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Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης 
είναι γνώστης της Ανθρωποσοφίας και της οπτικής της γωνίας 
για το ανθρώπινο ον. Καλό θα ήταν να έχει αναγνώσει τα βιβλία 
του Rudolf Steiner: «Εσωτερική Επιστήμη» και «Θεοσοφία».
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Όργανα και Οργανισμός
Dr Walter Holtzapfel

Για μεγάλο χρονικό διάστημα αποδόθηκε κυρίαρχος ρόλος σε 
ορισμένα όργανα ή ομάδες οργάνων, τα οποία ονομάστηκαν 
κύρια όργανα. Παραδοσιακά έχουν συσχετιστεί με τα τέσσερα 
φυσικά στοιχεία -γη, αέρα, φωτιά και νερό- και συνεπώς με τις 
τέσσερις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Η Ανθρωποσοφία δεί-
χνει ότι τα όργανα αυτά μπορούν επίσης να συνδεθούν με τις 
τέσσερις οργανώσεις του ανθρώπου. 
Η γνώση αυτών των συνδέσεων επιτρέπει την καλύτερη κα-
τανόηση της παθολογίας αυτών των οργάνων. Θα προσπα-
θήσουμε να δείξουμε σε ποιο βαθμό η παρατήρηση θα μας 
επιτρέψει να επιβεβαιώσουμε αυτές τις σχέσεις.

***
Θα προσπαθήσουμε, κατά τη διάρκεια των περιγραφών που 
ακολουθούν, να συνδέσουμε αυτά τα διαφορετικά επίπεδα 
και να δείξουμε ειδικότερα πώς κάθε όργανο λειτουργεί ως 
«καθρέφτης της ψυχής». Αυτό θα μας επιτρέψει να βρούμε 
νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Από τη μία, τα ανθρώπινα όργανα είναι ξεχωριστές οντό-
τητες, σαφώς διαφοροποιημένες μέσα στον γενικότερο ορ-
γανισμό. Από την άλλη όμως, είναι ανοιχτά στις σωματικές 
διαδικασίες, ειδικά στο αίμα και τα νεύρα. Όπως κάθε ζώο 
μέσα σε ένα κοπάδι έχει μια σχετική ανεξαρτησία, αλλά πα-
ράλληλα αποτελεί και μέρος του συνόλου, έτσι και τα όργανα 
μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό παρουσιάζουν και τις δυο 
ποιότητες: της ανεξαρτησίας και της αλληλεξάρτησης.
Αυτή η διπλή ιδιότητα γίνεται ήδη αντιληπτή στη διαμόρ-
φωσή τους, ειδικά στην περίπτωση των νεφρών. Στην κυρ-
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τότητα του περιγράμματός του το νεφρό κλείνεται από το 
περιβάλλον του και όμως στον κοίλο του κυματισμό είναι 
ανοιχτό στην είσοδο της νεφρικής φλέβας και της νεφρικής 
αρτηρίας, μέσω της οποίας περνούν επίσης ο ουρητήρας και 
οι εισερχόμενοι και οι εξερχόμενοι αγωγοί (Βλ. σχήμα 1).
Κατά κάποιο τρόπο, το νεφρό αντιπροσωπεύει το «όργανο 
των οργάνων» που δείχνει με μεγαλύτερη σαφήνεια τα χα-
ρακτηριστικά ενός οργάνου. Κάποιος θα μπορούσε να δει τα 
άλλα όργανα ως τροποποιήσεις του αρχετυπικού σχήματος 
των νεφρών. Στην περίπτωση των πνευμόνων, η ισορροπία 
των νεφρών μεταξύ του άνω και του κάτω πόλου τροποποι-
είται σε μια υπεροχή του κατώτερου τμήματος σε σύγκριση 
με το στενό και περιορισμένο ανώτερο τμήμα (Βλ. σχήμα 
2). Στην περίπτωση του ήπατος, η κατακόρυφη κατεύθυν-
ση των νεφρών και των πνευμόνων οδηγεί σε μια οριζόντια 
κατεύθυνση (Βλ. σχήμα 3).
Η καρδιά δείχνει μόνο κυρτά περιγράμματα, ακόμη και όταν 
εμφανίζονται οι είσοδοι των κύριων αιμοφόρων αγγείων (Βλ. 
σχήμα 4). Το σχήμα της καρδιάς που βλέπουμε στην τρά-
πουλα είναι συμβολικό και δεν αντιπροσωπεύει το πραγμα-
τικό σχήμα της καρδιάς. Οι παραλλαγές αυτές των μορφών 
των οργάνων δείχνουν ήδη κάποια από τα χαρακτηριστικά 
τους και αυτά θα εξεταστούν περαιτέρω. 


