μελισόχορτο) – Η σχέση του 
ανθρώπινου οργανισμού με το φυτικό και το ορυκτό βασίλειο – Οι 
θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών και των ορυκτών. Διατροφή – 
Ωμοφαγική διατροφή – Το μαγείρεμα ως διαδικασία θεραπείας - 
Περιφερειακός και κεντρικός άνθρωπος - Πέψη, έκκριση, ο σχημα-
τισμός των ούρων και του ιδρώτα - Σύφιλη – Ο σχηματισμός του 
γυναικείου οργανισμού – Η σημασία του θηλυκού και του αρσενι-
κού για την οντογένεση. 
Dornach – 30 Μαρτίου 1920                          σελίδα 235

Διάλεξη 11η : Carbo vegetabilis - Χημεία και φυσιολογία – Η 
φύση της Ομοιοπαθητικής – Ο σχηματισμός του άνθρακα και η 
διαδικασία του οξυγόνου – Η δημιουργία πρωτογενούς φωτός στο 
ανώτερο τμήμα του ανθρώπου – Η παθολογία των νεφρών – Η 
σφαίρα του αέρα, η ζώνη της θερμότητας και του φωτός, η ζώνη 
του υγρού και η ανθρώπινη παθολογία - Kalium carbonicum – Η 
διαμορφωτική διαδικασία του κελύφους του στρειδιού – Ο σχημα-
τισμός της Γης - Η πνευμονική διαδικασία – Η αναπνοή - Η πείνα, 
η δίψα και οι οργανικές τους ενώσεις.
Dornach – 31 Μαρτίου 1920                          σελίδα 259

Διάλεξη 12η : Το νερό στο Roncegno7, και στο Levico8 - Η σχέση 
του οργανισμού του Εγώ με το οξυγόνο και το άζωτο – Το αστρικό, 
το αιθερικό και το φυσικό σώμα. Τα λευκώματα (πρωτεΐνες) και 
το οργανικό σύστημα - Φυτικά λευκώματα  (πρωτεΐνες)- Η σχέση 
του οξυγόνου, του αζώτου, του άνθρακα, και του υδρογόνου με τα 
νεφρά, το συκώτι, τους πνεύμονες, και τη καρδιά – Η πρακτική του 
διαλογισμού – Η ακτινοβολία του σιδήρου και η αντίδραση του 
λευκώματος - Φυτικός και ζωικός άνθρακας - Φθόριο, μαγνήσιο – 

7  Roncegno Terme, περιοχή στην βόρεια Ιταλία.
8  Levico Terme, περιοχή στη βόρεια Ιταλία
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Η αποσύνθεση των δοντιών και η χλώρωση - Πυρίτιο - Βάσεις και 
οξέα – Η πέψη και ο σχηματισμός άλατος - Εξωτερική θεραπεία.
Dornach – 1 Απριλίου 1920                          σελίδα 279

Διάλεξη 13η : Η δραστηριότητα του αιθερικό σώματος – Όγκοι 
και φλεγμονές ως αποτελέσματα της μη κανονικής  δραστηριό-
τητας του αιθερικού σώματος – Viscum (ευρωπαϊκό Γκι) και θε-
ραπεία με Viscum - Carbo vegetabilis - Οι λεγόμενες «ψυχικές 
ασθένειες» ως αποτέλεσμα της διαταραγμένης οργανικής διαδικα-
σίας - Παρενέργειες από τη κατανάλωση καφέ και τεΐου - Η κατα-
νάλωση ζάχαρης.
Dornach – 2 Απριλίου 1920                          σελίδα 301

Διάλεξη 14η : Δύναμη της διάκρισης και διόραση – Η λειτουργία 
του Εγώ οργανισμού στα ανθρώπινα οχήματα - Αιθερικό σώμα και 
φαντασία – Το πλαισίωμα του Εγώ οργανισμού στο φυσικό σώμα. 
– Η διαδικασία της φλεγμονής – Η μελέτη της οργάνωσης του 
οφθαλμού ως τρόπος για την αντίληψη του αιθερικού σώματος – 
Θεραπευτικά για τη τάση φλεγμονής - Παχυσαρκία - Λιπαρότη-
τα - Υποχονδρία - Το μάτι ως διαδικασία φλεγμονής – Το αυτί ως 
διαδικασία σχηματισμού όγκου – Η μελέτη της δομής του αυτιού 
ως τρόπος για την αντίληψη του αστρικού σώματος - Δενδρολίβα-
νο και τονωτικά των δυνάμεων του Εγώ οργανισμού- Άρνικα και 
ενεργοποίηση των αστρικών δυνάμεων.
Dornach – 3 Απριλίου 1920                         σελίδα 321

Διάλεξη 15η : Τα πουλιά και οι πλανητικές δυνάμεις – Διανοη-
τικότητα , σχηματισμός και απώλεια του ενστίκτου - Σακχαρώδης 
διαβήτης - Εγώ αδυναμία – Η διαδικασία διαμόρφωσης των φυτών 
ως προς την ανάπτυξη της διαδικασίας σχηματισμού των ζώων - Η 
διαδικασία σχηματισμού του ζώου στον άνθρωπο - Διαδικασία  της 
από-αλατοποίησης - Θεραπείες φυτών – Η δύναμη της διακοπής 
του Πυριτίου σε μαθηματικούς και μη μαθηματικούς - Silver Birch 
(Betula pendula )- Capsella bursæ pastoris (Shepherd’s Purse) - 
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Cochlearea officinalis (Κοχλιάρια)- Σκορβούτο - Λειτουργία της 
σπλήνας.
Dornach – 4 Απριλίου 1920                         σελίδα 341

Διάλεξη 16η : Μασάζ στη περιοχή της σπλήνας και ενίσχυση της 
δραστηριότητας του ενστίκτου – Η επίδραση της αντιληπτικής 
δραστηριότητας στον οργανισμό – Ο ρυθμός της βρώσης  - Το μα-
σάζ ως ρυθμιστής της ρυθμικής δραστηριότητας – Το μασάζ  σε δι-
αφορετικά άκρα και η σημασία του για τον οργανισμό - Ημικρανία 
- Χρωματοθεραπεία - Απομίμηση – Εξουσία (δύναμη) – Dementia 
praecox (σχιζοφρένεια)- Ψυχανάλυση - Υλισμός – Η σημασία των 
δοντιών – Το φθόριο (F) και οι επιπτώσεις του. 
Dornach – 5 Απριλίου 1920                                                   σελίδα 361

Διάλεξη 17η : Οδοντική ανάπτυξη - Τερηδόνα - Αιμορροΐδες - 
Δράση του φθορίου – Η παιδαγωγική και η διαδικασία του σχη-
ματισμού των δοντιών - Τερηδόνα και εγκυμοσύνη - Αισκουλίνη9 
- Χλωροφύλλη - Ξεπερνώντας τα αντί-ορεκτικά και ο οργανικός 
σχηματισμός - Υψηλή και χαμηλή ισχύς - Υποχονδρία – Ο υλισμός 
ως συνέπεια του καθολικού ασκητισμού - Πνευματικές ιδιότητες 
της ύλης - Ιδιοσυγκρασίες – Η σχέση των διαδικασιών θρέψης με 
το γήρας  - Υποδείξεις.
Dornach – 6 Απριλίου 1920                          σελίδα 381

Διάλεξη 18η : Αιτίες της ασθένειας – Η θεωρία του βακίλου – 
Η ανιμαλιστική τάση των φυτών – Η ορυκτοποίηση των φυτών 
– Οι πνεύμονες ως Γη - Εγρήγορση και ύπνος - Τύφος - Καταρροή 
- Κοιλιακές ασθένειες - Περπάτημα και ανάπτυξις - Προδιάθεση 
για Γρίπη - Διφθερίτιδα - Μηνιγγίτιδα – Οδοντική πυόρροια – Οι 
διαδικασίες του άλατος, του υδραργύρου και του θείου, σε διαφο-
ρετικές ηλικίες της ζωής.
Dornach – 7 Απριλίου 1920                          σελίδα 401

9  είναι ένας γλυκοζίτης κουμαρίνης που εμφανίζεται φυσικά στην Αγριοκαστα-
νιά
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Διάλεξη 19η : Κληρονομικότητα - Ο ρόλος του αρσενικού και 
του θηλυκού - Διαβήτης και ψυχική ασθένεια - Αιμορροφιλία - 
Αντιμόνιο – Το αντιμόνιο ως πλανητική λειτουργία – Η πήξη του 
αίματος και ο σχηματισμός του λευκώματος – Η λειτουργία του 
Αντιμονίου. – Η κατανάλωση καφέ – Το κέλυφος του στρειδιού – 
Το στρείδι ως τροφή - Τύφος - Μπελαντόνα.
Dornach – 8 Απριλίου 1920                          σελίδα 423

Διάλεξη 20η : Η δραστηριότητα των αισθήσεων και ο εξωτερικός 
κόσμος - Άλατα από Αμμωνία – Έκκριση και αποβολή – Δραστη-
ριότητα των πνευμόνων - Διαδικασία του οδοντικού σχηματισμού 
και φθόριο – Η πολικότητα της ορυκτοποίησης του οδοντικού 
σχηματισμού και σεξουαλοποίηση - Περισταλτικότητα - Ευρυθ-
μία, χορός, πλέξιμο - Διαδικασία οδοντικού σχηματισμού και η 
πέψη –Nux vomica - Ο άνθρωπος ως επταμελές μέταλλο - Ψυχική 
ασθένεια - Οξείες και χρόνιες παθήσεις – Η φύση της κατάθλιψης 
- Αλλοπαθητική και Ομοιοπαθητική – Φυσική θεραπεία.
Dornach – 9 Απριλίου 1920                          σελίδα 445
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Διάλεξη 1η

Dornach – 21 Μαρτίου 1920

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι με αυτή τη διάλεξη θα μπορέσουμε να 
προσεγγίσουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό των πιθανών προσ-
δοκιών σας σχετικά με το μέλλον της ιατρικής, καθώς θα συμ-
φωνήσετε μαζί μου ότι κάθε πραγματικά διαχρονική εργασία 
σε αυτό το πεδίο, εξαρτάται από τις μεταρρυθμίσεις της τρέ-
χουσας εκπαίδευσης των ιατρών1. Όσα μπορούν να ειπωθούν 
σε μια διάλεξη, σαφώς δεν μπορούν να προκαλέσουν αυτού 
του είδους τις μεταρρυθμίσεις, αλλά ίσως να εμπνεύσουν 
μερικούς ανθρώπους ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικα-
σία, προκειμένου να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές. 
Οποιοδήποτε ιατρικό θέμα συζητηθεί σήμερα, έχει βέβαια 
να αντιμετωπίσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν 
συνηθίσει να εργάζονται στον τομέα της ιατρικής, λόγω των 
σπουδών τους στην ανατομία, τη φυσιολογία και τη γενική 
βιολογία. Αυτές οι προκαταρκτικές γνώσεις δίνουν εξαρχής 
μία ιδιαίτερη κλίση στον τρόπο σκέψης των σπουδαστών και 
είναι πολύ σημαντικό να απαλλαγούμε από αυτού του είδους 
τη μεροληψία. 

Πρώτα απ’ όλα, σε αυτή τη σειρά διαλέξεων θα ήθελα να σας 
εκθέσω κάποια στοιχεία για τα εμπόδια που παρουσιάζονται 
στη σύγχρονη συμβατική μελέτη της ιατρικής, σε ό,τι αφορά 
την αντικειμενική αντίληψη της φύσης της ασθένειας, αυτής 
1. [ΣτΜ]: Η διάλεξη αυτή είχε προβληθεί με τον τίτλο: Εξειδικευμένη πνευματο-
επιστημονική διάλεξη για ιατρούς και σπουδαστές της ιατρικής.
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καθαυτής. Δεύτερον, θα ήθελα να σας προτείνω μία κατεύ-
θυνση που αξίζει να ακολουθήσουμε αναζητώντας τη γνώση 
της ανθρώπινη φύσης, η οποία μπορεί να μας προσφέρει μια 
αληθινή βάση για να εργαστούμε στο πεδίο της ιατρικής. Τρί-
τον, θα ήθελα να σας υποδείξω ένα ορθολογικό θεραπευτικό 
σύστημα που βασίζεται στη γνώση της σχέσης μεταξύ του αν-
θρώπου και του κόσμου που τον περιβάλλει. Σε αυτή την τρί-
τη ενότητα, θα ήθελα να συζητήσουμε επίσης, το κατά πόσο η 
θεραπεία είναι εφικτή και εφαρμόσιμη στις μέρες μας.

Σήμερα θα περιοριστώ σε εισαγωγικές παρατηρήσεις και σε 
ένα είδος  προσανατολισμού. Πρώτο μου μέλημα θα είναι να 
συγκεντρώσω όλα όσα μπορεί να έχουν αξία για τους ιατρούς, 
ως αποτέλεσμα της Πνευματικής Επιστήμης. Σε καμία περί-
πτωση δεν θα ήθελα αυτή η σειρά διαλέξεων να θεωρηθεί ως 
μια ιατρική διάλεξη, αν και κατά μία έννοια είναι. Θα δώσω 
ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε τι που μπορεί να έχει αξία για τον 
ιατρό. Η αληθινή επιστήμη ή η τέχνη της ιατρικής, εάν μπο-
ρώ να το θέσω έτσι, μπορεί να αναπτυχθεί μόνο εάν λάβουμε 
υπόψη μας όσα ήδη έχω υποδείξει. 

Ως ιατροί, ίσως να έχετε έρθει αντιμέτωποι με την ερώτηση: 
«Τι είναι η ασθένεια και τι είναι ο ασθενής;» Αν και έχουν 
διατυπωθεί διάφορες εξηγήσεις σχετικά με το παραπάνω ερώ-
τημα, όλες καταλήγουν λίγο πολύ στο εξής: Οι καταστάσεις 
ασθένειας είναι παρεκκλίσεις από τις φυσιολογικές διαδικασί-
ες της ζωής. Ορισμένα γεγονότα που επηρεάζουν τον άνθρω-
πο (καθώς οι φυσιολογικές ανθρώπινες λειτουργίες δεν είναι 
σε θέση να προσαρμοστούν με αυτά) προκαλούν αλλαγές στη 
φυσιολογική διαδικασία της ζωής και του οργανισμού. Έτσι, 
η ασθένεια συνίσταται στη λειτουργική ανεπάρκεια που απο-
κτούν τα όργανα λόγω αυτών των αλλαγών. Πρέπει να παρα-


