
”Fie ca sufletul meu să înflorească în 
dragostea pentru întreaga mea existență.”

R.Steiner



„A fost cândva un băiețel

Ce creștea în singurătatea codrului…

Prieteni îi erau copacii, pădurea. 

Spiritele mușchilor îi vorbeau…

Minunile lumii misterioase i se 

dezvăluiau.”

(„Povestea vieții mele”)

Anul





Începe să-și câștige existența, meditând 
elevi din același an sau clase mai mici.

Anul 1882

(la 21 ani)

Este preocupat în mod deosebit de
lucrările științifice ale lui Goethe. Se
apucă de studiul anatomiei și fiziologiei.



Timp de șase ani desfășoară o activi-

tate de educator al copiilor unei familii

vieneze . 

”Încă de la primul contact cu el, mi-am spus că
o educație potrivită organismului său fizic și
moral i-ar putea trezi facultatea adormită.
Trebuia să-mi fac drum către un suflet care
pentr-un moment se afla într-o stare vecină cu
somnul. Am inventat multe lucruri ca pedagog:

m-am inițiat în tainele raporturilor dintre suflet
și spirit și corpul ființei umane.”



1890-1897 - Colaborare la arhiva Schiller şi

Goethe. Editor al scrierilor de ştiinţe ale naturii

de Goethe.

1891 - Numirea ca doctor în filosofie la

Universitatea din Rostock. În 1892 apare o

altă dizertaţie: „Adevăr şi ştiinţă”,

Prolog al unei „Filosofii a libertăţii.”
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1913-1923 Construirea primului 

Goetheanum la 

Dornach/Elveţia, 

construcţie realizată din 

lemn, cu dublă cupolă.
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 Introduceri la scrierile de științe naturale ale lui 

Goethe (1883)

 Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în 

concepția goetheană despre lume (1886)

 Adevăr și știință (1892)

 Filosofia libertății (1894)

 Friedrich Nietzsche: un luptător împotriva epocii 

sale (1895 )

 Mistica în zorii vieții spirituale a timpului nostru și 

legătura ei cu concepția modernă despre lume (1901)



 Teosofia. Introducere în cunoașterea suprasensibilă a 

lumii și a menirii omului (1904)

 Cum se dobândesc cunoștințe despre lumile 

superioare? (1904)

 Din Cronica Akasha (20 de articole publicate în 

perioada 1904–1908)

 Treptele cunoașterii superioare (1905)

 Știința tainică în schiță (Știința ocultă) (1910)

 Poarta inițierii - Prima dramă-misteriu (1910)

 Încercarea sufletului - A doua dramă-misteriu (1911)



 Păzitorul Pragului - A treia dramă-misteriu (1912)

 Trezirea sufletelor - A patra dramă-misteriu (1913)

 Conducerea spirituală a omului și a omenirii (3 conferințe 
prelucrate pentru publicare de Rudolf Steiner, 1911)

 Un drum spre cunoașterea de sine - Meditații (1912)

 Pragul lumii spirituale - Aforisme (1913)

 Enigmele filosofiei (1914)

 Puncte centrale ale problemei sociale (1919)

 Articole asupra organizării tripartite a organismului social și a 
problemelor contemporane (1919-1920)

 Teze antroposofice (1924)

 Fundamentele terapiei antroposofice (Carte scrisă împreună cu Ita 
Wegman; apărută în 1925)

 Povestea vieții mele (Carte autobiografică, 1925)
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