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Το έργο του Ανθρωποσοφικού Κινήματος ουσιαστικά είναι να μας γνω-
στοποιήσει κόσμους που μας περιβάλλουν κάθε στιγμή. Κόσμους στους 
οποίους ζούμε, αλλά για τους οποίους δεν γνωρίζουμε τίποτα υπό κανο-
νικές συνθήκες. Η Ανθρωποσοφία δεν θέλει να μας γνωστοποιήσει κό-
σμους  οι οποίοι είναι μακριά μας, δηλαδή κόσμους που μας είναι απρό-
σιτοι. Θέλει να μας φέρει πιο κοντά με τους κόσμους εκείνους που μας 
επηρεάζουν ασταμάτητα και οι οποίοι μας περιβάλλουν. Ωστόσο, αυτοί 
οι κόσμοι είναι άγνωστοι για μας επειδή δεν διαθέτουμε τα όργανα εκεί-
να που θα μας επιτρέψουν 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 συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες που θα «ξεκλειδώσουν» τα όργανα εκείνα που θα τους 
επιτρέψουν να αντιληφθούν αυτούς τους υψηλότερους κόσμους. 

~Rudolf Steiner GA 88 - Βερολίνο, 28 Οκτωβρίου 1903
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Σχετικά με τις δημοσιεύσεις 
των διαλέξεων του Rudolf Steiner

Τη βάση για την ανθρωποσοφικά προσανατολισμένη πνευματική επι-
στήμη αποτελούν τα γραπτά έργα του Rudolf Steiner (1861-1925). 
Παράλληλα ο ίδιος από το έτος 1900 ως το 1924 έδωσε πάρα πολλές 
διαλέξεις, τόσο δημόσιες, όσο και για τα μέλη της αρχικά θεοσοφικής και 
μετά ανθρωποσοφικής εταιρείας. Ο ίδιος δεν ήθελε αρχικά οι ελεύθερα 
δοθείσες διαλέξεις να τυπωθούν σε γραπτό λόγο, επειδή όσα ανακοινώ-
θηκαν προφορικά δεν ήταν προορισμένα για γραπτό λόγο. Επειδή όμως 
πολλές διαλέξεις καταγράφονταν από ακροατές και κυκλοφορούσαν σε 
γραπτά όλο και αυξανόμενα με ελλείψεις και λάθη, απεφάσισε να βρεθεί 
μια λύση σ’ αυτό. Αυτήν την αποστολή ανέλαβε η Marie Steiner-von 
Sivers (σύζυγος του Rudolf Steiner). Αυτή ανέλαβε να συγκεντρώσει 
τα στενογραφημένα κείμενα, να γίνει η απαραίτητη επιμέλειά τους και 
να εκδοθούν. Επειδή όμως ο ίδιος ο Rudolf Steiner λόγω έλλειψης χρό-
νου ελάχιστα τέτοια γραπτά μπόρεσε να διορθώσει, ζήτησε στις εκδόσεις 
όλων των διαλέξεών του, τις οποίες δεν πρόλαβε να διορθώσει, να ανα-
φέρεται η επιφύλαξή του: «Να υποτίθεται ότι τα κείμενα που δεν έλεγξα 
μπορεί να έχουν λάθη.» 

Μετά τον θάνατο της Marie Steiner-von Sivers (1867-1948) ξεκίνη-
σε σύμφωνα με τις υποδείξεις της η έκδοση των απάντων του Rudolf 
Steiner. Το παρόν βιβλίο αποτελεί μέρος αυτών των απάντων.
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Ο Rudolf Steiner δημιούργησε (με καλλιτεχνικό τρόπο) μεταμορφωσιγενείς πλα-
νητικές σφραγίδες ως έκφραση τόσο της κοσμικής όσο και της ανθρώ πινης εξέλιξης. 
«Όταν θέτονται μπροστά μας τέτοια συμβολικά σχέ δια και μπορούμε να τα δούμε σε βά-
θος, μπορούν να μας βοηθήσουν να φτάσουμε στους στόχους μας. Και όταν, με τη βοήθεια 
αυτής της σωστής αλληλουχίας, δημιουργούμε τις κατάλληλες σκεπτομορφές, μπορούμε 
να εμβαθύνουμε στην κα τανόηση των ρυθμών που κυριαρχούν μέσα στα επτά μέρη του 
ανθρώπινου οργανισμού. Τα σχέδια αυτά τα τοποθετήσαμε εδώ λόγω της συγγενικότητας 
που τα συνδέει με τους στόχους που προσπαθούμε κι εμείς τα φτάσουμε και όχι ως απλά 
διακοσμητικά στοιχεία». 

[Rudolf Steiner: Απόσπασμα - Special building for Anthroposophy at Stuttgart from an 
occult point of view, 15 Οκτωβρίου 1911- GA284]
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