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Σε αυτές τις διαλέξεις ο
R.Steiner αναφέρεται στις μυστηριώδεις διαδικασίες που
λαμβάνουν χώρα στον ανθρώπινο οργανισμό, ώστε το αιθερικό σώμα να μπορεί να χαράξει πάνω του τα σημάδια που
βρίσκονται στα θεμέλια της
μνήμης, τα οποία άρχισαν να
αποτελούν μέρος της δομής του
ανθρώπου κατά την αρχαία εξέλιξη του Κρόνου. Έχοντας μέσα
μας, αυτό το μυστικό Κρόνιο
οργανισμό, η ύπαρξή του αποκαλύπτει μια ζωή και ένα ον
αυτόνομο. Πάνω σε αυτό, το
αιθερικό σώμα καταγράφει τα
σημάδια που συνδέονται με τις
εμπειρίες του ανθρώπου στον
εξωτερικό κόσμο.

Στο βιβλίο αυτό ο R. Steiner
εξετάζει τη σπουδαιότητα του
αίματος για τον άνθρωπο και
το ρόλο που παίζει στη πρόοδο
της ανθρωπότητας. Δεν το εξετάζει από πλευράς φυσιολογίας
ή από την αυστηρά επιστημονική άποψη αλλά από την οπτική
γωνία της πνευματικής αντίληψης του σύμπαντος. Προσεγγίζει το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή ξεκινόντας από το αρχαίο
απόφθεγμα το οποίο συνδέεται
άμεσα με την αρχαία Αίγυπτο,
στην οποία ήκμασε η Ερμητική
σοφία και είναι γνωστό ως το
Ερμητικό αξίωμα το οποίο λέει:
« Ότι πάνω και κάτω».
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Στο βιβλίο «Πώς αποκτώνται
γνώσεις των ανώτερων κόσμων;» παρουσιάζεται ο δρόμος
προς την ανώτερη γνώση μέχρι
την συνάντηση με τους δύο «φύλακες της διόδου». Σ’ αυτό το
βιβλίο παρουσιάζονται επιπλέον
οι σχέσεις της ψυχής με τους διάφορους κόσμους, όταν προχωρά
στις διαδοχικές βαθμίδες γνώσης. Ως αποτέλεσμα έχουμε αυτό
που μπορούμε να ονομάσουμε
«Γνωστική διδασκαλία της απόκρυφης επιστήμης», δηλαδή της
επιστήμης που μένει κρυμμένη με
το συνήθη τρόπο του γιγνώσκειν.
Αντί «απόκρυφη επιστήμη» θα
μπορούσαμε να πούμε «αφανή
επιστήμη», γιατί τα αποτελέσματα αυτής της επιστήμης δεν μένουν κρυφά αλλά τυπώνονται σε
βιβλία προσιτά στον καθένα.
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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή,
ολική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή
απόδοση του περιεχομένου του περιοδικού με
οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή
άδεια του εκδότη. (Ν.2121/1993 και κανόνες διεθνούς
δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα).
Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση ιατρού ή άλλου
ειδικού της υγείας. Πάντα χρησιμοποιείτε τα βότανα ή τα φυσικά σκευάσματα υπό την επίβλεψη ενός
ειδικού ιατρού και ποτέ μόνοι σας ή με δική σας
πρωτοβουλία. Οι φυσικές θεραπείες δεν αποτελούν
υποκατάστατο ιατρικής περίθαλψης. Παρακαλούμε
συμβουλευτείτε απαραιτήτως τον εξειδικευμένο ιατρό σας για οποιοδήποτε θέμα υγείας πριν την χρήση
οποιασδήποτε θεραπείας.
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Rudolf Steiner
«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 αναπτύξει 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 προέκυψαν 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 ταυτόχρονα με την ίδρυση των Πανεπιστημίων μας - κατά το δωδέκατο, 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 αφετέρου σε καθαρό υλισμό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων έχει συσσωρευτεί ένα τεράστιο απόθεμα εξωτερικής
γνώσης στους τομείς της βιολογίας, της φυσιολογίας, και άλλους κλάδους της έρευνας που είναι εισαγωγικοί για τη μελέτη 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 μπορούσαν
να αποκτηθούν μόνο με την πνευματική όραση, έσβησαν εντελώς και εξαφανίστηκαν.»
[Απόσπασμα: Ανθρωποσοφική Ιατρική Έρευνα / Rudolf Steiner, Λονδίνο 1924]
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Σημείωμα του εκδότη

Γ

ια τουλάχιστον 75 χρόνια η Ανθρωποσοφική προσέγγιση στην
ιατρική και τη θεραπεία περίμενε υπομονετικά στους κόλπους της
συμβατικής Δυτικής ιατρικής. Σήμερα με την αποδοχή των εναλλακτικών και συμπληρωματικών μεθόδων
θεραπείας στην Ευρώπη, η ανθρωποσοφική ιατρική βρήκε επιτέλους
τη θέση που θα έπρεπε να έχει. Και
αυτό διότι προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο. Το μοντέλο της καλύπτει ένα
πεδίο το οποίο λείπει τόσο από την
εναλλακτική όσο και από τη συμβατική ιατρική. Δηλαδή ένα μοντέλο
προσέγγισης του υπέρ-αισθητου
κόσμου που προσεγγίζει μεθοδικά,
επιστημονικά και εύστοχα το πεδίο
της ιατρικής.
Ο R. 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 κάπως
συνοπτικά σήμερα εδώ, την είχα πριν
από 35 χρόνια».
Αλλά όταν βρίσκεσαι μεταξύ του
υπερ-αισθητού κόσμου και της ανθρωπότητας ο συγχρονισμός αποτελεί ένα σημαντικό 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 επαγγελματικό
και δεν σκοπεύουμε να μειώσουμε τη
σύγχρονη 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 σύμπαντος 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 μετάβαση από την αλλοπαθητική ορθόδοξη ιατρική στην
εναλλακτική. Για να το πετύχουν
αυτό, απέκτησαν ηγετικές θέσεις και
αναγνωρισιμότητα στο αντικείμενό
τους. Δυο χαρακτηριστικά 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 υποθέταμε 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; Γνωρίζουμε 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 ανάπτυξη στην
επόμενη φάση της Δυτικής ιατρικής,
εφόσον εκείνη βέβαια υιοθετούσε
ένα νέο χαρακτήρα, έναν θεραπευτικό χαρακτήρα αντί του ανακουφιστι-
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κού χαρακτήρα που διατηρεί 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 τεχνοκρατικό μοντέλο ιατρικής προσέγγισης, είναι ανάγκη να λάβουμε
υπόψη μας και το μοντέλο της ανθρωποσοφικής ιατρικής προσέγγισης.
Η Ανθρωποσοφική ιατρική προσέγγιση τα τελευταία 30 χρόνια έχει αναπτυχθεί με εξαιρετικά αποτελέσματα
τόσο εντος της Ευρώπης όσο και σε
άλλες ηπείρους. Στην Ελλάδα μέχρι
και σήμερα δεν έχει γίνει γνωστή σαν
ένα μοντέλο ιατρικής προσέγγισης,
πράγμα που βλέπουμε όμως να υφίσταται για άλλες εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας όπως ο βελονισμός,
η ομοιοπαθητική, η ρεφλεξολογία, η
αρωματοθεραπεία, η οστεοπαθητική
κ.α.
Σε αυτή τη βάση, Οι φίλοι της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής μεταφράζουν και
σε συνεργασία με τις εκδόσεις Etra
δημοσιεύουν κείμενα και διαλέξεις
που αφορούν την Ανθρωποσοφική
ιατρική προσέγγιση προκειμένου το
ελληνικό κοινό να γνωρίσει την Πνευματική επιστήμη στον τομέα της ιατρικής.
Το περιοδικό «Ανθρωποσοφική Ιατρική» αποτελεί ένα απο τα βήματα
που συμβάλουν στην εξοικείωση
αυτή. Το περιοδικό δίνεται σε έντυπη μορφή στα μέλη των Φίλων της
Ανθρωποσοφικής Ιατρικής και παράλληλα αναρτάται στην ιστοσελίδα:
anthroposophicmedicine.gr
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την Kateřina
Machytková που μας παραχώρησε
το ζωγραφικό της έργο προκειμένου να αποτελέσει το εξώφυλλο στο
πρώτο μας τεύχος.
Etra Publishing
Χειμώνας 2017
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Εισαγωγή στην Ανθρωποσοφική ιατρική
Η έκθεση αυτή για τη νέα ιατρική μέθοδο γράφτηκε από τον Rudolf Steiner το 1923 για τον
τότε διευθυντή της Weleda1, Van Leer. Ο Van Leer βρισκόταν καθ’ οδόν για την Αμερική όπου
θα παρουσίαζε τα προϊόντα της Weleda. Είχε ζητήσει από το Steiner βοήθεια και είχε λάβει
αυτή τη χειρόγραφη έκθεση. Από το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής με μια πιο προσεκτική
ματιά, θα δούμε να αποκαλύπτονται διαδοχικά -σε συμπυκνωμένη μορφή- οι βάσεις για το
μεταγενέστερο βιβλίο με τίτλο Fundamentals of Therapy (που έγραψε ο R. Steiner μαζί με την
Ita Wegman).
Ποιές είναι οι προθέσεις της
Ανθρωποσοφικής ιατρικής μεθόδου;
Η νέα ιατρική μέθοδος μεταδίδεται στο κόσμο
ξεχωρίζοντας από την παλαιά μέθοδο μέσω μια
διαφορετικής κατανόησης και προσέγγισης του
ανθρώπου. Με την παλαιά μέθοδο (που βασίζεται
στην φυσική επιστημονική αντίληψη της σύγχρονης
εποχής) αποκτούμε γνώση για τον άνθρωπο
τεμαχίζοντας τον σωματικό του οργανισμό και
δομώντας τον πάλι στη σκέψη.
Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι απλά και μόνο ένας
σωματικός οργανισμός. Ο άνθρωπος αποτελεί
επίσης και ένα υπέρ-φυσικό ον. Αυτό το υπέρφυσικό ον αποκαλύπτεται στις εμπειρίες και τις
δραστηριότητες της ψυχής και του πνεύματος.
Καθώς ο σωματικός οργανισμός αποτελεί τη βάση
του ψυχικού και του πνευματικού οργανισμού,
έτσι η ψυχή και το πνεύμα, διαμορφώνουν και
αναζωογονούν τον φυσικό (σωματικό) οργανισμό.
Χωρίς την επίγνωση αυτής της αλληλοσυσχέτισης,
δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πραγματικά τον
ανθρώπινο οργανισμό όταν είναι ασθενής ή όταν
είναι υγιής.
Ως εκ τούτου αυτή η νέα ιατρική μέθοδος προσθέτει
στη γνώση της φυσικής (σωματικής) φύσης του
ανθρώπου εκείνη της υπέρ-φυσικής. Η ουσιαστική
φύση της μεθόδου αυτής συνίσταται στο γεγονός
ότι έχει επίγνωση των πνευματικών διεργασιών
(που αναπτύσσονται στον ανθρώπινο οργανισμό σε
μια σχετική διάσταση από τις σωματικές). Αυτές οι
πνευματικές διεργασίες προσφέρουν την αληθινή
φύση του ανθρώπου, αλλά γίνονται επιζήμιες εάν
συνδεθούν λάθος με τις σωματικές διαδικασίες του
ανθρώπινου οργανισμού.
Ο φυσικός (σωματικός) οργανισμός του ανθρώπου,
κατά την πορεία της ωρίμανσης και ανάπτυξής του,
φτάνει σε ένα σημείο που μπορεί να γίνει φορέας
της ψυχής και του πνεύματος. Ωστόσο, δεν πρέπει

να σχετιστεί με τα στοιχεία της ψυχής και του
πνεύματος υπερβαίνοντας έναν ορισμένο βαθμό.
Εάν υπερβεί τον βαθμό αυτό τότε ο άνθρωπος
αρχίζει να ασθενεί.
Το ότι ο άνθρωπος αρρωσταίνει οφείλεται
στο γεγονός ότι είναι ένα ον με πνεύμα και
ψυχή. Μόνο μέσω της παρατήρησης για το πώς
αποτυπώνεται το πνευματικό στο φυσικό πεδίο
μπορούμε να αποκτήσουμε τη γνώση για τη φύση
της ασθένειας. Στο σωματικό οργανισμό οι μη
κανονικές διαδικασίες αναγνωρίζονται μόνο ως
αλλαγές που υπόκεινται στους φυσικούς νόμους
με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και με τις κανονικές
διαδικασίες (διότι και οι κανονικές και οι μη
κανονικές διαδικασίες αποτελούν διαδικασίες της
φύσης). Τη συγκεκριμένη φύση των μη κανονικών
διαδικασιών μπορούμε να την αναγνωρίσουμε ως
διαδικασία της ασθένειας μόνο εάν μπορέσουμε να
υπερβούμε την παρατήρηση στο φυσικό πεδίο και
να φτάσουμε στην παρατήρηση του υπέρ-αισθητού.
Μπορεί να ακουστεί κάπως παράδοξο αλλά ο
άνθρωπος αρρωσταίνει εάν κάτι από το σωματικό
του οργανισμό αναπτύσσεται πολύ έντονα προς το
πνευματικό.
Μόνο μέσα από μια τέτοια προσέγγιση της
ασθένειας μπορεί να προκύψει η θεραπεία. Όλες οι
ουσίες και οι διαδικασίες που βρίσκονται έξω από
τον άνθρωπο έχουν μαζί του μια ιδιαίτερη σχέση.
Εάν χορηγήσουμε στον άνθρωπο μια τέτοια έξωανθρώπινη ουσία ή διαδικασία, τότε θα δούμε
ότι αυτό που δρούσε με φυσικό τρόπο στον έξω
κόσμο , τώρα δρα με υπέρ-φυσικό τρόπο μέσα στον
άνθρωπο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός
ότι οτιδήποτε δρα φυσικά μέσα στον άνθρωπο δρα
υπέρ-φυσικά έξω από τον άνθρωπο.
Έχοντας σαν βάση μια πραγματική γνώση της
σχέσης του ανθρώπου με τον έξω κόσμο, μπορούμε
πάντα να βρούμε μια ουσία ή μια διαδικασία στον
έξω από τον άνθρωπο κόσμο που να μεταμορφώνει
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μια μη κανονική σχέση (του υπερφυσικού και του
φυσικού μέσα στον άνθρωπο) σε μια κανονική
σχέση. Αλλά μια τέτοια γνώση μπορεί να αποκτηθεί
μόνο εάν γνωρίζουμε τις υπερφυσικές πτυχές του
ανθρώπου.
Η θεραπεία χωρίς τη γνώση για το υπέρ-φυσικό
στην ανθρώπινη φύση δεν αποτελεί πραγματική
θεραπεία. Αυτός είναι ο λόγος για το μη ικανοποιητικό
χαρακτήρα των κλασικών ιατρικών μεθόδων που
επιμένουν να βασίζουν τα πάντα πάνω στο φυσικό
σώμα του ανθρώπου.
Η φυσική επιστήμη είναι ωφέλιμη μόνο ως βάση
για την άψυχη τεχνολογία,… η θεραπεία χρειάζεται
μια επιστήμη που να αποσκοπεί στο πνευματικό. Η
ιατρική μέθοδος που προτείνουμε εδώ παρέχει μια
τέτοια επιστήμη. Η ουσιαστική της φύση βρίσκεται
στο γεγονός ότι παρέχει θεραπείες που βασίζονται
στη γνώση τόσο για τη φυσική όσο και για την
υπέρ-φυσική πτυχή του ανθρώπου. Και μόνο μέσω
της τελευταίας είναι δυνατόν να αναγνωρίσουμε τις
ιαματικές δυνάμεις των ουσιών και των διαδικασιών.
Δοκιμάζοντας αυτές τις θεραπείες μπορούμε να
κατανοήσουμε τον τρόπο που ένας άρρωστος
οργανισμός αλλάζει κάτω από την επιρροή τους.

Η παθολογία και η θεραπεία σύμφωνα με
την Ανθρωποσοφική Μέθοδο.
Η φύση των νέων θεραπειών.
Οι διαδικασίες μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό
δεν είναι ίδιες με εκείνες που εκτυλίσσονται στη
φύση έξω από τον άνθρωπο1. Ως εκ τούτου δεν
μπορούμε να μάθουμε για αυτές τις διαδικασίες με
τον ίδιο τρόπο που μπορούμε να μάθουμε για τις
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη φύση έξω
από τον άνθρωπο. Μόνο στο πτώμα του ανθρώπου
μπορούμε να παρατηρήσουμε (μέσω των αισθήσεών
μας) τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα και τις
διανοητικές λειτουργίες που βασίζονται σε αυτή
την παρατήρηση. Για όσο διάστημα ο άνθρωπος
είναι εν ζωή, οι αισθήσεις και οι σκέψεις αποσπούν
συνεχώς τον οργανισμό του από τις απλές φυσικές
διαδικασίες. Οι διαδικασίες που συμβαίνουν μέσα
στον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν
με τη γνώση που έχουμε για την εξωτερική φύση.
Το να αποδεχτούμε τη γνώση της εξωτερικής φύσης
ως το μόνο δυνατό μέσο για τη γνώση, ισοδυναμεί
με το να απαρνηθούμε την επίγνωση για την
1. Εδώ θα μιλήσουμε μόνο για τον άνθρωπο. Το σίγουρο είναι
ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά σχετικά με τον ανθρώπινο
οργανισμό παρατηρώντας τον οργανισμό ενός ζώου. Ωστόσο
αρχικά δεν θα λάβουμε υπόψη μας τέτοιου είδους παρατηρήσεις.
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ουσιαστική οντότητα του ανθρώπου. Αυτή η γνώση
της εξωτερικής φύσης μπορεί να αντιπαραβληθεί με
μια άλλη. Βασίζεται στην ικανότητα της πνευματική
αντίληψης, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί στην
ανθρώπινη ψυχή. Οι ικανότητες για την πνευματική
αντίληψη βρίσκονται εν ύπνο στην καθημερινή
ανθρώπινη φύση με τον ίδιο τρόπο που οι ψυχικές
δυνάμεις (που εμφανίζονται όταν ωριμάζουμε)
βρίσκονται εν ύπνο μέσα σε ένα παιδί.
Μια πρώτη νοητική ικανότητα που μπορεί να
αναπτυχθεί είναι η ικανότητα της σκέψης και η
δύναμη της μνήμης. Η σκέψη και η μνήμη μπορεί
(αμιγώς πνευματικά) να ενισχυθεί μέσω της άσκησης,
όπως μπορεί να ενισχυθεί μέσω της άσκησης η
αντοχή ενός μυ. Αυτή η ενδυνάμωση μπορεί να
επιτευχθεί με την εσωτερική συγκέντρωση ξανά και
ξανά, πάνω σε πολύ καθαρές σκέψεις. Με τον τρόπο
αυτό, μεταδίδουμε αντοχή στην ίδια τη σκέψη, μέσα
από τα βάθη του ανθρώπου. Ωστόσο θα πρέπει να
κατευθύνουμε όλη μας τη προσοχή στην εσωτερική
ικανότητα της σκέψης. Θα πρέπει να έχουμε σκέψεις
όχι για να απεικονίζουμε πράγματα ή διαδικασίες
του εξωτερικού κόσμου, αλλά προκειμένου να ζούμε
σε μια σκέψη με όλη μας την εσωτερική αντοχή.
Μετά βιώνουμε ότι η σκέψη αφήνει να ρέει μέσα
μας μια δύναμη, από την ίδια μας την εσωτερική
φύση. Προηγουμένως η σκέψη επέτρεπε σε αυτή τη
δύναμη να βυθιστεί στα έγκατα του υποσυνείδητου
χωρίς να περιέχει τίποτα μέσα της και έτσι να μπορεί
να λάβει τις εντυπώσεις της εξωτερικής φύσης μέσα
της.
Αυτή η βυθισμένη δύναμη μπορεί να ανακαλυφθεί
ξανά στην εσωτερική εμπειρία. Η σκέψη γίνεται κάτι
που γεμίζει τον άνθρωπο όπως η μυϊκή δύναμη.
Είναι σαν να έχουμε την αίσθηση της ύπαρξης ενός
δεύτερου ανθρώπου μέσα μας.
Από τη στιγμή που κάποιος έχει αυτή την εμπειρία
του «δεύτερου ανθρώπου», τότε έχει και την
εμπειρία ενός «δεύτερου κόσμου». Αυτό τον κόσμο
ας τον ονομάσουμε «Αιθερικό κόσμο».
Ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτό τον αιθερικό κόσμο
με τον αιθερικό του οργανισμό όπως βρίσκεται
στο φυσικό κόσμο με τον φυσικό του (σωματικό)
οργανισμό. Ωστόσο οι νόμοι που επικρατούν στον
αιθερικό κόσμο είναι εντελώς διαφορετικοί από
εκείνους του φυσικού κόσμου.
Οι ουσίες που λαμβάνει ο άνθρωπος μέσω της
διατροφής περνούν μέσα στην καθαρά σωματική
του φύση. Μπορεί να είναι εξαρχής αμιγώς φυσικές
ουσίες, όπως για παράδειγμα το επιτραπέζιο αλάτι.
Επίσης ό,τι λαμβάνει ο άνθρωπος από το φυτικό ή το
ζωικό βασίλειο πρόκειται να γίνει καθαρά σωματικό.
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Στην πραγματικότητα υπόκειται σε καθαρά φυσικές
διαδικασίες με τη ρευστοποίηση, το μαγείρεμα
κ.λ.π. Έτσι στη συνέχεια αυτό το καθαρά φυσικό
στοιχείο (στον άνθρωπο) θα πρέπει να εισχωρήσει
στο μονοπάτι της αναζωογόνησης. Αυτό συμβαίνει
καθώς παραλαμβάνεται από το πεδίο δράσης του
αιθερικού οργανισμού.
Στον αιθερικό οργανισμό οι αμιγώς φυσικές
επιρροές σταματούν. Η ανάπτυξη, η θρέψη και
ούτω καθεξής είναι υπέρ-φυσικές διαδικασίες, για
τις οποίες μεριμνά ο αιθερικός οργανισμός.
Εάν το αιθερικό μέρος του οργανισμού είναι αρκετά
δυνατό για να διεκπεραιώσει σε έναν ικανοποιητικό
βαθμό το μετασχηματισμό των φυσικών δυνάμεων,
τότε είναι υγιές. Εάν ο αιθερικός οργανισμός είναι
αδύναμος τότε ο οργανισμός ασθενεί. Έτσι στη
συνέχεια περιέχει ουσίες και διαδικασίες που
είναι κατάλληλες για την έξω-ανθρώπινη φύση,
αλλά μέσα στον φυσικό οργανισμό (σωματικά)
αντιπροσωπεύουν ένα ξένο στοιχείο. Η μελέτη της
παθολογίας συνίσταται στην αναγνώριση αυτών
των ξένων στοιχείων στον άνθρωπο.
Εάν ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να φέρει σε
πέρας (από μόνος του) το μετασχηματισμό που
περιγράψαμε, θα πρέπει να υποστηριχτεί μέσω
εξωτερικών βοηθημάτων. Ένα παράδειγμα θα
δείξει πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Ας
υποθέσουμε ότι ο αιθερικός οργανισμός είναι πολύ
αδύναμος για να δώσει τη σύσταση που χρειάζονται
κάποιες ουσίες προκειμένου να ενσωματωθούν
στο σχηματισμό των οστών με τρόπο τέτοιο που να
επιτρέπουν στα οστά να έχουν μια σωστή σχέση με
το σύνολο της διαδικασίας της ζωής. Τα οστά στη
συνέχεια αποσύρονται δυναμικά μέσα στη δική
τους οντότητα. Αποσύρουν τη ζωή τους από τον
οργανισμό. Εάν αυτό το παρατηρήσουμε σωστά
και εάν χορηγήσουμε μόλυβδο στον οργανισμό
σε πολύ μικρές ποσότητες, σαν αποτέλεσμα θα
δούμε τις δυνάμεις του αιθερικού οργανισμού να
ενδυναμώνονται στην κατεύθυνση που πριν ήταν
ανεπαρκείς.
Η θεραπευτική πτυχή της ιατρικής συνίσταται στη
γνώση του βαθμού εκείνου κατά τον οποίο το ξένο
στοιχείο στον άνθρωπο μπορεί να υπερνικηθεί,
προκειμένου να λάβει χώρα ο μετασχηματισμός του
φυσικού με το κατάλληλο τρόπο. Ωστόσο εάν έχουμε
συλλάβει μόνο τον αιθερικό οργανισμό (εκτός
από τον φυσικό οργανισμό) τότε δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε ολοκληρωτικά τον άνθρωπο.
Πέραν της σκέψης μπορούμε να αναπτύξουμε άλλες
ψυχικές δυνάμεις για την πνευματική αντίληψη. Εάν
κάποιος έχει βιώσει την ενισχυμένη σκέψη που

οδηγεί στον αιθερικό κόσμο, τότε θα πρέπει να την
καταστείλει με την εσωτερική δύναμη της ψυχής.
Σε μια κανονική ζωή ένα τέτοιο συμβάν θα παράγει
ύπνο. Αλλά μέσω της εξάσκησης μπορεί κάποιος να
αποτρέψει την ψυχή από το να πέσει σε ύπνο όταν
καταστέλλει την ενισχυμένη σκέψη. Η συνείδηση
τότε παραμένει παρά την παύση των εντυπώσεων
από τον έξω κόσμο. Σε αυτή τη συνείδηση
αποκαλύπτεται ένας πνευματικός κόσμος. Η
αντίληψη ενός πνευματικού κόσμου προστίθεται
σε εκείνη την αντίληψη του συνήθη κόσμου. Σε
αυτό τον πνευματικό κόσμο κάποιος αναγνωρίζει
τον τρίτο οργανισμό του ανθρώπου, ένα «τρίτο
ανθρώπινο ον». Μπορούμε να το αποκαλούμε
αστρικό οργανισμό.
Στη συνειδητή ή ημι-συνειδητή ζωή, οι αισθήσεις
προέρχονται από τα όργανα, το δυσδιάκριτο
αίσθημα της ζωής (γενικότερα η αόριστη αίσθηση
του οργανισμού) περνά από αυτό τον αστρικό
οργανισμό.
Επιπλέον κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει ότι ο
αστρικός οργανισμός δεν είναι μόνο ο φορέας αυτών
των συνειδητών ή ημι-συνειδητών καταστάσεων
αλλά επίσης ότι αυτή είναι η μια πλευρά της
δραστηριότητάς του, δηλαδή εκείνη η οποία κλείνει
προς τη συνείδηση της ψυχής. Η άλλη πλευρά
φτάνει μέχρι κάτω στις υποσυνείδητες οργανικές
διαδικασίες. Το ίδιο αστρικό σώμα το οποίο για
παράδειγμα κάνει τον άνθρωπο να έχει επίγνωση
της κόπωσης, ζει στα όργανα που παράγουν την
κόπωση.
Ωστόσο τώρα θα πρέπει να εδραιωθεί μια
σωστή σχέση μεταξύ αυτών των δύο αστρικών
δραστηριοτήτων. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν
ο αιθερικός οργανισμός τοποθετηθεί κατάλληλα
μεταξύ της δραστηριότητας του αστρικού και του
φυσικού (σωματικού) οργανισμού. Εάν ο αιθερικός
οργανισμός είναι αρκετά εξασθενημένος και
αδύναμος, τότε δεν είναι σε θέση να κρατήσει τον
αστρικό οργανισμό όσο μακριά πρέπει από το
φυσικό (σωματικό) οργανισμό. Τότε το αστρικό
επεμβαίνει με μεγάλη ένταση στο φυσικό σώμα.
Στην κανονική ζωή του ανθρώπου είναι απαραίτητο
ο αστρικός οργανισμός να κρατείται με δυναμικό
τρόπο μακριά από το φυσικό σώμα και να δρα
μόνο ως ψυχικό στοιχείο. Διότι εάν το ψυχικό
στοιχείο ενωθεί έντονα με το φυσικό σώμα, τότε οι
διαδικασίες του φυσικού σώματος θα πλησιάσουν
τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα έξω από
τον άνθρωπο. Τα ίδια τα όργανα του ανθρώπου
θα γίνουν ξένα σώματα και θα δρουν πλέον σαν
κάτι ξένο που διεισδύει μέσα στον άνθρωπο και
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δεν μπορεί να μετασχηματιστεί από τον αδύναμο
αιθερικό οργανισμό.
Τις ικανότητες του χαμηλότερου μέρους της
ψυχή του ο άνθρωπος τις οφείλει στον αστρικό
οργανισμό, ωστόσο παράλληλα εκτίθεται στην
ασθένεια μέσω αυτού διότι σε πολλές περιπτώσεις
αυτός ο οργανισμός δεν διαχωρίζεται αρκετά
έντονα από το φυσικό οργανισμό και εξαιτίας αυτού
(με λάθος τρόπο) εντυπώνει κάτι ξένο μέσα στον
φυσικό οργανισμό.
Θα πρέπει να ξέρουμε την έξω ανθρώπινη ουσία
ή την έξω ανθρώπινη διαδικασία που οδηγεί τον
αστρικό οργανισμό έξω από τον φυσικό οργανισμό.
Αυτή η ουσία ή διαδικασία αποτελεί μια θεραπεία.
Ανάλογα, θεραπεία αποτελεί και η ικανότητα να
δούμε αυτές τις συνδέσεις του φυσικού και του
υπέρ-φυσικού στον ανθρώπινο οργανισμό (εάν
αυτές οι συνδέσεις έχουν πάρει έναν μη κανονικό
χαρακτήρα) προκειμένου να αναζητήσουμε στην
έξω-ανθρώπινη φύση τα μέσα που θα εξουδετερώσουμε αυτή τη διαταραχή.
Υπάρχει μια πολική αντίθεση μεταξύ των αμιγώς
φυσικών και αιθερικών προσανατολισμένων
διαδικασιών στον οργανισμό, και εκείνων των
διαδικασιών που εξαρτώνται από τη συνείδηση. Όσο
πιο δυνατός είναι ο διαμορφωτής τόσο περισσότερο
η συνείδηση θα πρέπει να υποχωρήσει. Το φυσικό
οργανικό στοιχείο, μέσω των δικών του δυνάμεων
και νόμων, καταστέλλει τη συνείδηση.
Οι σωματικές διαδικασίες που διέπουν τη συνείδηση
δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι ενεργές με τον
τρόπο τους και σύμφωνα με τους νόμους τους εάν
πρόκειται να προκύψει η συνείδηση. Θα πρέπει να
συγκρατηθούν (κατά κάποιο τρόπο να παραλύσουν
από μόνες τους) και στην πραγματικότητα ο
εσωτερικός τους χαρακτήρας θα πρέπει να
καταστραφεί. Αυτό που με πνευματικούς όρους
είναι γνωστό ως αστρικό σώμα στην ουσία παραλύει
τον αιθερικό οργανισμό. Οι ζωτικές διαδικασίες
που εξαρτώνται από τον αιθερικό οργανισμό
(προκειμένου να σχηματίσουν τις ασαφείς ημισυνειδητές και υποσυνείδητες εμπειρίες ) θα πρέπει
να υποταχθούν.
Αυτά τα στοιχεία ακόμη δεν περιβάλουν τον
ανθρώπινο οργανισμό στο σύνολό του. Η
πνευματική αντίληψη που αιχμαλωτίζει τον αστρικό
οργανισμό μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω.
Τότε προκύπτει ένας τέταρτος οργανισμός, ένας
«τέταρτος άνθρωπος» – ο Εγώ οργανισμός. Αυτός ο
οργανισμός του Εγώ δρα... στον φυσικό οργανισμό
με τον ίδιο τρόπο που δρα το αστρικό ενάντια
στον οργανισμό που εξαρτάται από τον αιθερικό
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οργανισμό.
Στον άνθρωπο, η φυσική ουσία θα πρέπει να λαμβάνει
ασταμάτητα ένα ζωτικό σχήμα. Έτσι εκπορεύεται
η δραστηριότητα του φυσικού και του αιθερικού
οργανισμού. Το αιθερικό διεξάγει τις διαδικασίες
του, διαλύοντας στο υγρό στοιχείο αυτό που θέλει
να λάβει στέρεες μορφές. Ο αστρικός οργανισμός
παραλύει τη δραστηριότητα που παράγει ζωή.
Αυτό λαμβάνει χώρα από το μετασχηματισμό
του (ευμετάβλητου) ρευστού στο αεριώδες. Ένα
παράδειγμα αυτής της δραστηριότητας είναι η
διαδικασία της αναπνοής. Φέρει το ζωτικό υγρό του
οργανισμού στον εισπνεόμενο αέρα και με αυτό τον
τρόπο το υποτάσσει σε τέτοιο βαθμό για να μπορεί
να αποτελέσει το φορέα των ημί-συνειδητών ή
ασυνείδητων διαδικασιών.
Ο οργανισμός του Εγώ συμμετέχει σε αυτές τις
διεργασίες. Αλλά μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν
ακόμη παραπέρα. Βυθίζει όλες τις διαδικασίες
που λαμβάνουν χώρα στο στερεό, υγρό και αέριο
επίπεδο μέσα στις διαφοροποιήσεις της θερμότητας
του οργανισμού. Στις θερμικές διαδικασίες που
λαμβάνουν χώρα με διάφορους τρόπους στον
οργανισμό, ο οργανισμός του Εγώ μετασχηματίζει
συνέχεια όλες τις ουσίες και όλες τις διαδικασίες του
οργανισμού, με τέτοιο τρόπο που ο οργανισμός να
μπορεί να γίνει από μόνος του φορέας της ψυχικής
συνείδησης. Η ασθένεια προκύπτει όταν αυτή η
δύναμη που δημιουργεί το μετασχηματισμό γίνει
πολύ ισχυρή ή πολύ αδύναμη. Τότε θα πρέπει να
αναγνωρίσουμε μέσω της διάγνωσης πού και πώς
η δράση του οργανισμού του Εγώ είναι ανεπαρκής.
Για παράδειγμα η ανεπάρκεια μπορεί να βρίσκεται
σε μια γενικότερη αδυναμία του οργανισμού
του Εγώ, αποτρέποντάς τον να παρέχει επαρκή
θερμότητα στο σώμα. Ή μπορεί να βρίσκεται στο
γεγονός ότι ένα οργανικό σύστημα λαμβάνει (εις
βάρος κάποιου άλλου) πιο πολύ ή πιο λίγη επιρροή
από τον οργανισμό του Εγώ και ούτω καθεξής.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να
επαναφέρουμε τον οργανισμό του Εγώ στην
κανονική του δραστηριότητα. Εάν κάποιος είναι
εξοικειωμένος με τις καταστροφικές διαδικασίες
στην έξω-ανθρώπινη φύση, μπορεί να βρει μια
ουσία ή μια διαδικασία που όταν τη χορηγήσει
στο σώμα να βοηθήσει τον οργανισμό του Εγώ.
Κάποιος για παράδειγμα μπορεί να εδραιώσει
μέσω της διάγνωσης ότι ένα συγκεκριμένο όργανο
τροφοδοτείται με πολύ λίγη θερμότητα. Τότε μπορεί
να χορηγήσει στον οργανισμό μια ουσία που θα
δράσει πάνω σε αυτό το όργανο. Αυτή η ουσία
παρέχει οξυγόνο διότι έχει προηγουμένως υποστεί
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μια διαδικασία που της δίνει αυτή την ικανότητα.
Έτσι η διαταραχή μπορεί να εξισορροπηθεί. Μια
πραγματικά λογική θεραπεία βρίσκεται στη γνώση
της υπέρ-φυσικής και ανθρώπινης φύσης.
Με αυτό τον τρόπο φτάνει κανείς να έχει μια ξεκάθαρη
επίγνωση για τη λειτουργία των θεραπειών σε όλο
τον ανθρώπινο οργανισμό. Μια τέτοια ιατρική σκέψη
ξεπερνά τον απλό πειραματισμό με τις θεραπείες.
Οι προτεινόμενες θεραπείες από το φαρμακευτικό
εργαστήριο του Γκαιτεάνουμ προκύπτουν κατ

1. Η Weleda είναι μια εταιρεία που εμπνεύστηκε
από την ανθρωποσοφία. Όλα ξεκίνησαν με ένα
νοσοκομείο και ένα εργαστήριο φαρμακοποιίας
τα οποία ιδρύθηκαν από μία Ολλανδή γιατρό,
έναν Αυστριακό φιλόσοφο και έναν χημικό και
φαρμακοποιό από το Μόναχο. Τώρα αποτελεί
μια παγκόσμιας εμβέλειας εταιρεία παραγωγής
ολιστικών, φυσικών, βιολογικών καλλυντικών και
φαρμάκων για την ανθρωποσοφική θεραπευτική μέθοδο. Το motto της εταιρείας είναι: Σε αρμονία με τη φύση και τον άνθρωπο. Βέβαια αυτή
η φράση είναι κάτι παραπάνω από μια φράση
που φτιάχτηκε για διαφημιστικούς λόγους καθώς
αποτελεί το αυθεντικό σύστημα κατανόησης το
οποίο η εταιρεία εφάρμοσε από την ίδρυσή της.
Το 1921 η Dr Ita Wegman (1876-1943) άνοιξε τo κλινικό και θεραπευτικό ινστιτούτο στο
Arlesheim στην Ελβετία, ένα νοσοκομείο που
εφαρμόζονταν στους ασθενείς η ανθρωποσοφική ιατρική. Ο Βιεννέζικης καταγωγής χημικός
Oskar Schmiedel (1887-1959) είχε ήδη εργαστεί

‘αυτό τον τρόπο. Είναι το αποτέλεσμα ενός (με
ακρίβεια) ορθολογικού ιατρικού τρόπου σκέψης.
Μερικές θεραπείες μοιάζουν με εκείνες που ήδη
εφαρμόζονται. Σε αυτή τη περίπτωση ο νέος τρόπος
σκέψης παρέχει την απαραίτητη επίγνωση για το
λόγο της αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης
θεραπείας. Αλλά ως επί των πλείστον οι περισσότερες
θεραπείες είναι νέες διότι τα αποτελέσματά
τους προκύπτουν από τη νέα ιατρική γνώση του
ανθρώπινου όντος που ήδη περιγράψαμε εδώ.

παράλληλα τόσο με την Dr. Wegman όσο και
με τον Rudolf Steiner από τη περίοδο μελέτης
της χημείας στο πανεπιστήμιο του Μόναχο. Έτσι
σε συνεργασία με τη Dr Wegman παρήγαγε το
πρώτο παρασκεύασμα Γκι για τη θεραπεία του
καρκίνου που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα.
Στόχος της εταιρείας ήταν και παραμένει να
βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκαταστήσει την
υγεία του και να διατηρήσει το ευ ζην. Τον στόχο
αυτό η εταιρεία τον υλοποιεί με τρόπο φυσικό,
ηθικό, ασφαλή, χωρίς να γίνονται πειράματα σε
ζώα και χωρίς να καταστρέφει με οποιονδήποτε
τρόπο το περιβάλλον. Η ιστορική Weleda υπήρξε
μια αξιοσέβαστη γερμανίδα θεραπεύτρια και
ιέρεια. Το όνομα καθεαυτό προήλθε από τους
Κέλτες σύμφωνα με τους οποίους το όνομα
“Welleda” αποδιδόταν σε σοφές γυναίκες που
είχαν προφητικές ικανότητες. Ο Rudolf Steiner
πρότεινε αυτό το όνομα για να εκφράσει το
εν δυνάμει ιατρικό κίνητρο που οδήγησε στη
δημιουργία της εταιρείας.
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Η Ιδέα της Τριπλής Δομής του Ανθρώπου
Το άρθρο αυτό είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Heinz Hartmut Vogel - Finding Remedies , spiritual knowledge of man and nature - Volume 1 - Wege der Heilmittelfindung Menschenkunde und Heilmittelerkenntnis. Ein
Beitrag zum Verstandnis der Heilmittel der anthroposophischen - Therapierichtung am Beispiel der WALA-Heilmittel-Kompositionen / © 1994 Natur ·Mensch· Medizin Verlags GmbH, Bad Boll, Germany

Το 1917 στο βιβλίο του Αινίγματα της Ψυχής, ο Ρούντολφ Στάινερ διατύπωσε για πρώτη φορά την
ιδέα της τριπλής δομής του ανθρώπου, παραθέτοντας ότι ολόκληρος ο άνθρωπος είναι έμψυχος και
όχι μόνο τα νεύρα και οι αισθήσεις. Η ψυχή του ανθρώπου ως οντότητα μοιράζεται στις ιδιότητες της
σκέψης, του συναισθήματος και της θέλησης, τα οποία έχουν της σωματική τους βάση αντίστοιχα στις
διαδικασίες των νεύρων, των ρυθμικών δραστηριοτήτων και του μεταβολισμού. Έτσι μπορούμε να
διαφοροποιήσουμε τα τρία επίπεδα του οργανισμού στο ανθρώπινο σώμα ως εξής:
1. Το νεύρο-αισθητηριακό σύστημα περιλαμβάνει
όλα τα όργανα που προκύπτουν από την εκτοδερμική εμβρυϊκή γεννητική στοιβάδα: το νευρικό σύστημα, το δέρμα και τα αισθητήρια όργανα. Το νεύρο αισθητηριακό σύστημα επικεντρώνεται κυρίως στο
κεφάλι, αλλά διαπερνά ολόκληρο το σώμα, π.χ. υπό
τη μορφή των περιφερικών και φυτικών νεύρων.
Η διαφοροποίηση που περιγράφεται εδώ είναι πιο
πολύ λειτουργική παρά τοπογραφική. Στον «ανώτερο άνθρωπο» κυριαρχεί η ιδιαιτερότητα της αρχής
των κυττάρων με ταυτόχρονη απονέκρωση, δηλαδή
μειωμένο μεταβολισμό. Η ζωή εκφράζεται σε αυτό
το σύστημα με την πύκνωση, τη διαφοροποίηση και
την εξατομίκευση. Σε ένα αισθητήριο όργανο όπως
το μάτι, η δραστηριότητα του οργανισμού μειώνεται τόσο πολύ ώστε δημιουργείται ένα υψηλότερο
όργανο με ημιδιαφανή, φωτο-διαθλώμενα μέσα,
που εξυπηρετούν στην αντίληψη του εξωτερικού
κόσμου. Η διάρκεια ζωής των νεύρων έχει παραλύσει σε τέτοιο βαθμό ώστε τα κύτταρα έχουν ελάχιστα την ικανότητα να διαιρούνται και βρίσκονται
στα όρια της αποσύνθεσης. Εντούτοις, οι δυνάμεις
της ζωής τους ελευθερώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο για να αποτελέσουν τη βάση της σκέψης και της
συνείδησης.
2. Το σύστημα μεταβολισμού άκρων αντιπροσωπεύει ένα πολικό αντίθετο στα νεύρα και τις αισθήσεις. Παραδίνεται στον εξωτερικό κόσμο τόσο στις
διατροφικές όσο και στις κινητικές του λειτουργίες. Εδώ ο κόσμος αφομοιώνεται, εσωτερικεύεται
και δεν απομακρύνεται από το περιβάλλον όπως η
ψυχή, κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό των νεύρων. Τα όργανα εμπλέκονται ενεργά στη διαμόρφωση και το μετασχηματισμό της ουσίας. Η κυτταρική
διαίρεση, η ανάπτυξη και η αναγέννηση εντείνεται,
ενώ η αντίληψη υποχωρεί στο παρασκήνιο. Εδώ
η ζωή εκφράζεται με έναν γενικό, αδιαφοροποίητο τρόπο, διαλύοντας την ουσία και ευνοώντας τη
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δυναμική της. Η μεταβολική δραστηριότητα στους
μύες δημιουργεί τη δύναμη για την κίνηση των
άκρων. Στα πεπτικά όργανα οι ουσίες έχουν περάσει μια επεξεργασία, μέσω της οποίας μπορούμε να
διακρίνουμε τρεις φάσεις: τη διάσπαση των ουσιών
για την εκχώρησή τους σε ξένες δυνάμεις ζωής, την
απορρόφηση ή τις εποικοδομητικές διεργασίες του
ενδιάμεσου μεταβολισμού και την απέκκριση.
Ο μεταβολισμός λαμβάνει πράγματι χώρα πριν από
την απορρόφηση της μεταμορφωμένης θρεπτικής
ροής στο εξατομικευμένο αίμα. Τα τελευταία απομεινάρια ξένων ουσιών εξαντλούνται στις μεταβολικές διαδικασίες του υγρού του συνδετικού ιστού, ή
για να το θέσουμε διαφορετικά «κάτω» από τα όρια
του αίματος. Αυτές οι διαδικασίες είναι στενά συνδεδεμένες με τις ανοσολογικές λειτουργίες του λεμφικού συστήματος. Η ικανότητα δημιουργίας νέας
ζωής εντείνεται στα αναπαραγωγικά όργανα. Είμαστε εδώ για να ασχοληθούμε με τον «κατώτερο»
άνθρωπο. Τα μεταβολικά όργανα και οι δραστηριότητες της ουσίας τους προέρχονται από τον ενδοδερμικό ιστό. Η ζωή τους διατηρείται κάτω από το
κατώφλι της συνείδησης. Η Ιδέα που ασχολείται με
την εν εγρήγορση συνείδηση στον «ανώτερο» άνθρωπο, βουτάει προς τα κάτω και επανεμφανίζεται
στην ενεργητικότητα και στις ωθήσεις της θέλησης
που βασίζονται στις μεταβολικές διαδικασίες.
3. Η περαιτέρω ανάπτυξη της αρχής του Γκαίτε
αναφορικά με την πολικότητα και την εντατικοποίηση της ανθρωποσοφικής εικόνας του Ανθρώπου,
οδηγεί σε μια αντίληψη του μέσου ρυθμικού συστήματος, το οποίο συνθέτει και μεταβάλλει τους
αντίθετους πόλους του νεύρο-αισθητηριακού συστήματος και του μεταβολικού συστήματος, επιφέροντας μια διαταγμένη, υψηλότερη ενότητα
ενώ οδηγεί τον έναν πόλο προς τον άλλον. Από το
διαμεσολαβητικό κέντρο έρχονται οι δυνάμεις της
ανανέωσης, της θεραπείας και της ολοκλήρωσης.

