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Στο τέλος της ζωής του ο Rudolf Steiner ανέλαβε το καθήκον του 
ιδιαίτερου πεπρωμένου του, το οποίο ήταν να φέρει στη Δύση μια 
γνώση της μετενσάρκωσης και του κάρμα. Για να το κάνει αυτό, 
έδωσε πάνω από ογδόντα διαλέξεις το 1924, στις οποίες αποκάλυψε 
ρητά και συγκεκριμένα τα πεπρωμένα διαφόρων ατόμων από τη μια 
ζωή στην άλλη, προκειμένου να δείξει πώς λειτουργούν οι γενικοί 
νόμοι του κάρμα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αποκάλυψε επίσης 
πολλές λεπτομέρειες των καρμικών ρευμάτων των μελών της Αν-
θρωποσοφικής Εταιρείας. Αυτοί οι τόμοι αποτελούν μια ανυπολό-
γιστη συμβολή στην κατανόηση της μετενσάρκωσης και του κάρμα, 
και στα καθήκοντα της Ανθρωποσοφικής Κοινότητας σε σχέση με 
τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.





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





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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1. Εισαγωγή στη μελέτη του κάρμα
Ντόρναχ, 1 Ιουλίου 1924



Για εσάς που μπορέσατε να βρεθείτε εδώ σήμερα, θα ήθελα να πα-
ρεμβάλω κάτι στις μελέτες που κάνουμε εδώ και καιρό. Αυτά που θα πω 
σήμερα θα διευκρινίσουν πολλά ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν από 
όσα έχουμε επεξεργαστεί έως τώρα. Παράλληλα, θα ρίξουν φως στην ψυ-
χική διάθεση του σημερινού πολιτισμού.

Για χρόνια έπρεπε να εφιστούμε την προσοχή σε ένα συγκεκριμένο 
χρονικό σημείο στην εξέλιξη του πολιτισμού που επικεντρώνεται κυρίως 
στην Ευρώπη. Αυτό το χρονικό σημείο βρίσκεται στον 14ο με 15ο αιώνα, 
στα μέσα περίπου του Μεσαίωνα. Πρόκειται για το σημείο της εξέλιξης 
της ανθρωπότητας όπου ξεκινά ο διανοητισμός1 –όταν οι άνθρωποι αρ-
χίζουν να δίνουν προσοχή στη νόηση, στη ζωή της σκέψης, καθιστώντας 
τη νόηση κριτή για το τι θα σκέφτεται και θα πράττει κανείς.

Δεδομένου ότι εμείς σήμερα βρισκόμαστε στην εποχή της νόησης, 
μπορούμε ασφαλώς να έχουμε μια καλή ιδέα για το τι είναι ο διανοητι-
σμός. Αρκεί μόνο να ζούμε στη σημερινή εποχή για να αποκτήσουμε μια 
ιδέα αυτού που εμφανίστηκε στον πολιτισμό τον 14ο με 15ο αιώνα. Όσο 
για την ψυχική διάθεση που υπήρχε προηγουμένως, δεν είμαστε πλέον 
σε θέση να την αισθανόμαστε με τρόπο ζωντανό. Εκείνοι που μελετούν 
σήμερα την ιστορία γενικά προβάλλουν πίσω στο ιστορικό παρελθόν 
αυτό που βλέπουν στη σημερινή εποχή, ενώ δεν έχουν ιδέα για το γεγο-
νός ότι οι άνθρωποι ήσαν τελείως διαφορετικοί ως προς τον νου και το 
πνεύμα κατά τις εποχές πριν από τη σημερινή. Ακόμη και όταν διαβάζουν 
παλιά έγγραφα, σε αυτά δεν βλέπουν παρά μονάχα τον τρόπο σκέψης και 
την άποψη του παρόντος.

Στην πνευματική επιστημονική μελέτη πολλά πράγματα φαίνονται 
εντελώς διαφορετικά. Ας στρέψουμε το βλέμμα μας για παράδειγμα σε 
εκείνες τις ιστορικές προσωπικότητες που επηρεάστηκαν αφενός από 

1 .Διανοητισμός ή νοησιαρχία (intellectualism) (ΣτΜ)
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την πλευρά του Αραβισμού, από τον πολιτισμό της Ασίας –από αυτά που 
ζούσαν και εκφράζονταν στη θρησκεία του Μωαμεθανισμού– και αφετέ-
ρου από τον Αριστοτελισμό. Ας εξετάσουμε αυτές τις προσωπικότητες 
που έφτασαν με την πάροδο του χρόνου μέσω Αφρικής στην Ισπανία και 
επηρέασαν βαθιά τους στοχαστές της Ευρώπης μέχρι τον Σπινόζα και 
ακόμη πιο μετά. Δεν θα έχουμε καμιά πραγματική αντίληψη για αυτούς 
αν φανταζόμαστε την ψυχική τους διάθεση σαν των σημερινών ανθρώ-
πων, με τη μόνη διαφορά ότι αγνοούσαν πολλά πράγματα που ανακαλύ-
φθηκαν αργότερα –διότι γενικά, έτσι σκέφτονται σήμερα. Ολόκληρος 
ο τρόπος σκέψης και θεώρησης, ακόμη και εκείνων που έζησαν στο εν 
λόγω πολιτισμικό ρεύμα μέχρι τον 12ο αιώνα, ήταν εντελώς διαφορετι-
κός από ό,τι σήμερα. 

Σήμερα, όταν ο άνθρωπος σκέφτεται τον εαυτό του, αισθάνεται ότι 
αυτός είναι κάτοχος των σκέψεων, των συναισθημάτων και των ωθήσεων 
της θέλησης που οδηγούν σε δράση. 

Πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος αποδίδει στον εαυτό του το «εγώ σκέ-
φτομαι», το «εγώ αισθάνομαι» και το «εγώ θέλω».

Αλλά στις προσωπικότητες που αναφέρω τώρα, το «εγώ σκέφτο-
μαι» δεν συνοδευόταν σε καμία περίπτωση από την ίδια αίσθηση που 
έχουμε εμείς σήμερα όταν λέμε «εγώ σκέφτομαι». Αυτό θα μπορούσε 
να το πει κανείς μόνο για το «εγώ αισθάνομαι» και για το «εγώ θέλω». 


