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Avstrijski filozof, znanstvenik in
ustanovitelj antropozofskega
gibanja Rudolf Steiner se je ro-

dil leta 1861 v Kraljevcu na Hrva{kem.
Bil je jasnoviden in je ‘e v otro{kih le-
tih presene~al okolico s svojimi videnji
duhovnega sveta. Na Dunaju je {tudi-
ral fiziko, kemijo, matematiko in nara-
voslovje. Doktoriral je iz filozofije z di-
sertacijo »Resnica in znanost«.

S pomo~jo jasnovidnosti je za~el pove-
zovati uradno znanost z duhovnimi ve-
dami. Nekaj ~asa je bil ~lan teozofskega
dru{tva, leta 1912 je ustanovil antropo-
zofsko dru{tvo, leta 1913 pa Goethea-
num, {olo duhovne znanosti, v Dorna-
chu v [vici. Antropozofija pomeni »zna-
nje, pridobljeno skozi ~lovekov vi{ji jaz«
(anthropos = ~lovek; sofia = modrost).

Leta 1919 je ustanovil prvo waldorf-
sko {olo v Stuttgartu, ki nosi ime po to-
varni Waldorf-Astoria, kjer so bili zapo-
sleni star{i prve generacije otrok.

Steiner je u~il, da je duhovni svet do-
segljiv za ustrezno razvitega ~love{kega
duha. ^lovekove duhovne zmo‘nosti,
ki so bile dolgo zastrte zaradi prevelike-
ga posve~anja materializmu, lahko po-
novno prebudimo z meditacijo in kon-
centracijo.

Duhovna znanost antropozofije se
dotika domala vseh vidikov ~lovekove-
ga ‘ivljenja, najbolj pa se je udejanjila
skozi gibanje ve~ kot stotih waldorfskih
{ol v Evropi in ZDA, v antropozofski pe-
dagogiki za zdravljenje du{evno priza-
detih, pa tudi preko biodinami~nega
ekolo{kega kmetijstva, ki je danes raz{ir-
jeno po vsem svetu.

Steiner je vztrajal, da moramo siste-
mati~no in znanstveno preu~evati tudi
duhovne vidike stvarnosti, pri tem pa
seveda uporabljati tudi notranji uvid.
Med drugim je govoril tudi o antimate-
riji, ki jo je uradna znanost potrdila ka-
kih petdeset let kasneje.

Waldorfska {ola temelji na vzgoji
otroka z vidika duhovne znanosti. @iv-

Zemlja, planeti in celo
posamezni atomi

so do neke mere ‘ivi
in zavestni, saj imajo

svoje eteri~no telo.

Rudolf Steiner, za~etnik antropozofije, waldorfske {ole in biodinami~nega kmetovanja

Znanost in duhovnost

Rudolf Steiner leta 1914.

Steinerjeva rojstna hi{a v Donjem Kraljevcu (Med`imurje)
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ljenje nas u~i, da ne moremo vzgajati
otrok, ~e ne znamo vzgojiti samih sebe,
da bi bili nosilci ~love{kega dostojanst-
va in se zavedali duha, ki se razvije v
nas, ~e to le ho~emo. Steiner je u~itelje
u~il, kako naj vidijo v vsakem otroku
posebno vpra{anje, bo‘ansko uganko, ki
jo mora vzgojitelj z ljubeznijo in s pri-
dobljenim znanjem re{iti tako, da mla-
di ~lovek najde samega sebe. Waldorf-
ska {ola spodbuja individualno nadarje-
nost ter dodeljuje prostovoljne naloge,
ki naj bi spodbudile zanimanje.

Biodinami~no kmetovanje temelji na
znanju o »eteri~nih formirajo~ih silah«.
Poleg fizi~ne ravni obstajata {e eteri~na
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»Ne moremo razumeti mo‘ganov,
~e ne spoznamo delovanja srca.«

»Telesnost razumemo le, ~e uvidimo,
da se v vsakem delu telesa razodeva
duhovnost. V duhovnost pa vidimo
le tedaj, ~e znamo pravilno opazovati,
kako se ta ka‘e v fizi~nem svetu.«

»Sodobni ~lovek ni na{el duha
v umetnosti in znanosti. Zato
je postala njegova ‘ivljenjska praksa
rutina, ki je duhovno prazna.«

»Velika vpra{anja o ‘ivljenju
~love{tva vodijo nazaj do otro{ke sobe
in u~ilnice.«

»Du{a se lahko napolni s toplino
le iz du{e.«

»Pravi vzgojitelj deluje tako, da
resnico, dobroto in lepoto otroku ne
samo prika‘e, temve~ jih ‘ivi. Na
otroka se ne prenese tisto, kar ga
u~imo, temve~ tisto, kar smo. Najbolj
pomembno je, da vsak pouk otroku
predstavimo z lastnim zgledom.
Pou~evanje sámo ni zgolj teoreti~na
snov, temve~ umetnost.«

»^e je {ola organski ~len neke
gospodarske organizacije, ne more
biti nekaj lepega. Iz {ole, ki jo vodi
dr‘ava ali gospodarstvo, lahko
pridejo le ljudje brez vneme
in veselja.«

»V vsakem ~loveku se skrivajo
sposobnosti, s katerimi lahko sam
zase dose‘e znanja vi{jih svetov.«

»Na{i kemiki govorijo izklju~no
o truplih snovi in ne o dejanskih
snoveh, ki se jih moramo nau~iti
prepoznavati kot ~utne in ‘ive
entitete. Fiziki poznajo le mrtvi kisik.
Taka je usoda vsake znanosti,
ki upo{teva samo fizi~no.«

Steiner je razvil organski na~in arhitekture, na podlagi
katerega je leta 1913 zgradil {olo duhovne znanosti
Goetheanum v {vicarskem Dornachu (zgoraj). 1922 so
zlikovci stavbo namerno za`gali. Na istem mestu so
malo pred Steinerjevo smrtjo leta 1925 za~eli graditi
drugi Goetheanum (spodaj), ki je postal kulturni center
za znanstvene in matemati~ne (numerolo{ke) raziskave,
biodinami~no kmetovanje in medicino ter {ola raznih
umetnosti.

in astralna reven (pa tudi vi{je
ravni) resni~nosti. Med rastlin-
skim in ‘ivalskim svetom po-
teka izmenjava dobrin, izme-
njava pa poteka tudi med ete-
ri~nim in astralnim svetom.

Sama snov, iz katere so ‘ivi
organizmi, je ne‘iva, dokler je
ne o‘ivijo eteri~ne sile. Tudi
Zemlja, planeti in celo posa-
mezni atomi so do neke mere
‘ivi in zavestni, saj imajo svoje
eteri~no telo.

Ko ‘ivi organizem odmre,
se njegovi elementi vrnejo v
zemljo (trdne snovi), vodo (te-
ko~ine), zrak (pline) in ogenj
(plazmo ali snov, ki je na meji
med materialno in eteri~no rav-
njo); hkrati pa se razgradi tudi
eteri~no telo, katerega sestavni
deli se vrnejo v eteri~no maso.

Iz razumevanja teh proce-
sov je Steiner razvil pripravke,
ki se v homeopatskih razred~e-
njih dodajajo zemlji, gnojilom,
in humusu ter s kreativnimi o‘iv-
ljajo~imi silami spodbujajo rast
in razvoj pridelkov v skladu s
kozmi~nimi zakoni. Pri tem je
treba upo{tevati tudi vplive
sonca, lune in ostalih planetov
na{ega oson~ja. @e davnega le-
ta 1923 je na evropski konfe-
renci o zdravstvu izjavil, da

»krave ponorijo, ~e jedo meso«.
Rudolf Steiner, ki je umrl leta 1925 v

Dornbachu, je napisal blizu trideset knjig
in imel ve~ kot {est tiso~ predavanj, ki
so jih stenografsko zapisali njegovi pri-
vr‘enci in v katerih je natan~no opisal
»zgodovino kozmosa« in »modrost sve-
ta«. Zelo znani sta njegovi deli »Filozofi-
ja svobode« (The Philosophy of Freedom,
1894) in »Tok mojega ‘ivljenja« (The
Course of My Life, 1925), v sloven{~ini
pa so med drugim iz{le »Kako dose~i
spoznanja vi{jih svetov?«, »Telo, du{a
in duh – odlomek iz knjige Teozofija«
in »Vzgoja otroka v lu~i duhovne zna-
nosti«. !
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