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Rudolf Steiner despre gândirea-inimii
“Stilul, desigur, necesit o continuitate a gândirii. Oricine i i propune s scrie un
eseu, i s -l scrie cu stil, trebuie s aib deja ultima propozi ie inclus în prima. De
fapt, ar trebui s acorde mai mult aten ie ultimei propozi ii decât primei. Iar în
timp ce scrie a doua propozi ie, ar trebui s-o aib in minte pe penultima. Doar
atunci când ajunge la mijlocul eseului poate s - i permit s se concentreze asupra
unei singure propozi ii. Iar dac autorul are cu adev rat talent pentru proz , el va
avea înaintea sa întreg eseul chiar în timp ce-l scrie.”
“Gânditi-v la multiplele subiecte care sunt cu adev rat teme fundamentale , i la
cum a fost necesar s ne construim întreaga structur de gânduri mereu i mereu
pornind de la structura de baz : corp fizic, corp eteric, corp astral i Eu... C ci
aceasta este i r mane un fir solid pe care s ne în ir m gândurile: aceste patru
m dulare ale fiin ei umane i modul în care interac ioneaz ; iar apoi, pe o treapt
mai înalt , transformarea celor trei m dulare inferioare: al treilea în al cincilea, al
doilea în al aselea i primul în cel de-al aptelea m dular al fiin ei umane...A a
schi ezi planul sau baza sistemului t u de gânduri, a a cum odinioar zeii au
alc tuit planul în elepciunii lumii. ”
“Pentru cei care caut o i mai strict colire , c r ile mele “Adev r i Cunoa tere”
i “ Filozofia Libert ii” sunt în mod special potrivite. Aceste dou c r i nu sunt
scrise ca oricare alta; nici o propozi ie nu poate fi a ezat decât acolo unde este.
Fiecare din aceste c r i reprezint nu doar o colec ie de gânduri, ci un organismgând. Un gând nu este ad ugat altuia, ci fiecare cre te organic din precedentul, a a
cum cre terea are loc într-un organism. Gândurile trebuie în mod necesar s se
dezvolte într-o manier similar i în cititor. În acest fel cititorul î i transform
propria gândire într-una care se creeaz pe ea îns i. F r acest tip de gândire,
nivelurile superioare ale Rozicrucianismului nu pot fi atinse. Desigur, i un studiu
al literaturii spiritual- tiintifice de baz va coli gândirea; o educa ie mai energic
nu este absolut necesar pentru a absolvi primul nivel al unei instruiri
Rosicruciene. ”
Premerg tor studiului
Acest capitol introduce cititorul într-o nou modalitate de a citi c r ile lui R
Steiner. Inainte de a intra în discu iile teoretice ale c r ii, cititorul va dori poate s
practice încercând s fac rezumatul celor dou texte de baz ( Prefa a la edi ia din
1918 i Al doilea apendice ) pentru gândirea inimii, ca s vad cât poate intui i
singur, f r o cunoa tere preliminar . Dup fiecare paragraf exist un spa iu unde
cititorul este invitat s scrie o fraz cheie sau o propozi ie rezumativ .
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Prefa a are 6 paragrafe, iar Al doilea apendice are 13. La sfâr itul fiec rei
sec iuni cititorul g se te spa iu liber pentru rezumatul paragrafului. Numerele de
la începutul fiec rui paragraf semnific num rul paragrafului i câte propozi ii
con ine acesta. Incepe i prin a citi paragraful, face i o scurt adnotare a fiec rui
paragraf, scrie i aceast adnotare în spa iul liber de la sfâr itul fiec rui paragraf,
iar apoi copia i-o pentru a doua oar pe ultima pagin a acestei sec iuni. Odat ce
a i finalizat ambele texte, studia i adnot rile i vede i dac pute i identifica
modele. Apoi, începeti s citi i i restul c r ii.
( Nota traduc torului : Autorul a copiat în cartea sa paragrafele si a l sat un
spatiu pentru fiecare paragraf în care s face i propriile rezumate, f r a tii
nimic din cuprinsul c r ii i s încerca i s identifica i modelele.Ulterior pute i
compara cu studiul lui i vedea dac a i reu it i în ce m sur . Nu am l sat aceste
spa ii aici ca s nu ocup” ochiul” cititorului , considerând c cei care doresc î i
vor face propriile pagini de lucru. Am ata at textele numerotate la sfâr it,
Num rul de propozi ii din traducerea român corespund cu num rul din aceast
lucrare cu excep ia paragrafului 3/1 din Prefa -vezi men iunea de la pag 7)
Introducere
Acest carte descrie stilul organic de scris al lui Rudolf Steiner, denumit
gândirea-inimii. Un text scris de R. Steiner necesit un studiu i o citire organic
înainte ca puterea i adev rul s u spoat fi accesate. Acest manual prezint pe
scurt acest nou tip de studiu. Cititorii vor face cuno tin cu o metod organic de
a citi lucr rile lui R Steiner. Textele de început includ Prefa a la editia din 1918 i
Al doilea apendice la Filosofia libert ii.(1) Aceste texte con in cele 9 forme
principale ale gândirii inimii realizate de Rudolf Steiner. Dup o perioad de
studiu, cele nou forme-gând pot fi folosite i în situa ii practice.
Steiner i-a dorit ca aceasta metod de gândire a inimii s sporeasc
experien a de via a oamenilor . Inv ând s gândim organic, putem vedea via a i
percepe unii pe al ii în mod diferit. Pe m sur ce num rul nostru de no iuni
dinamice cre te, cre te i abilitatea noastr de a iubi. Într-un anumit sens , formele
ondulatorii con inute în aceste texte pot fi cunoscute i activate doar de chakra
inimii noastre. Studiul în grup al acestor texte na te o legatur cald i
armonizatoare între membrii ei.
Multe dintre sugestiile lui Steiner privind dezvoltarea spiritual nu au fost
preluate sistematic de c tre înv torii spirituali i nici nu au fost puse într-o
form care s se dovedeasca sigur . Acela i lucru este valabil i pentru gândirea
inimii. Exist o temere c oamenii- prin practicarea sistematic a sugestiilor
oferite aici - pot ob ine diverse capacit i spirituale. Igiena fizic , sufleteasc i
spiritual în cazul unei persoane obi nuite lipse te în societatea de azi ; i de aceea
nu este recomandat, ca la acest moment, s se fac exerci iile din acest studiu cu
inten ia con tient de a ob ine facult i superioare. Dar v rog, distra i-v lucrând
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cu aceste exerci ii de gândire având ca obiectiv cre terea sim ului pentru forme
organice i a camaraderiei de grup.
În aceast lucrare sunt patru capitole i un appendice. Cele patru capitole
acoper suficient din cuno tin ele de baz necesare pentru a avea un studiu de
succes în grup, inclusiv ni te exerci ii artistice. Apendicele prezint ni te puncte
speculative despre gândirea inimii. Bibliografia i notele de subsol ofer trimiteri
c tre c r ile disponibile pe subiectul gândirii inimii.
I. MODELELE
Rudolf Steiner nu a oferit niciodat o îndrumare clar legat de ce anume
este i cum se practic gândirea inimii. Acest fapt a generat mult confuzie, iar cei
mai mul i editori i “cercetatori oficiali” ai s i nu cred c stilul s u de scris are
vreo metod oarecare sau un model organic. Cred c sunt multe tipuri de gândiri
ale inimii . Cu toate acestea, cea dezvoltat aici reprezint un principiu particular
de organizare numit “gândirea inimii” de c tre Rudolf Steiner.(2)
Modelele oferite aici reprezint sugestii care ne conduc spre formele vii,
dinamice, “vibrante”. Gândirea inimii tr ie te într-o calitate ondulatorie, semimatematic . Prefa a la Edi ia revizuit din 1918 si Al doilea apendice sunt scrise
folosind aceste tipare(modele) organice. O carte scris în stilul gândirii inimii
imit legit ile cre terii organice i tr ie te în cele patru nivele de dezvoltare ale
fiin ei umane . Ea este o gândire în perspectiv i în rela ie.
Primul model care exemplific acest tip de gândire îl reprezint planta
arhetipal a lui Goethe.(3) Plantele cresc în apte etape (1. S mân a, 2.frunzele, 3.
Mugurii 4. Florile, 5. Pistilul si stamina, 6. Fructele 7. Noile semin e). Fiecare
etap decurge din cea anterioar . Etapele ciclurile unei plante reflect o legitate
intern organic . In diagrama de mai jos se pot observa cele patru legi ale cre terii
organice: 1. Contrac ie si expansiune (ritmuri: semin ele se contract , frunzele se
extind, mugurii se contract etc.) 2. sporirea complexit ii formei
(sporire,intensificare sau urcare/deviere) 3. Simetria (polaritatea) 4. Intoarcerea
dinspre exterior spre interior (inversiunea).
Exterior
inversiune
interior
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Similar ca form cu planta arhetipal , fiin a uman cu cele apte m dulare
ale sale adaug mai mult substan , calitate i culoare celor patru niveluri i celor
apte etape. Cele patru niveluri de baz - fizic (form i con inut), eteric (metoda),
astral (scop sau design) i Eu (esen sau idee) – i întreb rile corespunz toare
acestora (ce?, cum? de ce? cine?) creeaz punctele de vedere ale unei secven e de
gândire specifice gândirii inimii. In diagrama de mai jos se reg se te fiin a uman
cvadripartit cu cele patru membre polare (perspective) ale Sinei spirituale
(necesitatea intern ), Spiritul vie ii (istoric sau dezvoltare) i Omul spirit (nou
form i con inut).

---------------------------------------------------------------------------------În aceast diagram se pot vedea conexiunile legice ale polarit ilor con inute
în fiecare dintre niveluri. Legit ile ritmului, cre terii i inversiunii pot fi
considerate superflue înainte de fi cu adevarat experimentate în realitate. Cititorul
trebuie s treac de la întreg la parte , i de la parte la întreg , pentru a în elege
conceptele flexibile de contrac ie i expansiune, cre tere/amplificare , polaritate ,
i inversiune. Tr ind în legit ile organice, putem descoperi unicitatea acestora în
fiecare situa ie. Comparând p r ile unei secven e începem s ne implic m în
gândirea inimii.
Nici un text al lui Steiner nu este atât de simplu încât s urmeze aceste modele
perfect. Cititorul va g si multe devieri, forme inversate, cu aripi , dificil de
descifrat. Misiunea noastr este în primul rând s ne punem întreb ri i apoi s
stabilim m sura în care opera lui Steiner tr ie te în legit ile organice ale cre terii
i polarit ii.
II. Cum s lucr m cu textele
Scop: Scopul acestei munci cu textul este s dobândim un loc în care ne putem
mi ca liber printre ideile textului de parc ar fi note muzicale. Fiecare text este ca
o partitur muzical . Fiecare paragraf împarte formele de gând în sec iuni. Fiecare
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propozi ie alc tuie te motivul paragrafului. Legile organice ale ritmului,
intensific rii , polarit ii i inversiunii devin puncte de vedere pe baza c rora noi
structur m i restructur m con inutul-idee al textului. Tr im în interiorul ideilor.
Gândirea noastr a câ tigat patru legi noi i noi începem s gândim cu inimile
noastre.
S vedem gândirea : Diagrame,linii,curbe, culori i simboluri ne ajut s înv m
gândirea inimii.Schi m, facem noti e, desen m diagrame i extragem esen ialul.
Ideile ne devin prieteni intimi . Ne ridic m deasupra abstrac iunilor pentru a putea
tr i liber ideile.
Încerc m s dobândim o vedere de ansamblu a capitolelor i sec iunilor lor.
Citim modele i curgeri de gânduri,interconexiuni. Fiecare text devine un
organism viu cu cap i coad , cu traiectoria lui unic .
Mortimer Adler a scris o carte despre cum s cite ti o carte pentru con inut i
form . El a sugerat s citim cartea de la întreg la parte comparând
capitolele,paragrafele i propozi iile. Procedând a a înv m s vedem modul de
gândire al altcuiva. Trebuie s imit m marile idei i formele lor înainte s le facem
s fie ale noastre.
Preg tirea adecvat : Dar cum ajungem la asta?
Înainte s ne apuc m s lucr m pe un text al lui Steiner, grupul trebuie s
corecteze traducerea cu edi ia german original dinainte de 1926. Aceasta va
include de preferin toate aspectele gramaticale, cum ar fi paragrafele,
propozi iile i punctua ia unic a lui Steiner,liniu e,asterixuri,etc. F r un text
„corectat”, exersarea cu gândirea inimii este o chestiune arbitrar i confuz .
Textul folosit în acest ghid a fost tradus,numerotat i propozi iile au fost
marcate . Anumite locuri pot prezenta dificult i pentru cititor.
În Prefa a la edi ia revizuit din 1918 :
- liniu a de dup paragraful 2/5 creeaz un nou paragraf, anume paragraful
3/1
- remarca de la sfâr itul paragrafului 5/5 nu face parte din forma de gândire.
În Al doilea apendice :
- citatul lui Schiller din paragraful 2/4 apar ine propozi iei 2 în num r toarea
propozi iilor i astfel în paragraf sunt patru propozi ii
- citatul tiltului lui Fichte din paragraful 6/6 are dou propozi ii.
*
S vezi întregul : Dup ce am verificat textul, în primul rând facem rezumatele
i condens rile fiec rui paragraf.Începem cu Prefa a la edi ia revizuit din 1918.
Scopul este s avem schi a, rezumatul întregului con inut pe o foaie de hârtie.
Rezumatele ar trebui s includ scheletul fiec rui paragraf,nu toate detaliile.(4)
Prefa a la edi ia revizuit din 1918 are 6 paragrafe i primul paragraf (1/9) are
nou propozi ii. Când citim putem încercui cuvintele cheie, s clarific m
dificult ile gramaticale i s observ m schimb rile tematice din text. În acest
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paragraf , cuvintele cheie sunt „întreb ri”, „voin liber ” i „suflet”. Schimbarea
tematic apare la fiecare trei propozi ii.
1/9

1.Exist dou întreb ri esen iale ale vie ii suflete ti a omului spre care se orienteaz tot ce vrem
s discut m prin aceast carte.
2.Prima e dac exist o posibilitate de a considera în a a fel fiin a uman , încât aceast
considerare s se dovedeasc a fi temelie pentru oricare alt considerare care îl întâmpin pe om
prin tr ire sau tiin , considerare despre care îns omul are senza ia c nu s-ar putea sprijini pe
sine.
3.Prin îndoial i judecat critic o asemenea considerare ar ajunge în domeniul nesiguran ei.
4.Cealalt întrebare este urm toarea: are voie omul, ca fiin dotat cu voin , s - i atribuie
libertatea, sau libertatea e o simpl iluzie, care se na te în el pentru c nu întrevede firele
necesit ii de care depinde i voin a lui, la fel ca orice fenomen al naturii?
5.La aceast întrebare nu d na tere o urzeal artificial de gânduri.
6.Ea apare cu totul firesc în fa a sufletului aflat într-o anumit dispozi ie.
7. i putem sim i c sufletul ar pierde ceva din ceea ce ar trebui s fie, dac nu s-ar vedea o dat
pus, cu cea mai mare seriozitate posibil , în fa a celor dou posibilit i: libertate sau necesitate a
voin ei.
8.În aceast lucrare vrem s ar t m c tr irile suflete ti pe care trebuie s le aib omul prin
intermediul celei de a doua întreb ri, depind de punctul de vedere pe care poate s -l adopte fa
de prima.
9.Aici facem încercarea de a dovedi c exist o concep ie despre fiin a uman care poate s
ofere un sprijin i restului cunoa terii; iar în continuare vrem s ar t m c prin aceast concep ie
dobândim o deplin justificare a ideii libert ii voin ei, abia atunci când mai întâi descoperim
acel domeniu sufletesc în care se poate desf ura voin a liber .

Rezumatele paragrafului 1/9
Propozi ia 1-3 : dou întreb ri, prima referitoare la modul de considerare al fiin ei
umane
Propozi ia 4-6 : a doua întrebare se refer la Libertate
Propozi ia 7-9 : a doua întrebare depinde de prima dac se g se te domeniul
sufletesc
Rezumat final: „ dou întreb ri: întrebarea despre libertate depinde de
considerarea fiin ei umane dac se g se te domeniul sufletesc „
Propozi ia rezumativ final încearc s surprind scheletul paragrafului , nu
detaliile individuale. În acest punct dorim s ne facem o simpl imagine de
ansamblu a textului , un fel de partitur muzical în care tim mi carea general ,
dar nu neap rat i notele individuale. Scriind toate rezumatele paragrafelor pe o
foaie de hârtie, avem în fa a noastr un fel de imagine general în care pot fi
v zute toate cele ase paragrafe.

Cuvinte cheie

Prefa a 1918 rezumate
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Dou întreb ri

1/9 dou întreb ri: întrebarea despre libertate depinde
de considerarea fiin ei umane dac se g se te
domeniul sufletesc

R spuns viu

2/5 nu un r spuns teoretic p strat în memorie,ci o
abordare vie în modul cum e citit cartea

Valoare/cunoa tere

3/1 un fel de cunoa tere care este corect i util

Valoarea cititorului

4/10 valoare pentru cititor : baz pentru tiin i
cunoa tere spiritual dac se în elege modul în care a
fost scris

Cartea schimbat

5/5 Steiner a ad ugat sec iuni i a modernizat
vocabularul

2c ri

6/6 nu avem filozofii noi în carte, ci o a doua carte din
punctul de vedere al primei c r i

În diagrama rezumatelor Prefe ei fiecare paragraf este condensat într-o propozi ie
i mai apoi într-un cuvânt cheie. Observa i ce frumos se potrive te fiecare
propozi ie din punct de vedere calitativ în nivelul organic al lui ce, cum,de ce i
cine. (cine? Nu este reprezentat direct de un paragraf ). Am f cut primul pas : s
avem o privire de ansamblu a textului i s compar m paragrafele.
Prefa a i cele patru legi: Pasul urm tor este s abord m Prefa a din punctul de
vedere al celor patru legi : ritm, intensificare/cre tere , polaritate i inversiune.
Legea ritmului este determinat ca s spunem a a de întreb rile : Ce? ( contrac ie),
Cum? ( expansiune), de ce?( contrac ie).(5)
Legea intensific rii, sau a cre terii , poate fi g sit folosind cele patru
întreb ri. Oricum , intensific rile implic faptul c fiecare paragraf devine mai
interior, mai complicat, sau mai amplificat . Lowndes d un exemplu de categorii
de intensificare care sunt valabile în general pentru lucr rile lui Steiner.(6)
Acestea sunt:
Categorii de intensificare :
1. con inut i form
2.metod
3.design i dorin
4.persoan i idee
5.aspect moral sau necesitate
6.istorie sau vedere de ansamblu

Prefa a din 1918
1. dou întreb ri
2.cite te întreb rile în mod viu
3. valoarea pentru suflet
4.baz pentru spiritualitate
5. istoria c r ii din 1893 în 1918
9

7. o nou form

6.o nou carte fa de original

Se poate pune întrebarea dac aceste rezumate nu au fost for ate s se
încadreze în nivele. Cititorul ar putea s încerce s condenseze textul oricât de
mult posibil, i o s vad ce se na te de aici. Întrebarea este una corect , dac ai
lucrat cu Prefa a câteva s pt mâni.
Al treilea punct de vedere este polaritatea . Structura celor patru întreb ri i
polaritatea formei lor. Polaritatea este contrastul dintre aspectele exterioare i
interioare. În Prefa aceste aspecte sunt gesturi subtile. Polaritatea dintre
paragraful 1/9 i 6/6 const în faptul c 1/9 se ocup cu con inutul c r ii(aspectul
exterior) i 6/6 ni-l arat pe Steiner regândind con inuturile (aspectul interior).
Polaritatea poate fi v zut i ca un contrast între metoda de a citi cartea din
paragraful 2/5 i , în 5/5 , modul în care a schimbat cartea. Rela ia polar dintre
3/1 ( cunoa terea este corect i folositoare) i 4/10 (cunoa terea pentru tiin i
spiritualitate) se eviden iaz prin sublinierea utilit ii pentru individ care în acest
caz este Steiner i cititorul.

Inversiunea este mi carea de la exterior spre interior i e reprezentat cel mai
bine de planta arhetipal a lui Goethe. Michael Chekhov a ar tat c în fiecare
pies de teatru exist un punct în care întreaga poveste ia o turnur radical i
începe s coboare. (7) Primele trei paragrafe acoper con inutul c r ii: i
paragrafele de la 4 la 6 explic lupta interioar pe care a avut-o autorul cu cele
dou întreb ri. Steiner marcheaz aceast inversiune prin introducerea persoanei
întâi începând cu paragraful 4/10. Prin aceast subtilitate gramatical , vocea
eseului se întoarce spre interior.
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În concluzie: dispozi ia sufleteasc a gândirii inimii analizeaz lucr rile lui
Steiner i stilul lui de gândire aplicând legile organice la text. În acest stadiu
recunoa tem c o astfel de gândire vie exist i dezvolt m un sentiment pentru
legile sale. În sec iunea urm toare, va fi descris o metod care pune gândurile în
mi care.
Studiul în grup: În mod tradi ional sunt necesare dou etape pentru munca în
grup: preg tirea individual i prezentarea în grup. Procesul necesit ca în primul
rând s se citeasc con inutul textului i s se rescrie i s se reformuleze
propozi iile sub form de rezumat ; i în al doilea rând s se observe intensific rile
i polarit ile. Prin prezentarea muncii personale celor din grup li se permite
tuturor s aud modul unic de exprimare rezultat al muncii celorlal i membrii.
Aici sunt expuse pe scurt câteva exerci ii care ne vor conduce la scopul propus
acela de a reproduce ( înainte i înapoi) întregul text, propozi ie cu propozi ie, cu
un sentiment pentru nivelul organic.
Primul pas const în a citi textul clar i precis. Asta înseamn c toat lumea
este de acord cu ceea ce se spune, dar nu neap rat în toate nuan ele sale. Dup ce
s-a citi integral în grup i s-au f cut rezumatele paragrafelor Prefe ei tot în grup,
scriem rezultatele pe o tabl sau pe o hârtie a a cum s-a ar tat mai sus. Ca tem
pentru acas (sau în grupul de studiu) i se d fiec rui participant un paragraf sau
dou pe care s -l rescrie ( cu propriile lui cuvinte pe cât posibil) prin reformularea
propozi iilor! Scopul nu este s reinterpret m Prefa a, ci s g sim sinonime i s
explic m ceea ce este scris. Ulterior acestea sunt prezentate grupului care le
comenteaz sau complimenteaz .
Al doilea pas const în g sirea i observarea intensific rilor i polarit ilor din
paragrafe mai întâi, apoi i din propozi ii. O metod ar fi s ne concentr m pe
cuvintele g site , s le compar m, pe aspectele gramaticale i/sau pe con inut
pentru a putea s stabilim aceste legit i. ( o list cu diferite activit i va fi dat la
finalul acestei sec iuni care cuprinde mai multe nivele de intensificare). Când
analiz m de exemplu intesnificarea de la paragraful 1/9, la 2/5, la 3/1 ne
întreb m : ce se întâmpl cu cele „dou întreb ri” din paragraful 1/9 în paragraful
2/5 i în 3/1? Sau sau din ce punct de vedere le-a prezentat Steiner? Acela i gen de
întreb ri se pun i pentru stabilirea polarit ilor : Cum sunt prezentate cele „dou
întreb ri” din paragraful 1/9 i cum sunt tratate acestea în paragraful 6/6? Aceste
întreb ri simple pot deschide multe perspective i concluzii printre membrii
grupului. Polarit ile i intensific rile acoper propozi iile individuale i vor fi
date mai multe detalii despre asta mai târziu în cuprinsul capitolului.
Al treilea pas aduce participan ii într-o stare de con tien organic . Ei prezint
întregul text propozi ie cu propozi ie în maxim cinci minute. Modul rapid de
prezentare nu îi d voie vorbitorului s se gândeasc la cuvinte, dar în schimb îi
permite s tr iasc în nivelele i ritmurile textului. Formele ondulatorii sunt, la
acest nivel, ca o a doua natur : i ei aud „punctele de turnur ” pentru c anumite
cuvinte i intona ia în context îl fac pe cititor s simt formele organice.(8)
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Formele de gândire în nou trepte din Prefa i din Al doilea apendice :
Exist nou feluri principale de forme de gândire . Steiner le-a inclus în aceste
dou texte. Aceasta este dovada importan ei lor în cuprinsul muncii sale. El ne-a
dat cheia c r ii. Orice alt form este o combina ie a acestora.
Am fost întrebat dac exist i alte forme. În afar de acestea, Lowndes a g sit
alte 30 de forme. Cartea de fa acoper aceste nou forme de baz care constituie
cerin a absolut necesar pentru lucrul cu c r ile lui Steiner.
În textele date ca exemplu în aceast sec iune am inclus atâtea cuvinte-cheie
câte au fost necesare pentru a face ca nivelele i polarit ile s fie u or de
în eles.Textul precede diagramele pentru a fi u or reperate. Re ine i c nu exist
rezumate perfecte.
Aici avem reprezentate formele de baz cu nou trepte i în plus formele pe
baz de 12 i 13. Observa i cum în forma pe baz de 13 zigzag-ul este unit în
partea de sus. În acest fel , se poate construi o form pe baz de 17,21,25 sau 29.
Formele pe baz de 7 legate între ele pot da na tere unei forme pe baz de 13 , dar
i pe baz de 19,25 i 31. Unic printre acestea este forma cu 12 trepte, care nu
urmeaz legeea simetriei .Formele în oglind (formele pe baz de 6 sau 8) nu pot
fi unite!
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Exist i forme alternative. Rare , dar prezente , sunt formele care coboar ,
care încep la nivelul Eului i coboar la nivelul fizic. Apoi mai sunt formele cu
aripi, cele mai comune fiind cele cu 11 componente ,care sunt forme clasice cu 9
trepte care prezint îns dou aripi, adic un paragraf/propozi ie inainte i la
sfâr it la nivelul fizic .
( Referitor la nivele : acestea sunt fizic,eteric,astral i Eu. Ele au în acela i timp
i o calitate aparte i r spund la o întrebare anume ,aspecte care au fost men ionate
în sec iunea anterioar . Fiecare nivel are i o culoare: ALBASTRU (fizic),
VERDE ( eteric), RO U( astral) i GALBEN ( Eu ). În acest studiu nu am colorat
formele organice. Se poate, de exemplu, s color m linia ascendent dintr-o form
simetric cu albastru i pe cea care coboar cu galben pentru a sublinia contrastul
/polaritatea dintre aspecul exterior i interior al formelor. Astfel , într-o form pe
baz de 8, linia care urc e albastr ,cea care coboar e galben . În diagrama de
mai sus forma pe baz de 13 are trei curbe i fiecare dintre acestea ar putea avea
propria sa culoare: de exemplu ar putea fi albastru,verde i ro u pentru a sublinia
astfel o intensificare a trecerilor de la nivel fizic,la eteric, la astral. Pentru mai
multe exemple despre cum se pot aplica culorile merge i pe
www.organicthinking.org.)

Formele principale din Prefa i din Al doilea apendice : Forma generat de
cele 6 paragrafe din Prefa a fost prezentat de mai multe ori pân acum. În cel
de-Al doilea apendice reprezentat mai jos observ m dou forme pe baz de 7
legate între ele într-un total de 13 paragrafe. Când le pozi ion m lâng alte teme
similare se poate spune c Steiner a spus în principiu acelea i lucruri, dar din
prespective diferite.
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Ambele texte acoper subiectele gândirii , cunoa terii , tiin ei , libert ii i
metoda c r ii . ( 9 ) Putem explora similarit ile temelor. Este realmente uimitor s
observ m repeti iile subtile, c ci tocmai acestea fac ca textul s fie organic-viu.

Exemple de text : Aceast form cvadripartit este din paragraful 11/4 din cel deAl doilea apendice. Subiectele principale din aceste propozi ii se învârt în jurul
valorii cunoa terii/ tiin ei. Fiecare propozi ie r spunde la întreb rile nivelelor
foarte clar.
11/4
1.Toat tiin a n-ar fi decât satisfacerea unei curiozit i inutile, dac ea nu ar tinde spre m rirea
valorii existen ei personalit ii omene ti.
2. tiin ele î i primesc adev rata lor valoare abia atunci când sunt în stare s prezinte importan a
uman a rezultatelor lor.
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3.Scopul final al individului nu poate fi înnobilarea unei singure facult i suflete ti, ci
dezvoltarea tuturor aptitudinilor ce s l luiesc latent în noi.
4. Cunoa terea are valoare numai prin aceea c ea contribuie la dezvoltarea multilateral a
întregii naturi omene ti.

Avem apoi paragraful 1/3 din Al doilea apendice ( aici al patrulea nivel, al
Eului, nu este reprezentat direct de o propozi ie ) Fiecare propozi ie reflect clar
nivelele, mai ales cel astral sau cea de-a treia propozi ie plin de sentiment i
conflict . Gramatical acest paragraf are un model organic clasic, al verbului pasiv (
voi reda ), verbul activ ( le pun aici ) i verb auxiliar modal ( a vrea ).

1/3
1.Aici voi reda, în esen , ceea ce am spus într-un fel de „prefa ” la prima edi ie a acestei c r i.
2.Fiindc aceste gânduri se refer mai mult la dispozi ia de gândire ,din care am scris aceast
carte cu dou zeci i cinci de ani în urm , decât la însu i con inutul ei, le pun de aceast dat aici
doar ca „apendice”.
3. N-a vrea s le las cu totul la o parte, fiindc exist p rerea c scrierile mele de tiin
spiritual , ap rute mai târziu, m-ar obliga s suprim ceva din scrierile mele anterioare.
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Paragraful 1/9 din Prefa a la edi ia din 1918 este o form foarte special
întâlnit în lucr rile lui Steiner. Fiin a uman format din cele nou m dulare
necesit pu in studiu. Avem nivelul Eului din fiin a uman cu apte m dulare
împ r it în cele trei aspecte: sufletul senza iei,sufletul ra iunii i sufletul
con tien ei. Astfel, propozi iile 4,5 i 6 sunt la nivelul Eului.
( Tematica se schimb la fiecare trei propozi ii. Cele trei propozi ii de la nivelul
Eului au aceea i tematic , anume problema libert ii ).Propozi ia 4 r spunde la De
ce?, propozi ia 5 la Cum? i propozi ia 6 la Ce? Exist totodat o polaritate i
între propozi ia 1 i 6, 2 i 5, 3 i 4).
Pe lâng structura tripartit forma bazat pe 9 are i o natur polar . Primele
patru propozi ii prezint „întreb rile” în timp ce propozi iile 5-9 ne arat condi iile
în care aceste întreb ri pot fi puse . Astfel, doar cei care împlinesc aceste cerin e
primesc r spunsul c r ii :
- dac ating o anumit stare sufleteasc
- dac se confrunt cu ideea propriei libert i
- dac sunt capabili de punctul de vedere just despre fiin a uman
- dac g sesc domeniul sufletesc adecvat pentru desf urarea voin ei.
Cei mai mul i oameni nu sunt interesa i de libertate i motivul este-conform
spuselor lui Rudolf Steiner- faptul c nu au atins acel nivel de maturitate sau
„ Freiheitsmoment ” din via a lor. Dup aceea trebuie s g sim modul corect de a
vedea i a gândi. Ce este acest domeniu sufletesc? C ci nu este regiunea
sufleteasc a gândirii logice a sufletului ra iunii. Steiner ne d câteva sugestii cum
s g sim acest domeniu sufletesc prin intermediul Prefe ei la edi ia din 1918.
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1/9
1.Exist dou întreb ri esen iale ale vie ii suflete ti a omului spre care se orienteaz tot ce vrem

s discut m prin aceast carte.
2.Prima e dac exist o posibilitate de a considera în a a fel fiin a uman , încât aceast
considerare s se dovedeasc a fi temelie pentru oricare alt considerare care îl întâmpin pe om
prin tr ire sau tiin , considerare despre care îns omul are senza ia c nu s-ar putea sprijini pe
sine.
3. Prin îndoial i judecat critic o asemenea considerare ar ajunge în domeniul nesiguran ei.
4.Cealalt întrebare este urm toarea: are voie omul, ca fiin dotat cu voin , s - i atribuie
libertatea, sau libertatea e o simpl iluzie, care se na te în el pentru c nu întrevede firele
necesit ii de care depinde i voin a lui, la fel ca orice fenomen al naturii?
5.La aceast întrebare nu d na tere o urzeal artificial de gânduri.
6.Ea apare cu totul firesc în fa a sufletului aflat într-o anumit dispozi ie.
7. i putem sim i c sufletul ar pierde ceva din ceea ce ar trebui s fie, dac nu s-ar vedea o dat
pus, cu cea mai mare seriozitate posibil , în fa a celor dou posibilit i: libertate sau necesitate a
voin ei.
8.În aceast lucrare vrem s ar t m c tr irile suflete ti pe care trebuie s le aib omul prin
intermediul celei de a doua întreb ri, depind de punctul de vedere pe care poate s -l adopte fa
de prima.
9.Aici facem încercarea de a dovedi c exist o concep ie despre fiin a uman care poate s
ofere un sprijin i restului cunoa terii; iar în continuare vrem s ar t m c prin aceast concep ie
dobândim o deplin justificare a ideii libert ii voin ei, abia atunci când mai întâi descoperim
acel domeniu sufletesc în care se poate desf ura voin a liber .

Dup paragraful 1/9 din Prefa , paragraful 9/16 din Al doilea apendice con ine
unele dintre cele mai importante informa ii despre natura gândirii inimii. Steiner
ne arat c modul de a ajunge la întreg este s lu m elementele componente ale
tiin ei i s le leg m în mod artistic-muzical-compozi ional; i de aceea s
dezvolt m o nou con tien a ideii, o con tien a compozi iei! Scopul c r ii de
fa este s facem con tien a îns i organic vie. Simplu i amuzant.
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Polarit ile din pragraful 9/16 se bazeaz pe un model de tip „ problem i
solu ie „ . De exemplu în propozi ia 1 „problema „ este „ multe domenii ale
vie ii”, în propozi ia 8 solu ia este cel care le reune te ( cel care aduce elementele
într-un întreg). Între propozi ia 2 i 7 polaritatea este : „ tiin ele” î i g sesc
completarea în arte; între 3 i 6, tiin ele specializate î i g sesc împlinirea într-o „
nou tiin ” n scut ca rezultat al lor. Problema întregului în cunoa tere din
propozi ia 4 î i g se te rezolvarea în tiin a organic din propozi ia 5.Aceste
polarit i sunt foarte subtile i pot fi continuate chiar prin includerea celei de-a
doua jum t i a paragrafului 9.
9/16

1.Domeniile vie ii sunt numeroase.
2.Pentru fiecare domeniu se dezvolt o tiin aparte.
3.Dar via a îns i este o unitate i cu cât tiin ele se str duiesc mai mult s aprofundeze
domeniile particulare ale vie ii, cu atât mai mult se îndep rteaz de în elegerea unit ii vii a
universului.
4.Trebuie s existe o tiin care caut , în tiin ele speciale, elementele pentru a-l conduce din
nou pe om spre plenitudinea vie ii.
5. Cercet torii specializa i ai tiin elor vor s dobândeasc , prin cuno tin ele lor, o con tient
despre lume i despre fenomenele din ea; în aceast scriere am urm rit un el filosofic: tiin a
trebuie s devin ea îns i organic i vie.
6. tiin ele speciale sunt trepte premerg toare ale tiin ei spre care se tinde aici. O situa ie
asem n toare domne te în arte.
7.Compozitorul lucreaz pe temeiul tiin ei compunerii.
8.Aceasta din urm este o totalitate de cuno tin e, a c ror însu ire este o condi ie necesar
pentru a compune.
9.În compozi ii, legile tiin ei compunerii sunt puse în slujba vie ii, în slujba realit ii faptice.
10.Exact în acela i sens este filosofia o art .
11. To i filosofii adev ra i erau arti ti ai no iunilor.
12.Pentru ei, ideile oamenilor erau material de art , iar metodele tiin ifice erau tehnica artistic .
13.Prin aceasta, gândirea abstract dobânde te via individual , concret .
14.Ideile devin for e de via .
15.Atunci nu avem numai o tiin despre lucruri, ci tiin a devine un organism real, un
organism st pân pe sine însu i.
16. Con tienta noastr activ , real , s-a ridicat deasupra unei simple prelu ri pasive a
adev rurilor.
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Mai jos sunt primele apte paragrafe din cel de- Al doilea apendice. Con inutul
are leg tur cu calea interioar spre adev r i ce este acest adev r. Al doilea
apendice în sine const în dou forme heptapartite legate între ele. Prima form
având la baz num rul 7 urmeaz schema organic foarte clar :
Ce? Prefa a;
Cum? Calea inimii;
De ce? S ne c tig m puterea individual ;
Cine? Noi vrem cunoa terea interioar .
Chiar i polarit ile sunt clare :
Ce? 1/3 Prefa a i 7/5 cartea;
Cum? 2/4 calea lui Schiller i 6/6 calea lui Fichte;
De ce? 3/3 Adev rul i 5/3 cunoa tere din experien ;
4/4 este punctul de întoarcere, acel Cine? Cunoa terea interioar . i folosirea
pronumelui „noi” din paragrafelor 4/4 la 7/5 este un indicator al procesului de
inversiune. Exist multe astfel de metode de a sublinia anumite aspecte folosite în
lucr rile lui Steiner.
Al doilea apendice din Filozofia Libert ii
1/3

1.Aici voi reda, în esen , ceea ce am spus într-un fel de „prefa ” la prima edi ie a acestei c r i.
2.Fiindc aceste gânduri se refer mai mult la dispozi ia de gândire ,din care am scris aceast
carte cu dou zeci i cinci de ani în urm , decât la însu i con inutul ei, le pun de aceast dat aici
doar ca „apendice”.
3.N-a vrea s le las cu totul la o parte, fiindc exist p rerea c scrierile mele de tiin
spiritual , ap rute mai târziu, m-ar obliga s suprim ceva din scrierile mele anterioare.
2/4
1.În epoca noastr , adev rul poate fi g sit numai în adâncurile fiin ei omene ti .
2.Dintre cele dou c i de care ne vorbea Schiller:
„Adev rul îl c ut m amândoi, tu afar în via , eu în untru
În inim , i, astfel, desigur, îl va g si fiecare.
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Dac ochiul este s n tos, el Îl va întâlni în afar pe Creator;
Dac inima este s n toas , atunci desigur în interior ea va oglindi lumea”
omul din prezent se va folosi mai ales de cea de a doua.
3.Un adev r care ne vine din afar poart întotdeauna pecetea nesiguran ei.
4. Noi suntem dispu i s credem numai în adev rul care apare în interiorul fiec ruia dintre noi.
3/3
1.Numai adev rul ne poate aduce siguran în dezvoltarea for elor noastre individuale.
2.Cel ce este chinuit de îndoieli are for ele paralizate.
3.Într-o lume pe care o g se te enigmatic , el nu poate afla nici o int pentru munca sa de
crea ie.
4/4
1.Nu vrem numai s credem, vrem s tim.
2.Credin a pretinde recunoa terea unor adev ruri pe care nu le cunoa tem în întregime.
3.Dar fiin a noastr individual se împotrive te la tot ceea ce nu cunoa tem în întregime, fiindc
ea vrea s tr iasc totul în interiorul s u cel mai adânc.
4. Pe noi numai tiin a ne mul ume te, pentru c ea nu se supune normelor exterioare, ci
izvor te din via a l untric a personalit ii.
5/3
1.Noi nu vrem nici o astfel de tiin care s-a modelat, o dat pentru totdeauna, dup regulile
încremenite ale didacticii, i s-a p strat într-un compendiu valabil pentru toate timpurile.
2-Fiecare dintre noi se simte îndrept it s ia ca punct de plecare experien ele sale imediate,
tr irile sale directe pentru ca, de aici, s se ridice la cunoa terea întregului univers.
3. Noi tindem, fiecare în felul s u, spre o tiin sigur .
6/6
1.Teoriile noastre tiin ifice nu mai trebuie s aib o astfel de conforma ie, încât s trezeasc
sentimentul c acceptarea lor ar fi problema unei constrângeri necondi ionate.
2.Nici unul dintre noi n-ar mai putea da unei lucr ri tiin ifice titlul pe care îl d duse alt dat
Fichte: „L muriri clare ca lumina soarelui, pentru marele public, asupra esen ei propriu-zise a
celei mai noi filosofii.
3.O încercare de a-i constrânge pe cititori la în elegere”.
4.Ast zi nimeni nu trebuie constrâns la în elegere.
5.De la cel ce nu se simte impulsionat spre o concep ie printr-o necesitate deosebit ,
individual , de la acela nu pretindem nici acceptare i nici adeziune.
6.Ast zi, nici pe nevârstnici, nici pe copii, nu vrem s -i îndop m cu cuno tin e, ci încerc m a le
dezvolta facult ile pentru ca s nu mai fie nevoie s fie constrân i la în elegere, ci pentru ca ei
s voiasc a în elege.
7/5
1.Eu nu m d ruiesc nici unei iluzii în ceea ce prive te aceast caracteristic a epocii mele.
2. tiu în cât de mare m sur se desf oar via a dup anumite tipare, lipsite de individualitate.
3.Dar tiu tot atât de bine c mul i dintre contemporanii mei încearc s - i orânduiasc via a în
sensul pe care l-am ar tat aici.
4.Lor a vrea s le dedic aceast scriere.
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5.Ea nu va vorbi despre „singura cale posibil ” ce duce la adev r, ci va relata despre acea cale
pe care a mers un om c ruia adev rul îi este un lucru de mare pre .

Pragraful 2/5 din Prefa a la edi ia revizuit din 1918 ne l mure te cum
întreb rilor privind modul în care este conceput fiin a uman li se poate r spunde
prin integrarea lor, nu prin memorizare. Primele dou propozi ii prezint
„concep ia” în forma sa ne-integrat . În opozi ie, ultimele dou propozi ii prezint
„concep ia/considerarea ” în forma sa vie, integrat . Propozi ia 3 afirm c modul
de gândire, organic-viu, constituie baza, fundamentul c r ii.
Propozi ia 1 i 5 creeaz o polaritate solid : concep ia înc neintegrat din
propozi ia 1 devine component a sufletului în propozi ia 5. R spunsul însu it
teoretic al propozi iei 2 devine activitate vie a sufletului în propozi ia 4 . Acest
paragraf este un model excelent pentru exerci iile de scris datorit clarit ii
polarit ilor.
2/5

1.Concep ia despre care e vorba aici, referitor la aceste dou întreb ri, e de a a natur încât,
odat dobândit , poate s devin ea îns i o component a vie ii suflete ti vii.
2.Nu d m aici un r spuns teoretic, pe care, odat însu it, s -l purt m cu noi numai ca o
convingere p strat de memorie.
3.Pentru modul de reprezentare care st la baza acestei c r i, un asemenea r spuns ar fi doar
aparent. Nu vom da un asemenea r spuns încheiat, terminat, ci vom indica un domeniu de tr ire
a sufletului, în care prin îns i activitatea sufleteasc interioar , problema î i va primi r spunsul
într-un mod viu, înnoit, ori de câte ori are omul nevoie de aceasta.
4.Cine a g sit o dat domeniul sufletesc unde se dezvolt aceste întreb ri, aceluia, adev rata
contemplare a acestui domeniu îi d ruie te tocmai ceea ce îi trebuie pentru aceste dou enigme
ale vie ii, pentru ca apoi, cu ajutorul celor dobândite, s str bat în continuare via a plin de
enigme – în l rgimea i în adâncurile ei –‚ str batere la care îl determin dorin a i destinul.
5.Prin aceasta ni se pare c am indicat o cunoa tere care î i dovede te justificarea i valabilitatea
prin via a ei proprie i prin înrudirea acestei vie i proprii cu întreaga via sufleteasc a omului.
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Câteva idei suplimentare pentru studiul textului : Exist mai multe moduri de
lucru i intensit i ale muncii în grup. Dac grupul decide c nu se vor preg ti în
afara grupului, ci doar în grup, atunci scopul întâlnirilor va fi elaborarea acelor
rezumate ale paragrafelor i discutarea aspectelor structurii organice. Dac un
grup stabile te circa 8 întâlniri în care s fac aceste preg tiri i prezent ri atunci
modelul de mai jos este cel mai indicat. Grupul trebuie s fac cunoscut munca
din cele opt întâlniri i s stabileasc un program astfel încât toat lumea s fie la
aceea i pagin . Am observat c repetând mereu care este misiunea grupului se
men ine coeziunea acestuia pentru c doar munca i experien a pot aduce claritate
în medita ie.Iat un program tipic pentru un grup format din cinci participan i i
un conduc tor.Este un ABC tipic pentru studiul în grup. ( 10)
8 Întâlniri ( 1 or

i 20 minute pentru fiecare întâlnire sunt suficiente):

E bine ca aceste întâlniri s fie conduse de cineva care a f cut deja acest gen de
munc . Uneori grupurile de lucru pot fi foarte dificile i având în frunte o
persoan responsabil grupul poate s înainteze , mai ales atunci când exist
tenta ia spre distrac ie sau spre ceart .” Un conduc tor de grup” înseamn aici mai
mult o persoan care asigur o bun desf urare a cursului , mai degrab decât un
atot tiutor.
1. Grupul cite te cu voce tare Prefa a din 1918. Dup ce se cite te un paragraf,
membrii grupului încearc s -l sintetizeze i ofer un rezumat. Grupul cade
de acord asupra celui mai bun rezumat. Conduc torul grupului scrie pe
tabl aceste idei.
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Tem pentru acas : fiecare participant va rescrie unu-dou paragrafe
propozi ie cu propozi ie încercând s includ în noua exprimare cuvintele cheie
de pe tabl , dar s p streze în acela i timp acela i num r de propozi ii. Scopul
este prezentarea c tre ceilal i participan i a aceluia i con inut în forme diferite,
dar totu i cu acela i ritm al propozi iilor. Pentru cea de-a doua întâlnire to i
trebuie s aib aceste paragrafe rescrise i s le citeasc cu voce tare.
2. Începem a doua întâlnire prin a citi aceste paragrafe , iar membrii pot face
observa ii asupra prezent rii, dac este complet sau discut pasajele mai
dificile. Apoi conduc torul grupului d indicii despre cum s se analizeze
rezumatele prezentate pe baza intensific rilor i polarit ilor.
Tem pentru acas : participan ii preg tesc, de exemplu, intensificarea
paragrafelor 1,2 i 3 din Prefa sau polaritatea dintre paragraful 1 i 6.
3. Grupul poate reprezenta polarit ile la tabl c ci astfel sunt mai u or de
observat. Se discut apoi i polarit ile la nivel de propozi ie pentru fiecare
paragraf .
Tem pentru acas : grupul alege dou paragrafe pentru care va prezenta
polarit ile la nivel de propozi ie.
4. Grupul prezint tema la tabl . Recite te Prefa a,dar de data aceasta
subliniaz propozi ia principal în fiecare fraz .O carte de gramatic ar
putea fi de ajutor.
Tem pentru acas : s se termine de subliniat propozi iile principale din
toate paragrafele.
5. se discut i se definitiveaz lucrul cu propozi iile principale . Se caut
cuvinte cheie pentru fiecare dintre acestea. Cuvântul cheie poate fi un
cuvânt din propozi ie,dar nu neap rat.
Tem pentru acas : g si i o fraz -cheie pentru fiecare propozi ie din
Prefa . Pune i-le într-o diagram cu forme organice.
6. Discuta i i împ rt i i cuvintele cheie/ frazele cheie pentru fiecare
propozi ie. C de i de acord asupra unui grup de cuvinte cheie pentru toate
propozi iile.
Tem pentru acas : Participan ii ar trebui s preg teasc dou paragrafe i s
le prezinte con inutul fiec rei propozi ii din acestea numai cu ajutorul
cuvintelor cheie alese de grup !
7. Asculta i prezent rile colegilor . Discuta i cum prezentarea în diagram i
cu folosirea culorilor v ajut s vede i con inutul.
Tem pentru acas : Participan ii ar trebui s se preg teasc s prezinte
întreaga Prefa cu ajutorul cuvintelor cheie în maxim 5 minute.
8. Asculta i prezent rile colegilor i bucura i-v de acestea.Încerca i s
prezenta i Prefa a ca i cum ultima propozi ie ar fi prima. Felicita i-v !
Studiul intensiv: dup ce grupul a reu it s prelucreze forma i con inutul
Prefe ei i a repetat formele-gând ob inute de 50 ori( preferabil singuri acas ),
pot încerca i o abordare mai în profunzime. Aceast etap necesit o analiz
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mai am nun it a cuvintelor alese din fiecare propozi ie individual . Se pot de
exemplu face patru coloane ( substantiv,verb,adjectiv,adverb) i s trecem
fiecare cuvânt al propozi iei în una din ele. Observ m dispunerea lor i putem
nota anumite modele ca de exemplu: c prima propozi ie are de obicei o
predominan a verbelor pasive, a doua a verbelor active, iar a treia verbe
condi ionale, i tot a a. Fiecare text are o structur gramatical unic i
cuvintele alese de asemeni. Acest exerci iu este util celor care doresc s înve e
s scrie organic.
De la acest exerci iu grupul poate începe s lucreze prin scrierea
rezumatelor lor în stil organic. De exemplu paragrafele albastre ar trebui scrise
mai mult cu verbe pasive, paragrafele verzi mai mult cu verbe active, iar
paragrafele ro ii cu mai mult sentiment sau intelect. Aceste exerci ii scot în
afar gândirea inimii din forma sa meditativ i o pozi ioneaz în domeniul
unei tehnici actuale.
Stilul de scris este totodat i un stil de a vorbi. Încercând s roste ti textele
având în vedere culorile poate fi o experien aparte. La început poate p rea
artificial,dar este mult loc pentru creativitate artistic . Vorbirea ar trebui s
fac legile organice audibile.(vezi capitolul cu alte exerci ii)
Gândirea inimii i legatura sa cu Imagina ia,Inspira ia i Intui ia : Florin
Lowndes a schi at câteva aspecte meditative ale muncii cu gândirea inimii în
cartea sa Das Erwecken des Herz-Denkens. Primul aspect pe care-l subliniaz
este perceperea precis a textului i a organiz rii sale.Iat de ce textul trebuie
s fie tradus corect i de ce rezumatele i diagramele sunt esen iale. Textul
devine gr dina noastr în care putem vedea c r rile ,culorile i configura iile.
Al doilea aspect este plimbarea prin gr din . Mergem i vedem formele gând imortalizate care constituie calea prin text. Unele capitole au peste 52 de
paragrafe i implic „ ceva ca o experien de vis... experien a subiectiv poate
fi tr it ca i cum s-ar desf ura un timp foarte îndelungat,în timp ce ceasul
arat c în realitate au trecut doar câteva secunde.” Continu spunând c
meditând întreaga carte , Filozofia libert ii, înainte i înapoi, ajungem în
punctul în care experiment m propriul nostru rol în formarea gândurilor. De
aceea, devenim una cu textul i vorbim cu autorul!
Al treilea aspect al lucrului cu textul const în faptul c te mi ti tu însu i în
cre terea i curgerea gândurilor când ascul i melodia i ritmul în desf urare
care pot fi tr ite în pulsarea i repira ia gândurilor. Lowndes spune c unim
procesul de gândire viu cu inima i cu sistemul ritmic al corpului fizic i
devenim con tien i de activitatea de gândire a corpului eteric. „ Drumul nostru
prin gr din se exprim pe sine i se concentreaz pe mersul în sine,în calitatea
separat a fiec rei curbe... aceste calit i nu pot fi experimentate în acela i
timp..” Succesiunea este experimentat în timp, nu în spa iu. Experien a formei
organice, despre care vorbe te Lowndes, este o experien a sim irii, mai
imaginativ decât o pictur ; i de aceea se atinge un nivel mai inspirat de
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medita ie. De la acest punct se poate începe munca practic cum ar fi s
compun propriile forme organic-vii scrise i vorbite.
Al patrulea aspect al lucrului cu textul este nivelul individual în care cel
care mediteaz i fiin a Intui iei sunt întrep trunse. Al patrulea nivel este o
stare de gra ie în care medit m fiin a pur , care este substan a pur f r form ,
ritmul pur al gândurilor dar f r gânduri, activitate pur f r forme de gând,
sau s spunem simplu, pur devenire. „ În nivelul imaginativ vedem formele de
gânduri, acel CE, exact ca o pictur terminat ; la nivelul inspira iei resim im în
procesul viu pe CUM, exact ca atunci când c ut m originea unei picturi dintrun proces viu; În nivelul intui iei vie uim în impulsurile de voin , chiar înainte
ca acestea s ia vreo form , i afl m DE CE –ul organismului de gândire a a
cum este el vie uit, acel DE CE al formei gând exact a a cum ia form ”.
Vindecarea ,scheletul i Filozofia libert ii
O existen s n toas , purificat este aceea în care chakrele, aura,
pielea, mu chii , organele i oasele sunt u oare i pline cu lumin . Munca
asupra trupului, rug ciunile , exerci iile, schimbarea emo iilor i medita iile
toate contribuie la acest proces de vindecare. Munca cu trupul i vindecarea
empatic lipsesc complet din institu iile antroposofice i din medicin .Din
cauza lipsei capacit ilor intuitive din artele vindec toare antroposofice,
antroposofii întâmpin probleme în munca lor pentru dezvoltarea capacit ilor
spirituale. Cei care continu s lucreze cu sfaturile spirituale ale lui Rudolf
Steiner , f r îndrumare sau f r în elegerea responsabilit ilor corespunz toare
pe care acestea le implic , pot provoca daune la ei sau la al ii. Aceast munc
de purificare este foarte necesar , iar mo tenirea lui Steiner tinde s -i in pe
cei care-l urmeaz mai mult în cap i prea pu in pe p mânt.
Mersul pe calea dezvolt rii spirituale este pres rat cu pericole. Pe m sur ce
avans m , responsabilit ile devin mai mari. Steiner nu a fost de acord cu
dezvoltarea capacit ilor superioare f r a fi preg tit i f r un suport adecvat.
În cartea sa „ Cum se dobândesc cuno tin e despre lumile superioare ?” nu a
dat nici un exerci iu pentru chakrele inferioare. Cei care i-au deschis aceste
chakre tiu ce dificil este s ii echilibrul în via . Dezvoltarea moral este
esen ial iar munca de vindecare ar trebui s precead dezvolt rii spirituale.
Steiner recomanda ca în efortul spiritual discipolii s fie îndruma i pe cale i în
exerci ii de un profesor experimentat ( un ini iat). George O”Neil a l sat câteva
întreb ri legate de rolul scheletului în procesul de dobândire a acestei noi
gândiri. A te deschide spiritual -f r a face o munc de purificare , vindecare
i de împ mântare – poate fi foarte însp imânt toare i foarte nes n toas .
Sunt pu ini înv tori spirituali capabili s aduc munca cu gândirea inimii la
cel mai înalt nivel al ei într-un mod s n tos. Odat ce scheletul este purificat i
studentul împ mântat , ne putem uita spre viitor spre un timp în care o cultur
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vindec toare poate r s ri prin crearea unui centru pentru dezvoltarea gândirea
inimii.
O persoan vindecat poate aborda gradual ceea ce men ioneaz Steiner
aici: „ Vede i , oricât de ciudat ar p rea, trebuie s-o spun din nou, anume c o
carte cum este Filozofia libert ii nu poate fi în eleas cu logica. Trebuie
în eleas cu întreaga fiin . În fapt ceea ce s-a spus despre gândire în Filozofia
libert ii nu va fi în eleas de cei care nu- i experimenteaz propria gândire
prin cunoa tere interioar , prin experien ele suflete ti interioare ale sistemului
osos. În realitate noi nu gândim cu creierul,ci gândim cu scheletul nostru atunci
când e s exprim m gânduri clar conturate. Când gândirea devine concret ,a a
cum este în Filozofia libert ii, ea trece în întreaga fiin uman .” Cu un
schelet astfel purificat oamenii pot deveni christifica i pân în sistemul osos.
O”Neil d aceast îndrumare în manuscrisul s u pentru a ne îndrepta spre un
adev r ezoteric al noii gândiri: completa transformare a corpului. Cu timpul,
vom dobândi o în elegere mai mare a semnifica iei rela iei dintre schelet i
vindecarea prin Filozofia libert ii , astfel încât cei care se deschid c tre lumile
superioare prin gândirea inimii s nu- i provoace daune.
III .Bucuria textului
Precizare: munca în grupuri cu textele lui Rudolf Steiner este în declin în intreaga lume.
Aceast sec iune prezint experien a personal a autorului cu grupurile de studiu i cu
metoda de a citi textele lui Steiner, în particular Prefa a la edi ia din 1918 la Filozofia
libert ii. Schimbând interesul de pe „ce” a spus Steiner pe „cum „ a spus, pare s intensifice
i s învigoreze participan ii i d speran e pentru o reânnoire a studiului.

Oare exist un singur mod de a citi textele lui Steiner? Sigur c nu. Dar sunt
moduri mai productive, mai cuprinz toare i mai amuzante? Cred c da. M-am
bucurat al turi de toate grupurile de studiu antroposofic la care am participat
din 1991 încoace. Fiecare a avut însemn tatea sa în c ut rile mele în
descoperirea esen ialului din lucr rile lui Steiner.
Primul grup la care am participat a fost în Freiburg, Germania, cu un preot
de la Comunitatea Cre tinilor. Nu a fost ceva complicat: am ales câteva
capitole din Biblie i le-am discutat într-o atmosfer deschis i prietenoas .
A doua mea experien de lucru în grup a fost la ramura din New York i a
inut un an întreg. Am citi c r ile de baz (Cum se dobândesc cuno tin e despre
lumile superioare ?, Teosofia, Pietre fundamentale etc) într-un grup de zece
persoane i în fiecare s pt mân unul dintre noi relua pe scurt ceea ce
studiasem s pt mâna trecut . Mi-a f cut pl cere când am repovestit capitolele
i o data am preg tit chiar propria mea versiune pentru Teosofia sub form de
c r i de joc cu întreb ri , i m-am distrat copios când am chestionat grupul
despre con inutul lor (liderul de grup a fost chiar u or stânjenit de faptul c s-a
bucurat când a r spuns corect la întreb ri).
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Am participat un an întreg i la un seminar de lucru intensiv în antroposofie
la Stuttgart, Germania. Metoda îndrum torului presupunea s arate cum
argumentele lui Steiner din Filozofia libert ii sunt aplicabile situa iilor sau
problemelor din zilele noastre. Prezent rile sale demonstrau o cunoa tere
superioar a textului; i ne-a împ rt it roadele muncii sale. Întâlnirile noastre
cu el d deau membrilor grupului încredere în studiile lor antroposofice .
Au mai fost i multe alte categorii de grupuri care au urmat acestora trei
men ionate, nu toate la fel de amuzante i de productive. Astfel c pân acum
avem trei moduri de a borda un text : s citim un pasaj i sa-l discut m
( atmosfer relaxat ), s citim i s repovestim ( modul activ), conferin i
discu ii (abordarea savant ). În sec iunea urm toare avem o descriere a unei a
patra metode: s cite ti textul pentru a te bucura c cite ti gândire organic .
S cite ti Steiner organic
Prima mea întâlnire cu studiul organic a fost atunci când Florin Lowndes
a prezentat (grupului nostru de studen i antroposofi din Germania) câteva
sugestii despre cum s citim un text scris de Steiner cu scopul de a înv a
metoda de gândire organic a acestuia. Pa ii simpli de urmat din aceste
instruc iuni despre cum s citim Prefa a edi iei din 1918 la Filozofia libert ii
au dat grupului o for i o bucurie pe care n-am experimentat-o niciodat în
alte grupuri. Instruc iunile erau clare: întâi cite ti pentru con inut , apoi
pentru form .
Aceasta a fost prima metod care a necesitat s folosim creioane colorate,s
facem diagrame i s imit m modul în care a scris Rudolf Steiner. Lowndes,
care era i un pictor profesionist a dezvoltat i o abordare artistic implicând
grupul la diferite nivele i din mai multe puncte de vedere.
Spre deosebire de alte tipuri de grupuri de studiu, aceast abordare are o
desf urare clar , iar pa ii de urmat se construiesc unul pe altul. Activit ile
necesare în studiul acesta stimuleaz cercetarea i o anumit stare de spirit a
descoperirii a p truns grupul. Legile organice ale textului, când sunt studiate
artistic i sistematic, dau energie participan ilor. Cei care îi cunosc deja
lucr rile lui Steiner vor fi uimi i de formele de gândire care stau la baza
scrierilor sale.
*

Aceast abordare pleac de la ideea c fiecare parte din text are însemn tatea
sa prin pozi ia pe care o ocup în text. Astfel citim de la întreg la parte.Iat pa ii
principali:
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1. În prima întâlnire citim textul i facem rezumate ale fiec rui paragraf pentru
a putea c p ta un sentiment fa de întregul text.
2. În a doua întâlnire subliniem propozi iile principale i clarific m
propozi iile subordonate care sunt dificil de p truns.
3. ca tem pentru acas pentru urm toarea întâlnire fiecare participant
preg te te o rescriere a unui paragraf din prefa i-l prezint grupului
propozi ie cu propozi ie într-un timp dat. Scopul acestui exerci iu este nu
doar s cunoa tem con inutul,dar i s clarific m anumite propozi ii dificile.
Cei care au avut ca tem rescrierea aceluia i paragraf ascult i dup fiecare
prezentare exist un feedback : cel care a prezentat a uitat o propozi ie? A
folosit mai mult timp decât i-a fost alocat? Modul în care a rescris
paragraful are mai mult sens decât cel scris de Steiner? Încerc m s
st pânim con inutul analizând , rescriind i prezentând textul .
*
S cite ti pentru form e altceva. Steiner i-a compus c r ile,capitolele i
propozi iile în form organic sem nând cu o partitur muzical . Cele patru
nivele de organizare ale omului stau la baza metodei organice de a scrie a lui
Steiner. Exist patru legi organice anume ritm , dezvoltare/cre tere ,polaritate
i inversiune, sau mai simplu spus, patru legi ale metamorfozei. Astfel, atunci
când Steiner vorbe te despre o „gândire metamorfozat ” înseamn o gândire
care include patru noi legi sau rela ii.
Steiner a scris Prefa a la edi ia revizuit din 1918 având la baz aceste
legit i. Prefa a serve te ca text introductiv în acest gen de munc . Scopul este
studiul i practica legilor metamorfozei i s se mearg dincolo de ceea ce s-a
spus i s vedem cum s-a spus. Pa ii pentru a citi pentru form sunt urm torii:
1. Grupul rezum într-o propozi ie-dou fiecare paragraf i o scrie pe tabl .
Comparând paragrafele între ele, reiese un anumit model,o anumit
structur . Întâi, se poate observa simetria dintre temele fiec rui paragraf,
cum ar fi faptul c primele trei paragrafe se oglindesc în ultimele trei . În al
doilea rând se poate vedea cum fiecare paragraf corespunde unui nivel al
dezvolt rii fiin ei umane: fizic,eteric,astral i Eu.
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2. Ca tem pentru acas participan ii preg tesc o analiz a intensific rilor ,
adic amplificarea de la paragraful 1 la 2 la 3 sau polaritatea dintre
paragraful 2 sau 5. Alegem un timp limitat pentru prezentarea noastr , la fel
ca i la prezentarea con inutului men ionat mai sus. Scopul este s
prezent m ce am preg tit i s o facem având con tien a timpului.
3. Acela i proces se repet pentru fiecare paragraf individual la nivel de
propozi ie. Se poate sim i i în elege calitatea nivelelor prin intermediul
propozi iilor individuale. La acest punct unii ar putea cocheta cu ideea de a
scrie propriile lui propozi ii organice.
4. Finalul vine atunci când to i participan ii pot reproduce întregul organism
de gânduri v zându-l ca pe un întreg viu. Am fost capabili s reproducem
întregul tot prin intermediul culorilor i formelor geometrice, i s tr im
liber în con inut. Aceast Prefa a devenit o mantr -gând, o unealt
medita ional dinamic .
Valoarea practicii organice
Nu putem face dreptate acestei metode doar scriind despre ea. Acest fel de
descriere nu poate prinde integral intensitatea acestui gen de activitate. Baza
antroposofic a acestei munci o constituie faptul c are sens s practici legile
polarit ii i dezvolt rii , i c aceast practic repetat aduce schimb ri în
via a sufleteasc a participan ilor. Aceast abordare organic în general a
Filozofiei libert ii conduce la dezvoltarea unor noi facult i, chiar unele
suprasensibile.
Un aspect democratic al acestui gen de munc este faptul c oricât de mult
ar tii cineva despre antroposofie, în grup to i încep de la aceala i nivel.
Scopul este practicarea acestor legit i ca pe oricare alt aptitudine analitic i
social . Unii vor avea calit i analitice puternice; al ii vor vie ui cu u urin în
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procesul gândirii organice. Aceste aptitudini sunt: a) s înve e s gândeasc
clar, b) s experimenteze timpul ca fiind flexibil ,c) s exerseze autocontrolul ,
d) s dezvolte capacitatea de a asculta, e) transformarea interioar i bucuria ,
f) s vad în imagini sau gândirea de la întreg la parte.
A) gândirea clar : subliniind propozi iile principale, numerotându-le ,
clarificând propozi iile subordonate i verificând traducerea cu textul
german original , toate sunt activit i care solicit participan ilor s pun la
o parte(pentru moment) ceea ce simt ei sau gândesc, i s vie uiasc în
adev rul problemei pe care o au în fa . Când participan ii sunt de acord cu
ceea ce s-a spus, drumul e liber pentru mai multe activit i creatoare i de
interpretare.Un grup nu poate func iona cu adev rat dac participan ii nu
pot vedea faptele exprimate de cuvintele din pagin . Steiner a folosit logica
i gramatica pentru a- i exprima gândurile în form universal . În elesul
mai înalt îns se poate revela individului când este v zut în lumina legilor
organice i gândirii comparative.Când exerci iul este f cut în profunzime ,
structurile gramaticale din textul german reveleaz modele, configura ii
minunate în forma în care variaz propozi ia principal i subliniaz calit i
semimuzicale.
B) Timpul flexibil: Prezentarea con inutului, a polarit ilor i intensific rilor
sunt oportunit i pentru participan i s practice rela ia lor cu timpul.Spre
exemplu dac un participant trebuie s prezinte un paragraf cu 10 propozi ii
propozi ie cu propozi ie , de cât timp ar avea nevoie? Ar fi de ajuns dou
minute? Alegând un timp - i încercând s -l respecte- este un exerci iu real.
Unii îl dep esc,al ii termin mai repede. În cele din urm se poate experi menta timpul pe durata prezent rii, ca un „timp flexibil „ , deoarece în
acest moment zeul timpului, Cronos, nu mai domin experien a persoanei .
Lucrul cu timpul într-un grup de studiu îi face de obicei pe oameni s se
bucure, c ci este foarte îmbucur tor când cineva reu e te s termine exact
în secunda pe care i-a ales-o s termine. Acest exerci iu este extraordinar
pentru a practica arta de a citi.
C) Autocontrolul : Natura noastr logic asociaz i proiecteaz , ignorând
realitatea.În studiul organic se ofer posibilitatea de a gândi supra-logic
înv ând despre calitatea interioar a textului, ca fiind opus în elesului care
se reiese din el . Iat de ce prezentarea ar trebui s se limiteze la con inut i
la legit ile polarit ilor i intensific rilor . Dup prezentare, al i participan i
pot complimenta sau critica munca prezentatorului. Acesta exercit
controlul de sine prin faptul c ascult lini tit criticile celorlal i, f r s
r spund la acestea decât dac i se cere. Cel nepreg tit nu poate critica,
c ci se întâmpl în nou cazuri din zece c cei nepreg ti i critic i vorbesc
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cel mai mult. Participantul ideal, imortalizat în descrierea lui Schiller ca „
suflet frumos” , face din faptul de a fi civilizat i de a se autocotrola o art .
i acesta ar trebui s practice aceste calit i fiind deschis la text, exprimând
critici constructive i primind în acela i mod , i fiind preg tit pentru
întâlnirea cu grupul.
D) Ascultarea : O mare parte din studiul organic presupune s ascul i pe cei
care prezint . Când grupul a lucrat suficient de mult cu un text este posibil
ca unii membrii s poat rescrie cu u urin textul cu propriile lor cuvinte.
Asta înseamn c spun acela i lucru cu Steiner , dar alegerea cuvintelor este
atât de diferit încât ascult torii ar putea fi pu i în încurc tur în timpul
prezent rii. Acum, pe m sur ce grupul înainteaz ,se întâmpl ceva magic.
De i cuvintele sunt diferite de cele folosite de Steiner grupul poate s
urm reasc prezentarea printr-o „ ascultare mai înalt ”, s-o în eleag
complet i s aprecieze textul rescris. Aceast ascultare este o capacitate de
a ie i în afar i de a recepta, permi ând persoanelor s se apropie personal
de cuvinte i s - i deschid sufletul la noi posibile în elesuri. Umanitatea
are nevoie de aceast facultate, c ci cele mai multe argumente sunt
neân elegeri , nu dezacorduri.
E) Transformarea interioar i bucuria : din propria mea experien dup ce
am condus zece grupuri de studiu diferite pot s spun c dup cinci întâlniri
, în grup a început s se dezvolte o dinamic nou . Participan ii, familiarizându-se treptat cu textul i cu legile cre terii i polarit ii, încep s
dezvolte o leg tur cald . Nu tiu de ce formele de gânduri ale lui Steiner,
când sunt împ rt ite organic în grup , pare s deschid inimile participan ilor. Totodat , persoanele care considerau c nu se pot descurca cu
textele lui Steiner devin încrez tori în noile lor abilit i, iar incredibila
profunzime a Prefe ei îi face umili pe cei care au umblat ani de zile cu
Steiner la piept. În colile Waldorf, copiilor li se pred cu ajutorul unor
picturi organice i cred c acest studiu organic este în aceea i m sur
vindec tor pentru activitatea adul ilor.
F) Gândirea de la întreg la parte: P r ile au în eles doar prin prisma întregului,
este o teorie de baz a antroposofiei. Dar nu o practic nimeni decât poate
profesorii care predau în primii patru ani matematica la coala Waldorf.
(Muzicienii i arti tii sunt foarte aproape de acest proces care constituie
baza muncii lor). Diagramele abord rii organice dau cititorului ansa s
vad întregul dintr-o dat i s tr iasc în legile spirituale ale polarit ilor.
Desigur se începe cu diagrame i fraze cheie ale paragrafelor i propozi iilor, dar în cele din urm se poate cunoa te con inutul întreg exprimat în

31

culoare i form . Forma poate acum s scoat în eviden con inutul, ceea
ce Steiner a numit „ crea ie din nimic”.
Studiul organic presupune o trecere de la gândirea logic la o form
organic de gândire. Munca aceasta învioreaz individul; regulile sunt de a
p stra sub control tendin ele astrale. Odat ce grupul i-a f cut o idee despre
gândirea organic , î i poate crea propriul stil de studiu, care s serveasc
cerin elor sale. Unii nu vor dori s studieze toat Filozofia libert ii în ritm de
melc. Prefa a i textul s u sor , Al doilea apendice, con in toate cele nou
forme de gândire principale pe care Steiner le-a folosi în lucr rile sale.
Cred c fiecare grup de studiu va experimenta o atmosfer diferit dac
vor face aceast munc . Nu tiu alt abordare care s p trund atât de profind
în munca lui Steiner. Va fi greu pentru mul i antroposofi veterani s - i
imagineze c formele organice ale lucr rilor lui Steiner sunt esen iale pentru
a-i în elege con inutul. Aceast abordare u ureaz intensificarea muncii, i to i
trebuie s - i aminteasc c a citi un text scris de Steiner înseamn s schimb m
modul de gândire i sim ire, nu s dobândim informa ii noi . Probabil c ti i
foarte bine c în primele ase c r i ale lui Steiner se repet acelea i idei , i
multe din c r ile sale spirituale con in mult din Filozofia libert ii. Scopul
studierii lucr rilor lui Steiner este s înv m metoda lui, s-o individualiz m i
s-o folosim, dup cum situa ia i destinul fiec ruia o cere.
IV. Alte exerci ii
Exerci ii de scris: Cele ase exerci ii secundare binecunoscute constituie o
oprtunitate pentru scrierea organic . Primul exerci iu, controlul gândirii, ne
furnizeaz modelul pentru o scriere organic . (11)
Structura eseurilor are o ordine organic natural : introducere, cuprins i
concluzii. Noi putem ad uga acestei liste binecunoscutul eseu în 5 paragrafe.
Aceste forme sunt organic naturale în sens Steinerian.Urm torul pas ar fi s
me terim propozi iile.
Când am f cut cursuri de vorbire, am folosit eseurile integral organice ale
studen ilor. Ace tia nu au avut nici o problem în a crea titluri organice, uneori
cu formele complicate pe baz de 8 .
Exist dou metode principale ca s scrii organic. Prima: s strângi toate
ideile tale pe o pagin ; observ dac nu cumva recombinându-le nu reiese o
form ; umple conturul; i scrie pe hârtie. O alt metod ar fi s scrii întâi eseul
i s-o editezi apoi într-o form organic . Cartea lui George O”Neil „ The
Human Life” are multe exemple despre cum s structurezi un eseu cu titluri,
subtitluri i alte instrumente de scris organice.
Este mai bine s începem cu 3-4 propozi ii care r spund la întreb rile
cunoscute :
Bun draga mea,
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Ce (fapt ) S-a terminat laptele
Cum?(ac iune) L-au b ut copiii ieri pe tot.
De ce ( cerere ) Te rog cump r tu în drum spre cas .
Cine (personal) i-a fi foarte recunosc tor.
Cu drag,Steve
Exerci ii de rostire : Steiner a scris multe mantre ,versuri. A inut multe
conferin e despre rug ciunea Tat l nostru, o capodoper din punct de vedere al
gândirii inimii. Calendarul sufletului cu stilul s u destul de neinteligibil cap t
sens când este v zut prin prisma nivelelor organice. (12) Acestea sunt câteva
exemple bune de unde se poate începe exersarea vorbirii organice.
Fiecare nivel are tempo-ul i calitatea sa proprie. Un discurs organic
evolueaz ideal ca o combina ie între tehnica artistic i o în elegere a
nivelelor gândirii organice. Calit ile nivelelor depind de con inutul i de
contextul în care a fost spus. Iat un exemplu general pentru tonurile vocii
pentru fiecare nivel:
1. nivel fizic: încet, precaut, ton obiectiv- tiin ific, p mântesc
2. nivel eteric: dinamic, viu, mi c tor,u or
3. nivel astral: con tient, pasional, cu venera ie,critic
4. nivel Eu: clar,interiorizat, subiectiv, declarativ.
Rug ciunea Tat l Nostru are mai multe forme posibile. O form are
apte trepte i este o form care începe de la nivelul Eu i coboar la nivelul
fizic i urc apoi din nou la nivelul Eu. Sim i i limbajul pe care însu i Isus
l-a folosit s - i compun rug ciunea :
Titlu Tat l nostru care e ti în ceruri,
Nivel eu : Sfin easc -se numele T u
Nivel astral: Fac -se voia Ta
Nivel eteric : Precum în cer a a i pe P mânt
Nivel fizic: D -ne nou pâinea cea de toate zilele
Nivel eteric: i ne iart nou gre elile nostre precum i noi iert m gre i ilor
no trii
Nivel astral: i nu ne duce pe noi în ispit
Nivel Eu : Ci ne izb ve te de cel R u!
Rug ciunea poate fi frac ionat i altfel. Se pot combina rândurile i
altfel i ob inem alte forme. În orice caz nivelele rug ciunii sunt u or de
observat. Vorbirea organic nu este marcat pe rug ciune, ci intona ia
nivelelor poate fi derivat din con inutul însu i. Un el viitor al muncii
organice este s c ut m acele poeme, mantre,eseuri i povestiri care sunt
scrise în form organic cu scopul de a vedea o nou estetic . Steiner a spus
c doar 1% din poezie este cu adev rat poezie.Se pare c Steiner i-a limitat
perspectiva pentru a ne încuraja în acest fel s -i descoperim metoda ,
rugându-ne s -l întreb m ce a vrut s spun prin „poezie adev rat ”.
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Prima strof din Calendarul sufletului are i el o form organic clar .
Nivelele, cel pu in în prima strof , par s ias în eviden cu o puternic
amplificare a temei i gramaticii.
1.Când din întinderile universului
2.Soarele vorbe te sim ului omului
3. i bucuria din adâncurile sufletului
4.Se une te cu lumina din privire,
5.Atunci din al sineit ii înveli pornesc
6.Gânduri în ale spa iului îndep rt ri
7. i leag surd
8.Fiin a omului de a spiritului fiin are.
Prima observa ie sunt cuvintele cheie din primele patru versuri :
„universului” (fizic), „soarele vorbe te” (eteric), „bucuria” (astral) i
„lumina” (Eu). Verbe apar doar în propozi iile de la nivel eteric i eu (ritm).
Unele versuri pot fi citite cu un tempo rar, mai ales acele versuri dominate
de prepozi ii. Staccato poate fi abordarea rândurilor eterice. Aceast strof
în form de 8 citit într-o coal Waldorf ar putea, în aceast form ,
împlini dorin a lui Steiner care spunea c ceea ce este esen ial pentru un
elev nu este ce se spune, ci „ cum un gând îl urmeaz pe cel lalt”.
Exist mai multe moduri de a citi aceste versuri. Se poate citi inând cont
de inversiune: primele patru versuri cu o tonalitate , urm toarele patru cu
alt tonalitate, acest mod reliefând mi carea de la exterior spre
interior.Poate fi citit i inând cont de intensific rile i polarit ile textului
a a cum s-a sugerat mai înainte. Ceea ce este de men ionat aici este armonia
dintre form i con inut în gândire,vorbire i sim ire. Nu exist un singur
mod de a face asta!
Organizarea unei conferin e: arta de a ine conferin e a fost una din
pasiunile lui Steiner. A dat o serie de sugestii despre asta i vom prezenta o
parte din acestea mai jos. Ceea ce lipse te în noti ele conferin elor sale este,
din p cate, forma i gândirea organic .
George O”Neil a prelucrat multe conferin e scrise de Steiner i le-a
transpus în diagrame . A distilat esen a conferin ei i a structurat punctele
principale organic. Cei suficient de noroco i care au noti ele sale scrise de
mân beneficiaz de comoara unui mare cercet tor antroposof.(13)
Aceste note scrise de el de mân au fost g site printre hârtiile unuia
dintre studen ii lui George.
„ Note despre arta vorbirii : preciz ri f cute de Rudolf Steiner în conferin a
5 în cursul de arta vorbirii de la Stuttgart, 14.02.1921”
1. Atitudinea interioar a vorbitorului : fiecare lectur s fie o nou
experien ; cea mai proast metod este memorizarea discursului.
Sentimentul adecvat : s nu te saturi niciodat de subiect. Vorbe te
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

întotdeauna cu respect despre tem . Actorii s prezinte dup ce au
repetat de 50 de ori. Vorbe te cu acela i entuziasm cu care m nânci, nu
te plictisi niciodat .
Practic repeti ia ritmic a temei subiectului : intelectul vrea forme
terminate, totul dintr-o dat ; viul i sufletescul necesit repeti ie. Lua i
exemplul practicii religioase : unele rug ciuni trebuie spuse în fiecare
sear sau diminea . Numai dup nenum rate repet ri ale temelor
discursului t u ( chiar i pe scurt) e ti preg tit.
Simte-te responsabil pentru ceea ce spui: vorbe te despre realizarea i
importan a temei în istoria lumii. E ti într-un moment decisiv: în viitor
importan a ei fie va sc dea fie va cre te.
Greutatea dobândit prin interesul fa de evenimentele timpului :
folose te exemple. Opozi iile din categoria noastr , membrii prea calmi,
prea lene i s recunoasc asta: tind s ignore leg turile cu evenimentele.
Caracterizeaz opozi iile, nu sublinia ap rarea; descrie lipsa de
onestitate din metoda lor i ilogicul din gândire. Intr în detalii despre
personalit ile implicate; cunoa te- i opozan ii, biografiile i sl biciunile
lor . Caracterizeaz manifest rile umane ale zilei cu umor, în special acel
Verlogenheit (minciuna), în el ciunea colii vie ii. G se te nuan ele
oratorice adecvate pentru subiectul povestit.
Tr ie te în con inutul discursului : nici un cuvânt nu e preg tit perfect
dinainte. Str duie te-te s -l formulezi atunci când vorbe ti. Preg tirea
rezid in gândurile, în inten ia a ceea ce va fi spus. Preg te te doar
propozi ii conduc toare (dar nu cuvinte sau fraze sau sloganuri). F
însemn rile în propozi ii complete : fiecare propozi ie o tem pentru un
paragraf. Folose te-le ca teme, nu ca puncte cheie în vorbire. Vorbitorul
trece de la o tem la alta în timp ce vorbe te.
Preg te te începutul i sfâr itul cu aten ie: S ai cuvintele în minte.
Primele 5 sau 6 rânduri i ultimele 5-6 rânduri. S ai cuvintele aproximative în minte, dar nu memorizate. Aceasta contracareaz tracul pe
scen . Tracul este obi nuit i valoros pentru vorbitor, d vioiciune
interioar pe m sur ce o st pânim i ne lupt m cu ea în timp ce
prezent m subiectul.
Sfaturi de la cel experimentat : F - i noti e,dar arde-le dup fiecare
lectur . Scrie-le de 50 de ori i arde-le de 50 de ori. Ele trebuie s
con in : începutul, temele, sfâr itul.Face i-le din nou pentru fiecare
expunere, nu folosi i niciodat noti e vechi. Asta creeaz via . Fii în
interiorul acestei vie i a conferin ei tot a a cum e ti în ceea ce ai mâncat
ieri.
Vorbe te întotdeauna din întreaga fiin , niciodat din intelect. Noti ele
vechi sunt intelectuale; noti ele proaspete au calit ile creativului despre
ele. Intelectul intereseaz doar vorbitorul, ascult torii vor omul întreg.
Las audien a s aud pl cerea vorbitorului, durerea, bucuria, cucerirea
35

subiectului ; toate acestea trebuie s se reg seasc acolo, creând o rela ie
interioar vie între tema subiectului i audien .
10. Începe s vorbe ti f când referire la evenimentele simptomatice ale
zilei: stabilind în acest fel o atmosfer comun cu audien a. Sau :
folose te metoda paradoxului: începe cu simptomele care fac referire la
un anumit eveniment, apoi surprinde ascult torii ar tând leg tura cu
tema propriu-zis .
11. Întoarce-te la sfâr it din nou la tem (în anumite cazuri) ; începe cu
întrebarea i termin cu r spunsul. Ascult torul va re ine ceea ce s-a
spus. Exercit o bun influen aspura ascult torilor.
12. Folose te elementele repetitive în cuprinsul discursului pentru a
sublinia: accentueaz ideea central . Variaz mereu formularea, repet
în cuvinte diferite, altfel aceast tehnic nu va merge.
13. Caracterizeaz , nu defini: folose te propozi ii,descrieri, nu substantive.
Exprim rile materialiste necesit multe substantive. Spiritul lucrurilor
lucreaz în verbe.Static versus dinamic. Stilul în abordarea subiectului
este important ; g se te-l pe cel adecvat pentru fiecare gen de subiect.
14. Recunoa te întotdeauna sursa de inspira ie: s negi sursa ideilor tale este
de neconceput. Sursa tiin ei spirituale poate fi f cut cunoscut f r a
men iona antroposofia,etc. Steiner spune c a f cut-o mereu i mereu.
15. Fii obiectiv: Exprim realitatea, nu opinia ta subiectiv . Interes puternic
în subiect; responsabilitate moral ca s vorbe ti despre procesele
istorice ale timpului despre noi.
Aceste sugestii ar trebui s te aduc pe tine, vorbitor, într-o rela ie adecvat cu
audien a i cu tema subiectului.
-George O”Neil 1955Concluzie : Am dorit s fac astfel o introducere la munca cu gândirea inimii,
care a fost descoperit de George O”Neil i sistematizat de Florin Lowndes. Cei
care doresc s mearg pe calea lui Steiner ar trebui pân la urm s citeasc cartea
lui Lowndes „ Das Erwecken des Herz-Denkens” pentru a avea o cunoa tere mai
în profunzime a gândirii inimii. Mult din munca de baz a fost deja f cut, acum
trebuie doar ca oamenii s practice gândirea inimii, i s g seasc moduri s-o
încorporeze în via .
Ultimul test al gândirii inimii trebuie s vin din experien a oamenilor. Pe
m sur ce din ce în ce mai mul i oameni vor tr i acest gândire vor ap rea grupuri
i chiar institu ii care vor sim i beneficiile i realitatea sa.
Apendice
Filozofia libert ii: Pentru unii provocarea va fi s st pâneasc întreaga carte.
Aceasta include dou prefe e, 15 capitole, cele 11 adaosuri i primul apendice.
36

Steiner mai are i alte c r i dar din p cate traducerea nu reflect structura lor
organic . Pe site-ul www.organicthinking.org g si i o traducere a acesteia
numerotat , u or de citit.
Oportunit i posibile pentru munca organic prin intermediul ini iativelor
steineriene : Steiner a avut dou nivele ale muncii sale: acele sugestii care pot fi
puse în practic imediat cum ar fi cele legate de educa ie, agricultur , nutri ie,
artistice, meditative i politice; i un al doilea nivel folosirea acestei subtile
organiz ri a gândirii inimii. Aceast diferen iere fin i-a pus în încurc tur pe
discipolii lui Steiner, i aceasta este ideea major pentru care ei nu pot în elege
importan a studiului c r ii sale organic.Toate ini iativele lui Steiner pot i trebuie
dezvoltate în acord cu gândirea care le-a creat pentru ca acestea s se poat
reânnoi.
Dac fiecare antroposof ar studia m car o carte corect, a a cum este Filozofia
libert ii sau Teosofia, din scoar în scoar în aceast manier organic , întreaga
societate antroposofic s-ar transforma. Antroposofii ar avea o nou metod de
oferit lumii. Ar fi cunoscu i ca aceia care gândesc în forme i imagini.
Opozi ii la includerea gândirii inimii în institu iile antroposofice: ce
înseamn studiul gândirii inimii? La cel mai practic nivel înseamn s cite ti o
carte scris de Steiner, s practici formele de gând, i s folose ti apoi formele în
scris, citit i predat. Studen ii nu trebuie s lucreze cu toat cartea, ci pur i simplu
s aprofundeze dou sau trei capitole din Filozofia libert ii sau din Teosofia.
Acest gen de studiu organic se poate face trei ore pe s pt mân în centrele deja
existente de preg tire pentru Waldorf sau în institu iile antroposofice.
Exist i afirma ia pe care o fac unii c aceast gândire a inimii nu este
recunoscut de societ ile antroposofice, de Seminarul Comunit ii Cre tinilor i
de conduc torii de vârf Waldorf. Acest lucru nu este deloc adev rat. tiu destule
persoane aflate la conducere la Dornach, în mi carea Waldorf i AWSNA, de la
Comunitatea Cre tinilor i în euritmie care au aderat la metoda de studiu organic a
lui Steiner a la George O”Neil, prezentat pe larg în cartea lui Florin Lowndes
„ Das Erwecken des Herzdenkens” sau pe scurt în cartea mea. În America i în
Germania cunosc multe persoane care lucreaz în formarea profesorilor Waldorf
i care cunosc foarte bine aceast metod , dar care aleg totu i s p streze t cere
asupra acestei chestiuni, poate din motive politice.
Ne-am putea întreba: de ce dac este recunoscut aceast metod nu e preluat
în interiorul acestor institu ii: Motivul este simplu: Cei mai mul i au avut acces la
aceast metod abia dup ce s-a publicat cartea lui Lowndes în 1998. Toat lumea
înc înva cum s foloseasc aceast tehnic nou . Când suficiente persoane vor
recunoa te c gândirea inimii înseamn s vezi lumea prin cele apte nivele de
dezvoltare ale fiin ei umane, vor tii ce folositoare poate fi o astfel de perspectiv .
Câteva dovezi c gândirea inimii se r spânde te încet i sigur: Am primit
scrisori frumoase de la profesori Waldorf care-mi mul umeau c am scris cartea
„An Outline for a Renewal of Waldorf Education „ în ciuda unor aprecieri destul
de critice f cute de mine despre Waldorf. Câ iva profesori au încercat chiar s
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reformeze colile în care predau prin aceste idei de baz ale gândirii inimii.
Interesant pentru mine a fost c cei mai mul i dintre profesorii încânta i de
gândirea inimii aveau i o mare d ruire interioar pentru educa ia Waldorf, în timp
ce detractorii gândirii inimii sunt de regul cei pe care îi putem numi „ antroposofi
politico i”. Experien a mea a fost c profesorii Waldorf „ de mod veche” au un
sentiment natural pentru gândirea organic din lucr rile lui Steiner, i imediat ce-l
v d articulat încearc s -l încorporeze în munca lor.
Unii antroposofi tr iesc pe lungimea de und a gândirii inimii,al ii r mân sub
aceasta . Christof Wiechert, eful sec iunii pedagogice, a sus inut munca cu
gândirea inimii i m-a complimentat pentru cartea mea.Mai impresionant a fost
includerea unei diagrame de tipul gândirii inimii într-un articol pe care l-a publicat
câ iva ani în urm în care a subliniat anumite polarit i. Zilele trecute am primit o
scrisoare de la un preot de la Comunitatea cre tin , i acesta folosise liniu e ca s
separe unele paragrafe- vechiul truc al gândirii inimii lui Steiner. Autorul a
compus scrisoarea într-o form a gândirii inimii, cel mai probabil spicuit din
cartea lui Lowndes. Un camarad care folose te gândirea inimii recunoa te stilul
gândirii inimii altcuiva.
Un fenomen amuzant este acel „ tiam asta”. Noi to i spunem „ tiam asta” când
sim im c am tii ceva. Mult lume mi-a spus dup un workshop pentru gândirea
inimii c ei sim eau i foloseau deja gândirea inimii în vie ile lor. Într-un anumit
sens au dreptate, dat fiind c a înv a înseamn întotdeauna un fel de a- i aminti.
Din p cate, acel „ tiam deja” se traduce în faptul c nu vor practica niciodat i
nu- i vor dezvolta acel sim fin pentru gândirea inimii. Aceasta este o problem cu
care trebuie s ne confrunt m.
„Activarea chakrei inimii” a dat multor oameni primul gust pentru gândirea
inimii. Cartea lui Lowndes a devenit un fel de bestseller antroposofic i a fost
tradus în ase limbi. De i cartea nu abordeaz formele gândirii inimii din
Filozofia libert ii ea prezint cele ase exerci ii din aceast perspectiv . În ciuda
leg turii sale evidente cu gândirea inimii cartea a fost bine recomandat de dr.
Michaela Gloeckler i de al i conferen iari din Europa. Suport public din partea
capetelor luminate de la Dornach la aceast alternativ de a vedea munca lui
Steiner e greu de ob inut, mai ales c aceast carte merge categoric împotriva
metodei tradi ionale antroposofice în care se fac aceste exerci ii.
Abordarea lui George O”Neil a lucr rilor lui Steiner : George O”Neil este
complet nerecunoscut pentru ceea ce a realizat în antroposofie. Într-o carte recent
despre istoria antroposofiei în America autorul abia l-a men ionat pe el i pe so ia
sa . Scopul lui George a fost acela de a pune în practica spiritual indica iile lui
Steiner. Tot ce a atins a fost binecuvântat cu un înalt nivel de art i în elepciune:
traducerea lui a „Calendarului sufletului”, studiul s u asupra „Cum se dobândesc
cuno tin e despre lumile superioare?” , „Filozofia libert ii” , noti ele pe baza
Teosofiei, casa pe care i-a proiectat-o pentru studiu antroposofic, inven iile i
lucr rile lui de art manual , rezumatele sale la conferin ele lui Steiner, abilitatea
de a scrie c r i/articole ca extrase dintr-un tablou de gânduri a a cum a f cut
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Steiner, capacitatea sa de a fi t cut i viu în lumea spiritual .Dup moartea sa
antroposofia l-a r spl tit prin risipirea averii sale în comunitatea din Spring Valley
i prin faptul c aproape i-a aruncat munca i cercet rile de o via , din care o
parte a fost recuperat .
George O”Neil ne-a l sat „The Human life” o abordare a studiului biografic.
Multe workshopuri biografice urm resc s - i emo ioneze audien a. Cartea lui
George este scris pentru aceia care î i fac timp s analizeze cu aten ie modelele
vie ii lor. Cartea necesit studiu am nun it i noti e. Are blânde ea lui George i
fiecare propozi ie a fost construit cu gândirea inimii. Cartea este important prin
ceea ce aduce George în modelul german al gândirii inimii lui Steiner în stil
american. George a murit nerecunoscut pentru c adev rata sa contribu ie devine
vizibil doar celor care au suficient r bdare s-o vad . ( Îmi amintesc c prima
dat când am citit eu mi s-a p rut c stilul lui George este ciudat. Î i trebuie ceva
timp s-o apreciezi).
George a v zut c antroposofia este o tiin ini iatic , nu o art a ini ierii. La un
alt nivel era i un artist i stilist practic i se a tepta ca dac oamenii nu vor medita
, m car vor putea s vorbeasc i s scrie în formele gândirii inimii. (vezi i
munca lui George asupra antetelor lui Steiner). La nivel uman, George a sim it c
studiul în grup era esen ial în dezvoltarea facult ilor sociale c ci un studiu corect
al textelor lui Steiner ar duce la o nou form de comuniune între indivizi.Deseori
antroposofii organizeaz o prelegere cu o tem anume cum ar fi „îngeri i oameni”
i apoi concluzioneaz : acum hai s mergem la Steiner la „Cum se dobândesc
cuno tin e despre lumile superioare?” i s practic m ce ni se spune acolo.George
îns a mers pe cale, a practicat toate îndrum rile/medita iile din carte. Grupurile
sale de studiu erau oportunit i pentru ca mai întâi s citeasc i s practice ce a
spus Steiner , i apoi s discute experien ele medita iilor.
Dac e s urm m exemplul lui George i s s devenim ini ia i în sensul
c r ii men ionate mai sus , atunci trebuie s tr im ca indivizi devota i propriei
noastre deveniri. Pentru a-i putea urma exemplul ar necesita un alt fel de grup de
studiu. George a putut s împlineasc indica iile lui Steiner pentru dezvoltare
spiritual , i din dezvoltarea lui a dat ceva înapoi societ ii, unei societ i care , cu
excep ia câtorva indivizi, nu era prea interesat în a urma indica iile lui Steiner.
George a ar tat întotdeauna spre texte ca spre o cale de iluminare spiritual , i nu
spre sine. În acest sens cuno tea i promova libertatea.
Practicarea viitoar a gândirii inimii: Steiner a gândit în formele gândirii
inimii, astfel încât este normal s le g sim în lucr rile lui. În coala Waldorf
aceasta se reg se te în curricul i în planul lec iilor. În Slujba de Sfin ire a
Omului se reg se te în structura acesteia .În c r ile sale se reg se te în fiecare
paragraf i capitol.
Cei care p streaz c r ile lui Steiner insist s le publice i s le traduc f r
s in cont de structura capitolelor sale, a paragrafelor i propozi iilor. Când
încerci s spui asta diver ilor editori, conduc tori de ramur i altor antroposofi de
seam , te trateaz de parc ai vrea s ataci Antroposofia. Editura
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Anthroposophical Press a respectat paragrafele în unele din lucr rile tip rite în
edi iile noi. Ei nu tiu de ce a folosit Steiner liniu ele; i din acest motiv au f cut
paragrafele arbitrar. Ne-am putea gândi c ar trebui m car s cerceteze de ce
Steiner a avut o astfel de utilizare neortodox a liniu elor. C r ile ar trebui
publicate în armonie cu edi iile germane originale dinainte de 1926.
Probabil c nu se va modifica nimic în modul în care sunt publicate c r ile.
Teorofia,de exemplu, poate fi publicat împreun cu un ghid de studiu, întreb ri
de studiu , i chiar sugestii practice i chestiuni interioare scrise de cineva care
iube te cartea cu adev rat.În loc de c r ile grele ale lui Steiner –pe care mul i
studen i doar le frunz resc i pe care unii dintre instructorii lor nu le cunosc bine,
dar le predau totu i- formatorii de profesori Waldorf ar avea un ghid de studiu
artistic i de mare ajutor. Dac îns i editurile,incluzând AWSNA Press, ar fi de
acord cu aceast schimbare de gândire, ar putea fi o rena tere a studiului real al lui
Steiner. (vede i „ A Primer for Spiritually Thinking Educators” ca un posibil
model pe www.waldorfbooks.com ).
Editurile ar putea s deschid drumul. Profesorii formatori i-ar urma. Chiar i
ramurile societ ii antroposofice ar putea fi revigorate. Cu c r ile astfel corectate
i cu scopul lor clar, atunci diferitele centre de preg tire ar sta pe teren solid. La
un curs de formare tipic, studen ii citesc zece c r i scrise de Steiner, f r titlurile
Waldorf obligatorii, în decurs de doi ani. Nu e suficient timp pentru a digera un
astfel de material i Steiner însu i a spus c ar putea îmboln vi cititorul .Ideal ar fi
ca aceste c r i s fie citite într-o ordine anume, cu aten ie i încet. Nu v d nici un
motiv pentru care Filozofia libert ii ar trebui citit în dou luni sau tiin a ocult
în trei luni. Cele mai multe c r i ezoterice ale lui Steiner ar putea fi prezentate
studen ilor în forme sau schi e dac ar fi intructori care s fac aceast preg tire.
Abordarea gândirii inimii vede întotdeauna via a în nivele. De ce au mai mult
nevoie profesorii Waldorf în munca lor? Ei citesc materialul, i-l însu esc i-l
predau apoi copiilor. Metoda de studiu a gândirii inimii îi înva pe profesori cum
s fac acest lucru, dar cu forme organice. De exemplu, dac profesorul formator
ar citi capitolul I din Teosofia sau din Filozofia libert ii, prezint paragrafele ,le
deseneaz la tabl în forme, discut polarit ile, reformuleaz capitolul cu
propriile lor cuvinte, apoi studen ii vor înv a con inutul c r ii în timp ce practic
încercând s fac planurile lec iei organic pentru a-l folosi în viitor la predare. În
acest fel, studiind textele lui Steiner am avea o valoare practic pentru clas i o
valoare spiritual deschizând chakra inimii profesorilor. Acesta ar putea fi viitorul
gândirii inimii.
Cuvintele lui Rudolf Steiner despre metoda sa
„ Oricine dore te s - i perfec ioneze intelectul poate studia c r i ca „Adev r i
tiin ” sau „Filozofia libert ii „. Amândou sunt scrise voit într-un asemenea
mod încât o gândire antrenat de acestea se poate mi ca cu siguran în planurile
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superioare. Chiar i o persoan care studiaz aceste c r i i nu tie nimic despre
Teosofia î i poate g si drumul spre lumile superioare.” (14)
Cele patru niveluri i cele patru legi
„Gânditi-v la multiplele subiecte care sunt cu adev rat teme fundamentale , i la
cum a fost necesar s ne construim întreaga structur de gânduri mereu i mereu
pornind de la structura de baz : corp fizic, corp eteric, corp astral i Eu... C ci
aceasta este i r mane un fir solid pe care s ne în ir m gândurile: aceste patru
m dulare ale fiin ei umane i modul în care interac ioneaz ; iar apoi, pe o treapt
mai înalt , transformarea celor trei m dulare inferioare: al treilea în al cincilea, al
doilea în al aselea i primul în cel de-al aptelea m dular al fiin ei umane...A a
schi ezi planul sau baza sistemului t u de gânduri, a a cum odinioar zeii au
alc tuit planul în elepciunii lumii. ” (15)
Ritm
“ Dac omul va renun a s caute ceva atât de material ca bazele naturii- i va face
asta înainte de ce-al de-al patrulea mileniu – va ajunge la ceva complet diferit: va
descoperi ritmuri, ordonare ritmic , peste tot în natur . Aceste ordon ri ritmice
sunt prezente, dar în general tiin a materialist modern le ia în râs. Noi le-am dat
form artistic în cele apte coloane ale Goethenumului, în întreaga configura ie a
cl dirii. Aceast ordine ritmic este prezent în întreaga natur .În planta în care o
frunz îi urmeaz celeilalte în cre tere ritmic ; petalele mugurelui sunt ordonate
ritmic,totul este ordonat ritmic. Febra are un parcurs ritmic în cadrul bolii;
întreaga via este ritmic . S discernem ritmurile naturii- aceasta va fii adev rata
tiin a naturii.” (16 )
“ Prin imagina ie sufletul tr ie te în ritm i lumea lui Mihael este cea care se
reveleaz pe sine în ritm.” (17)
Intensificare,amplificare
“ O astfel de gândire g si i în “Filozofia libert ii” a mea i în “Adev r i tiin ”.
Aceste c r i nu sunt scrise astfel încât s se poat lua un gând de undeva i muta în
alt parte. Ele sunt scrise a a cum se na te un organism, un gând cre te dup altul
“ (18)
“ În Filozofia libert ii acest lucru nu este posibil.Un gând nu poate fi mutat,a a
cum picioarele din spate ale unui câine nu pot fi puse înainte, c ci aceast carte
este un organism ordonat logic, i lucrul cu gândurile exprimate în ea au un efect
similar cu o colire interioar .” (19)
Principiul polarit ii
Într-o conferin inut la Dornach în 1924, el a spus: “Stilul, desigur, necesit o
continuitate a gândirii. Oricine i i propune s scrie un eseu, i s -l scrie cu stil,
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trebuie s aib deja ultima propozi ie inclus în prima. De fapt, ar trebui s acorde
mai mult aten ie ultimei propozi ii decât primei. Iar în timp ce scrie a doua
propozi ie, ar trebui s-o aib in minte pe penultima. Doar atunci când ajunge la
mijlocul eseului poate s - i permit s se concentreze asupra unei singure
propozi ii. Iar dac autorul are cu adev rat talent pentru proz , el va avea înaintea
sa întreg eseul chiar în timp ce-l scrie.” (20)
Principiul punctului de întoarcere
“ Întreaga evolu ie anterioar epocii grece ti conduce la ideea c omul ia din
univers tot ce se poate descoperi despre elementele vii ale formei umane pentru a
o rezuma….Acum avem un scop invers- fiin a uman , care a fost profund
interiorizat prin Misteriul de pe Golgotha, care a fost cuprins interior în
semnifica ia sa cosmic , este d ruit din nou Universului “ (21)
“ Dac s-ar da aten ie sporit unor astfel de aspecte în predare, efectul ar fi extrem
de benefic. De exemplu coala cu apte clase ar putea fi aranjat astfel încât s
existe o clas de mijloc, a patra. În a cincea ar fi într-o form modificat ceea ce
s-a studiat în a treia, în a asea subiectele celei de-a doua, în a aptea subiectele
clasei întâi. Acesta ar fi un excelent mod de înt ri memoria, i dac oamenii ar
pune astfel de lucruri în practic ar observa cum acest gen de idei deriv din
legile care guverneaz via a.” (22)
Noua gândire
Mantra gând
“ Sentimentele din ziua de azi trebuie trezite prin gânduri. i cele apte rug min i
din Tat l Nostru au fost date odinioar sub forma unei sc ri cu apte tonuri,
împreun cu apte culori i arome specifice. În acest fel discipolii din Atlantida
experimentau esen a heptapartit a fiin ei umane.Christos, cel mai mare dintre
înv torii religio i, a pus aceast esen în rug ciunea Tat l Nostru. Oricine se
roag astfel este atins de ea.Nu este cu adev rat o mantr , dar are puteri mantrice.
Este o “ mantra gând”. Desigur, cea mai mare putere a avut-o în limbajul ei
original, dar tocmai pentru c este o mantra gând, nu- i va pierde for a nici atunci
când va fi tradus în mii de limbi. Putem digera mâncarea f r s cunoa tem legile
digestiei; tot astfel putem beneficia de roadele rug ciunii f r cunoa tere. Cel care
are îns cunoa tere superioar , va beneficia de cu totul alt fel de roade de pe urma
ei.” (23)
Importan a lui Goethe
“ Numai când Goethe a adus ideile din trecut în mi care se poate spune c s-a
f cut un pas înainte.El a v zut în astfel de concepte posibilitatea transform rii, a
metamorfozei i a introdus astfel ceva complet nou, care, deocamdat nu este
apreciat în mod just. Conceptul mugurelui, al fructului i a a mai departe le-a
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v zut ca transform ri ale conceptului de baz “frunz ”. S po i recunoa te o
mobilitate vie în concepte i imagini mentale este ceva nou.Ne permite s
transform m concepte în interior astfel încât s urmeze multiplele metamorfoze
care au loc în fenomenele naturii.Am ar tat de mult c aceasta este cea mai
important descoperire a lui Goethe, descoperire a c rei dezvoltare viitoare poate
fi g sit doar în tiin a spiritual . “ (24)
Natura eteric a Filozofiei Libert ii
“ ….cel mai important aspect legat de Filozofia libert ii este faptul c în paginile
sale se afl pentru prima dat o gândire cu totul autonom . i nici un om care
gânde te doar neautonom nu va putea în elege aceast carte. Cititorul trebuie s se
obi nuiasc , pagin de pagin , chiar de la început, s se retrag în trupul s u
eteric pentru a putea avea astfel de gânduri cum sunt cele din aceast carte “ (25)
“când cineva gânde te în sensul Filozofiei libert ii… se poate ajunge la ceea ce
am putea numi experien e eterice. “ (26)
De la gândirea logic la gândirea inimii
“ când descriem lumile spirituale i dorim s transpunem experien ele noastre în
termenii gândirii logice, ne sim im ca i cum ne-am apropia de un deal pe care
sunt minunate forma iuni stâncoase care trebuie cioplite pentru a putea constru
case cu ele. Tot astfel experien ele noastre din lumile superioare trebui s fie
traduse în gânduri logice. Când cineva vrea s comunice semenilor s i ceea ce a
experimentat prin intermediul gândirii inimii, i acesta trebuie s le traduc în
gânduri logice. Dar gândurile logice sunt doar limbajul în care,în tiin a spiritual ,
gândirea inimii este împ rt it . Pentru unii e posibil s întâmpine dificult i în
comunic rile cercet torului spiritual , i s spun “ am auzit doar vorbe; nu-mi
transmit nimic “ Ar putea s fie vina celui care comunic ,dar nu neap rat. Ar
putea fi vina ascult torului care aude doar sunetul cuvintelor i este incapabil s
treac de la vorbe la gânduri. Ar putea fi vina unei persoane care îmbrac
adev rurile spirituale în gânduri care nu transmit celorlal i o certitudine despre
gândirea inimii. Dar ar putea fi i vina ascult torului care este incapabil s
descopere adev rurile din spatele gândurilor, gânduri care sunt asem n toare
cuvintelor care transmit descoperirile gândirii inimii. “ (27)
Câteva rezultate spirituale i practice
Rezultatele lecturii corespunz toare a tiin ei spirituale
“ Dac citim comunic ri despre lumea exterioar a sim urilor, citim despre ele.
Dar dac citim comunic ri despre lumea suprasensibil într-un mod corespunz tor
, vie uim în curentul existen ei spirituale . Încorporând rezultatele acestor
comunic ri , avem i noi acces la ele pe propria noastr cale interioar . Este
adev rat c ceea ce am spus aici nu este observat deloc de cititor.Intrarea în lumea
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spiritual este imaginat prea asem n toare cu o experien din lumea sim urilor;
de aceea, ceea ce se experimenteaz când citim despre aceast lume este conceput
prea mult ca fiind de natura gândului . Dar dac am încorporat cu adev rat aceste
gânduri ne afl m deja în aceast lume i nu trebuie decât s ne devin clar c am
vie uit, neanun a i, ceea ce am crezut ini ial c am primit numai ca o comunicare
intelectual .” (28)
Natura scrierilor antroposofice
În conferin a de la Basel din 1916, scrie: “ Scrierile de tiin e naturale comunic
anumite rezultate cu care oamenii se familiarizeaz . Comunic rile tiin ei
spirituale nu sunt de acela i fel.Poate deveni instrumentul fiec rui suflet
individual . Oricine î i p trunde fiin a cu ideile pe care aceasta din urm le
propune nu este confruntat doar cu un rezultat finit , care poate fi înv at, ci are
ceva care, prin intermediul vie ii interioare, îl une te cu lumea spiritual pe care o
caut .Oricine cite te o carte de tiin spiritual -dac cite te corespunz torobserv c ceea ce tr ie te în carte poate deveni în via a sa sufleteasc o
modalitate de a aduce via a sufletului însu i în armonie cu existen a
spiritual ….Pe m sur ce aceasta se întâmpl devine din ce în ce mai evident
faptul c într-o carte care î i are originea în antroposofie nu avem ceea ce g sim
în celelalte c r i, ci ceva care este ca un instrument care nu doar comunic fapte
ale cunoa terii , ci un instrument prin intermediul c ruia noi suntem capabili s
ajungem la astfel de fapte prin propria noastr activitate. “ (29)
Educarea gândirii
“Pentru cei care caut o i mai strict colire , c r ile mele “Adev r i Cunoa tere”
i “ Filozofia Libert ii” sunt în mod special potrivite. Aceste dou c r i nu sunt
scrise ca oricare alta; nici o propozi ie nu poate fi a ezat decât acolo unde este.
Fiecare din aceste c r i reprezint nu doar o colec ie de gânduri, ci un organismgând. Un gând nu este ad ugat altuia, ci fiecare cre te organic din precedentul, a a
cum cre terea are loc într-un organism. Gândurile trebuie în mod necesar s se
dezvolte într-o manier similar i în cititor. În acest fel cititorul î i transform
propria gândire într-una care se creeaz pe ea îns i. F r acest tip de gândire,
nivelurile superioare ale Rozicrucianismului nu pot fi atinse. Desigur, i un studiu
al literaturii spiritual- tiintifice de baz va coli gândirea; o educa ie mai energic
nu este absolut necesar pentru a absolvi primul nivel al unei instruiri
Rozicruciene. ” GA 55 ,14.03.1907
Unicitatea stilului lui Steiner
Dificultatea exprim rii adev rului spiritual
“Dificultatea de a a terne pe hârtie cel mai înalt adev r este doar aceasta: c
trebuie s folosim discursul i cuvintele obi nuite care sunt semne ale obiectelor
care pot fi experimentate cu sim urile, dar apoi oamenii se mi c de la un gând la
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altul i de la ele,putem spune, nu primesc nici o no iune real .” Scrisoare de pe
când Steiner avea 20 de ani.

Stilul cere efort
Referitor la Prefa a din 1918 Steiner a comentat mai târziu în conferin ele sale de
tinere e: “ În ceea ce am numit antroposofie, de fapt în Prefa a la Filozofia
libert ii, v ve i întâlni cu ceva ce nu pute i în elege dac v d rui i doar gândirii
pasive care este atât de cultivat în zilele noastre…”
Cerin ele limbajului pentru tiin a spiritual
“Dac ne în elegem la un nivel mai înalt decât cel al discursului prin intermediul
elementelor mai profunde ale sufletului – prin intermediul gândurilor purtate de
sentiment,înc lzite de inim - atunci avem un mod universal de în elegere, dar este
nevoie de o inim pentru ca aceast în elegere s devin o fiin . Trebuie s g sim
calea spre spiritul omului la un nivel mai înalt decât cel al discursului. C utarea
unui limbaj al gândurilor, la fel ca i celelalte probleme legate cu filozofia,
educa ia , religia, i arta- aceasta este semnifica ia mi c rii antroposofice în
prezentul istoric… limbajul dezvoltat în antroposofie se va mi ca în elementul pur
al luminii care trece de la suflet la suflet, de la inim la inim - i asta e mai mult
decât o figur de stil..” (30)
Stilul de scris al lui Steiner
“ Prin intermediul tuturor c r ilor tip rite ve i putea vedea c nu g si i nimic din
acel caracter dezmembrat pe care-l g si i în tiin a modern . Diferen a dintre
“cum” (modul de gândire) trebuie scoas în eviden cu aceea i t rie ca i “Ce”-ul
( con inutul subiectului). Exist un mod de gândire formator care a fost dezvoltat
cu scopul special de a conduce spre lumea suprasensibil . Dac lua i cartea “Cum
se dobândesc cuno tin e despre lumile superioare? “, unde este schi at o astfel de
cale , ve i descoperi c fiecare gând, fiecare idee din ea este bazat pe aceast
gândire formatoare. “ (31)
“C r ile scrise din domeniul antroposofiei nu sunt citite cu aten ia necesar . Chiar
nu sunt.C ci dac ar fi fost atunci era posibil ca, dup ce “Teosofia” i “Cum se
dobândesc cuno tin e despre lumile superioare?” au fost scrise , i poate i “ tiin a
ocult “, i alte persoane în afar de mine ar fi putut s scrie sau s in toate
ciclurile de conferin e. Totul este con inut în aceste c r i. Doar c în general acest
lucru nu este crezut .”(32)
“ Filozofia libert ii a n scut multe neân elegeri pur i simplu pentru c oamenii
nu pot p trunde în modul de gândire dezvoltat în aceast carte. Ea cere acel mod
de gândire care trebuie dobândit prin practic sistematic pentru a putea dobândi o
cunoa tere a lumilor superioare.”(33)
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“ Aceasta este ceva ce oamenii nu au putut atinge: nu au citit Filozofia libert ii în
alt mod decât sunt citite alte c r i. i despre asta este vorba acum, i asta trebuie
indicat cu cea mai mare claritate, pentru c altfel dezvoltarea Societ ii
Antroposofice va r mâne pur i simplu în urma dezvolt rii antroposofiei. i atunci
antroposofia va fi complet gre it în eleas de c tre lume pe calea ocolit a
Societ ii antroposofice, i de aici nu poate urma decât conflict dup conflict!” (34
)

PREFA

LA NOUA EDI IE [1918]

1/9
1.Exist dou întreb ri esen iale ale vie ii suflete ti a omului spre care se orienteaz tot ce vrem
s discut m prin aceast carte.
2.Prima e dac exist o posibilitate de a considera în a a fel fiin a uman , încât aceast
considerare s se dovedeasc a fi temelie pentru oricare alt considerare care îl întâmpin pe om
prin tr ire sau tiin , considerare despre care îns omul are senza ia c nu s-ar putea sprijini pe
sine.
3.Prin îndoial i judecat critic o asemenea considerare ar ajunge în domeniul nesiguran ei.
4.Cealalt întrebare este urm toarea: are voie omul, ca fiin dotat cu voin , s - i atribuie
libertatea, sau libertatea e o simpl iluzie, care se na te în el pentru c nu întrevede firele
necesit ii de care depinde i voin a lui, la fel ca orice fenomen al naturii?
5.La aceast întrebare nu d na tere o urzeal artificial de gânduri.
6.Ea apare cu totul firesc în fa a sufletului aflat într-o anumit dispozi ie.
7. i putem sim i c sufletul ar pierde ceva din ceea ce ar trebui s fie, dac nu s-ar vedea o dat
pus, cu cea mai mare seriozitate posibil , în fa a celor dou posibilit i: libertate sau necesitate a
voin ei.
8.În aceast lucrare vrem s ar t m c tr irile suflete ti pe care trebuie s le aib omul prin
intermediul celei de a doua întreb ri, depind de punctul de vedere pe care poate s -l adopte fa
de prima.
9.Aici facem încercarea de a dovedi c exist o concep ie despre fiin a uman care poate s
ofere un sprijin i restului cunoa terii; iar în continuare vrem s ar t m c prin aceast concep ie
dobândim o deplin justificare a ideii libert ii voin ei, abia atunci când mai întâi descoperim
acel domeniu sufletesc în care se poate desf ura voin a liber .
2/5
1.Concep ia despre care e vorba aici, referitor la aceste dou întreb ri, e de a a natur încât,
odat dobândit , poate s devin ea îns i o component a vie ii suflete ti vii.
2.Nu d m aici un r spuns teoretic, pe care, odat însu it, s -l purt m cu noi numai ca o
convingere p strat de memorie.
3.Pentru modul de reprezentare care st la baza acestei c r i, un asemenea r spuns ar fi doar
aparent.
4.Nu vom da un asemenea r spuns încheiat, terminat, ci vom indica un domeniu de tr ire a
sufletului, în care prin îns i activitatea sufleteasc interioar , problema î i va primi r spunsul
într-un mod viu, înnoit, ori de câte ori are omul nevoie de aceasta.
5.Cine a g sit o dat domeniul sufletesc unde se dezvolt aceste întreb ri, aceluia, adev rata
contemplare a acestui domeniu îi d ruie te tocmai ceea ce îi trebuie pentru aceste dou enigme
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ale vie ii, pentru ca apoi, cu ajutorul celor dobândite, s str bat în continuare via a plin de
enigme – în l rgimea i în adâncurile ei –‚ str batere la care îl determin dorin a i destinul.
3/1
1.Prin aceasta ni se pare c am indicat o cunoa tere care î i dovede te justificarea i valabilitatea
prin via a ei proprie i prin înrudirea acestei vie i proprii cu întreaga via sufleteasc a omului.
4/10
1.A a gândeam despre con inutul acestei c r i atunci când am scris-o, acum dou zeci i cinci de
ani.
2.Dac a vrea s caracterizez elul gândurilor acestei lucr ri, ar trebui s scriu i ast zi
asemenea propozi ii.
3.În manuscrisul de atunci m-am limitat la a nu spune mai mult decât ceea ce e în leg tur – în
modul cel mai strâns – cu cele dou întreb ri fundamentale caracterizate.
4.Dac cineva ar fi mirat c în aceast carte înc nu g se te nici un indiciu despre domeniul
lumii experien elor spirituale, care a fost prezentat de mine în scrierile mele ulterioare, acela s
ia în considerare faptul c eu atunci tocmai c nu am voit s dau o relatare a rezultatelor
cercet rii spirituale, ci am voit mai întâi s cl desc temelia pe care se pot sprijini asemenea
rezultate.
5.Aceast Filosofie a libert ii nu con ine nici un asemenea rezultat special, tot atât de pu in pe
cât con ine rezultate speciale ale tiin elor naturii; dar acela care caut siguran pentru
asemenea cuno tin e, dup p rerea mea, nu se poate dispensa de ceea ce con ine ea.
6.Ceea ce se spune în carte poate fi acceptabil i pentru unii oameni care, din pricina unor
anumite motive valabile pentru ei, nu vor s aib nimic de a face cu datele mele de cercetare
ob inute prin tiin a spiritual .
7.Aceluia îns care poate considera aceste date ale tiin ei spirituale drept ceva c tre care este
atras, aceluia îl vor putea fi importante i cele ce am încercat s le ar t m aici.
8. i anume, de a dovedi cum o considerare nep rtinitoare, care se extinde numai asupra celor
dou întreb ri caracterizate, fundamentale pentru orice cunoa tere, ne duce la în elegerea c
omul tr ie te înl untrul unei lumi spirituale reale.
9.În aceast carte am c utat s justific m o cunoa tere a domeniului spiritual înainte de intrarea
în experien a spiritual .
10.Iar aceast justificare a fost f cut în a a fel încât pentru a g si acceptabil ceea ce am spus
aici nu e nevoie nic ieri în aceste expuneri s consult m experien ele descrise de mine mai
târziu, dac putem sau dorim s urm rim modul acestor expuneri.
5/5
1.Astfel, mi se pare c aceast carte, pe de o parte, a luat o pozi ie cu totul diferit fa de
lucr rile mele de tiin spiritual propriu-zis ; iar, pe de alt parte, ea este totu i în cea mai
strâns leg tur cu ele.
2.Toate acestea m-au determinat ca acum, dup dou zeci i cinci de ani, s redau publicit ii
con inutul lucr rii, în esen aproape total neschimbat.
3.Am f cut doar ni te adaosuri mai lungi la un ir întreg de capitole.
4.Constat rile pe care le-am f cut cu privire la în elegerea gre it a celor spuse de mine, m-au
f cut s -mi par necesare asemenea adaosuri l muritoare.
5.Am f cut schimb ri doar acolo unde ceea ce am voit s spun acum un sfert de veac mi s-a
p rut azi neîndemânatic. ( i numai un r uvoitor s-ar sim i îndemnat s spun c prin asemenea
modific ri mi-a fi schimbat convingerea de baz ).
6/6
1.Cartea este epuizat deja de mul i ani.
2.Cu toate c , a a cum rezult din cele spuse mai sus, mi se pare c trebuie spus la fel i azi,
ceea ce am expus despre problemele caracterizate înainte cu dou zeci i cinci de ani, am ezitat
mult timp la finisarea acestei noi edi ii.
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3.M întrebam mereu dac în cutare sau cutare loc nu ar trebui s comentez numeroasele
concep ii filosofice care s-au ivit de la apari ia primei edi ii.
4.Solicitarea din ultimul timp, datorat cercet rilor mele de tiin spiritual pur , m-a
împiedicat s fac acest lucru a a cum a fi dorit eu.
5.Dup o orientare pe cât posibil temeinic în munca filosofic a prezentului, m-am convins de
faptul c oricât de ademenitor ar p rea un asemenea comentariu, pentru ceea ce trebuie spus
prin cartea mea, nu e nevoie ca el s fie inclus aici.
6.Ceea ce mi s-a p rut necesar s spun despre noile direc ii filosofice pornind de la punctul de
vedere adoptat în Filosofia libert ii, se poate g si în volumul doi al c r ii mele Enigmele
filozofiei.

AL DOILEA APENDICE

1/3
1.Aici voi reda, în esen , ceea ce am spus într-un fel de „prefa ” la prima edi ie a acestei c r i.
2.Fiindc aceste gânduri se refer mai mult la dispozi ia de gândire ,din care am scris aceast
carte cu dou zeci i cinci de ani în urm , decât la însu i con inutul ei, le pun de aceast dat aici
doar ca „apendice”.
3.N-a vrea s le las cu totul la o parte, fiindc exist p rerea c scrierile mele de tiin
spiritual , ap rute mai târziu, m-ar obliga s suprim ceva din scrierile mele anterioare.
2/4
1.În epoca noastr , adev rul poate fi g sit numai în adâncurile fiin ei omene ti .
2.Dintre cele dou c i de care ne vorbea Schiller:
„Adev rul îl c ut m amândoi, tu afar în via , eu în untru
În inim , i, astfel, desigur, îl va g si fiecare.
Dac ochiul este s n tos, el Îl va întâlni în afar pe Creator;
Dac inima este s n toas , atunci desigur în interior ea va oglindi lumea”
omul din prezent se va folosi mai ales de cea de a doua.
3.Un adev r care ne vine din afar poart întotdeauna pecetea nesiguran ei.
4.Noi suntem dispu i s credem numai în adev rul care apare în interiorul fiec ruia dintre noi.
3/3
1.Numai adev rul ne poate aduce siguran în dezvoltarea for elor noastre individuale.
2.Cel ce este chinuit de îndoieli are for ele paralizate.
3.Într-o lume pe care o g se te enigmatic , el nu poate afla nici o int pentru munca sa de
crea ie.
4/4
1.Nu vrem numai s credem, vrem s tim.
2.Credin a pretinde recunoa terea unor adev ruri pe care nu le cunoa tem în întregime.
3.Dar fiin a noastr individual se împotrive te la tot ceea ce nu cunoa tem în întregime, fiindc
ea vrea s tr iasc totul în interiorul s u cel mai adânc.
4.Pe noi numai tiin a ne mul ume te, pentru c ea nu se supune normelor exterioare, ci
izvor te din via a l untric a personalit ii.
5/3
1.Noi nu vrem nici o astfel de tiin care s-a modelat, o dat pentru totdeauna, dup regulile
încremenite ale didacticii, i s-a p strat într-un compendiu valabil pentru toate timpurile.
2. Fiecare dintre noi se simte îndrept it s ia ca punct de plecare experien ele sale imediate,
tr irile sale directe pentru ca, de aici, s se ridice la cunoa terea întregului univers.
3.Noi tindem, fiecare în felul s u, spre o tiin sigur .
6/6
1.Teoriile noastre tiin ifice nu mai trebuie s aib o astfel de conforma ie, încât s trezeasc
sentimentul c acceptarea lor ar fi problema unei constrângeri necondi ionate.
48

2.Nici unul dintre noi n-ar mai putea da unei lucr ri tiin ifice titlul pe care îl d duse alt dat
Fichte: „L muriri clare ca lumina soarelui, pentru marele public, asupra esen ei propriu-zise a
celei mai noi filosofii.
3.O încercare de a-i constrânge pe cititori la în elegere”.
4.Ast zi nimeni nu trebuie constrâns la în elegere.
5.De la cel ce nu se simte impulsionat spre o concep ie printr-o necesitate deosebit ,
individual , de la acela nu pretindem nici acceptare i nici adeziune.
6.Ast zi, nici pe nevârstnici, nici pe copii, nu vrem s -i îndop m cu cuno tin e, ci încerc m a le
dezvolta facult ile pentru ca s nu mai fie nevoie s fie constrân i la în elegere, ci pentru ca ei
s voiasc a în elege.
7/5
1.Eu nu m d ruiesc nici unei iluzii în ceea ce prive te aceast caracteristic a epocii mele.
2. tiu în cât de mare m sur se desf oar via a dup anumite tipare, lipsite de individualitate.
3.Dar tiu tot atât de bine c mul i dintre contemporanii mei încearc s - i orânduiasc via a în
sensul pe care l-am ar tat aici.
4.Lor a vrea s le dedic aceast scriere.
5.Ea nu va vorbi despre „singura cale posibil ” ce duce la adev r, ci va relata despre acea cale
pe care a mers un om c ruia adev rul îi este un lucru de mare pre .
8/6
1.Aceast scriere ne conduce mai întâi în domenii mai abstracte, în care gândurile trebuie s
îmbrace contururi precise, pentru a putea ajunge la puncte sigure.
2.Dar, din domeniul no iunilor aride, cititorul va fi c l uzit i în via a concret .
3.Sunt cu totul de p rere c , dac vrea s tr iasc existen a sub toate aspectele ei, omul trebuie
s se ridice i în domeniul eteric al no iunilor.
4.Cel ce se poate bucura de via numai cu sim urile, nu cunoa te deliciile ei.
5.Înv a ii orientali îi l sau pe discipoli s duc , ani de-a rândul, o via de renun ri i ascez ,
înainte de a le fi împ rt it ceea ce tiau ei în i i.
6.Occidentul nu mai pretinde, pentru a conferi cuiva tiin a, nici exerci ii de smerenie i nici
ascetism, Dar în schimb, cere ca omul s aib bun voin a de a se sustrage, pentru un timp scurt,
impresiilor directe ale vie ii i s intre în lumea gândurilor pure.
9/16
1.Domeniile vie ii sunt numeroase.
2.Pentru fiecare domeniu se dezvolt o tiin aparte.
3.Dar via a îns i este o unitate i cu cât tiin ele se str duiesc mai mult s aprofundeze
domeniile particulare ale vie ii, cu atât mai mult se îndep rteaz de în elegerea unit ii vii a
universului.
4.Trebuie s existe o tiin care caut , în tiin ele speciale, elementele pentru a-l conduce din
nou pe om spre plenitudinea vie ii.
5.Cercet torii specializa i ai tiin elor vor s dobândeasc , prin cuno tin ele lor, o con tient
despre lume i despre fenomenele din ea; în aceast scriere am urm rit un el filosofic: tiin a
trebuie s devin ea îns i organic i vie.
6. tiin ele speciale sunt trepte premerg toare ale tiin ei spre care se tinde aici.
7. O situa ie asem n toare domne te în arte.
8.Compozitorul lucreaz pe temeiul tiin ei compunerii.
9.Aceasta din urm este o totalitate de cuno tin e, a c ror însu ire este o condi ie necesar
pentru a compune.
10.În compozi ii, legile tiin ei compunerii sunt puse în slujba vie ii, în slujba realit ii faptice.
11.Exact în acela i sens este filosofia o art .
12. To i filosofii adev ra i erau arti ti ai no iunilor.

49

13.Pentru ei, ideile oamenilor erau material de art , iar metodele tiin ifice erau tehnica artistic .
14.Prin aceasta, gândirea abstract dobânde te via individual , concret .
15.Ideile devin for e de via . Atunci nu avem numai o tiin despre lucruri, ci tiin a devine un
organism real, un organism st pân pe sine însu i.
16.Con tienta noastr activ , real , s-a ridicat deasupra unei simple prelu ri pasive a
adev rurilor.
10/3
1.Cum se comport filosofia ca art fa de libertatea omului, ce este aceast libertate, i dac
am ajuns s ne împ rt im din ea, sau putem ajunge la acest lucru: iat problema fundamental
a scrierii mele.
2.Toate celelalte expuneri tiin ifice au fost f cute numai pentru ca, în cele din urm , s
arunc m i mai mult lumin asupra unei probleme care, dup p rerea mea, prezint cea mai
mare importan pentru om.
3.În aceste pagini vrem s d m o „filosofie a libert ii”.
11/4
1.Toat tiin a n-ar fi decât satisfacerea unei curiozit i inutile, dac ea nu ar tinde spre m rirea
valorii existen ei personalit ii omene ti.
2. tiin ele î i primesc adev rata lor valoare abia atunci când sunt în stare s prezinte importan a
uman a rezultatelor lor.
3.Scopul final al individului nu poate fi înnobilarea unei singure facult i suflete ti, ci
dezvoltarea tuturor aptitudinilor ce s l luiesc latent în noi.
4.Cunoa terea are valoare numai prin aceea c ea contribuie la dezvoltarea multilateral a
întregii naturi omene ti.
12/1
1.De aceea, aceast scriere nu concepe raporturile dintre tiin i via în sensul c omul trebuie
s - i pun for ele în slujba ideii i s se plece în fa a ei, ci în sensul c ia în st pânire lumea
ideilor, pentru a le folosi la realizarea elurilor sale omene ti, care le dep esc pe cele pur
tiin ifice.
13/1
1.Ideea trebuie tr it ; altfel, c dem sub sclavia ei.

Bibilografie :

Florin Lowndes, Activarea chakrei inimii i Das Erwecken des Herz-Denkens
George O”Neil, The human life
George O”Neil, „A workbook to the Philosophy of Spiritual Activity” Acest manuscris
se g se te la Steiner librarz. Acesta este primul text despre metoda lui rudolf steiner. Sau f cut ni te corec ii la formele capitolului de c tre Lowndes în cartea sa Das
Erwecken...Este clar c george s-a a teptat ca descoperirile sale s fie preluate i de al ii
i dezvoltate . Iat de ce nu a publicat niciodat o form final i terminat a muncii sale.
Mark Riccio, An outline for a Renewal of Waldorf Education

Note

1. Titlurile americane ale c r ii ( The Philosophy of Spiritual Activity, Intuitive
Thinking as a Spiritual Path, The Philosphy of Freedom ) difer din cauza dificult ii
de a traduce din limba german cuvântul freiheit, care literal înseamn libertate. Pe
site-ul organicthinking.org este disponibil varianta traducerii lui Wilson,care
respect frazele originale ale lui Steiner.
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Dornach-ul,centrul reprezentativ al antroposofiei, a numit acest an „anul gândirii
inimii”, dar publica iile lor despre acest subiect dezinformeaz publicul i nu vreau s le
analizez aici.În America situa ia este similar . Editurile i societ ile antroposofice evit
orice no iune concret despre asta. Forma gândirii inimii discutat aici are la baz munca
de pionierat i efortul lui George O”Neil. Acesta a scris o serie de articole pentru revista
societ ii antroposofice i a l sat o mul ime de noti e i studii disponibile la Steiner
library.
2. Prima mea întâlnire cu gândirea inimii a avut loc prin intermediul muncii mele cu
Florin Lowndes în Germania. Acesta a fost un student i prieten al lui George
O”Neil.
3. Forma plantei originare poate fi g sit i în lucrearea lui F.Lowndes, Das Erwecken
des Herz-denkens ( Freies geistesleben, 1999)
4. vezi cartea lui Mortimer Adler „ How to read a book”, preferabil edi ia veche.
Aceast carte d noi în elesuri problemei formei i lecturii. E p cat c nu li se cere
antroposoficlor i profesorilor de liceu Waldorf s-o citeasc .
5. Se poate da i mai mult aten ie i chiar inversa punctul de vedere : Ce?
(expansiune) , cum? (contrac ie),etc. Acest tip de inversiuni sunt des întâlnite în
acest text organic. Deseori nu exist un singur punct de vedere corect.
6. F.Lowndes, „ Activarea chakrei inimii”
7. M.Chekov, „ To the Actor”
8. Pu ine persoane au avut puterea s ating acest nivel, i de multe ori lipsa lor de
credin c se poate îi ine departe de aceast experien . Studen ii i unii prieteni deai mei, care nu avuseser contact cu lucr rile lui Steiner, pare c au vigoarea
necesar pentru asta. Uneori m întreb dac nu cumva o persoan care a avut contact
prea mult cu opera lui Steiner nu- i pierde vitalitatea.
9. În unele seminarii, F.Lowndes a f cut exerci ii cu cele dou Prefe e pe care le-a
suprapus
10. Aceste instruc iuni au la baz diverse exerci ii pe care F.Lowndes le-a dat grupului
nostru de studiu mul i ani. Eu le-am optimizat de-a lungul anilor astfel încât s se
potriveasc nevoilor grupurilor individuale.
11. Vezi „Activarea chakrei inimii” pentru sugestii despre cum s se fac exerci iul
folosind un creion.
12. „Calendarul sufletului” a fost cercetat pentru formele sale organice de Lowndes i
O”Neil. Ei au chiar i propria lor traducere. Recent, a mai lucrat asupra acestui
subiect Gerard Reilly.
13. Majoritatea mo tenirii lui O”Neil se afl la Florin Lowndes,inclusiv notele sale
personale.Pân acum acestea nu au fost f cute publice.
14. GA 95,conferin a din 02.09.1906
15. GA 107 Fiin a omului i evolu ia sa viitoare
16. GA 184
17. GA 26
18. Teosofia rozicrucian
19. Evanghelia lui Ioan
20. GA 282 conferin a din 079.09.1924
21. Conferin a din 31.07.1915
22. GA115 27.10.1909
23. conferin a din 17.02.1907
24. GA 176 Aspecte ale evolu iei umane
25. GA 350
26. Centre ini iatice i centre de misterii
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27. GA 119 conferin a 29.03.1910 Macrocosmos,microcosmos
28. tiin a ocult
29. GA 35,conferin a 16.10.1916
30. GA 307, 17.08.1923
31. Cum il poate reg si omenirea pe Christos,01.01.1919
32. Citirea ocult i ascultarea ocult .06.10.1914
33. Calea cunoa terii superioare, 26.11.1921
34. GA 257 Înfiin area Societ ii Antroposofice, 06.02.1923
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