
 Antroposofia on teosofian haara, jonka Rudolf Steiner 
perusti v.1913      (ks. esim. Ihmeellinen maailma: 
http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/antroposofia.html) 

 Steinerin okkultistisia kirjoituksia on hyllymetreittäin; 
vuo on verrattavissa Leninin koottuihin 

 Antroposofian päälinnake ”Goetheanum”* sijaitsee 
Sveitsissä, ja sillä on yli 10 000 koulua eri maissa, eniten 
Euroopassa 

 ...Suomessa valtion rahoittamina (!) 

 Otteita antroposofian tähtitieteestä:  

 ”... stars reveal themselves as “colonies of spiritual beings” 
(Steiner 1927) 

 “Ihmisen yläpuolella on 9 hierarkiaa korkeampia olentoja”; 
kuten “enkelit, jotka asuvat kuussa ja ohjaavat ihmistä 
jälleensyntymästä seuraavaan”  
(Steiner 1909: The Occult Science) 

 “Ne eivät kuitenkaan pysty vaikuttamaan kuuhun, vaan siihen 
tarvitaan arkkienkeleitä, jotka ohjaavat myös maan valtioita ja 
historian suuria aikakausia” 

 ”Auringossa taas asuu muodon, liikkeen ja viisauden 
henkiä. Niiden työkohde ovat planeetat, ja ne lähettävät 
voimansa planeetoista alas Maahan.” 

 ...ja sitä rataa (7 hierarkiaa jäi tässä vielä käsittelemättä...) 

 Planetary qualities influence our astral body. By describing 
the planetary energies and qualities you try to inspire the 
listener to look into himself and find the planetary 
influences (Bussel 1999) 

* Uskonsuunnan opinahjot nimetään paikallisten suurmiesten 
mukaan: Suomessa sillä on Snellman-”korkeakoulu”   
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Antroposofia...  
         tähdistä ennustamista 
                yhdeksännessä potenssissa  1. 

http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/antroposofia.html
http://www.steinerbooks.org/excerpts/astronomy_anthroposophy_letter_1.pdf


Yliluonnollisissa ”Akasha Chronicle” –kirjoituksissa on 
tietoa kaukaisesta menneisyydestä ja tulevaisuudesta 

Steiner hankki tietonsa olevaisesta matkailemalla 
planeetoille (ennen avaruusrakettien aikaa) lukemassa 
näitä salatietoja 

”...very foundations of spiritual science—the idea that the 

external world is maya, or illusion, and that spiritual science 

seeks to penetrate to the reality that lies behind it”  

(Steiner 1912, Helsinki)  

Antroposofian mukaan on olemassa viisi ”kantarotua”, 
joista arjalainen rotu, erityisesti sen germaanis-
pohjoismainen alarotu, on ylivertainen  
(Biehl & Staudenmaier 1996) 

Värilliset rodut ovat valkoiseen nähden 
oppilasasemassa. ”Valkoinen rotu on tulevaisuuden 
rotu, sielullisesti luova rotu” 

 ”Neekerirotu ei kuulu Eurooppaan ja on tietenkin 
häpeä, että tällä rodulla on nyt [1922] niin suuri rooli 
Euroopassa”  

Antroposofian oppi perustuu karman lakiin ja 
jälleensyntymiseen  

”Lapsi on sielullinen olento, jolla on takanaan vaihteleva 
määrä jälleensyntymiä” 

”Lapsi on valinnut vanhempansa ennen syntymäänsä sen 
perusteella, mitä he voivat tarjota hänelle hänen karmansa 
täyttämiseksi” 

Hiukan ongelmia Mendelin lakien ja  
  populaatiogenetiikan kanssa...? 

 

 

13.3.2013 Jussi Tammisola, Kasvinjalostus, geeniteknologia ja luomuruoka . Osa 3 2 

Antroposofian tieto-oppi, biologia  
                          ja perinnöllisyystiede    2. 

http://www.steinerbooks.org/excerpts/astronomy_anthroposophy_letter_1.pdf
http://www.lust-for-life.org/Lust-For-Life/FascistEcologyTheGreenWingOfTheNaziParty/FascistEcologyTheGreenWingOfTheNaziParty.pdf


 Biodynaaminen viljely on soveltavaa antroposofiaa 

 ...jossa uskotaan näkymättömien kosmisten voimien 
vaikuttavan maahan ja kasvillisuuteen (Steiner 1912) 

 Maa on organismi, joka hengittää kahdesti päivässä 

 Taivaankappaleet  ja niiden liikkeet vaikuttavat suoraan 
kasvien kasvuun (Biehl & Staudenmaier 1996) 

 Siksi muun muassa kylvöajat sovitetaan 
taivaankappaleiden asentojen mukaan 
(vrt. Antroposofian tähtitiede)* 

 Kasvibiologiassa asioita tutkitaan antroposofiassa usein 
Goethen 1700-luvun lopulla keksimien oppien mukaisesti 

 ...jotka olivat luonnontieteissä usein pahasti hakotiellä  

 Biologian kannalta nämä ”tutkimus”tulokset vastaavat  
yleensä ’Nuoren Wertherin kärsimyksiä’ (Goethe 1774) 

 ...kuten antroposofien Demeter-lehteä seuraamalla selvinnee 

 Nuori biologi (JT) ehti kuitenkin tilata biodynaamisia 
perunoita perheelleen vuosikausia  

 ...aatepohjasta normaalin tietämättömänä 

 Biodynaamisten perunoiden näet mainostettiin: 

 olevan allergioiden ehkäisyssä välttämättömiä  

 ...ja muutenkin terveellisempiä:  

 sisältävän vähemmän myrkkyjä ja nitraattia  
kuin tavallisten perunoiden 

 Kuinka tarinassa sitten oikein kävikään? 

* ”Kuinka ihmeessä joku voi väittää antroposofiaa uskonnoksi, 
sehän on filosofia” (Luomuliiton tj Elisa Niemi, joka pitkään toimi 
GMO-vapaa Suomi -kampanjan ”pääsihteerinä”) 
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Antroposofian ekologia  
                               ja maataloustieteet   3. 
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