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Αυτός ο κύκλος μαθημάτων απαρτίζεται από οκτώ διαλέξεις που 
δόθηκαν από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 9 Ιανουαρίου του 1924 και 
από πέντε διαλέξεις που δόθηκαν από τις 21 Απριλίου έως τις 25 
Απριλίου του 1924 (GA316). Για τον Rudolf Steiner επρόκειτο για 
έναν κύκλο μαθημάτων στον οποίο προσπάθησε να εξανθρωπίσει 
την ιατρική. Σε καμία άλλη σειρά διαλέξεων ο R. Steiner δεν δίνει 
το είδος και την ποσότητα του στοχαστικού υλικού που δίνει εδώ, 
σχετικά με την εμβάθυνση της ιατρικής επαγγελματικής δραστηριό-
τητας. Επίσης σε αυτό το βιβλίο συμπεριλάβαμε και τις «Διαλέξεις 
Γέφυρα: Η Γέφυρα μεταξύ της Κοσμικής Πνευματικότητας και της 
Φυσικής υπόστασης των ανθρώπων», (GA 202) τρείς διαλέξεις 
που δόθηκαν από τις 17 έως τις 19 Δεκεμβρίου του 1920, οι οποίες 
προτάθηκαν από το R. Steiner ως προπαρασκευαστικές για αυτό το 
κύκλο μαθημάτων.
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Το έργο του Ανθρωποσοφικού Κινήματος ουσιαστικά είναι να μας 
γνωστοποιήσει κόσμους που μας περιβάλλουν κάθε στιγμή. Κό-
σμους στους οποίους ζούμε, αλλά για τους οποίους δεν γνωρίζουμε 
τίποτα υπό κανονικές συνθήκες.
Η Ανθρωποσοφία δεν θέλει να μας γνωστοποιήσει κόσμους  οι οποί-
οι είναι μακριά μας, δηλαδή κόσμους που μας είναι απρόσιτοι. Θέλει 
να μας φέρει πιο κοντά με τους κόσμους εκείνους που μας επηρεά-
ζουν και μας περιβάλλουν. Ωστόσο, αυτοί οι κόσμοι είναι άγνωστοι 
για μας επειδή δεν διαθέτουμε τα όργανα εκείνα που θα μας επιτρέ-
ψουν να τους παρατηρήσουμε.
Προς το παρόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώ-
σουμε για τους κόσμους αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούμε μόνο 
να επισημάνουμε και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να συμμετέ-
χουν σε δραστηριότητες που θα «ξεκλειδώσουν» τα όργανα εκείνα 
που θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν αυτούς τους υψηλότερους 
κόσμους. 

~ Rudolf Steiner 
GA 88 : Über die astrale Welt und das Devachan  
Βερολίνο, 28 Οκτωβρίου 1903
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Σχετικά με τις δημοσιεύσεις των διαλέξεων 
του Ρούντολφ Στάινερ

ΤΗ ΒΑΣΗ για την ανθρωποσοφικά προσανατολισμένη πνευματική επιστήμη 
αποτελούν τα γραπτά έργα του Ρούντολφ Στάινερ (1861-1925). Παράλληλα ο 
ίδιος από το έτος 1900 ως το 1924 έδωσε πάρα πολλές διαλέξεις, τόσο δημόσι-
ες, όσο και για τα μέλη της αρχικά θεοσοφικής και μετά ανθρωποσοφικής εται-
ρείας. Ο ίδιος δεν ήθελε αρχικά οι ελεύθερα δοθείσες διαλέξεις να τυπωθούν 
σε γραπτό λόγο, επειδή όσα ανακοινώθηκαν προφορικά δεν ήταν προορισμένα 
για γραπτό λόγο. Επειδή όμως πολλές διαλέξεις καταγράφονταν από ακροα-
τές και κυκλοφορούσαν σε γραπτά όλο και αυξανόμενα με ελλείψεις και λάθη, 
απεφάσισε να βρεθεί μια λύση σ’ αυτό. Αυτήν την αποστολή ανέλαβε η Μαρία 
Στάινερ φον Σίβερ (σύζυγος του Ρούντολφ Στάινερ). Αυτή ανέλαβε να συγκε-
ντρώσει τα στενογραφημένα κείμενα, να γίνει η απαραίτητη επιμέλειά τους και 
να εκδοθούν. Επειδή όμως ο ίδιος ο Ρούντολφ Στάινερ λόγω έλλειψης χρόνου 
ελάχιστα τέτοια γραπτά μπόρεσε να διορθώσει, ζήτησε στις εκδόσεις όλων των 
διαλέξεών του, τις οποίες δεν πρόλαβε να διορθώσει, να αναφέρεται η επιφύλα-
ξή του: «Να υποτίθεται ότι τα κείμενα που δεν έλεγξα μπορεί να έχουν λάθη.» 
Μετά τον θάνατο της Μαρίας Στάινερ (1867-1948) ξεκίνησε σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της η έκδοση των απάντων του Ρούντολφ Στάινερ. Το παρόν βιβλίο 
αποτελεί μέρος αυτών των απάντων.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχετικά με τις δημοσιεύσεις των διαλέξεων του Rudolf Steiner 7
Εισαγωγή       15

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

GA 136

Διάλεξη 1η - 2 Ιανουαρίου 1924     27
Η ψευδαίσθηση της στέρεας εικόνας που περιβάλει τον άνθρωπο. Η διαμόρφωση του αν-
θρώπου στο φυσικό επίπεδο. Ο υδάτινος άνθρωπος μέσα στον οποίο λειτουργεί το αιθερι-
κό σώμα. Ο αέριος άνθρωπος μέσα στον οποίο λειτουργεί το αστρικό σώμα. Ο Θερμικός 
άνθρωπος διαπερνά τον ανθρώπινο οργανισμό. Το «Εγώ» λειτουργεί μέσα από τον θερ-
μικό οργανισμό, ενώ ο θερμικός άνθρωπος λειτουργεί στον υπόλοιπο οργανισμό, τότε το 
«Εγώ» λειτουργεί έμμεσα. Αυτό επιτρέπει μια αληθινή διορατικότητα αναφορικά με την 
ψυχή και το σώμα καθώς τα ψυχικά γεγονότα λειτουργούν πάνω στον θερμικό αιθέρα και 
μέσω αυτού μέσα στα όργανα. Η πιθανότητα ασθένειας βρίσκεται μέσα στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Η πιθανότητα για την θεραπεία βρίσκεται στις φυσικές διαδικασίες που μπο-
ρούν να αναλάβουν τις διαδικασίες στο ανθρώπινο ον: το αιθερικό σώμα, το αστρικό σώμα, 
το Εγώ. Καλώντας τα ανώτερα μέλη της οντότητας για να φέρουν την θεραπεία. Η φυσική 
επιστήμη πρέπει να εξετάσει τις ζώσες κοσμικές πτυχές της φύσης π.χ. το μυρμηκικό οξύ, 
την ωρίμανση των σύκων και την παραγωγή του μελιού. Η αναγκαιότητα για την ανά-
πτυξη μιας αίσθησης για την φύση και στην μικροσκοπία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η μη 
σχετικότητα των μεγεθύνσεων. Μια άποψη για την αληθινή φύση της κυψέλης (μελίσσι). 

Διάλεξη 2η - 3 Ιανουαρίου 1924     39
Τα χαρακτηριστικά των μελών του ανθρώπου. Το Εγώ και η μορφή της γης. Το Εγώ και 
η μορφή του θανάτου. Φυσικός οργανισμός και διατροφή. Η σχέση του αιθερικού και του 
αστρικού σώματος με ασθενική προδιάθεση. Προϋπόθεση για μια συνειδητή ψυχική ζωή. 
Η φύση του αισθήματος. Η ανάπτυξη της ασθένειας. Φλεγμονή και νεοπλασία. Ασθένεια 
και ψυχική ζωή. Το ήπαρ ως αισθητήριο όργανο των ουσιών του εξωτερικού κόσμου. Η 
καρδιά, ως αισθητήριο όργανο του εσωτερικού κόσμου. Τα όργανα ως ουσιαστική ολότη-
τα. Αξιολόγηση των τροφίμων μέσα από τις κοσμικές συνδέσεις με τον ανθρώπινο οργα-
νισμό. 

Διάλεξη 3η - 4 Ιανουαρίου 1924      53
Οι δυνάμεις της γήινης ουσίας και οι δυνάμεις της περιφερειακής ουσίας εξισορροπούνται 
μέσα στα διάφορα συστήματα οργάνων. Στοχασμός για το κεφάλι από αυτή την οπτική 
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γωνία, (η έλλειψη βαρύτητας και η στατική του ανάπαυση). Οι δυνάμεις του σύμπαντος 
και της γης στο κεφάλι και στον υπόλοιπο σκελετό. Η σημασία του ασβεστίου και του φω-
σφορικού ασβεστίου. Οι ουσίες ως κοσμικές διαμορφωτικές διεργασίες και η σχέση της 
κοσμικής ύπαρξης με τις ουσίες. Εξέταση των δυνάμεων που ξεπερνούν την διαδικασία του 
μολύβδου. Η σημασία της διεργασίας του μαγνησίου. Ρυθμικές περίοδοι στις οποίες η δι-
αδικασία αποκτά διαφορετική σημασία. Το αντιμόνιο και η μεταμόρφωση της διαδικασίας 
του άνθρακα εξεταζόμενη σύμφωνα με τις κοσμικές και αιθερικές διαμορφωτικές διεργασί-
ες, στη πάροδο του χρόνου.
   
Διάλεξη 4η - 5 Ιανουαρίου 1924      69
Η εξωτερική γνώση και η απόκτηση της σαν βάση για το εσωτερικό μέρος του κύκλου 
διαλέξεων. Ο σχηματισμός του ανθρώπινου όντος: το αιθερικό σώμα και η σχέση του με 
το σπέρμα που αναπτύσσεται από την κληρονομικότητα· η σχέση του με το αστρικό σώμα 
μέσα στο χρόνο αμέσως μετά τον τοκετό. Προδιάθεση για γνώση. Η σημασία του εσωτε-
ρικού μονοπατιού και η εμβάθυνση για τον ιατρό που θέλει να θεραπεύσει. Η καλλιέργεια 
των ψυχικών δυνάμεων μέσω της ρυθμικής επανάληψης της γνώσης. Μια τέτοια γνώση 
παρουσιάζεται στο παράδειγμα της εμπειρίας του φυτού. Η εσωτερική και η εξωτερική 
γνώση φτάνουν στην αληθινή τους σύνδεση. 

Διάλεξη 5η - 6 Ιανουαρίου 1924      83
Σχετικά με την αλλαγή που πρέπει να προκύψει μέσα στην Ανθρωποσοφική κοινότητα: 
«Το εσωτερικό μονοπάτι, είτε είναι δύσκολο είτε δεν υπάρχει καθόλου.» Περαιτέρω περι-
γραφή των κοσμικών δυνάμεων ως βάση για τη σχέση του φυτού με τον ανθρώπινο οργα-
νισμό, ειδικά με το κεφάλι. Η αναγκαιότητα για την βίωση αυτής της γνώσης. Η σύνδεση 
αυτής της γνώσης με εσωτερικές ηθικές ωθήσεις. Περιγραφή διαλογιστικών διαδικασιών. 
Η θέληση για την εσωτερική εμβάθυνση των ιατρικών μελετών, καθότι για την ώρα έχει 
γίνει μόνο σε δύο τομείς: γενική Ανθρωποσοφία και Ευρυθμία και η τέχνη της απαγγελίας. 
Περιγραφή της σύστασης του Ιατρικού Τμήματος. 

Διάλεξη 6η - 7 Ιανουαρίου 1924     99
Η γνώση μέσω της σκέψης: σκελετικό σύστημα μέσω της φαντασίας : υγρός-άνθρωπος 
– μυϊκό σύστημα: Γνώση μέσω έμπνευσης: εσωτερικά όργανα. Γνώση μέσω Διαίσθησης: 
θερμός άνθρωπος, η δραστηριότητα των οργάνων. Τα δύο είδη θερμότητας. Η κατάσταση 
του αέρα και του φωτός. Η μεταμόρφωση του φωτός. Η υδάτινη ένωση με τον Χημισμό. Γη 
και ζωή. Γνώση ιατρικής σκέψης και το θεραπευτικό στοιχείο. 

Διάλεξη 7η - 8 Ιανουαρίου 1924     113
Απάντηση σε ερώτηση σχετικά με τον θεραπευτικό μαγνητισμό. Ερώτηση σχετικά με τη 
σχέση της καρδιάς με την μήτρα. Ερώτηση σχετικά με την επιρροή των πολύτιμων λίθων 
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στα διαφορετικά όργανα. Ερώτηση σχετικά με την σημασία της αποσύνθεσης του σώματος 
για τον αποθανόντα. Ερώτηση σχετικά με την σημασία της αυτοψίας σε σχέση με την ώρα 
θανάτου. Ερώτηση σχετικά με την σημασία της κοινότητας για την θεραπευτική δύναμη 
του Ιατρού. Ερώτηση σχετικά με την διάγνωση μέσω της ίριδας, τη γραφολογία κ.λ.π. Σχε-
τικά με την θεραπεία και την γνώση των φαρμάκων. Σχετικά με το βιβλίο Φιλοσοφία της 
Πνευματικής Δραστηριότητας και η σημασία του για τον άνθρωπο. Φαντασία και η ζωή 
του μυός. Έμπνευση και η ζωή των εσωτερικών οργάνων, σκίτσο για την απαραίτητη πο-
ρεία μελέτης για μια κατάλληλη πνευματική ιατρική. Η φύση της ασθένειας για τον ιατρό 
που είναι γεμάτος με θέληση για θεραπεία.

Διάλεξη 8η - 9 Ιανουαρίου 1924     131
Προσανατολισμός του Ιατρού σύμφωνα με το κάρμα. Η θέληση για το κάρμα και η θέληση 
για τη θεραπεία. Εισαγωγή σε έναν στοχασμό του ανθρώπινου οργανισμού που οδηγείτε 
στην θεραπεία ως αποτέλεσμα των κοσμικών δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα 
τις δυνάμεις του Κρόνου και της Σελήνης. Υπόδειξη για διαλογιστική εμβάθυνση.

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΣΧΑ) GA 136

Διάλεξη 1η - 21 Απριλίου 1924      149
Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τις δυσκολίες που συ-
νάντησαν και οδήγησαν τον ιατρό προς μια εσωτερική πορεία εκπαίδευσης. Η απελευθέ-
ρωση της Δυτικής εσωτερικής ατραπού από τον έξω κόσμο. Οδηγίες για διαλογισμό. Η 
φύση του διαλογισμού. Η διαδικασία ενσάρκωσης, η ανάπτυξη ενός ανθρώπινου σώματος 
κατάλληλο για την γη. Η προέλευση του ρεύματος της κληρονομικότητας. Η φύση του 
ερυθρού πυρετού και της Ιλαράς. Η σημασία της διατροφής του παιδιού και του γάλακτος 
της μητέρας. Η σημασία της άμεσης αντίληψης για την ιατρική γνώση. Παραδείγματα. 
Απόκτηση ωριμότητας. Οι 7ετείς περίοδοι ως νέες ωθήσεις. Η λειτουργία των κοσμικών 
διαμορφωτικών δυνάμεων. Ο Διαλογισμός του φυτού.

Διάλεξη 2η - 22 Απριλίου 1924     167
Σχετικά με τον σωστό διαλογισμό και το ιατρικό επάγγελμα. Η γνώση της ασθένειας ως 
γνώση της θεραπείας. Η γνώση της θεραπείας και η θέληση για θεραπεία. Η αναγνώριση 
του αιθερικού μέσα από τη γλυπτική. Η αναγνώριση του αστρικού μέσα από τη μουσική. 
Το πρωτοποριακό έργο για μια νέα ιατρική μελέτη του ιατρού που πρόσφατα προσανατολί-
στηκε στην Ανθρωποσοφία. Στοχασμός πάνω στην πρωταρχική αιτία της ασθένειας στην 
πορεία της ζωής του ασθενή. Διαλογισμός. 

Διάλεξη 3η - 23 Απριλίου 1924     185
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Εισαγωγή στον διαλογισμό που δόθηκε στην δεύτερη διάλεξη: διαμορφωτική δομή, η αν-
θρώπινη διαμόρφωση μέσα από τις κοσμικές δυνάμεις. Σελήνη. Η εμψύχωση του ανθρώ-
πινου όντος: Η κοσμική λειτουργία του Ήλιου στην περιφέρεια. Η πνευματοποίηση του 
ανθρώπινου όντος μέσα από τις δυνάμεις διάσπασης του Κρόνου. Η φύση της κοσμικής 
δύναμης των μετάλλων. Η Ηθική ως δύναμη που πηγάζει από το σύμπαν. Οι πνευματικές 
αλήθειες πρέπει να βιώνονται διαλογιστικά ξανά και ξανά. Σχετικά με τις καρμικές σχέσεις 
των ψυχών της πνευματικής αναζήτησης που γεννήθηκαν στις αρχές του αιώνα . 

Διάλεξη 4η - 24 Απριλίου 1924      203
Η ανάπτυξη της ιατρικής προοπτικής του 19ου και 20ου αιώνα σχετικά με τις καρμικές σχέ-
σεις. Ο Χριστιανισμός και ο Αραβισμός. Οδηγίες για έναν θεραπευτικό διαλογισμό: η κο-
σμική τριάδα – Κρόνος, Ήλιος, Σελήνη – λειτουργώντας στο υγιές και ασθενές ανθρώπινο 
ον. Κατευθυντήριες οδηγίες για την παρατήρηση των καρμικών σχέσεων στην ασθένεια: η 
θέληση του θεραπευτή, χριστιανοποίηση της ιατρικής με την συνειδητοποίηση του κοσμικού 
στοιχείου στα ανθρώπινα όντα στην υγεία και την ασθένεια. Αφήνοντας την καρδιά να σκε-
φτεί: το κηρύκειο του Ερμή. Ο ιατρός πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να 
λειτουργεί το κάρμα μέσα από το  πολιτισμό μας. 

Διάλεξη 5η - 25 Απριλίου 1924     219
Σχετικά με την φύση των μελών της ύπαρξης και οι αμοιβαίες τους σχέσεις. Γενικές αιτίες 
της τροπής σε ασθένεια. Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ορισμένων φαρμάκων. Διαφο-
ρετικές σχέσεις στις φυσικές και νοητικές ασθένειες. Ιδιοσυγκρασίες. Οδηγίες διαλογισμού 
για την απόκτηση εικονο-φανταστικής συνείδησης. Το ίδιο για την απόκτηση συνείδησης 
έμπνευσης. Νιώθοντας γνωρίζοντας, νιώθοντας τη γνώση. Συγκεκριμενοποιώντας το Κί-
νημα Νεότητας με την βοήθεια μιας πασχίζουσας ιατρικής. Η λεπτή θεραπεία των δυνάμεων 
κληρονομικότητας στην εκπαίδευση. Η σχέση ιατρού ασθενή. Έκκληση για μια εσωτερική 
εδραίωση σύνδεσης με το Goetheanum το οποίο έχει τοποθετηθεί ως κέντρο ενός καθορι-
σμένου έργου. 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Πρώτη εγκύκλιος, επιστολή - 11 Μαρτίου 1924   235
Βραδινή συγκέντρωση  - 24 Απριλίου 1924    243
Η σχέση του υγρού στο στερεό κατά την διαμόρφωση του οργανικού. Δομώντας τις εικόνες 
από την επέκταση (συμπαντική λειτουργία) και την περίπτυξη (γήινη λειτουργία). Η θερα-
πευτική σημασία του φάσματος (φάντασμα) των οργάνων στον υδάτινο άνθρωπο. Η αρχή 
πλαστικότητας για την κατανόηση του υγρού στοιχείου, η αρχή της μουσικότητας για την 
κατανόηση του αέριου στοιχείου. Ακούγοντας τον εαυτό μας να μιλά: μελέτη πάνω στον ορ-
γανισμό του Εγώ. 
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Διάλεξη 1η - 17 Δεκεμβρίου 1920     251
Ψυχή και πνεύμα στην ανθρώπινη φυσική σύσταση: Ο φυσικός οργανισμός του ανθρώ-
πινου όντος σήμερα θεωρείτε ότι αποτελείτε από λίγο πολύ στερεές και υγρές ουσίες. Αλλά 
όπως το στερεό, φυσικό σώμα, έτσι και ο άνθρωπος έχει καθορισμένους οργανισμούς, ένα 
υγρό σώμα, ένα αέριο σώμα και ένα σώμα θερμότητας. Οι συνδέσεις αυτών των οργανι-
σμών με τα μέλη του όντος στο σύνολο του και με τους διαφορετικούς αιθέρες. Σκέψη και 
τόνος (ήχος, απόχρωση). Εγώ και κυκλοφορία του αίματος. Η κατάσταση ύπνου. Σχέση 
με την συμπαντική πνευματικότητα. Φαντασία, Έμπνευση, Διαίσθηση. Η οριοθετημένη 
άποψη του ανθρώπινου οργανισμού που επικρατεί σήμερα δεν μπορεί να χτίσει μια γέφυρα 
μεταξύ του φυσικού σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. 

Διάλεξη 2η - 18 Δεκεμβρίου 1920     271
Η Ηθική ως η πηγή της Παγκόσμιας Δημιουργικής Δύναμης: Ανακεφαλαίωση της 
προηγούμενης διάλεξης. Σύνδεση της ηθικής παγκόσμιας τάξης με την φυσική παγκόσμια 
τάξη. Η ηθική παγκόσμια τάξη δεν έχει θέση στην σύγχρονη φυσικό-επιστημονική σκέψη. 
Το θετικό αποτέλεσμα των ηθικών ιδεωδών και ιδεών και το αρνητικό αποτέλεσμα των θε-
ωρητικών ιδεών στους τέσσερεις οργανισμούς. Η υλιστική αντίληψη της μη φθαρτότητας 
της ύλης και της ενέργειας. Η ύλη και η ενέργεια πεθαίνουν στην αδράνεια αλλά η ηθική 
σκέψη διαποτίζει τη ζωή στην ουσία και την θέληση. Ο φυσικός κόσμος πεθαίνει στον άν-
θρωπο. Στην σφαίρα της ηθικής ένας νέος κόσμος δημιουργείται. Έτσι συνδέεται η ηθική 
τάξη με την φυσική τάξη. Η απουσία της πνευματικότητας στην σύγχρονη εικόνα για το 
κόσμο, βασίζεται στο σύστημα του Κοπέρνικου. Ο Κέπλερ και ο Νεύτωνας. Χρειαζόμαστε 
μια πνευματική άποψη για το σύμπαν. Ο Ήλιος δεν είναι μια σφαίρα καιόμενου αερίου 
αλλά η αντανάκλαση μιας πνευματικής πραγματικότητας στο φυσικό πεδίο. Η ηθική δύνα-
μη που αναπτύσσει ο άνθρωπος ακτινοβολεί και αντανακλάται όπως ο πνευματικός Ήλιος. 
Ιουλιανός ο αποστάτης. Η σύνδεση του πνευματικού Ήλιου με τον φυσικό ήλιο είναι το 
μυστικό του Χριστού. 

Διάλεξη 3η - 19 Δεκεμβρίου 1920     287
Ο δρόμος για την ελευθερία και την αγάπη και η σημασία τους στα παγκόσμια 
γεγονότα: Ο άνθρωπος ως οντότητα Σκέψης, Δράσης και Αίσθησης. Η σύνδεση της 
ζωής της σκέψης με την θέληση. Καθαρή σκέψη: η ακτινοβολία της θέλησης πάνω στην 
ζωή της σκέψης, οδηγεί στην Ελευθερία. Η ακτινοβολία των σκέψεων πάνω στη ζωή της 
θέλησης οδηγεί στην Αγάπη. Το νόημα των αρχαίων εκφράσεων: Όψη, Δύναμη, Σοφία. Το 
να μιλάμε για αφθαρσία ύλης και ενέργειας ακυρώνει την αγάπη. Η σημασία της Ελευθερί-
ας και της Αγάπης στα παγκόσμια γεγονότα. 


