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לכל , לא ניתן להדגיש בצורה חזקה מספיק עד כמה נחוץ"

 שייקח, השואף לפתח את הכושר שלו לרכישת ידיעה עילאית

... על עצמו את הטיפוח הרציני ביותר של כוחות החשיבה שלו 

מתייחסים , חייםרו-אדם רבים השואפים להיות רואים-בני

 ... ראש לעבודה רצינית זו על החשיבה -בקלות

רוחי בלי שקודם לכן חדר -איש אינו יכול באמת להפוך לרואה

עצלות פנימית מסוימת , בהקשר זה. המחשבות-אל תוך חיי

הם אינם מודעים . אדם רבים-ממלאת תפקיד מזיק אצל בני

מופשטת לעצלות זו מפני שהיא מסתתרת מאחורי בוז לחשיבה 

אם , לא נבין כלל את מהות החשיבה, ברם. והרהורי סרק

כפי . סרק מופשטות-נבלבל אותה עם סחרור של רצף מחשבות

, חושית-שחשיבה מופשטת זו יכולה להמית בקלות ידיעה על

מוכרחה להיות התשתית , מלאת חיים, כך חשיבה נמרצת

 ".שעליה היא מבוססת

 (דיעהנתיב הי, 4פרק , תיאוסופיה :מתוך)

 

 –רודולף שטיינר  -
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 5225 למהדורת הקדמה

 יםרשאי אני לומר דבר ,ספר זהעשרה שנים מאז הופעת המהדורה הראשונה של -שחלפו חמשמ

שתוכנו כוונתי הייתה . הרוח שלי במהלך הבשלתו-על אודות הנסיבות הרוחיות ועל אודות הלך פיםנוס

שיצא לאור שנים ספורות , (GA 9) תיאוסופיההעיקרי יהווה חלק ממהדורה חדשה ומורחבת של ספרי 

תוכנו של ספר נוכחי זה לא היה יכול , תיאוסופיהבזמן כתיבת הספר . זה לא התאפשרדבר , אך .ם לכןקוד

ראיתי את החיים , האימגינטיביות ייבהתרשמויות. תיאוסופיהלהיכתב בצורה שלמה כמו תוכנו של הספר 

ל האבולוציה העובדות ש. אותם יכולתי לתאר בבהירות, הרוחיים ואת ישותו של האדם האינדיבידואלי

אך התמונה הכוללת הייתה , הייתי מודע להן בפרטים רבים ,אמנם. הקוסמית לא היו נהירות לי באותה מידה

 .חסרה

במהדורה החדשה כמו . החלטתי לא לבצע שינוי ניכר בתוכנו העיקרי של הספר הראשון, לכן

 םכפי שראיתי, ינדיבידואליתאר את המאפיינים היסודיים של חיי האדם האמ תיאוסופיההספר , בראשונה

מדע הנסתר בקווים  –יכולתי לעבוד בשקט ובשלווה על ספר חדש העומד בפני עצמו , בינתייםו. ברוח

 .כלליים

 –מחשבה מדעיות -להיות מוצגים בתצורות מוכרחיםשתכניו של ספר זה תחושתי הייתה , באותו זמן

כמה חזק . חות ומותאמות לתיאור הרוחימפות, של מדעי הטבע מחשבה הדומות לאלו-בתצורותכלומר 

תברר בהקדמה למהדורה מ, עה הרוחיתזו בכל מה שכתבתי באותו זמן בתחום הידי מדעיתחשתי בחובה 

יכול להיות מתואר , כפי שהוא מתגלה לראייה רוחית, הרוח עולם, אך. ששוכתבה כאן, (5212)ה הראשונ

מחשבה -להיכנס במלואו אל תוך תצורותה אינו יכול מה שמתגל. מחשבה מסוג זה-בתצורותרק באופן חלקי 

ידי -מותאמות כפי שהן להצגת הדברים הנקלטים על. דבר זה ייוודע לכל אדם שיתנסה בהתגלות כזו. גרידא

המחשבות של תודעתנו היומיומית אינן מתאימות כלל להסביר את מה שנראה ונחווה , החושים החיצוניים

שדרכן דוברות , כלומר באימגינציות, תמונה-יכול להימסר אך ורק בתצורותמה שנראה ונחווה ברוח . ברוח

.הנחווית באינטואיציה, הוויהמממשות רוחית של הנובעות , האינספירציות
1
 

רצון מתיאורים -אינו יכול להיות שבע ,הרוח באימגינציות אדם המתחיל לתאר את עולם, כיום, ברם

בות בתקופתנו את התוצאה של מצב תודעה שאינו קשור הוא היה מוסר לתר, בכך. תמונתיים כאלה

של העידן הנוכחי את האמיתות שאכן עליו להביא אל התוצאות הרגילות . לתצורות קיימות של ידיעה

ממשויות היינו , ונושא התיאור של. הרוח כזו הרואה בעולם –ידי תודעה עילאית יותר -יכולות להתגלות על

                                                      
1

כיצד קונים דעת העולמות אפשר למצוא הן בספר זה והן בספרי ', אינספירציה ואינטואיציה, אימגינציה'ההסברים הנחוצים על מהותן של  את 
 (GA-10) ?העליונים

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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, הערה והחושבת באופן מדעי –מחשבה שהתודעה השלטת בתקופתנו -רותאל תוך תצו וכנסמ, הרוח עולם

 .יכולה להבין –הרוח  ך עדיין אינה מסוגלת לראות בעולםא

 וקיבע בעיני רוחקורא יתכן שה. לעצמו הציבשהאדם  ממכשוליםלרוב כתוצאה  תופיעיכולת -אי

. עית של גבולות מדעי הטבעבגלל הכללה מוט ל גבולות הטבועים בידיעה האנושיתאיזושהי הגדרה ש

, הממשית ברוח' ראייה'ההכרה הרוחית מהווה תהליך רגיש ועדין בנפש האנושית והדבר נכון לא רק ביחס ל

בתקופתנו יכולה לפגוש את ממצאי ' ברוח-רואה-לאש'בנה הפעילה שעמה התודעה הרגילה אלא גם ביחס לה

יש מושג , הטוענים להשאה עצמית בהקשר זה, הלמחצ-אדם בעלי מושגים מעוצבים-בניל. הראייה הרוחית

יכולות , סיעבור ההבנה המדעית של העולם הפי. קלוש על העומק והאינטימיות הממשיים של הבנה כזו

; אין מדובר עוד בעניין תיאורטי גרידא, הרוח עבור עולם. ות ובמושגים שלנולהיות אמת או טעות בתור

טענה הדוגמטית את ה, גם אם במידה קטנה ביותר, כוללדם כאשר שיפוטו של א. מדובר בהתנסות חיה

אינה יכולה להבין באמת את  –על גבולותיה הטבועים בה  –( עדיין לא של ראייה רוחית)שהתודעה הרגילה 

שיפוט שגוי זה הופך לעננה של חשיכה בחיי הרגש שלו ולמעשה מחשיך את , ידי רואה רוחי-מה שנחווה על

 .הבנתו

, במלואוידי הרואה הרוחי מובן -מה שנחווה על, ברוח' רואה'אם כי עדיין לא , פתוחהלתודעה ה, ברם

הדבר אינו מובן פחות מאשר יצירת אמנות מוגמרת . מחשבה-אם הרואה הרוחי הכניס זאת אל תוך תצורות

ה היא חי; הבנה זו אינה מוגבלת לתחום הרגש האסתטי כמו במקרה האחרון, כן-כמו. עבור מי שאינו אמן

 .אפילו כמו בהבנה המדעית של הטבע, בבהירות מחשבתית מלאה

הרואה הרוחי נאלץ לבטא את מה שהוא ראה , כדי שהבנה זו תהיה אפשרית, בכל אופן

 .האימגינטיבימבלי לאבד את אופיו , מחשבה אמיתיות-בתצורות

רגשתי בשנת ה, ועם הנחות אלה בתודעתי מדע הנסתרעל הספר אלה היו מחשבותיי במהלך עבודתי 

מחשבה -לתצורות, עד לנקודה מסוימת, שביכולתי לכתוב ספר שיביא את ממצאי מחקריי הרוחיים 5212

 .נחוצים בפני הבנתו-חושב שלא הציב מכשולים לא-להיות מובן לכל קורא מוכרחספר ה –הולמות 

זה נראה לי  פרסום ספר, 5212עליי להודות בכך שבשנת , בעודי אומר זאת היום בהתבוננות לאחור

מספר עצום של לו ,מעל לכול ,מדענים המקצועייםהייתי מודע היטב לכך שלכי . כיזמה הכרוכה בהעזה

, יחד עם זאת. לא תהיה ברשותם הפתיחות הנחוצה', המדעית'אחרים שבשיפוטם עוקבים אחר הסמכות 

הייתה מרוחקת ביותר  האנושיכאשר התודעה השלטת של המין , הייתי מודע במידה שווה לכך שבאותו זמן

אדם רבים שחשו -שהיו בניסמכתי על כך . מסרים מאותו עולם יהוו מענה לצרכים דחופים, הרוח מעולם

יים כמיהה כנה הם יקדמו בברכה מסרים אמיתכך שב, מדוכאים כתוצאה מההתנכרות השלטת מהרוח החיה

 מדע הנסתר-ו תיאוסופיההספרים . העוקבותציפייה זו אושרה פעמים רבות במהלך השנים . עולם הרוחמ

יש להודות , כי. שהם סמכו במידה לא מבוטלת על רצונם הטוב של הקוראים אף על פי, נקראו בהיקף נרחב
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כתבתי . 'פופולאריים' המכונים נמנעתי במתכוון מכתיבת תיאורים. בכך שהם אינם כתובים בסגנון קל

, בעשותי זאת. הללוחודר אל תוך תוכן הספרים שהקורא יצטרך להפעיל את חשיבתו בעודו  בצורה כזו

ככל אשר המאמץ הנדרש , עצם הקריאה בהם מהווה שלב התחלתי בהתאמנות רוחית. טבעתי בהם אופי כזה

 .עולם הרוחאל יכולת להתקרב -של חשיבה והתבוננות שלוות מחזק את כוחות הנפש והופך אותם ברי

, שמה שמתיימר להיות מדעאדם אמרו -בני. הבנות-עורר במהרה אי, מדע הנסתר, שם הספר שנבחר

יפרסם  איש לאכי , זוהי התנגדות שלא הושקעה בה מחשבה, כמובן. 'סודי'או ' נסתר'אינו יכול להיות 

הספר כולו מהווה הוכחה לכך שמה שמוצג כאן . בכוונה את מה שהוא רוצה לשמור בסודיות או במעורפל

מדעי 'בדברנו על . נעשה נגיש להבנה האנושית כמו כל מדע אחר אלא, מיוחד' סוד' והינו רחוק מהיות

' נסתרות'הוא המדע של המתרחש בממלכות שהינן  הנסתר מדע. אנו מתכוונים למדע על אודות הטבע 'הטבע

אלא בכיוונים  –ידי החושים החיצוניים -טבע הנקלט עלה –לא בטבע החיצוני , בה במידה שרואים אותן

 מדע הנסתרזהו . את חייו הפנימיים אל הרוח אדם להיות קשובה בהפנות האדםולה נפש השאליהם יכ

 .הטבע ימדעלעומת 

, שינויבכל אופן שעבר , נטען לעתים קרובות שהם עיבוד מחודש עולם הרוחעל מחקריי הרוחיים ב

יסטוריה מעל לכול בעידנים קדומים של הה, שהיו רווחות בזמנים שונים, עולם הרוחשל אידיאות על אודות 

מודע שלי ולאחר מכן שחזרתי אותם -נאמר לי שבמהלך קריאתי ספגתי את הדברים האלה בתת. האנושית

אגדות מהמזרח , נטען שדוקטרינות גנוסטיות. חושית העצמאית-באמונה שלמה שהם תוצאה של ראייתי העל

כך -שיבה לא כלגם סברות אלה היו תוצאה של ח ,אך. חכמה הן המקור האמיתי של תיאוריי-ותורות

הן  –בכל שלב . נובעת מראייתי הרוחית –לגמרי לה אני מודע  –הידיעה שלי על אודות הרוחי . מעמיקה

בעודי מוודא ששליטה ערה , התמסרתי למבחנים מחמירים –הן בסינתזה והן בסקירה רחבה , בפרטים

היכן  –דם ממחשבה למחשבה כפי שמתמטיקאי מתק. לחלוטין ליוותה כל צעד נוסף בראייה ובמחקר רוחיים

התודעה של הרואה הרוחי  מוכרחהכך  –השאה עצמית וכדומה אינם יכולים למלא כל חלק , מודע-שהלא

מלבד התוכן הרוחי , דבר אינו משפיע על הנפש בתהליך זה. לנוע מאימגינציה אובייקטיבית אחת לאחרת

 .הנחווה במודעות מלאה, האובייקטיבי

אלא , אינה רק תמונה סובייקטיביתרוחית  'אימגינציה'אדם יודע ש, בריאההתנסות פנימית ידי -על

בריא ברוחו ובגופו יכול כל אדם , כפי שבהתרשמות חושית. התמונ-ביטוי של ממשות רוחית בתצורת

כך כוח דומה של הבחנה יכול להירכש עם אמצעים , אשליות גרידא וקליטת עובדות ממשיותלהבדיל בין 

 .רוחיים

בהתחלה , חיו בתודעתי', נראו'הן היו דברים ש. של ראייה רוחית מודעת יהתוצאות ו לפנייכך ניצב

שם -כדי לבטא במילים את מה שהיה חסר –ורק אז נחוצים היו מונחים מסוימים , כדי למסרן. בלי שם

בדרך . גם באלה השתמשתי די בחופשיות. חיפשתי אחר ביטויים הולמים בספרות המסורתית –בהתחלה 
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רק לאחר . מנו לקחתיומהם תאם בדיוק למשמעותו במקור שמ בקושי אחד, בה השתמשתי בהםש

באשר למה שאולי קראתי קודם . התוודעותי לתוכן הרוחי מתוך מחקריי שלי שחיפשתי אחר דרך לבטא זאת

ק במחקר רים כאלה בעודי עוסלגמרי דב לסלקיכולתי  –עם תודעה ושליטה בהירות שהוזכרו לעיל  –

 .חושי-על

בהקדישם . הדים של אידיאות מסורתיותמצאו המבקרים , במונחים שבהם השתמשתי, לאחר מכן, אך

אם דיברתי על . לבם במילים-הם מיקדו את תשומת, למגמה ולתוכן הממשיים של תיאוריילב -מעט תשומת

הן נעשה ששחזרתי דוקטרינות הודיות שבהם התייחסו לזה כהוכחה לכך , בגוף האסטרלי לוטוס-פרחי

עצמו רק הצביע על כך ששקעתי בכתבים של  גוף אסטרליהמונח , ויותר מכך. מוש במונח זהשי

הרי שרק החייתי את האידיאות של , ארכאנגלוי וכן הלאה, ואם השתמשתי במונחים אנגלוי. הביניים-ימי

 .מצאתי את עצמי מתמודד עם הערות מסוג זה, שוב ושוב. הגנוסטיקה הכריסטיאנית

שייצא לאור , מדע הנסתר בקווים כלליים. הדבר הבאכדי להזכיר גם את  זומנצל הזדמנות אני 

והוא חשוף באופן , מהווה ככלות הכול תמצית של מדע הרוח האנתרופוסופי כמכלול, במהדורה חדשה

 .הבנות-מובהק לאותם סוגים של אי

, כוללת בעיני נפשי ורוחימאז שהאימגינציות המתוארות בספר זה התפתחו לראשונה לכדי תמונה 

היסטוריית המין , פיתחתי ללא הרף את המחקרים של ראייה רוחית מודעת על ישות האדם האינדיבידואלי

 לא התערער עשרה שנה-התיאור הכללי כפי שהוצג לפני חמש. הטבע והאבולוציה של הקוסמוס, האנושי

הופך לעיבוד , מקום וההקשר הנכונים שלובהיותו מוכנס ל, כל מה שיכולתי להביא כדוגמה או ראיה. כלל

 .נוסף של התמונה המקורית

 

 רודולף שטיינר

 דורנאך, גיתהאנום

 שוויץ
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 5221הקדמה למהדורת 

 

 שמעתה ואילךאני חושב . הנסתר מדעשכתבתי כמעט לגמרי את הפרק הפותח של , עבור מהדורה זו

בעוד שענפי לימוד אחרים מציעים : אדם אומרים-בנישמעתי  ,ותלעתים קרוב. הבנות-יתעוררו פחות אי

רק מצהיר שדבר זה או אחר הם ממצאיו של , המתיימר להיות מדע, מדע זההרי ש, הוכחות מדעיות

ת ומשכנעת כמו חושית אינה יכולה להיות מוחשי-ההוכחה של ידיעה על. זוהי התנגדות טבעית. הנסתר מדע

 זובמהדורה  כן-פי-על-זוהי תפיסה מוטעית ואף. ידי החושים החיצוניים-עלנחווים עם דברים הנראים ו

 .ניסיתי להדגיש זאת בצורה ברורה יותר מאשר הצלחתי לעשות במהדורות הקודמות

. בנסותי להפוך את ההסברים לברורים ומשכנעים יותר, הכנסתי שינויים ותוספות, לגבי היתר

 ,לעתים קרובותונשנית -החוזרת, ממשויות רוחיותשל  ההתנסות המתוארת, בחלקים רבים של הספר

ועשיתי כמיטב יכולתי כדי לבצע , שכנעה אותי בדבר הצורך לשנות את צורות הביטוי שבהן ניסיתי לעטפן

 .את השינויים ההכרחיים

 

 רודולף שטיינר

 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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להתחשב  מוכרח, מביא ספר זהכמו אלה ש, מי שלוקח על עצמו לתאר את תוצאותיו של מדע רוחי

בדפים אלה מועלים דברים רבים , כי. בחוגים רחביםאפשריות -כבלתיהן תיתפסנה שהמסוימת בעובדה 

נגישים עבור האינטליגנציה -מוצהרים כבלתי –כנראה על בסיס פילוסופי ומדעי טוב  –שבתקופתנו 

 .האנושית

, לכן. הוגים רציניים רבים אל מסקנה זו המשקל המובילים-הגורמים כבדיהמחבר יכול להעריך את 

ההבנות המונחות ביסוד האמונה המוחלטת מדי שההכרה -הניסיון להציג את אי על יחזורהוא , שוב ושוב

 .חושיים-האנושית לעולם לא תוכל להגיע אל העולמות העל

ל שום נפש אנושית לא תוכ, בהתבוננות מעמיקה: הראשון. שני דברים עומדים כאן על הפרק

להתעלם לאורך זמן מהעובדה שהשאלות החיוניות ביותר על אודות תכלית החיים ומשמעותם יישארו 

אנו עשויים , באופן תיאורטי. חושיים-אם באמת לא תהיה שום גישה לעולמות העללעד פתורות -לא

 הקשיבאלה המסרבים ל. אך בעומק לבנו איננו שותפים להטעיה זו, להטעות את עצמנו ביחס לעובדה זאת

אדם -ישנם בני, אך. חושיים-תורות העוסקות בעולמות העלכמובן יידחו , ביותר שלהם לקול הנפש הפנימי

הם ימשיכו לעד להתדפק על דלתות . שאינם יכולים עוד לסרב להאזין לדברים אלה –והם אינם מעטים  –

נעות גישה לדברים שהם מובכך נעולות בסורג ובריח ולהישאר  –כפי שהאחרים אומרים  – ותמוכרחר שא

 .'מעבר להבנה האנושית'

הוזכר ר שא 'בסיס הפילוסופי והמדעי הטוב'לזלזל בשום פנים ואופן ב אין. ישנו גם היבט שני, אך

המחבר לא היה רוצה להיחשב בין . ראש-לעיל ולאלה הדבקים בו ברצינות מגיע שיתייחסו אליהם בכובד

. קביעת גבולות האינטלקט האנושיהושקעו בר שאהכבירים  המחשבתייםאלה המזלזלים בקלות במאמצים 

מקורם בשאיפה אמיתית לידיעה והם , בראייה חיובית. אין לבטל מאמצים אלה באמירות ספורות מבזות

המקובל , הובאו כראיה כדי להראות שסוג הידיעהר שא –הסיבות , ויותר מכך. פותחו בכושר הבחנה אמיתי

 .ניתנות להפרכה-ובמובן מסוים בלתיהן אמיתיות  –חושי -יע אל העלאינו יכול להג, כיום כמדעי

אדם עשויים לחשוב זאת כמוזר שעל המחבר לקבל את כל הדברים האלה ויחד עם זאת להסתכן -בני

שאדם יקבל שישנן סיבות תקפות נראה כמעט אבסורד . חושיים-ולצאת בהצהרות ביחס לעולמות העל

השגתנו ובכל זאת לדבר ולכתוב על אודות עולמות תחום צאים מעבר לחושיים נמ-לטעון שהעולמות העל

 .אלה

לא כל אחד יכול . בעודנו מבינים עד כמה סותר זה עשוי להיראות ,אפשר לעשות זאת, כן-פי-על-אף

 עולהאז כי . חושי בחשיבה אינטלקטואלית-להבין את ההתנסויות שעוברים כאשר מתקרבים אל תחום העל

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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אינן בהכרח , ניתנות להפרכה-בלתישתהיינה ככל , משכנעות שתהיינהואליות ככל שהוכחות אינטלקט

אבל הן מועילות , יש להודות שלהשוואות אין כוח של הוכחה .ממשי-מכריעות ביחס למה שהינו ממשי ולא

 .בהסברים

ך ההכרה האנושית אינה יכולה לחדור אל תו, וכן במדע הרגיל צורה שבה היא פועלת בחיי היומיוםב

בצורה משכנעת ויחד עם זאת ישנה רמה של התנסות  אפשר להוכיח זאת. חושיים-העולמות העל

מזוינת אינה יכולה לראות את -להוכיח שעין בלתי מנסהה אין יותר ערך ממשי מאשר אם אדם תלהוכחש

. התאים המיקרוסקופיים של אורגניזמים חיים או את ההופעה המפורטת של גופים שמימיים מרוחקים

וכך הדבר , הדגמה-מזוינת שלנו אינה יכולה לראות את התאים החיים הוא נכון ובר-שהראייה הבלתי

ההוכחה , יחד עם זאת. חושיים-ההכרה הרגילים שלנו אינם יכולים להגיע אל העולמות העל שכשרי

 .יתהמדע תםאינה מונעת את חקיר, מגיעה לתאים המיקרוסקופיים לאמזוינת של האדם -שהראייה הבלתי

ההכרה הרגילים של האדם אינם יכולים להגיע אל העולמות  שכשריההוכחה  המוכרחהאם , אם כך

 ?למנוע את חקירתם של עולמות אלה, חושיים-העל

אנו , ויותר מכך. אדם רבים-אנו יכולים לדמיין לעצמנו את הרגשות שהשוואה זו מעוררת אצל בני

יש שמץ של מושג על כל החשיבה מוצא בה מפלט י שמלהאם , ספק תיכולים להבין אם מתעוררת תחוש

אלא רואה , לא רק מבין זאת במלואוהמחבר , יחד עם זאת. השקדנית והחוקרת שהושקעה בשאלות אלה

שאינה מצוידת בעזרים , להוכיח שהראייה האנושית. אחד ההישגים הנעלים ביותר של המין האנושיאת בזה 

להפוך מודע לטבע ולהיקף החשיבה ; יהיה מיותר, המיקרוסקופיים אינה יכולה לראות את התאים, אופטיים

את  יםקדישמאדם ה-יהיה זה מובן לגמרי אם בני. הינו משימה חיונית, ידי החשיבה עצמה-על האנושית

הואיל . אינם מצליחים לראות שהעובדות הממשיות עשויות להיות מנוגדות לממצאיהם, חייהם למשימה זו

של המהדורה הראשונה שבאו מרוב ' הפרכות'מה שמתיימר להיות המקום לעסוק באי בוודוהקדמה זו אינה 

אדם שאפילו מכוונים את התקפותיהם -בני –האדם כשהן חסרות כל סימפתיה או הבנה -בני

חשיבה פילוסופית  הומעט בערכה שליש להדגיש בחוזקה שלא  –מבוססות נגד המחבר באופן אישי -הבלתי

ידי -יכולה רק להיות מיוחסת עלכל נטייה כזאת . ספר זהבשום מקום ב, מסקנותיה לא חשוב מהן, רצינית

 .ספר זההכתובים ב הדברים אלה שהינם עיוורים לרוח

אלא . כפי שניתן לעשות עם טווח הראייה של העין, אפשר לחזק ולשכלל ההכרה האנושיתאת 

תוך הנפש לגמרי ב, פעילויות פנימיות .טהור שהדרכים והאמצעים לחיזוק כוח ההכרה הם בעלי אופי רוחי

חיי הנפש והרוח הרגילים של האדם קשורים . מתוארות בספר זה כמדיטציה והתרכזות או התבוננות –

אסכולות  ישנן. תחררים מאיברים גופניים אלההם מש, כאשר מחזקים ומשכללים אותם; לאיברים הגופניים

הן , ןהמבט שלה-מנקודת. גרידא תוצאה של אשליה –נפוצות שבהן אותה טענה תיראה אבסורדית חשיבה 

. תוכחנה בלי שום קושי שהחיים המנטליים והפסיכולוגיים שלנו בכללותם קשורים למערכת העצבים
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הדעת להיות סבור  לעהוא יודע כמה מתקבל . יכול להעריך את ההוכחות האלה, מבטו-מנקודת, המחבר

כך משוכנעים בהחלט אלה הסבורים . תלוי בגוף-פן בלתישטחי לחלוטין לדבר על חיי נפש כלשהם באוש

קשר נסתר  –ישנו עדיין קשר למערכת העצבים , שכביכול חופשיות מהגוף, שבהתנסויות הפנימיות

 .אינו מצליח להבחין בו, שלו' החובבני'עם המדע , המתיימר להיות אוקולטיסטש

כה מנוגדים לתכנים המרכזיים של  הם. ים להתחשבמוכרחשבהם  כאלה הם הרגלי החשיבה הנפוצים

לא ניתן להימנע מלייחל לשינוי , בהיבט זה. שבאופן כללי ישנו סיכוי קטן לאיזושהי הבנה הדדית, ספר זה

אדם ממהרים לתייג חקירה מדעית או אסכולת חשיבה -בני. בחיים האינטלקטואליים והרוחיים של תקופתנו

ללא ספק , לעומת זאת. אותה שונה באופן קיצוני מזו שלהם מוצאיםדמיון רק משום שהם -כהתגלות או פרי

הם מבינים שהמשמעות . חושי המוצג בספר זה-ישנם רבים בתקופתנו אשר מעריכים את סוג המחקר העל

אלא , וכדומה' עצמיות האמיתית'ל, ידי התייחסויות מעורפלות לנפש-העמוקה יותר של החיים תתגלה לא על

שמח מעומק לבו לגלות שישנו המחבר , בענווה רבה. חושי-מיתיות של מחקר עלידי לימוד התוצאות הא-על

הוא מבין בבהירות רבה עד כמה גם מהדורה זו לא . ביקוש למהדורה חדשה לאחר פרק זמן קצר יחסית

עבור . חושית-עולם המבוססת על ידיעה על-להיות הקווים הכלליים של תפיסת –תעמוד במטרתה היסודית 

, ברם. במקומות חשוביםהוכנסו הבהרות נוספות וקטעים משלימים ; נבדקו שובכל התכנים , מהדורה זו

לנוקשות המופרזת של האמצעים הזמינים להצגת , ההתאמה-לעתים קרובות המחבר היה מודע בכאב לאי

בקושי אפשר היה לעשות יותר מאשר להציע דרך להגיע לאידיאה , לכן. חושי-ההתגלויות של מחקר על

שמש , של מה שיש לספר זה למסור ביחס לשלבי ההתפתחות סטורן, לתמונה מנטלית מסוימת, תמסוימ

ההתנסות הממשית של אבולוציה קוסמית . היבט אחד של פרק זה נכתב מחדש, במהדורה החדשה. וירח

במאבק הייתה שכתיבת התיאור כרוכה , נו בתחום הטבע הנתון לתפיסה חושיתכך מכל התנסויותי-שונה כל

של פרק זה עשוי לגלות שנעשה לימוד אוהד . מידי למצוא צורות ביטוי הולמות בצורה מתקבלת על הדעתת

נעשה . אפשרי לבטא במילים יבשות גרידא-איכות וסגנון התיאור את מה שבלתיידי -מאמץ למסור על

 .לאהבסגנון אחר עבור שלב ההתפתחות שמש וכן ה, שימוש בסגנון אחד עבור שלב ההתפתחות סטורן

, חלק השני של הספרנוספו לר שאישנן הדגשות והשלמות להן מייחס המחבר חשיבות מסוימת 

 –באופן בהיר ככל האפשר  –נעשה ניסיון למסור . הדרך לרכישתה –העוסק בידיעת העולמות העילאיים 

 עולםחרר את כוחות ההכרה מגבולות לעשות ולעבור כדי לש המוכרחתיאור של מה שהנפש האנושית 

 .חושיים-ולהתאימם להתנסות בעולמות העל החושים

של כל אדם הרוכש אותה ידי הפעילות הפנימית -על –שנרכשת היא בדרכים ובאמצעים פנימיים  אף

מי שמסלק מתוך נפשו את . בתיאורים שלנו ניסינו להבהיר זאת. להתנסות אין רק משמעות סובייקטיבית –

אדם מגיעים -תחום שבני –מגיע אל תחום התנסות משותף , ולםאותו מהע יםהמפריד יםהאישי המאפיינים

 רק. בנתיב האמיתי של התפתחות רוחית, הם מבצעים טרנספורמציה בחייהם הסובייקטיבייםגם אליו כאשר 
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. חושיים נבדלת ממיסטיקה סובייקטיבית וכדומה-בהיותה מובנת כך שהידיעה הממשית של העולמות העל

ההתאמנות . שהיא הדאגה האישית של המיסטיקן, במידה מסוימת, מרעל מיסטיקה זו יכול להיא

בלי , להכירשאת אמיתותן יש , שואפת להתנסויות אובייקטיביות, רוחית שמתכוונים אליה כאן-המדעית

בתהליך זה עצמו הן נתפסות , כן-פי-על-אף; המתנסה בהןידי כל אדם -בדרך אינטימית ופנימית על, ספק

יש להודות בכך שקשה להגיע לידי הבנה עם הרגלי החשיבה , שוב, כאן. רסליכתקפות באופן אוניב

 .הנפוצים בתקופתנו

בא כאן לגופו של ובטא את השאיפה שגם קוראים ידידותיים יתייחסו למה שממעז להמחבר , לסיכום

, ךא. ערכה יפחת איכשהו, לאו, ישנה נטייה שכיחה להעניק לאסכולת חשיבה איזשהו שם מכובד. עניין

' רוזנקרויצרים'מה יכולים הם לרכוש מזה שהם ייקראו , ביחס לתכנים הממשיים של ספר זה: אפשר לשאול

, הדבר החיוני הוא שעם האמצעים שהינם אפשריים והולמים לנפש האנושית בעידן הנוכחי? אחר שםאו כל 

תיפתרנה , ידה והמוותהחידות של גורל האדם וחייו מעבר לגבולות הלו, תירכש תובנה על עולמות הרוח

 .איזשהו שם קדוםב המכונהחשוב הוא חיפוש אחר האמת ולא חיפוש ה הדבר. ידי כך-על

ידי יריבים ומתוך כוונה -העולם המוצגת בספר זה ניתנו שמות וכותרות על-לתפיסת, לעומת זאת

נכונים -ולאהם אבסורדיים  –שנועדו להכתים את המחבר  –אלה  מתיאוריםמלבד העובדה שחלק . עוינת

אין זה ראוי לרמוז שיש . אחר האמת להישפט לגופו של ענייןתלוי -חיפוש בלתילמגיע  בוודאי, באופן גלוי

אין זה משנה אם תלות זו , כן-כמו. להניח זאת בצד בגלל התלות המוצהרת באיזושהי כת או אסכולת חשיבה

עד כמה שמילים . מבוססת-ה בלתיהיא השערה של המבקר עצמו או שהוא חוזר בחוסר זהירות על שמוע

להגיב על האשמות והתקפות בפרטי  –בהקשר הנוכחי  –למחבר אין שום רצון , ספורות אלה היו הכרחיות

 .פרטים

 

 רודולף שטיינר

 5251יוני 
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 (הראשונה) 5212הקדמה למהדורת 

 

כך . שהוא סוג ביקורת מכל, מן ההתחלה, לקבל מוכרחאדם , קופה הנוכחיתבפרסום ספר מסוג זה בת

: מטופליםעשוי להביע דעתו על הדרך שבה נושאים מדעיים , המקובלות בתורותקורא הבקי , למשל

המחבר מפגין בורות מוחלטת ביחס לנושאים הבסיסיים . ששטויות כאלה מועלות בתקופתנולראות מדהים "

גחמות כאלה . אליוהתייחסה  כאילו המגמה כולה של הפיסיקה המודרנית כלל לא' חום'הוא כותב על . ביותר

בהתאם למזגו  –ו בצד להניחכדי די לקרוא עמודים ספורים : "או בנימה זו." כונו חובבניותאינן ראויות שי

 ."הצצות מפעם לפעם דומותעל מדף ספרים עם סקרנויות ספרותיות  –בחיוך או בהתמרמרות , של האדם

האם לא יהיה עליו להתייחס , מבטו-קודתמנ? מה יהיה אז למחבר לומר על ביקורות מגנות אלה

הוא . לא בהכרח –לא : התשובה היא? רצון טוב לשיפוט נבון ם שלו כחסרי הבחנה או אפילו חסרילמבקרי

מדענים , טליגנציה גבוההאדם בעלי אינ-יהיו לעתים קרובות בני, המגנים את עבודתומדוע היטב לכך שאלה 

ביכולתו לשים את עצמו , היטב את הסיבות לשיפוטים עוינים אלה בהכירו. דואגים לשיפוט הוגןמוכשרים ה

מקום  שלא היה להןיש לאפשר למחבר להביע התבוננויות אישיות ספורות , כאן .במקומו של המבקר

לא היה להן זכות קיום אילו היו רק אישיות , כי. אלמלא היו קשורות להחלטתו לכתוב את הספר הזה

אופן הצגת הדברים , כן-כמו; רוח אנושית כלים להיות נגישים למוכרחפר זה תכניו של ס. וסובייקטיביות

נועדו רק  ההערות הבאות על חיי המחבר ועבודתו, לכן. להיות רחוק ככל האפשר מצביון אישי מוכרח

להראות כיצד קיבל את ההחלטה לכתוב את הספר הזה בעודו מבין היטב את היסודות הברורים של שיפוט 

, ככלות הכול, הערות אלה היו מיותרות אילו אפשר היה להראות בפרוטרוט שהתכנים נמצאים אפילו. עוין

הרבה מעבר , דבר זה היה מצריך כתיבת כרכים ספורים, אך. בהרמוניה עם העובדות הידועות של המדע

 .למה שיכול להתבצע בנסיבות הקיימות

אלמלא היה בקי , למשל', חום'ות אין ספק שהמחבר לא היה מסתכן לפרסם את הנאמר כאן על אוד

הוא ביצע מחקר מקיף בתחום , לפני כשלושים שנה, בתקופת היותו סטודנט. בהשקפה המקובלת לרוב

הייתה בחזית המדע באותה ' ה המכנית של החוםהתור'התורה המכונה , ביחס לתופעות החום. הפיסיקה

התפתחות ההיסטורית של כל ההסברים הוא חקר את ה. לבו הנוקבת-תקופה ונושא זה העסיק את תשומת

דבר זה אפשר לו לעקוב . קלאוזיוס ויול, הלמהולץ, ות כמו רוברט מאיירמהמחשבה הקשורים לש-וקווי

תוב על חום כפי מוצא שום הצדקה לכהוא לא היה , אלמלא היה בעמדה זו. אחר ההתפתחויות העוקבות

, תוב על כל נושא אך ורק מההיבט של מדע הרוחלדבר או לכ: הוא הפך זאת לעיקרון כי. שכתב בספר זה

ן לכך שכל מחבר יהיה הוא אינו מתכוו. בו הוא יהיה מוסמך למסור תיאור הולם של הידע המדעי המקובל

למסור את אשר הוא מגיע אליו מתוך השיפוט , באופן טבעי, מומרץ אדם עשוי לחוש. גבלהנתון לאותה ה

המחבר נחוש בדעתו , מבחינתו, אך. י במה שיש למדע המודרני לומרגם אם הוא אינו בק, והרגש שלו לאמת

חזרה 
וכן לת

 עניינים



 

55 

כותב את המשפטים הספורים שספר זה כולל על אודות היה הוא לא , לכן. לדבוק בעיקרון שהוזכר לעיל

 .אלמלא היה בעמדה לתארן במונחים מדעיים מודרניים, הבלוטות ומערכת העצבים של האדםמערכת 

עת השיפוט שלדבר על חום כפי שנעשה בספר זה מהווה ביטוי של עד כמה שמתקבל על הד, לכן

בדיוק בשל כך שהוא התעדכן , עובדה היא שהמחבר חש הצדקה לכתוב כפי שכתב, בורות בתחום הפיסיקה

אין ספק שגם דבר זה עשוי להתפרש . אלמלא עשה זאתעל כך בתוצאות המחקר בזמננו והיה נמנע מלכתוב 

 .הבנות גרועות יותר-אם רק כדי למנוע אי, יש להודות בכך ,כן-פי-על-אף. כחוסר ענווה מדעית

 על לחשובאפשר . מבט פילוסופית-מנקודתבקלות מצערות במידה שווה יכולות להישמע ביקורות 

? האם המחבר ישן במהלך העבודה כולה שבוצעה ועדיין מתבצעת בתורת ההכרה היסודית: "השאלה הבאה

לאדם בעל  ...? שהוכיח עד כמה לא קביל לטעון טענות מהסוג המופיע כאן, האם הוא לא שמע על קאנט

 ."בזבוז מוחלט של זמן –נסבלים -ם בלתיינדברים חובבניים אלה ה, רוח מדעית

הוא החל ללמוד את קאנט . על המחבר להעיר הערה אישית, הבנה חדשה-איובהסתכנות בכאן שוב 

מבט קנטיאנית -מוכשר לשפוט מנקודתו –ן גם בהיבט זה עשרה והוא מאמין שהוא מעודכ-בהיותו בן שש

הייתה יכולה להיות לו סיבה טובה לא לכתוב את הספר אלמלא היה מודע , גם כאן. את המוצג בספר זה

אדם יכול להיות מודע במידה שווה לכך שהרברט . לות הקנטיאניים לידיעה נפרצים כאןולכך שהגב לגמרי

, יימס'הספר המעשי של וויליאם ג-שביתאו ; שעקרונותיו לא עובדו כראוי 'ריאליזם נאיבי'היה מוצא בו 

, היה שופט אותו כמסיג את הגבולות של אותן תפיסות מהימנות שהאדם יכול באמת להטמיע, שילר ואחרים

.להפוך יעילות ולבחון אותן בשעת מעשה
2
 

המחבר עצמו . מוצדקת זההספר הכתיבת לראות את אדם יכול  –ואפילו בשל כך  – כן-פי-על-אף

פי -תורת ההכרה על: חשיבה אלה ואחרים בעבודותיו הפילוסופיות-כתב באופן ביקורתי והיסטורי על קווי

, (GA-4) רוחיחשיבה אינטואיטיבית כנתיב , (GA-3) וידע אמת, (GA-2) העולם של גיתה-השקפת

 חידות הפילוסופיה, עשרה-התשע השקפות חיים ועולם פילוסופיות במאה, (GA-6) העולם של גיתה-השקפת

(GA-18). 

, למשל –כתביו המוקדמים של המחבר  אתקורא אדם ה. נוספותאפשר להעלות על הדעת ביקורות 

עשוי בהחלט  – הקל ויריביועשרה או המאמר הקצר שלו על -פילוסופיות במאה התשעתורות עבודתו על 

תיאוסופיהעבודות אלה ושל הספר  אותו אדם עצמו יכול היה להיות המחבר שלכיצד : "לומר
3
או של ספר  

התוצאה , כיצד יכול הוא לספוג מהלומות למען הקל ולאחר מכן לצאת בגסות נגד המוניזם הברור? זה

התוקף את כל מה , הזה מדע הנסתראפשר בהחלט להבין את מחבר ? הפילוסופית של מחקריו של הקל

                                                      
2

 (הערת המתרגם לאנגלית) .נלמדו ונחקרו בהקשר זה –מאת ברגסון  ביקורת השפה-ו 'כאילו'הפילוסופיה של  –החדשים יותר  החשיבה-קווי גם 
3

 .5214יצא לאור בשנת  
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,ת אחת מעבודותיו המרכזיותשהוא הגן עליו ואפילו הקדיש לו א; שהקל סימל
4
עקבי באופן -נראה לא 

אילו ידע שאותו מחבר יכתוב ביום מן הימים על , הבנה-לא מתוך אי, את ההקדשה דוחההקל היה . אבסורדי

 ."הדואליזם המסורבל של העבודה הנוכחית

 מהווהלהכתים כשטות את כל מה שאינו המחבר אפשר להעריך את הקל מבלי  לדעת, יחד עם זאת

נעשה צדק עם הקל אם נחדור אל תוך רוח עבודתו . תוצאה ישירה של טווח המחשבות וההנחות שלו

מצדד המחבר במתנגדיו , ופחות מכל. הבא ליד אמצעיבכל  –כפי שנעשה  –לא אם נתקוף אותו , המדעית

מעבר  ואם הוא יוצא אל. הקל ומתנגדיושמפניהם הוא הגן על הנטורליסט הדגול במאמרו על , של הקל

זה , היקום הנטורליסטית הטהורה של הקל-להנחותיו של הקל ומציב את ההשקפה הרוחית לצד השקפת

יבין שאין סתירה מהותית בין , מי שיטרח מספיק. בוודאי אינו מציב אותו בשורה אחת עם מתנגדיו של הקל

 .עבודתו הנוכחית של המחבר וכתביו המוקדמים

ייפטר מהספר כולו , שבלי מהומה נוספת, ומו של מבקר כזההמחבר יכול לשים את עצמו גם במק

היכן שמצוין שחשיבה שקולה יכולה , גישה זו מקבלת תשובה בספר עצמו. כהשתפכות של דמיון פראי

 –שיישמו את מבחן התבונה על תכניו של ספר זה רק אלה . הבוחן של כל המוצג כאן-להיות אבן מוכרחהו

 .יוכלו להחליט –טבעיות -עובדות מדעיותתיאור של  כפי שהיו עושים עם

.ספרהנטו להשמיע דברים אוהדים על  אפשר גם להפנות דברים לאלה שכבר
5
שהספר  אף על פי 

אין כאן דבר שאינו יכול להיתפס , עוסק במחקרים מעבר לתחום ההשגה של האינטלקט הקשור לחושים

האלה של  התשורותות כל אדם המפעיל את הנמצאים ברש ,ידי רגש בריא לאמת-ידי חשיבה פתוחה ועל-על

הוא היה רוצה קוראים שלא יקבלו באמונה עיוורת את הדברים : המחבר מודה בכנות. הטבע האנושי

.אלא דווקא יעמידו אותם במבחן התובנה וניסיון החיים שלהם, המוצגים כאן
6
הוא היה רוצה בקוראים  

תוקף אילו התבסס על -ספר זה לא היה בר. הגיוניקוראים שיקבלו רק את מה שנשמע מפוקח ו –זהירים 

בקלות רבה מדי . הוא בעל ערך רק בה במידה שהוא יכול לעבור את מבחן החשיבה הפתוחה; אמונה עיוורת

אמונה מרצון -אדם שהינם שבעי-בני. אמתין הבוטיפשות ואמונה תפלה  לבלבל ביןיכולה התמימות 

צורת , בעניינים אלה, אך. מופרזת לחיי החשיבהה פנייתובשל  עשויים לבקר ספר זה, חושי-בעלמעורפלת 

שרלטניות , בתחום מדע הנסתר. ההצגה הקפדנית והמצפונית אינה חיונית פחות ממהות הדברים

ידי קו -ידיעה אמיתית ואמונה תפלה מופרדות לעתים קרובות על, אחריות ואמיתות עילאיות ביותר-חסרת

 .בקלות רבה חלפותות להיות מויכול הןמפריד דק ו

                                                      
4

 .5211יצא לאור בשנת , עשרה-השקפות חיים ועולם פילוסופיות במאה התשע 
5

 .אופיו של מדע הנסתר ,של ספר זה 5 ו בפרקאת הדברים הרלוונטיים ביותר הם ימצא 
6

וחשיבה אינטליגנציה למבחן של , של חשיבה פתוחה –התקף ללא ספק  –אלא למבחן , חושי-ההתייחסות כאן אינה רק למבחן רוחי של מחקר על 

 (הערת המתרגם לאנגלית) .אנושיות בריאות
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המחבר לשמור על  את דאגת יזהו ללא ספק, חושיות-קוראים שהינם כבר בקיאים בממשויות על

הם יהיו מודעים היטב לכך שישנם . הגבולות בין מה שיכול ובין מה שצריך להימסר בתקופה הנוכחית

לתקופה מאוחרת אם לא המתנה , תקשורתחושית שעבורם נדרשת צורה שונה של -היבטים של ידיעה על

 .יותר

 

 רודולף שטיינר

 5212דצמבר 
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 5פרק 

 מדע הנסתרשל  אופיו

 

מונח זה עשוי לעורר רגשות מנוגדים . ישים על תכניו של ספר זה – 'מדע הנסתר' –קדום המונח ה

יהיו בדעה הם . חיוך יהיר ואפילו בוז, לעג יגרום, דוחהלרבים הוא יהיה . אדם בתקופתנו-בני אצלביותר 

. שווא-ועל משחק שרירותי של דמיונותסרק -להתבסס על חלומות מוכרח, את עצמו כך המציגחשיבה -שקו

שאיפה להחיות סוגים שונים של דת עומשמאחוריה , טענתו שהוא מהווה מדע יכולה להיות רק עיוורת

אחרים . בצדק נמנעים מהן, בחיפוש אחר ידיעה אמיתית, שאלה הבקיאים ברוח המדעית, אמונות תפלות

יביא להם משהו בלתי ניתן להשגה בכל דרך , הם חשים שמה שמונח זה מסמל. מושפעים בדרך שונה

סקרנות ללידיעה או ידי כמיהה פנימית עמוקה -על –בהתאם לנטיותיהם  –משהו שאליו הם נמשכים , אחרת

הרומזות , פות בינייםיש מספר רב של השק, בין שתי דעות אלו המנוגדות באופן קיצוני. מטוהרת של הנפש

 .'הנסתר מדע'אדם חושבים עליהם בשמעם את המונח -על דחייה או קבלה של הדברים המנוגדים שבני

, נראה שהוא יספק את תשוקתם למידעכי , למונח זה יש צליל קסם אדם מסוימים-עבור בניש ספקאין 

 אףואולי  משהו מסתורי –' עהמעבר לתחום הידי'על אודות משהו הנמצא , רגילותבלתי נגיש עם שיטות 

עם דבר  םנפשיש את הכמיהות העמוקות ביותר של ישנם אלה שאינם רוצים להפג ,או. מעורפל ומבולבל

בעולם משהו נוסף החומק להיות  מוכרח, מעבר לידוע, פי הכרתם-על. כלשהו היכול להיות ידוע בבירור

, וק היכן שמדובר בכמיהה העמוקה ביותר לידיעהבדי. בה הם אינם מבחינים, זוהי סתירה מוזרה. מידיעתנו

כל . ידי מחקר טבעי ומפוקח-הם מניחים בצד ידיעה ברורה ורוצים לטפח את מה שלא יכול להתגלות על

, הבנות בשל המאמצים של אלופים כאלה-יעשה טוב אם יזכור את האפשרות לאי' מדע הנסתר'המדבר על 

 .א לדבר המנוגד לואל, לא למדע אמיתי, שבמציאות משתוקקים

, לפתיחות רוחם להיפגם משום שמילה נוטה יאפשרותכניו של ספר זה מכוונים אל קוראים שלא 

 –במובן של סודיות ' אוקולטית'על ידיעה הטוענת להיות . לעורר דעות קדומות, בשל מגוון של סיבות

יעשה צדק לשימוש הקורא . אןלא ידובר כ –כתוצאה מיחס מיוחד או מזל טוב , הנגישה רק לאנשים ספורים

בתופעות ' הסודות הגלויים'אם יתייחס למה שהתכוון אליו גיתה כאשר דיבר על ' מדע הנסתר'שלנו במונח 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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ים אותן עם החושים החיצוניים גלוי בתופעות אלה כאשר אנו מבינ-כלומר לא', סודי'מה שנשאר . הטבע

.חושי לידיעה-ו כאן כנושא של נתיב עלנתייחס אלי, האינטלקט הקשור לחושים החיצונייםועם 
7
 

מה , עבור כל אדם שיקבל כמדע רק את מה שגלוי לחושים ולאינטלקט המשרת אותם, למותר לציין

אם ברצונו להבין , לקבל בצורה גלויה אדם כזהעל , ברם. אינו יכול להיות מדע', מדע הנסתר'שמכונה כאן 

אלא , נובעת לא מתובנה הגיונית', מדע נסתר'ג של שדחייתו המוחלטת של איזשהו סו, את מצבו שלו

עליו רק לחשוב , כדי לראות שאלה הם פני הדברים. בשל הרגש האינדיבידואלי שלו, אמירה חסרת בסיסמ

הדרך שבה מחקר הופך למדע אינה . על הדרך שבה מופיעים מדעים שונים ועל משמעותם בחיי אנוש

ידי הבנת אופן הפעולה של -אלא רק על, ושא שלו הוא מוקדשלהיות מאומתת מהנ, מעצם העניין, יכולה

זהו  –? עיבודו של מדעמהלך במהי גישת הנפש ופעילותה  .הנפש האנושית בעודה עסוקה במאמץ מדעי

, אם אדם רגיל ליישם אופן זה של פעילות רק היכן שמדובר בנתונים חושיים. הדבר שעלינו להתבונן בו

האדם מפספס את הנקודה . דעה שהנתונים החושיים הם הגורם החיוניהרי שבקלות רבה הוא יגיע ל

ביכולתנו לחרוג , כי. שגישה פנימית מסוימת של הנפש האנושית יושמה על התגלויות החושים: העיקרית

אנו יכולים לראות את אופייה , המקרה המיוחד שעליו היא מיושמתמלבד . ר למגבלה שהטלנו על עצמנומעב

ת בספר זה על ידיעמדברים זהו הרעיון המונח ביסוד הדברים כאשר . ית ככזושל הפעילות המדע

כמו , עולם אלה-מתחילה לעבוד על תכניהרוח האנושית , כאן. 'מדעיים'כ, העולם שאינם חושיים-תכני

מדע הנסתר שואף לשחרר את השיטה . העולם הנתונים למדעי הטבע-שבמקרה האחר היא עושה עם תכני

, שבתחומו שלו נאחז בסדרת מאורעות הנתונים לתפיסה חושית וביחסים ביניהם, ר המדעיוהאופי של המחק

הוא ידבר על , כך. ובה בעת לדבוק באותה גישה ובאותו אופן של חשיבה יסודית, מיישום מוגבל זה

בהפעלת חשיבה ושיטת , הטבע יבעוד שמדע. על החושי יםהטבע מדבר יחושי באותה רוח שבה מדע-הלא

הרי שמדע הנסתר רוצה להתייחס לעבודת הנפש , במסגרת הנתון לתפיסה חושית יםנעצר, דעיותמחקר מ

בתחומים של  ידי הנפש-שנלמדו על וליישם את הכשרים, עצמי-האנושית על הטבע כצורה של חינוך

 אלא על, הוא אינו מדבר על תופעות חושיות לכשעצמן. כזו היא שיטתו וכזה הוא התהליך שלו. חושי-הלא

הוא . הנגישים לתפיסה חושיתהעולם -תכניטבע מדבר על חושיים באותו אופן שמדען -העולם הלא-תכני

עצם היסוד שרק דרכו הידיעה שלנו , כלומר –שומר על ההתנהגות היסודית שהנפש מקיימת בתהליך מדעי 

 .מדע –בצדק  –אפשר לכנותו , כאן. על הטבע הופכת למדע

                                                      
7

מדע אינו יכול להישמר , היות שמעצם המקרה, קיימת סתירה פנימית' נסתרמדע ה'ל מהדורות קודמות של ספר זה טענו שבמונח ש מבקרים 
.( 'סודי'לביטוי  השגורההמילה , geheimבשם התואר  מתחיל –  Geheimwissenschaft –בגרמנית ' מדע הנסתר'המונח ) .'סודי'או ' אוקולטי'כ

עבור כל ' טבעי'איננו מתכוונים למדע שהינו ', מדע הנסתר'נו אומרים כאשר א. אך אין הדבר כך, הביקורת הייתה מוצדקת אילו זו הייתה הכוונה
לשיטות ההכרה  –זהו מדע . 'סודי'או ' אוקולטי'כמדע שהינו ' הנסתר מדע'המחבר אינו חושב על , ה מידהבאות. כביכול כישרון טבעי –אדם 

, אם נשתמש שוב במילותיו של גיתה, או –לאוקולטי  ביחסמדע מדע הנסתר הינו . גלוי בתופעות העולם-של מה שהינו קיים אך לא –הרגילות 

 .אדם המוכן לשאוף אל ידיעה אוקולטית בשיטות המתאימות לכךאין בו סודות שעליו להסתיר מ. 'סוד הגלוי'ביחס ל
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, אינה מתמצה ימצא כי משמעותם, בחיים האנושיים הטבע ימדעמשמעות מי שמעמיק לחשוב על 

פרטי המידע יכולים רק להוביל אל , למעשה. כך על הטבע-ברכישת ידיעה מפורטת כל, בשום פנים ואופן

אלא בתהליך של , לא בתוכניות המוגמרות על הטבע, הנפש חיה. איננההתנסות של מה שהנפש האנושית 

חווה הנפש את החיים וההוויה המודעים שלה ומה שנרכש , עבודה על הטבעב. ידיעה מדעית ביחס לטבע

זוהי אבולוציה של העצמיות אשר . על הטבעבאופן חי בפעילות זו הוא הרבה יותר מאשר פרטי מידע 

מדע שואף עצמית -את ההישג הזה בהתפתחות. נחווית בבניית הידיעה המדעית שלנו על אודות הטבע

האוקולטיסט , י הטבעבהיותו רחוק משיפוט שגוי של מדע. השוכנים מעבר לטבע הנסתר להפעיל בתחומים

, שלמות החשיבהוא אינו יכול למצוא שום מדע בלי הוא יודע שה. יותר מאשר המדען עצמו מעריך אותם

ידי חדירה ממשית אל תוך -ברגע שנרכשה על, הוא יודע ששלמות זו, זאת ועוד. יםהטבע חדור ישבה מדע

 .עבור תחומים אחרים של הוויה, מתוך הכוח הפנימי הדרוש, יכולה להישמר, טבעית-בה המדעיתרוח החשי

ידי -הנפש עלמונחית , בטבע הבהתבוננות. אין ספק שדבר אחד יכול לגרום לאדם להסס בנקודה זו

ר המניע הפנימי הטהו. חושיים-עולם לא-בעוצמה חזקה הרבה יותר מאשר בהתבוננות בתכנימושא חקירתה 

. הרבה יותר במקרה האחרון להיות חזק מוכרח, מהות הדרך המדעית של החשיבה נשמרתשבאמצעותו 

ידי היאחזות בקווים המנחים של תופעות -שהיא יכולה להישמר עלאדם רבים חושבים -בני, מודע-באופן לא

אמץ המדעי של המ, בו קווים מנחים אלה נעזביםהם נוטים להחליט באופן שרירותי שברגע , לפיכך. הטבע

מהי  :לא התייצבו באופן מודע מול השאלהמעולם אדם כאלה -בני. הרוח והנפש יצטרך לגשש באפלה

הקורים כאשר , נמנעים-הם מבססים את שיפוטם על הליקויים הבלתי, כלל-בדרך? הליך מדעימהותו של 

, למותר לציין. םחושיים של העול-חושיים או העל-החשיבה המדעית מתחילה לחשוב על התחומים הלא

מעצם  מוכרחהסיבה אינה שהסובייקט , ברם. עולה בדרך זו, עולם אלה-מדעי רב ביחס לתכני-שיח לא

עצמית מספקת במחקר המדעי -אלא שבמקרה הנתון לא הייתה משמעת; המקרה להיות מחוץ לתחום המדע

 .של הטבע

ים להיות מוכרחאכן , אלה הרוצים לדבר על מדע הנסתר, בהתייחסות הולמת למה שנאמר עתה

. מדעית-ידי רוח לא-של העולם מטופלים על' הסודות הגלויים'ביחס לכל הגחמות שעולות כאשר ערניים 

אדם בעלי -אצל בני. מועיל אילו היינו עוסקים בכל הליקויים האלה כבר בתחילת ספר זה-היה זה לא, ברם

עצם . ון בכל צורה של מחקר במדע הנסתראמ-וחוסר ספקאין ספק שליקויים אלה מביאים , דעות קדומות

ככלל דחיית מדע , יחד עם זאת. מיותרמשמש להצדקת המסקנה שהמאמץ כולו  –והם רבים מאוד  –קיומם 

להחלטה , לנאמר לעיל, רק תואמת, ידי מבקרים נבונים מבחינה מדעית-ידי מדענים או על-הנסתר על

התדיינות ארוכה כבר בהתחלה עם , לכן. מודע-אם כי לא, ההתייחסות לליקויים מהווה רק תרוץ .שרירותית

הם יכולים לראות בהצדקה מוחלטת שעל פניו לא נאמר , ככלות הכול. ההיה מועילתלא , יריבים כאלה

השואף , לכן. אנו עצמנו ניצבים על קרקע מוצקהשמן ההכרח , בטעותשאם אנו רואים כיצד אחרים נתפסים 
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אחרים ישפטו אם הוא . ות דבר מלבד פשוט להציג את מה שיש לו לומראחר מדע הנסתר אינו יכול לעש

בפתיחות אל תוך רוח דבריו על רק אלה שיימנעו מהצהרות שרירותיות וייכנסו , אם כי יש להוסיף –צודק 

יהיה עליו להראות כיצד הדברים שהוא מציג קשורים להישגים , אז. של העולם' הסודות הגלויים'אודות 

היכן הממשויות החיצוניות  ולהראותעליו להגיב על התנגדויות אפשריות . החיים והידיעההקיימים של 

במונחים , לעולם, לכתוב אל לו לדבר או, כן-כמו. מאשרות את טענותיושל החיים  הנתונות לתפיסה חושית

 .על התוכן הטהור של תיאוריורק אלא , כאלה המתבססים על צחות הלשון או על אמנות השכנוע

שומעים את ההשגה שעבודות על מדע הנסתר אינן מוכיחות את מה שהן מציגות  ,תים קרובותלע

הבנה -תהיה זו אי." אלה הדברים שמדע הנסתר מלמד: "הן רק מציגות את טענותיהן ומצהירות; כראיה

מטרתנו היא לעודד את מה ; מטרתנו שונה. כוונתו הייתה ברוח זו, שדבר כלשהו מהמוצג כאןלחשוב 

כפי שביכולתו לעשות מעצם כוחו , כך שימשיך להתפתח, תפתח בנפש האנושית באמצעות ידיעת הטבעשמ

. חושיות-תיתקל בממשויות עלהנפש  ,אנו מצביעים על כך שדרך התפתחות זו, לאחר מכן. הטבוע בו

דל ישנו הב, ברם. להיתקל בממשויות אלה מוכרחיהיה , המסוגל לאמץ נתיב זה, ההנחה היא שכל קורא

, במדעי הטבע. טבעי-בהשוואה למחקר מדעי, מדעי-הרגע שבו אנו נכנסים אל תוך התחום הרוחי, חשוב

מתייחס אל הפעילות , המדען המתאר אותן. בתוך העולם הנתון לתפיסה חושיתלפנינו  פרושותהעובדות 

הורות של קשר הנתונים של העובדות הטהאל מול הסדרה והרוחית והנפשית שלו כמשהו הנסוג לרקע 

והוא אינו יכול להימנע  מביא את פעילות הנפש אל החזית, לעומת זאת, המדען הרוחי. העולם החושי

את פעילות , באמצעות שיטות הולמות, יהפוךמלעשות זאת שהרי הקורא יגיע אל העובדות רק כאשר הוא 

יימות שם בפני תפיסת ק – בהיותן מובנות במידה מועטה –העובדות , במדעי הטבע. הנפש לפעילותו שלו

הן נכנסות אל תוך תחום תפיסתו של . אין זה כך עם העובדות של מדע הרוח. האדם גם בלי פעילות נפשו

. על הפרשן של מדע הרוח להניח שהקורא מחפש אחר העובדות יחד אתו, לכן. רק דרך פעילות הנפשהאדם 

פי -לא על, סגנון תיאורו יישלט, ועם זאת; הוא יתאר את תגלית העובדות. דבר זה יגדיר את אופי תיאוריו

. ידי מדעי הטבע-אומנה ופותחה עלר שא, פי הרוח המדעית הטהורה-אלא על, תכונותיו האינדיבידואליות

חושי -אלאל התבוננות בהאדם מתעלה  דבר על האמצעים והשיטות שבאמצעותםהוא יהיה מחויב ל, לפיכך

 .חושי-עלב, לומרכ –

יקלוט שבתהליך עצמו הוא רוכש אידיאות , וך התיאורים של מדע הנסתרמי שחודר באמת אל ת

צפויות ביחס למה שהוא דמיין לעצמו -הוא מתחיל לקלוט מחשבות לא. ומושגים שלא היו קודם ברשותו

הפעילות אשר מיושמת על ההוכחה , כאן. שונה הדבר, טבעית-בחשיבה מדעית. 'הוכחה'בעבר כמהותה של 

לא ניתן למצוא את העובדות בלי שהנתיב . טבועה כבר בחיפוש אחר העובדות, תטבעי-בחשיבה מדעית

את , בעשותו זאת, מי שצועד לאורכו של נתיב זה יחווה .המוביל אליהן יישא את ההוכחה הפנימית שלו
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היכולת להבין את התכונה היסודית הזאת -אי. ידי הוכחה מבחוץ-ההוכחה ולא ניתן להשיג משהו נוסף על

 .הבנות רבות-יעורר אי, הנסתר של מדע

כל ישות בורשים אשר תוכלנה להכות שמחשבות  –לנבוע משתי מחשבות  מוכרחמדע הנסתר כולו 

מחשבות אלה מבטאות עובדות שכל אדם יכול , כפי שאנו מתכוונים אליו כאן, הרוחחוקר עבור . אנושית

גם מחשבות אלה תופענה כטענות  ,אדם רבים-עבור בני. להתנסות בהן אם ישתמש באמצעים ההולמים

 . המוטלות בספק או אפילו מועדות להפרכה ישירה

קודם הנסתר , נראה-קיים עולם בלתילעין מאחורי העולם הגלוי , ראשית. שתי המחשבות הן כדלקמן

יכול האדם , בתוכו כוחות הרדומיםהידי פיתוח -על, שנית. מהחושים ומסוג החשיבה הכבולה לחושים כל

 .נסתרעולם ל תוך אותו לחדור א

העולם שהאדם קולט באמצעות חושיו הוא העולם האחד . דעה אחת אומרת שעולם כזה אינו קיים

כמה רחוק שהמין האנושי עשוי להיות עד עתה מהיכולת . והיחיד והחידות שהוא מציג פתירות בתחומו שלו

 .מן הנכון את הפתרונותהתבוננות חושית והמדע המבוסס עליה יספקו בז, לפתור את כל החידות

, ברם; לעין לא ניתן לומר שעולם נסתר אינו קיים מאחורי העולם הגלוי, אומרת דעה אחרת, לא

. קיימים גבולות שלא ניתן לעבור אותםלפניהם . כוחות ההכרה האנושיים שלנו אינם יכולים לתפוס אותו

אינו , וסס על עובדות שאפשר לאמתהמב, מדע אמיתי; הבה ניתן לאמונה הדתית למצוא מפלט לעולם כזה

 .יכול לעסוק בעולם כזה

התופסת כהעזה את רצונו של האדם לחדור עם ההכרה הפעילה שלו אל תוך , וישנה קבוצה שלישית

כשגוי אלה הדבקים בדעה זו חשים . תחום שביחס אליו עליו לוותר על ידיעה ולהסתפק מתוך ענווה באמונה

 .חדור אל תוך עולם הצריך להשתייך לחיים הדתיים בלבדאת רצונה של האנושות החלשה ל

כאן ישנה קרקע ; של עובדות העולם החושי באופן כלליטוענים גם שאפשרית ידיעה המקובלת 

הרי שהוא יכול להיות מבוטא בדעתו האישית , חושי-באשר לעל, לעומת זאת. האדם-משותפת עבור כל בני

 .ר על ודאות בעלת תוקף כללי ביחס לנושאים אלהמופרך לדביהיה זה ; של כל אינדיבידואל

 .מבט אחרות רבות-אחרים מעלים נקודות

בפני האדם חידות  הבימצלעין אפשר להבין בבהירות שההתבוננות בעולם הגלוי , יחד עם זאת

הידיעה המדעית התקדמה התקדמות גדולה  אםגם , לפתרן מתוך העובדות של עולם זה בלבד אפשרי-שבלתי

, אדם שאינו רואה זאת. מצביעות במפורש על עולם נסתר, מעצם טבען, העובדות הגלויות לעין. ביותר

הוא אינו רוצה לראות . העולות מכל עבר מתוך העובדות של העולם החושיעוצם את עיניו בפני החידות 

ת לתפיסה ידי העובדות הנתונו-הוא מאמין שכל החידות יכולות להיפתר על, לכן; עובדות ושאלות מסוימות

שביחס אליהן הוא , ידי עובדות אלה-השאלות שהוא מוכן לקבל אכן יכולות להיפתר על. חושית בלבד
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אך מדוע אדם שאינו שואל . אנו יכולים לקבל זאת בלי כל מחלוקת. הזמןמשוכנע שהן תיפתרנה במרוצת 

ורו שאלות אלה אדם השואף למדע הנסתר אינו טוען יותר מכך שעב? צריך לצפות לתשובות, שאלות

המדע אינו יכול להידחק ? מדוע אין לראות בהן ביטוי מוצדק לגמרי של הנפש האנושית. מובנות מאליהן

 .כך שהוא אוסר על האדם לשאול שאלות באופן חופשיידי -עללגבולות מסוימים 

לפרוץ ואשר מאלצים אותו יכול שהאדם אינו  לאלה החושבים שישנם גבולות לידיעה האנושית

האדם לא יחדור , ברשותועם אופן ההכרה ש, אין ספק: היאהתשובה , נראה-יעצר לפני העולם הבלתילה

הוא לא יוכל , אם הוא יתייחס לאופן הכרה זה כאופן ההכרה היחיד. נראה-לעולם אל תוך העולם הבלתי

. םאם עולם כזה אכן קיי –להימנע מהמסקנה שמהישות האנושית נשללת גישה לעולם עילאי יותר 

אל תוך , בסופו של דבר, להוביל שיוכל, בהנחה שאפשר להתפתח ולהגיע לאופן הכרה אחר, כן-פי-על-ואף

חושי -מבט שממנה כל שיח על עולם על-אז מגיעים לנקודת, הכרה כזה נשללאם אופן . חושי-עולם על

דעה זו היא שמי הסיבה האפשרית היחידה ל, עבור אדם בעל ראש פתוח, יחד עם זאת. משמעות-ייראה חסר

איש אינו יכול לשפוט דבר שמן ההתחלה הוא טוען שדבר זה . שדוגל בה לא התוודע לאופן ההכרה האחר

לקבל שאדם צריך לדבר על מה שהוא יודע ומכיר ולהימנע  מוכרחהמשוחדת -חשיבה לא. אינו מוכר לו

ו של אדם לדבר על מה זכותשחשיבה בריאה יכולה לקבל  .מלהצהיר הצהרות על מה שהוא אינו מכיר

על מה שהוא אינו מכיר או אינו רוצה  לדבראיש אינו יכול לדרוש את הזכות ; שהוא התנסה בו באמת

אך לא יכולה ; חושי-להתעניין בעל לאאיננו יכולים להתכחש לזכותו של אדם . אפשרי-להכיר כמשהו בלתי

אלא גם , או יכול להיות מוכר לו מוכרלא רק מה ש, סמכא לשפוט-להצהיר על עצמו כברלהיות לו הזכות 

 !אינו יכול לדעת' אדם'כל מה ש

יבקש מדען הרוח מהם להרהר על , חושי כיומרה-על חדירת האדם אל תוך העלהחושבים ביחס לאלה 

כאבן  תייחס אליהםי ואאם ה, זה חטא כלפי הכשרים שהוענקו לאדם לא יהיההאם . של האדם יכולותיו

 ?לפתחם ולעשות בהם שימוש מועיל במקום שאין לה הופכין

מתכחש , חושי יכולות להיות רק עניין של רגש ודעה אישיים-מי שחושב שההשקפות על העל, לבסוף

נכון שכל אחד מאתנו יכול לרכוש תובנה על הדברים . האדם-ליסוד המשותף והמאחד הנמצא אצל כל בני

בהנחה שהם , שכל אלה העושים זאת אך נכון באותה מידה, האלה רק באמצעות מאמציו שלו עצמו

ד שונויות קיימות רק כל עו. מגיעים לא אל השקפות שונות אלא אל אותה תובנה, מעמיקים מספיק

במקום באמצעות נתיב שהינו , האדם מנסים להתקרב לאמיתות העילאיות ביותר בדרכים שרירותיות-בני

אל תוך מהותה  הפתוח בתודעה לחדורשמוכן יש לקבל ללא הסתייגות שרק מי , שוב. בטוח מבחינה מדעית

 .אוקולטית יגיע להכרת צדקת דרכה-של השיטה המדעית

מנחש או או אפילו רק  –ידי כל אדם התופס -יכול להימצא בזמן הנכון עלהנתיב אל מדע הנסתר 

בהיותו מודע לכך שכוחות ההכרה שלו מסוגלים . של היבט נסתר, את הנוכחות, את ההתגלות –משער 
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ידי התנסויות כאלה של -ברגע שהוא מובל על. להפוך גלוי עבורו יכולהוא יתחיל לחוש שהנסתר , התפתחל

ידי -את האפשרות לגלות את התשובה לשאלות רבות המועלות עללא רק מדע הנסתר בפניו פותח , הנפש

לעכב או  אלא את האפשרות הנוספת שהוא עצמו יהיה מסוגל להיגמל מכל דבר שעשוי, כמיהתו לידיעה

 –ת הנפש אפילו סוג של מו –יש בזה מידה של החלשת החיים , במובן נעלה יותר, כי. להחליש את חייו

 אם, ובל לידי ייאושלהיות מאף עלול  הוא. חושי או להתכחש לו-כאשר אדם חש שעליו להתרחק מהעל

מהווים  –צורות שונות המתגלים ב – האלמוות וייאוש . פעם-תקווה שהנסתר יוכל להתגלות איאת האבד י

. הם מורגשים כאשר כוחו הפנימי מתחיל לדעוך. זמן אויבים פנימיים לשאיפת האדם אל מדע הנסתרב בו

הוא תופס את האובייקטים . מן ההכרח שכוח זה יובא אליו מבחוץ, וכדי שיהיה לו איזשהו כוח עבור החיים

הם מסבים לו שמחה או . ח אותם באמצעות שכלוהוא חוקר ומנת; והמאורעות המגיעים אל חושיו החיצוניים

; הוא עשוי להמשיך בדרך זו לזמן מסוים. הם מאלצים אותו לבצע פעולות הנמצאות בתחום יכולתו; כאב

אין מדובר בטענה גרידא . ימוצה, מה שהעולם החיצוני יכול להעניק לו בדרך זו, במוקדם או במאוחר, ברם

זהו . בחיים האנושיים בכללותםמשוחדת -היא נובעת מהתבוננות בלתי; מתוך ניסיונו האישי של אדם כלשהו

, וכאשר הכוח לחקירת המעמקים. שומר עלינו מפני מיצוי זהה, החבוי במעמקי הדברים, לם הנסתרהעו

גם , הרי שבסופו של דבר, הולך ודועך באדם, הנדרש כדי לשאוב מהם כל פעם כוח חדש עבור החיים

 .לתמוך בויפסיק ההיבט החיצוני 

, יותר מכל דבר אחר. דברים אלה אינם נוגעים רק לאושרו או לצערו האישיים של האינדיבידואל

השמחה והצער , מבט גבוהה יותר-ההולכת וגדלה שמנקודתלימוד מדע נסתר אמיתי נותן לנו את הוודאות 

מגיע לתובנה שהוא באמצעותו האדם ישנו כאן נתיב ש. של האינדיבידואל קשורים לאלה של העולם כולו

כאשר אדם הופך את . זיק לעולם כולו ולכל הישויות האחרות אם לא יפתח את כוחותיו שלו באופן הנכוןי

ת ומוההוא לא רק הורס בתוכו משהו ש, חושי-ידי איבוד הקשר שלו לעל-מנוצלים על-חייו לריקים ולא

גורם מעכב עבור האבולוציה של העולם מעצם חולשתו שלו הוא הופך ל; ו בסופו של דבר לייאושאות יוביל

 .כולו שבו הוא חי

ומה שפוגש את ; הוא יכול להתמסר לאמונה שלדברים אין היבט נסתר. האדם יכול להשלות את עצמו

חיי . לא במעמקים, אשליה זו אפשרית רק על פני התודעה, ברם. הכול כלולבו , חושיו החיצוניים ואת שכלו

הם , בדרך זו או אחרת. אינם לוקחים חלק באמונה האשלייתית, נותינושאיפותינו ורצו, הרגש שלנו

אפילו , בלבוללוספק הם מובילים את האדם ל, נלקח מהםכאשר הוא ; ישתוקקו תמיד להיבט הנסתר

בלבול , תקווה-על כל חוסרידיעה המביאה את הנסתר לידי התגלות מסוגלת להתגבר . כפי שראינו, לייאוש

ושולל מהם את הכושר לתרום את האדמה  פני-ל מה שמחליש את החיים האנושיים עלכ, בקיצור –וייאוש 

 .שירותם למען הכוליות הקוסמית
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במקום רק , אחד הפירות הטובים ביותר של העיסוק במדע הרוח הוא שהוא מוסיף כוח ואיתנות לחיים

לאדם כוח לעבודה ואמון בהעניקו , נדלה הוא המקור שממנו הוא שואב-בלתי. לספק את תשוקת האדם לידע

לא חשוב כמה פעמים הוא ניגש , מחוזק-לא ייצא לעולם בלתי, אדם שבאמת הגיע פעם אל מקור זה. בחיים

 .אל מקור זה

בריא אפילו -אדם שאין להם שום עניין במדע הרוח משום שהם חושבים שיש משהו לא-ישנם בני

הם . הם לא לגמרי טועים, חיצוני של החייםההיבט ה, ביחס למה שנמצא על פני השטח. במה שנאמר עתה

, זאת כחולשה מפרשיםהם . כפי שהם רואים אותן, העיניים-אחיזת' ממשויות'לשכוח לרגע את אינם רוצים 

שעבורם הינו שקול לעולם של , משויות אלה ומחפש אחר גאולה בעולם נסתרמכאשר אדם מתרחק מ

אלא עלינו , איננו אמורים להיכנע לדכדוך וחולשה, הרוחבחיפוש אחר מדע . שווא גרידא-חלומות ודמיונות

אמת -מוביל רק אל חציאך כזה ה, מתבססות על שיפוט בריא הן. מסוג זהלקבל את הצדק החלקי של מטרות 

אילו השאיפה . מקיםועה ר על פני השטח ולא מצליח לחדור אתבה במידה שהוא נעצ, במקום לאמת כולה

התנגדויות מסוג זה , ו שמחלישה את החיים ומרחיקה את האדם מהממשותחושית הייתה כז-אל ידיעה על

 .חזקות מספיק כדי לערער את יסודותיה ,ספק בלי, היו

במובן , גם כאן מדע הנסתר לא היה עולה על הנתיב הנכון אילו היה שואף להגן על עצמו, ברם

 –משוחדת -בפני תודעה בלתי –בטא הוא רק יכול לנסות ל, גם כאן. מפני דעות כאלה, היומיומי של המילה

החיים אצל אלה -עוצמתאת החיים ו-באפשרו לחוש כיצד הוא יכול לחזק את כוח, את ערכו הפנימי

החיפוש האמיתי אחר מדע הרוח לעולם לא יהפוך אדם לחולם או למי שבורח  ,כי. המתמסרים לו

הוא עצמו , ורוח כישות נפש, שמהם, עמוקים של חייםהוא דווקא יחזק אותו מאותם מקורות ; מהמציאות

 .נובע

אדם מסוימים חוסמים את הדרך -שעבור בני, ישנם מכשולים אחרים בפני ההבנה, יחד עם זאת

תיאור של , נכון שהקורא ימצא בתיאורים של מדע הנסתר, בעיקרון: נזכיר אחד מהם. לעיסוק במדע הרוח

. זהו אידיאל רחוק, בפועל, ברם. חושיות-שויות העליובילו אותו אל הממ, שאם ינהג לפיהן, התנסויות נפש

זה לא . שלא יוכל להתנסות בהן עדיין, חושיות-שפע תגליות על, כמסר פשוט, לקבל תחילה מוכרחהקורא 

המחבר יתאר את מה שהוא מאמין שהוא יודע על אודות ישות . יכול להיות אחרת וכך זה יהיה בספר זה

על אודות האבולוציה , וכן; עולם הרוחמגוף ב-ה ובמוות במצב החופשיכולל מה שהאדם עובר בליד, האדם

, יכול להיווצר הרושם כאילו הוא מציג את כל פרטי הידע האלה כדוגמֹות, אז. של האדמה והמין האנושי

ל מה שאפשר לדעת כ, כי במציאות. אך אין זה כך. שהקורא מתבקש לקבל מתוקף סמכותו של המחבר

את דרכו  מפלסוכאשר הקורא , המסביר אותובחוקר הרוחי  –כתוכן חי של הנפש  – חי חושי-מהעולם העל

. חושיות הנדונות-הוא מצית בנפשו את האימפולסים המובילים אל הממשויות העל, אל תוך תוכן חי זה

ם הדרך שבה אנו חיים בקריאת התיאורים של מדע הרוח שונה למדי מהדרך שבה אנו חיים בקריאת מסרי
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כאשר אנו , אבל; האחרונים אודותאנו פשוט קוראים . הנתונים לתפיסה חושית ת מאורעות חושייםעל אודו

אנו עצמנו נכנסים אל תוך זרם של חיים והוויה , חושיות בדרך הנכונה-קוראים מסרים של ממשויות על

. ת אלהאנו מקבלים באותו זמן את הנתיב הפנימי שלנו לקראת תוצאו, בקבלת תוצאות המחקר. רוחיים

עולם לתפוס את הכניסה אל תוך תהיה לו נטייה , שכן. לא יצליח להבחין שכך הדברבהתחלה הקורא , אמת

מחשבות 'ייראה לו כ, מה שהוא חווה מעולם זה מעצם הקריאה עליו, לכן. בהקבלה להתנסות חושית הרוח

עולם  בתוךהאדם כבר נוכח  ,אפילו בצורת מחשבות, בקליטה האמיתית שלו, יחד עם זאת. ולא יותר' גרידא

מה שהוא דימה לעצמו כקליטת מסרים בנותר לו רק להיות מודע לכך שהוא התנסה באופן ממשי ; הרוח

 .מחשבתיים בלבד

האופי האמיתי של ההתנסות יתבהר לו במלואו כאשר הוא ימשיך לבצע בפועל את מה שמתואר 

אפשר היה בקלות . חושית-יל אל ידיעה עלהמוב' הנתיב'כלומר , בחלקים המאוחרים יותר של ספר זה

אדם שרק מבצע . אך אין זה כך. צריך להיות מוצג ראשוןהיה הנתיב ש –לחשוב שהסדר ההפוך הוא הנכון 

חושי עם הידיעה -חלק מהעובדות היסודיות של העולם העל לאלבו -בלי להסב תחילה את תשומת' תרגילים'

האדם מוצא את דרכו . מצב מעורפל ומבלבל, של תהו ובוהוימצא אותו במצב , שהוא ירכוש כניסה לשם

הוא יכול לקבל , לאחר מכן. והבנת תכונותיו היסודיותידי לימוד -על –כביכול בתמימות , בהתחלה –בעולם 

אל , בתודעה מלאה, הוא יגיע בעצמו –זה מאחוריו ' תמים'בעזבו שלב  –מושג ברור על הדרך שבה 

ישתכנע בכך שדבר זה לבדו מהווה את מי שנכנס באמת אל תוך מדע הרוח . ההתנסויות שתוארו בפניו

חושי עשוי להשפיע על -ביחס לדעה שמידע על אודות העולם העל. חושית-הדרך האמינה אל ידיעה על

התכנים של הידיעה . מבוסס-הרי שהוא יבין שדבר זה הינו בלתי, או דֹוגמה' ההשא'הקורא בדרך של 

ואינו משאיר שום  השאההמסלקים כל דבר בעל אופי של ורה של חיים פנימיים בצ חושית נחווים-העל

בפנותה , אדם באותה דרך שבה אמת מסוג כלשהו הייתה נמסרת-אפשרות אחרת מלבד מסירת הידיעה לבני

לא מבחין בכך שהוא ואם בהתחלה האדם השומע או קורא את התיאור . הער והמיושב ואך ורק לשיפוט

אלא , מיושבת של המידע-הרי שהסיבה לכך אינה כרוכה בקליטה פסיבית או בלתי, הרוחעולם עצמו חי ב

 .של ההתנסות והשונהבאופי העדין 

, כדבר ראשון, מתאפשר לו לאדם, הראשון של ספר זה וידי לימוד המסרים המופיעים בחלק-על, לכן

השני  ווראות המופיעות בחלקהה שלידי יישום מעשי -על, לאחר מכן; חושי-ידיעת העולם העלל להתוודע

 . אדם יכול לרכוש ידיעה אישית באותו עולם, של הספר

פי כ, ודית בין צורת המדע שלולא ימצא שום סתירה יס, הדברים שבספר זה-מדען המתחבר לרוח

חושי נחקר -הדרך שבה העולם העלבין ו תחושיהנתון לתפיסה שהוא בנוי על בסיס העובדות של העולם 

גם הצורה . מספק לו' טבע'את כליו בעבדו על הדברים שההוא מכין . ן משתמש בכלים ושיטותכל מדע. כאן

 –יש להכין כלי זה , תחילה. אלא שכאן הכלי הוא האדם עצמו, חושית של הידיעה משתמשת בכלי-העל
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 בלי' הטבע'ידי -הכשרים והכוחות שהוענקו לכלי האנושי על. הכנה לשם ביצוע מחקר מסוג נעלה יותר

האדם יכול , כך. ים לעבור התמרה לכדי כשרים וכוחות עילאיים יותרמוכרח, הפעילה של האדם ומעורבות

 .חושי-מחקר בעולם העל –להכשיר את עצמו להיות כלי מחקר 
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 2פרק 

 האנושותשל טבעה 

 

 מתברר מיד כאשר אנו מתחילים ללמוד על, חושית-מה שראינו כנכון באופן כללי בדרך ההכרה העל

שהינו מה . של הטבע האנושי שלנו' הגלוי הסוד'הדבר היסודי יהיה להכיר את  ,כי. מבט זו-האדם מנקודת

מהווה רק חלק מהטבע האנושי כפי שידוע להכרה , נגיש לחושים ולאינטלקט המתבסס על תפיסה חושית

 .של האדם הפיסי הגוףזהו . חושית-העל

לבנו אל תופעת -עלינו להפנות תחילה את תשומת', סיהגוף הפי'כדי להגיע למושג ברור ומדויק של 

 עלינו לחשוב, ובהקשר למוות. החידה הגדולה הניצבת לפנינו בכל מקום שבו אנו מבחינים בחיים –המוות 

כל הסברן המלא של . הנושאת בתוכה ברציפות את המוות, ממלכת המינרלים –על טבע דומם כביכול 

 .להיות מוקדש להן מוכרחחושית וחלק חשוב של ספר זה -ידיעה על אפשרי רק בעזרתה של העובדות הללו

 .מחשבה מסוימים לשם הבנה בהירה יותר-נתחיל בציון מושגים וקווי

כל דבר המבדיל את האדם . הגוף הפיסי של האדם דומה בטבעו לעולם המינרלי, לעין הגלויעולם ב

העובדה החשובה תהיה , משוחדת-ה ובלתילהתבוננות בהיר. 'גוף פיסי'מהמינרל אינו יכול להיחשב כ

את אותו חלק בישות האנושית שהינו בעל טבע דומה לטבעו של עולם  –לאחר המוות  –שהמוות חושף 

שלאחר המוות נתון לתהליכים כאלה , אנו יכולים להצביע על הגוויה כעל אותו חלק באדם. המינרלים

אותו אנו מכנים , גיש שבאיבר זה של טבע האדםאנו יכולים להד. מוצאים גם בממלכת המינרליםאותם ש

יש לשים את אותו , ברם. אותם חומרים ואותם כוחות כמו בעולם המינרליםנמצאים בפעולה ', גוויה'עתה 

נצדק אם , יתר על כן. ההתפוררות מתחילה ברגע המוות, דגש על העובדה שעבור הגוף הפיסי של האדם

הרי שבמהלך , נמצאים בפעולה בגוף הפיסי של האדם ובמינרל אכןבעוד שאותם חומרים וכוחות : נאמר

רק לאחר המוות שהם פועלים בדיוק באותה צורה . חייו של האדם פעילותם משמשת לתפקיד נעלה יותר

כמפוררי המבנה , כפי שעליהם להופיע בהתאמה עם טבעם שלהם, אז הם מופיעים. כמו בעולם המינרלים

 .םוהצורה של הגוף הפיסי של האד

משהו שהינו , לאורך חיי האדם. הנסתר בישות האנושיתו להבדיל בבהירות בין הגלוי וביכולתנ, כך

, ברגע בו המאבק נפסק. להיאבק ללא הרף בחומרים ובכוחות המינרליים שבגוף הפיסי מוכרחנסתר 

לגלות מהו  עליו; להיכנס מוכרחחושי -זוהי הנקודה שבה מדע העל. מופיעה הצורה המינרלית של הפעילות

. חושית-הוא נגיש אך ורק להתבוננות על; כי הוא נסתר מהחושים החיצוניים. הדבר שמנהל את המאבק

תתגלה בפניו באותה מידה כמו ' ממשות הנסתרת'ל להגיע להתבוננות מסוג זה כך שהם יוכהדרך שבה אד

יש לתאר תחילה , כאן. יםתתואר באחד הפרקים הבא, שתופעות העולם החושי מתגלות בפני ראייתו הרגילה

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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מידע על אודות הנתיב המוביל לרכישת כשרים , כפי שכבר צוין. חושית-את תוצאות ההתבוננות העל

למה , באמצעות תיאור פשוט, יכול להיות בעל ערך לאדם רק לאחר שהתוודע, עילאיים יותר של הכרה

נתיב  ,ועוד. לראותיין אין ביכולתו את מה שעד להביןאכן אדם יכול , בתחום זה. חושי מגלה-שהמחקר העל

 .זומהבנה מתחיל נתיב החושית הוא -נכון לראייה על

גם אם את הדבר הנסתר אשר נאבק בהתפוררות הגוף הפיסי אפשר לראות רק באמצעות ראייה 

 ,כי. הוא ברור ומובן מאליו אפילו לסוג השיפוט המוגבל להתגלות החיצוניתבהשפעותיו שהרי , חושית-על

. ותיו מבוטאות במבנה ובצורה שהחומרים והכוחות של הגוף הפיסי משתלבים בהם במהלך החייםהשפע

. בהדרגה והגוף הפיסי הופך לחלק מהממלכה המינרלית באופן חד וחלק םנעל מבנה זה, כאשר המוות מופיע

ים מונע מהחומרר שא הדברמהו , כאיבר עצמאי של הישות האנושית, חושית יכולה לראות-תפיסה על

נכנה . להתפוררות הגוף הפיסי, כפי שראינו, דבר שהיה מוביל, מלהתפזרוהכוחות הפיסיים במהלך החיים 

 .החיים-גוףאו  גוף אתרי, איבר עצמאי זה של ישות האדם

. יש לזכור שני דברים בבואנו להשתמש במונחים אלה, כבר מן ההתחלה תתגנבנההבנות לא -כדי שאי

, למשל, המציינת כאתר, מיושמת כאן במובן שונה מזה של הפיסיקה המודרנית' אתר'המילה , כדבר ראשון

. תוגבל בקפדנות למשמעות שצוינה לעיל' אתר'המילה , כאן. 'האתר היוצר ומפיץ אור' –את נושא האור 

, הנגישה לתפיסה עילאית ומתגלה בפני ההתבוננות החושית רק דרך השפעותיה, על הממשותהיא תיושם 

, וכדבר שני. די כוחה להעניק מבנה ותצורה לחומרים ולכוחות המינרליים הקיימים בגוף הפיסיי-כלומר על

להימנע  אפשרי-בלתי, לציון המהויות היותר רוחיות האלה. הבנה-לא לעורר אי מוכרחה' גוף'גם המילה 

 הנתונים, שמן ההתחלה מיושמות על דברים חומריים, מלהשתמש במילים הלקוחות מהשפה הרגילה

באיזו לא חשוב , במשמעות החושית של המונח' גופני'לגוף האתרי אין כמובן שום דבר . לתפיסה חושית

.היינו חושבים עליו נתמעודדרך 
8
 

חושיות כבר מוכרח להיתקל -התיאור שלנו של ממשויות על, החיים-עם אזכור הגוף האתרי או גוף

' החיים-גוף'אזכור , שיבה האנושית עד כהמהתפתחות החכתוצאה . זמננו-בהתנגדות מצד השקפות בנות

החשיבה המטריאליסטית . מדעי-לבלתיבתקופה הנוכחית להיחשב יכול , כעיקרון יסודי של הטבע האנושי

הגיעה לנקודה שבה היא אינה רואה בגוף החי משהו נוסף מלבד שילוב של חומרים וכוחות פיסיים הקיימים 

 .כאן השילוב נתפס כמורכב הרבה יותראלא ש. גם בגוף המכונה דומם או במינרל

אם נחקור את הכתבים . אפילו מהמדע הרשמי, לא עבר זמן רב מאז שהשקפות אחרות קיבלו תוקף

מדענים 'נבין כיצד באותו זמן אפילו , עשרה-של הוגים רציניים רבים מהמחצית הראשונה של המאה התשע

                                                      
8

ידי -צוין על', כוח חיוני'של , רבשכבר לא נעשה בה שימוש מזה זמן , להחיות את המשמעות הישנהלא נועדו ' החיים-גוף'-ו' גוף אתרי'שהמונחים  

 (.GA 9) תיאוסופיה, המחבר בעבודתו המוקדמת
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על כוח חיוני או הם דיברו . שאינו קיים במינרלהיו מודעים לכך שבגוף החי קיים משהו נוסף ' אמיתיים

אבל הייתה להם תחושה מעורפלת , במובן שתואר לעיל 'חיים-גוף'הם לא תפסו אותו כ, נכון. חיים-כוח

יים היה קיים בגוף החי הח-היה זה כאילו כוח, עבור דרך החשיבה שלהם. ועמומה שמשהו כזה אכן קיים

כוח המגנטי קיים במגנט בנוסף במידה רבה באותה דרך שבה ה, ייםלחומרים ולכוחות הפיס בנוסף ומעבר

נטען . חיים נמחק מהתורות המדעיות המקובלותה-הגיעה התקופה שבה רעיון כוח, לאחר מכן .לברזל ומעבר

הוגים . שוב הייתה נסיגה, מאוחר יותר. המניח את דעתשגורמים פיסיים וכימיים לבדם מהווים הסבר 

אפילו , אך. היגיון-אינו לגמרי חסר 'כוח חיוני'שבסופו של דבר משהו כמו ו לקבל מדעיים מסוימים נט

 .החיים-להסכים עם ההשקפה שהוצגה כאן על גוףלא ירצו , מדענים המקבלים השקפה זו במידה רבה

תחת . יהיה ערך מועט, חושית-המבט של ידיעה על-ון על תורות מדעיות אלה מנקודתילד, באופן כללי

נמנע להתקדמות הגדולה של מדעי -להכיר בכך שהתפיסה המטריאליסטית צמודה באופן בלתייש , זאת

וזה . החושים החיצוניים השכלול העצום בשיטות ההתבוננות עםנבעה מהתקדמות זו . הטבע בתקופתנו

האדם מביא כשרים מסוימים לדרגה גבוהה , במהלך האבולוציה שלו, שוב ושוב; אופייני לטבע האנושי

שהתפתח באופן כה , הכושר של התבוננות חושית מדויקת. על חשבון כשרים אחרים, של שלמות יותר

להאפיל על הטיפוח של אותם כשרים אנושיים המובילים אל  מוכרחהיה , משמעותי עם הופעת מדעי הטבע

 ההכרה בעולמות הנסתרים לא. טיפוחםצורך דחוף ב יששוב הגיע הזמן ש, אך. תוך העולמות הנסתרים

ידי הצגת -אלא דווקא על; ידי מאבק בשיפוטים המהווים רק תוצאה לוגית של התכחשות להם-תקודם על

 .יכירו בה, אלה שעבורם הגיע הזמן, אז. הממשות הנסתרת עצמה באור הנכון

כדי שלא תעלה ההשערה של בורות ביחס להשקפות  את הדברים האלההיה הכרח לומר , עם זאת

 .דמיון בלבד-תפס בהיקף נרחב כפרינ, שכפי שכולנו מודעים לכך, אתרי מדעיות כאשר מוזכר גוף

יש לו דרגה גבוהה , חושית-לתפיסה העל .הינו האיבר השני של הישות האנושית, אם כן, הגוף האתרי

יוכל להימסר רק  ,חושית רואה אותו-תיאור הדרך שבה תפיסה על. גוף הפיסיליותר של ממשות מאשר 

די לומר , לעת עתה. לאחר שהדרך להבנת תיאורים כאלה תתבהר, תר של ספר זהבפרקים מאוחרים יו

כל האיברים של . ואפשר להתייחס אליו כסוג של ארכיטקט, שהגוף האתרי חודר בכל מקום את הגוף הפיסי

ביסודו של הלב . ידי הזרמים והתנועות של הגוף האתרי-הגוף הפיסי שומרים על הצורה והמבנה שלהם על

הגוף האתרי הינו למעשה גוף . וכן הלאה, ביסודו של המוח הפיסי קיים מוח אתרי, קיים לב אתריהפיסי 

ובעוד שבגוף הפיסי ישנם חלקים נפרדים באופן . אלא שהוא מורכב הרבה יותר, נבדל כמו הגוף הפיסי

 .הרי שבגוף האתרי הכול נמצא בזרימה ותנועה פנימיות וחיות, יחסי

. כפי שיש לו גוף פיסי במשותף עם המינרלים, במשותף עם עולם הצומח ילאדם יש את הגוף האתר

 .לכל דבר חי יש גוף אתרי משלו
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וכפי שבהובלה אל הגוף . חושי מתקדם אל האיבר הבא של הטבע האנושי-העלמדע ה, מהגוף האתרי

סף זה של כדי ליצור מושג על איבר נו כך, צריכה להיות מופנית אל המוותהלב הייתה -תשומת, האתרי

ככל  –כל העבודה היצירתית של האדם תלויה . חושי מצביע על תופעת השינה-המדע העל, הטבע האנושי

הוא אלא שפעילות זו אפשרית אך ורק אם . ערותבפעילותו במהלך חיי ה –שהדבר נוגע לעולם הגלוי לעין 

כאב ושמחה נעלמים ; נעלמותהפעולה והחשיבה , בשינה. חיזוק לכוחותיו שמוצו, שוב ושוב, מפיק מהשינה

כאילו , מודע של השינה-עולים מתוך הלא כוחותיו המודעים של האדם, עם ההתעוררות. מהחיים המודעים

תודעה אשר שוקעת אל תוך מעמקים חשוכים כאשר האדם  אותהזוהי . מתוך מעיינות מסתוריים ונסתרים

עורר שוב ושוב את החיים מתוך מצב של מה שמ, חושי-עבור מדע העל .נרדם ועולה שוב עם התעוררותו

 .אסטרלי גוףאפשר לכנותו . תודעה הוא האיבר השלישי של הישות האנושית-חוסר

אלא , על צורתו באמצעות החומרים והכוחות המינרליים שיש בויכול לשמור אינו כפי שהגוף הפיסי 

יות מוארים בכוחות עצמם באור כך גם כוחות הגוף האתרי אינם יכולים לה, צריך להיות חדור בגוף אתרי

ביכולתנו גם לומר שהוא , או –הגוף האתרי היה צריך להיות במצב תמידי של שינה , בהיותו לבד .התודעה

. ידי גוף אסטרלי-מואר על, גוף אתרי שהינו ער. היה יכול להחזיק בגוף הפיסי רק צורה צמחית של חיים

, חושית-עבור התבוננות על, ברם. נעלמת עם ההירדמותהשפעת הגוף האסטרלי , עבור התבוננות חיצונית

התבוננות חושית , למעשה. שעתה הוא נראה נפרד מהגוף האתרי או מורם ממנואלא , הגוף האסטרלי נשאר

 .במהלך השינה קיימותעולם הגלוי לעין ואלה אינן אלא רק בהשפעותיו ב, לי עצמולא בגוף האסטר, עוסקת

ביחס לגוף , באותו מובן. ם המינרלים וגוף אתרי במשותף עם הצמחיםלאדם יש גוף פיסי במשותף ע

מי שאינו שופט . הצמח נמצא במצב תמידי של שינה. חיים-האסטרלי הוא בעל טבע דומה לזה של בעלי

חיים -ולייחס גם לצמחים סוג של תודעה כמו זו שיש לבעלי יכול לטעות בקלות, באופן מדויק עניינים אלה

אדם עשוי . רק כאשר מושג התודעה שיש לאדם אינו מדויק תיתכןטעות זו , אך. שלהם ותערולאדם במצב ה

הוא  .חיים היה עושה-בדיוק כפי שבעל, יבצע תנועות, בהיותו חשוף לגירוי חיצוני, לטעון שגם הצמח

 פועליםים מסוימים את עליהם כאשר דברים חיצוני מקפליםשלמשל , של צמחים רבים' רגישות'יתייחס ל

 הוא טמון. יש תגובה מסוימת לפעולה נתונהקריטריון התודעה אינו טמון בעובדה שלישות , אבל. עליהם

אנו יכולים לדבר על , אחרת. לתגובה גרידא נוסף ומעבר, פנימית וזהו גורם חדש בכך שלישות יש התנסות

בהשפעת , למשל, תודעה קיימת רק כאשר. חתיכת ברזל מתפשטת תחת ההשפעה של חוםתודעה גם כאשר 

 . הישות חווה כאב בפנימיותה, חום

איבר שאין לו כל מכנה משותף עם העולם  הינו, חושי מייחס לאדם-האיבר הרביעי שהמדע העל

או  –ר הבריאה אותו מכל היצורים ומציין אותו כנזאיבר רביעי זה הוא שמבדיל , אכן. הגלוי לעין שמסביבו

בהצביעו  האדםחושי מגיע למושג של איבר רביעי זה של -העל המדע. האדםמשתייך אותה ממלכה שאליה 

 .ערותת שיש לנו אפילו בחיי היועל הבחנה יסודית בין סוגי ההתנסו
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הוא נמצא מצד אחד בין ההתנסויות , ערותהאדם מבחין בכך שבמצב של מיד כאשר  ההבדל מתברר

הדבר מופיע . ליהן לא ניתן לומר זאתבעוד שמצד שני יש לו גם התנסויות שע, להופיע ולהיעלם ותמוכרחה

. החיים-בצורה ברורה מאוד כאשר אנו משווים את ההתנסויות המודעות של האדם לאלו של בעל

הוא נעשה , תחת ההשפעות של חום וקור. החיים חווה את השפעות העולם החיצוני בסדירות רבה-בעל

המתנהלים באופן סדיר , לתהליכים גופנייםוהחוויה שלו הכרוכה בצמא וברעב נתונה , מודע לכאב או הנאה

ביכולתו לפתח משאלות ותשוקות המתעלות מעל . חיי האדם אינם מתמצים בהתנסויות מסוג זה. ותקופתי

היינו יכולים תמיד , אילו רק יכולנו לעקוב אחר הנושא רחוק מספיק, החיים-עבור בעל. לכל הדברים הללו

אין הדבר , עם האדם. הגורם המדויק לכל פעולה או תחושה נתונהאת  –בתוך הגוף או מחוצה לו  –לציין 

בין אם בגוף ובין אם  –הוא יכול ליצור משאלות ותשוקות שמקורן אינו קיים בשום גורם חיצוני . כך

חושי מכיר -אותו מדע העל, להיות מיוחס למקור מיוחד מוכרח, כל דבר המשתייך לתחום זה. מחוצה לו

 .כאיבר הרביעי של הישות האנושית 'אני'אפשר לציין את ה, לכן. דםאו האגו של הא 'אני'כ

מופיעות בו היו , אתחושות של רעב או צמ, הנאה וכאב, אילו הגוף האסטרלי היה נשאר לבדו

לא התמידי . התחושה שיש משהו תמידי בכל הדברים האלה –אך דבר אחד לא היה מופיע לעולם , ונעלמות

.'אני'מכונה כאן , נסות מודעת של התמידיאלא הדבר שיש לו הת, עצמו
9
למשהו תמידי ונצחי עם המודעות  

העובדה שיצור . של עצמיות פנימית מתחילה לעלות' אני'תחושת ה, בזרימה המשתנה של התנסויות פנימיות

בכל הזדמנות חדשה שבה הגורמים לרעב . 'אני'אינה יכולה להעניק לו תחושה של , למשל, חווה רעב

. שהגורמים לרעב מופיעים כל פעם מחדש מפניהיצור מתנפל על מזונו פשוט . מופיע רעב ,מורגשים

אלא כאשר , לרעבידי הגורמים המחודשים -מופיעה כאשר היצור לא רק מונע לאכול מזון על' אני'תחושת ה

אין זו רק תחושת הרעב , כאן. תחושת סיפוק קודמת מעוררת תחושת הנאה והתודעה של ההנאה נשמרה

 .שמספקת את הדחף, הקודמתאלא תחושת הסיפוק , הנוכחית

הגוף האתרי שוקע אל תוך ; ידי הגוף האתרי-עלעוד הגוף הפיסי מתפורר כאשר הוא לא מוחזק 

הגוף האסטרלי היה מאפשר שוב , באותו אופן. ידי הגוף האסטרלי-מואר על אינותודעה כאשר הוא -חוסר

השכחה היא עבור . היה שומר את העבר ונושא אותו אל ההווה 'אני'ושוב לעבר לשקוע בשכחה אלמלא ה

אנו יכולים לבטא זאת , או. הגוף האסטרלי מה שהמוות מהווה עבור הגוף הפיסי והשינה עבור הגוף האתרי

 .'אני'לתואם  הזיכרון-לגוף האסטרלי ותואמת  התודעה, תואמים לגוף האתרי החיים: כך

טבעי לחשוב על זיכרון . תודעה לצמחיםהחיים מאשר בייחוס -עליזיכרון לבהקל יותר לשגות בייחוס 

אלא , במציאות הזיהוי תלוי לא בזיכרון, עם זאת. אותו לא ראה אולי זמן רב, כאשר כלב מזהה את אדונו

בכל פעם . הנאה לכלב כאשר הוא נוכח עמו אשר מסבה, ה נובעת מישותו של האדוןהמשיכ. במשהו אחר

                                                      
9

 .הבנות בתחום זה-אי תופענהעלינו ליצור את מושגינו בדיוק רב כדי שלא  
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הזיכרון קיים לא כאשר ישות חשה את חוויות . הרי שגם הנאת הכלב מתחדשת, שהאדון מופיע מחדש

עדיין אפשר לשגות בייחוס זיכרון , גם כאשר זה כך .אלא רק כאשר היא שומרת את אלה מהעבר, ההווה

מן ההכרח שהוא שומר על , ו עוזב אותוהיות שהכלב חש צער כאשר אדונ, עןיהיה מי שיט, כמובן. לכלב

נוכחותו של האדון הפכה לצורך עבור , בכך שהוא חי עמו. זו שגויהמסקנה גם , ברם. ון ממנואיזשהו זיכר

, אם איננו מוכנים לעשות הבחנות ברורות מסוג זה. הוא חש את היעדרותו כפי שהוא חש רעב; הכלב

 .האמיתיים של החיים תישאר פגומה הקשריםהתובנה על 

החיים קיים -האם אצל בעלהשגה שאיננו יכולים לדעת לתפיסות מוטעות שכיחות עשויות אף להוביל 

מי שיכול להתבונן באופן . ומנתמי-קושי זה נובע מהתבוננות לא. או לא קיים משהו הדומה לזיכרון האנושי

יבחין בהבדל יסודי בין התנהגות , חיים מתנהג בקשר כולו של חוויותיו-רגיש באמת בדרך שבה בעל

קיומו של זיכרון -החיים מרמזת על אי-וא ייווכח לדעת שהתנהגות בעלה. החיים והתנהגות האדם-בעל

חושי מודע לו -מה שהרואה העל ,בנושאים אלה, אך; דבר זה ברור מיד, חושית-לתפיסה העל. כלשהו בו

חדירת התפיסה החושית באמצעות לחושית והתפיסה בתחום ה בהשפעותיויכול להיות מובן , באופן ישיר

 . חשיבה בהירה

שיטה שאין ביכולתו ליישם באופן  –נאמר שהאדם מודע לזיכרונו דרך הסתכלות בחייו הפנימיים אם 

אך אין הוא , האדם מודע לכושר הזיכרון שלו, כמובן. קשההרי שאנו עושים טעות  –החיים -על בעל ברור

רים לדב ביחסהוא מפיק אותה ממה שהוא חווה . עצמית-להפיק ידיעה זו רק מתוך התבוננותיכול 

אדם אחרים וגם עם -עם בני, את הסוג הזה של התנסות יש לו עם עצמו. ולמאורעות של העולם החיצוני

על קיום הזיכרון פשוט על סמך  שיפוט יוצריםזוהי אשליה לחשוב שאנו . בדיוק באותה דרך, חיים-בעלי

גם , שיפוט עליו נרכשה; הכוח המונח ביסוד הזיכרון יכול אכן להיקרא פנימי. כוח ההתבוננות הפנימית

. ידי התבוננות בסדרה כולה של החיים ורציפותם-על –מבחני העולם החיצוני דרך , ביחס לישות העצמית

, בנושאים אלה. החיים לא פחות מאשר במקרה שלנו עצמנו-על כך ביכולתנו ליצור שיפוט במקרה של בעל

תפיסות המבוססות על התבוננות שגויה  –ת מדויקו-זמננו סובלת מאוד מתפיסות גסות ולא-הפסיכולוגיה בת

 .ולכן גם מטעה מאוד

. ושינה עבור הגוף האסטרלי ערותמשמעותן של היא כמו ' אני'שכחה עבור הההיזכרות והמשמעות 

כך השכחה פורשת מסך מעל להתנסויות , כפי שהשינה נותנת לדאגות ולצרות היום להיעלם אל תוך האינות

, החיים שמוצו-את כוחות וכפי שהשינה נחוצה כדי לרענן. עברהן חקת חלק מהעצובות של החיים ובכך מו

לפגוש התנסויות חדשות באופן פתוח  ברצונואם , האדם למחוק מהזיכרון חלקים מסוימים מעברומוכרח כך 

. שבו למשל על הדרך שבה אנו לומדים לכתוביח. מעצם השכחה הוא רוכש כוח לתפיסת החדש. וחופשי

רק כושר הכתיבה . נשכחים לאחר מכן, להתנסות בהם בעודו לומד לכתוב מוכרחם שילד הפרטים הרבי
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היה עולה בנפשו זיכרון , משהו כיצד יכול היה אדם להצליח לכתוב אם בכל פעם שהיה ניגש לכתוב. נשאר

 !כל ההתנסויות שהיו לו כילד במהלך שיעורי הכתיבה שלו

כאשר אדם תופס  נו אותו בצורתו הפשוטה ביותריש ל. הזיכרון מופיע ברמות ושלבים שונים

היה זה בזמן קליטת . הוא עדיין מסוגל להעלות תמונה שלו בעיני רוחו, אובייקט ובהפנותו מבטו ממנו

הגוף . שלו' אני'אז התרחש תהליך בין גופו האסטרלי וה. האובייקט שהוא יצר את התמונה המנטלית

אך מודעות זו של האובייקט לא הייתה . בייקט אל תודעתושל האו הרושם החיצוניהאסטרלי הביא את 

 .קלט את המודעות הזאת אל תוכו והפכה לשלו' אני'אלמלא ה, נמשכת יותר מאשר היא הייתה למעשה לפניו

אנו כל עוד ' האסטרלי הגוף'אנו מדברים על . 'נפש'-ו' גוף'חושי מבדיל בין -המדע העל, בנקודה זו

את מה שמעניק לידיעה ' נפש'בשעה שאנו מכנים , ה או המודעות לאובייקט קייםמבינים כיצד נוצרת הידיע

מכאן יתברר גם כמה קרוב הקשר של הגוף האסטרלי לאותו חלק של הנפש המעניק תמידות . תמידות

, לפיכך. כדי ליצור איבר אחד של הישות האנושית –הם אפילו עשויים להתאחד , במובן מסוים. לידיעה

אנו יכולים לכנות את , אם אנו חפצים בתיאור מדויק יותר, או. כגוף אסטרלייחס אליהם יחד אפשר גם להתי

, עד כמה שהיא מאוחדת עם הגוף האסטרלי, ואת הנפש הנפש-גוף, הגוף האסטרלי של האדם

 .תחושתית-נפש

נכסו עולה לשלב גבוה יותר של הוויה כאשר הוא מכוון את פעילותו אל מה שהוא קלט והפך ל' אני'ה

הוא משתחרר במידה הולכת וגוברת , בפעילות זו. לאובייקטים חיצונייםידי כך שהוא נעשה מודע -על

ייך תשמ וילאש, של הנפשהחלק את . כדי לפעול בתחומה שלה, מהאובייקטים החיצוניים של התרשמות

 . שכלית-נפשאו  אינטלקטואלית-נפש לכנותאפשר , כושר זה

שהן פועלות עם מה שנקלט דרך רשמי האובייקטים  השכלית-והן לנפשהתחושתית -אופייני הן לנפש

מתמסרת לדברים כולה הנפש , כאן. ידי החושים ועם מה שהזיכרון שומר מרשמים אלה-הנתפסים על

, אך. גם נקלט במקורו מבחוץ –אפילו מה שהיא הפכה לקניינה שלה באמצעות הזיכרון , כי. שמחוצה לה

חושית יכולה -תפיסה על. שכלית-תחושתית ונפש-הנפש אינה רק נפש; לכל זההיא מסוגלת להתעלות מעל 

הלכת צריך רק -שאת משמעותה מרחיקת, ידי ציון עובדה פשוטה-ליצור אידיאה של כושר נעלה זה על

. האחריםהכינויים אחד השונה במהותו מכל  כינויישנו  ,העובדה שבתחום כולו של השפה –להעריך נכונה 

, לעומת זאת. שלהם הוא שייך אדםידי כל אדם לעצם או -אחר יכול להינתן עלכינוי כל . 'אני'הכינוי זהו 

לעולם ' אני'הכינוי . זה בכינוי ומכנה את עצמ האדםיש משמעות רק כאשר , אדםשל  וכתיאור', אני' לכינוי

' אני'הנני . "זה יכינורק על עצמו יכול כל אדם ליישם . לאדם מבחוץ כמתאר אותו עצמואינו יכול להגיע 

 ."עבורי' אתה'וכל אדם אחר הוא ' אתה'כל אדם אחר אני  כלפי; עצמיגבי רק ל

תלויה בכל הדברים -בלתי' אני'הישות האמיתית של ה. ביטוי חיצוני של אמת משמעותית מאודזהו 

אופן מודע אותן דתות ששמרו ב, לפיכך. אין עצם או אדם היכול לכנותו בשמו, החיצוניים ומעצם סיבה זו
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אלה הדברים , כי. כשמו של האל שאין לבטאו' אני'דיברו על ה, חושית-על הקשר שלהן לחכמה העל

זהו . בו דנים כאןש שיש לו גישה לאותו חלק של הנפש האנושיתדבר חיצוני  אין. שבכוונתם לציין

האל . "כמו הנפש שאליו הכניסה אינה אפשרית למעט ישות מאותו סוג ומהות, של הנפש' הקודשים-קודש'

התחושתית -כפי שהנפש." 'אני'הוא הדובר כאשר הנפש תופסת ומכירה את עצמה כ –השוכן באדם 

כאשר הנפש קולטת את , כך איבר שלישי של הנפש משתקע באלוהי, השכלית חיות בעולם החיצוני-והנפש

 .המהות והטבע שלה עצמה

האנושי והאל אחד ' אני'מישהו היה טוען שה כאילו – מובן-לאבקלות רבה אפשר להיות , בנקודה זאת

כאשר . אלג ובעל אותה מהות כמו של אותו סומאלא רק שהוא , הוא אל' אני'לא נאמר שה, יחד עם זאת .הם

שטיפת האם בכך אנו אומרים , כמו הים עצמואותה מהות או חומר מהיא מהים אנו אומרים שטיפת מים 

לאלוהי הוא כמו יחס טיפת המים ' אני'יחס ה: יכולים להציגה כךאנו , שתמש בהשוואהנאם ? הים היא הים

 .משום שההוויה היסודית ביותר שלו מקורה באלוהי כוהאדם יכול למצוא את האלוהי בתו. לים

כפי שדרך , לידיעה פנימית ומודעות עצמית –האדם אל האיבר השלישי של נפשו מגיע , בדרך זו

מדע הנסתר מכנה איבר שלישי זה של , לפיכך. על העולם החיצוניות הגוף האסטרלי הוא רוכש ידיעה ומודע

: מדע הנסתר רואה את הנפש כמורכבת משלושה איברים, כך. רוחית-נפשאו  התודעה-נפש, הנפש

, גוף פיסי: בדיוק כפי שהטבע הגופני מורכב משלושה איברים; התודעה-שכלית ונפש-נפש, תחושתית-נפש

 .גוף אתרי וגוף אסטרלי

מעוררות שוב קשיים בחיפוש , כמו אלה שכבר נדונו ביחס לזיכרון, יות בהתבוננות פסיכולוגיתטעו

יכולים להתפרש על ידם בקלות , אדם חושבים שהם רואים-דברים רבים שבני. 'אני'אחר תובנה על טבע ה

עם , למשל, זהו המקרה. בה בשעה שלאמיתו של דבר היא משמשת רק לאישורם, כסתירה למה שנאמר כאן

ון אומר פ, "קודם כל". קווי היסוד של הפסיכולוגיהבספרו  11' הערותיו של אדוארד פון הרטמן בעמ

תוצר מאוחר באופן יחסי  מהוויםהגוף -שמות. 'אני'עתיקה יותר מהמילה עצמית -תודעה", הרטמן

צר לשמו המלא מהווה תחליף ק' אני'המילה . רק ערך של קיצורהשפה וערכם ביחס לשפה הוא באבולוציית 

אצל . אין זה משנה באיזה שם אחרים מכנים אותו, שכל דובר מחיל על עצמו, עם מוזרות זו –של הדובר 

אפילו בלי הקשר , התודעה העצמית עשויה להתפתח לדרגה גבוהה, חיים ואצל חירשים ואילמים-בעלי

', אני'השימוש במילה  התודעה של השם המלא עשויה להחליף לגמרי את, כן-כמו. מלאההראשוני לשם 

 'אני'יב המילה הקטנה בדה זו תספיק כדי להסיר את ההילה המאגית הקיימת סבוההכרה בע. הוא חסרכאשר 

היא מקבלת את תוכנה אך ; העצמית-אינה תורמת דבר למושג התודעההמילה . כך-אדם רבים כל-עבור בני

 ."ורק מתוך מושג זה

לא ' אני'בהחלט יכולים להסכים שסביב המילה הקטנה  אנו. כזושמבט -אל לנו לחלוק על נקודת

. רק לטשטש את התפיסה המחשבתית של האמת, ככלות הכול, הייתה יכולהש –צריכה להיות הילה מאגית 
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שהמהות והטבע הממשיים . הכינוי שלה, ידי הדרך שבה התפתחה המילה-נקבעת על אינהמהות העניין , אך

הנקודה , יתר על כן. זוהי בדיוק הנקודה –" 'אני'יותר מאשר המילה  עתיקה"העצמית -בתודעה' אני'של ה

כדי לבטא את מה שהוא מתנסה בו ביחס לעולם , עם תכונותיה הייחודיות, היא שהאדם זקוק למילה זו

ידי כך שמראים כיצד המילה -טבע המשולש לא מובהר על. החיים-החיצוני בדרך שונה מזו של בעל

ידי דבר כלשהו שאנו עשויים -יכול להיקבע על אינואו האגו ' אני'טבע ה, מידה באותה. התפתחה' משולש'

 .עלה משימושים אחרים במילים באבולוציה של השפה' אני'לדעת ביחס לדרך שבה השימוש במילה 

בעוד שבפעילות תחושתית ושכלית , שכן. 'אני'הטבע הממשי של המתחיל להתגלות  התודעה-בנפש

התודעה יכולה -נפש, לפיכך. תודעה היא אוחזת בישותה שלה-הרי שכנפש, אחריםמתמסרת הנפש לדברים 

התמונות המנטליות והדימויים של אובייקטים . מסוימת פנימיתרק באמצעות פעילות ' אני'לתפוס את ה

הם ממשיכים לפעול מהדחף , באינטלקט; עתם והיעלמותם של אובייקטים אלהחיצוניים נוצרים עם הופ

כדי . הוא אינו יכול להתמסר עוד באופן סביל לדברים אחרים, יתפוס את עצמו' אני'די שהכ, אך. שלהם

מתוך  –באמצעות פעילות פנימית  –עליו לעורר אותו תחילה , להיות מודע לעצם מהותו והווייתו שלו

. צמוע' אני'מתחילה פעילות פנימית של ה –עצמית -עם התבוננות – 'אני'עם תפיסת ה. מעמקי ישותו שלו

יש משמעות שונה מיסודה עבור האדם מתוך התבוננות  התודעה-בנפש' אני'לתפיסת ה, באמצעות פעילות זו

 .במה שמגיע אליו דרך שלושת האיברים הגופניים ושני האיברים האחרים של הנפש

בגוף , ברם. התודעה הוא אכן אותו כוח המגלה את עצמו ברחבי העולם-בנפש 'אני'שמגלה את ההכוח 

. אלא מתגלה בהדרגה בפעולותיו, הוא אינו מתגלה באופן ישיר, איברים הנמוכים יותר של הנפשוב

עד לתוכנה של , שלב אחר שלב, הוא עולה, משם; ההתגלות הנמוכה ביותר שלו היא דרך הגוף הפיסי

. נושרת, גלוי מכוסה-אחת העטיפות שבהן הלא, בטיפוס שעם כל שלבאנו יכולים לומר . השכלית-הנפש

גלוי במהותו שלו נכנס חשוף אל תוך המקדש הפנימי ביותר של -הלא, התודעה-בהתנסות ובתוכן של נפש

, יחד עם זאת. כל-יש להודות שהוא מציג את עצמו כטיפה בלבד מים המהות הרוחית החובקת. הנפש

ה אותה ידי כך שיגל-עליו לדעת אותה על. האדם לתפוס תחילה את המהות הרוחית מוכרח ,בנקודה זו

 .הוא יוכל למצאה בכל ההתגלויות האחרות, אז; בתוכו

, כך. רוחהתודעה הוא מה שמדע הנסתר מכנה -בדרך זו כמו טיפה אל תוך נפשמה שחודר 

כדי . התודעה קשורה לרוח האוניברסלית שהינה הממשות הנסתרת שבתוך כל הדברים הגלויים לעין-נפש

עליו לעשות זאת באותה דרך שבה , יות האחרות של העולםשהאדם יתפוס את הרוח הנסתרת בכל ההתגלו

לעין את אותה פעילות  עליו להחיל על העולם הגלוי. וחיתהנפש הר –התודעה -בנפש' אני'הוא תופס את ה

הוא מתפתח אל שלבים עילאיים יותר של  ידי כך-על. בתוך עצמו' אני'הובילה אותו לתפיסת הר שא

 .איברי הנפש הוא מוסיף עתה משהו חדשללאיברים הגופניים ו. הווייתו
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השלב הראשון לאורך נתיב זה כרוך בכיבוש כל הנסתר באיברים הנמוכים יותר של נפשו והפיכתו 

המשאבים הפנימיים ביותר של תוך מידי כך שהוא עובד על נפשו -הוא מגשים זאת על. לקניינו של האדם

בעבודה זו כאשר אנו משווים אדם שעדיין נכנע יש לנו תמונה חיה של הדרך שבה האדם עסוק  .'אני'ה

הראשון מתפתח והופך לשני בכך שהוא . נפש-לאידיאליסט אציללתשוקות נמוכות והנאות המכונות חושיות 

מעדן , על נפשו שלו' אני'הוא פועל מתוך ה, בעשותו זאת. נסוג מנטיות נמוכות ופונה לנטיות עילאיות יותר

 .הופך לאדון חיי הנפש' אני'ה. יהאותה ומבצע בה ספיריטואליזצ

עצמו יהיה ' אני'פש בלי שהנה לאיכולות לגשת  אינןתהליך זה יכול להימשך עד שתשוקות או הנאות 

כפי שהייתה עד כה ', אני'הנפש בכללותה הופכת להתגלות של ה, ובדרך זו. אפשר את כניסתןהכוח שי

כל השאיפות והמאמצים הרוחיים של של , ולהכ החברה האנושיתזוהי המשמעות של . התודעה לבדה-נפש

 –כל אדם החי בתקופה זו עסוק בעבודה עצומה זו . לשליט' אני'ישנו מאמץ מתמיד להפיכת ה. המין האנושי

 .ובין אם הוא מודע לעובדה זו ובין אם לא

ם האדם איברים חדשימפתח , באמצעותה. מובילה לרמות גבוהות יותר של ההוויה האנושיתעבודה זו 

לא רק על הנפש לבדה , יתר על כן. מאחורי מה שגלוי בו –גלויים -בהיותם עדיין לא –הנמצאים , של ישותו

עד שמתוך הגלוי שבתוך הנפש עולה , 'אני'ידי כך שהוא עובד עליה מתוך ה-שהאדם יכול לרכוש שליטה על

' אני'ה, בעשותו זאת. אסטרליבהחילו אותה על הגוף ה, הוא יכול להרחיב עוד את העבודה הזאת. גלוי-הלא

הגוף האסטרלי הנשלט ועובר את , כך. בהתאחדו עם הווייתו הנסתרת, רוכש שליטה על הגוף האסטרלי

.העצמיות-רוח אפשר לכנות ',אני'ידי ה-טרנספורמציה על
10
העצמיות יש לנו איבר עילאי יותר -ברוח, לכן 

ממשיך  שהאדםומתגלה יותר ויותר ככל  –ל באופן נבטי כביכו –איבר שכבר נוכח בו , האדם טבעשל 

 .לעבוד על עצמו

ידי חדירה אל תוך הכוחות הנסתרים המונחים -כפי שהאדם רוכש שליטה על גופו האסטרלי על

העבודה על הגוף האתרי , ברם. כך במהלך האבולוציה הוא רוכש שליטה גם על הגוף האתרי, ביסודו

הנסתר בגוף האסטרלי קיים ; האתרי אפוף מאחורי עטיפה כפולהכי מה שנסתר בגוף . נמרצת ומייגעת יותר

ידי כך שנשים לב -אנו יכולים לקבל מושג על ההבדל בעבודה על שני הגופים על. תחת עטיפה אחת בלבד

. פועל על הנפש' אני'חישבו על התכונות אשר מפותחות כאשר ה. לשינויים המתרחשים באדם במהלך חייו

. אדם צריך רק להסתכל לאחור על תקופת ילדותו! השמחות והייסורים, שוקותכמה משתנים ההנאות והת

ומהם הדברים שהוא לא למד והוסיף לכשרים שהיו לו ? גרמו לו כאבמהם הדברים שהוא נהנה מהם או 

הגוף , כי. רכש שליטה על הגוף האסטרלי' אני'דרך שבה השינויים אלה הם רק ביטוי ל? לדותובתקופת י

                                                      
10

 .המוזכר בחכמת המזרח מאנאסמונח זה זהה למונח  
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הקטן שבו תכונות מסוימות אחרות  לשיעורהשוו זאת , ועתה. שמחה וסבל, א הנאה וכאבהאסטרלי נוש

אדם שכילד היו לו התפרצויות . המאפיינים העמוקים יותר של אופיו, המזג שלו, למשל :ישתנו במהלך הזמן

שהוגים  זוהי אכן עובדה ברורה מאוד. מאוחר יותר בחייו ,יראה לעתים קרובות סימנים של מזג אלים, זעם

הם מניחים שהאופי הוא משהו . אופיו הבסיסי של אדםלשלול לגמרי את האפשרות לשינוי  מסוימים נוטים

שיפוט כזה מתבסס על , ברם. שוניםבכיוונים  להתפתחאם כי הוא יכול , החייםשנשאר קבוע לאורך 

להשתנות  יםיכולאדם בעל תפיסה רגישה ייווכח לדעת שגם אופיו ומזגו של אדם . התבוננות לקויה

ששני סוגי השינוי מתייחסים זה אנו אפילו יכולים לומר . אם כי השינוי איטי יחסית, שלו' אני'השפעת הב

 .בשעוןהדקות -מחוגאל תנועת השעות -מחוגתנועת אל זה כמו 

. הכוחות המשפיעים על שינויים אלה באופי ובמזג משתייכים לתחום הנסתר של הגוף האתרי, עתה

הפריה הצמיחה ותזונה ואלה המשרתים את תהליך כוחות  –לכוחות השולטים בממלכת החיים  הם דומים

 .יוצגו באור הנכון בהמשך הספר הזהדברים אלה . יהיוהרב

לשמחה או , אינו פועל על הגוף האסטרלי כאשר האדם מתמסר אך ורק להנאות או לייסורים' אני'ה

מתפשטת אל הגוף האתרי ' אני'עבודת ה, בדרך זו. נוינטיות אלה עוברות שיכאשר אלא דווקא ; לכאב

בין אם , וגם על טרנספורמציה זו כל אדם פועל. המזג וכן הלאה, כאשר הוא נרתם לשינוי תכונות האופי

כאשר . הדחפים הפועלים בצורה חזקה ביותר בכיוון זה הם אלה של הדת. הוא מודע לכך ובין אם לאו

המגיע אל הגוף האתרי הרי שהן פועלות בתוכו ככוח , בפני השפעות אלה פותח את עצמו שוב ושוב' אני'ה

, דחפים חלשים אלה. לשינוי בגוף האסטרליגורמים יותר של החיים  החלשים שהדחפיםכפי , ומשנות אותו

נתונים להשתנויות , דרך עידון רגשותיו וכן הלאה, דרך התבוננות מחשבתית, המגיעים אל האדם דרך לימוד

 נמזגיםהם . הרגש והרצון שלו, מטביעים משהו אחיד על כל החשיבה, לעומת זאת, רגשות הדתייםה; רבות

, אדם חושב ומרגיש דבר אחד היום. 'אחד'אור , ור אור משותףכאילו היו מק, חיי הנפש בכללותם אל תוך

הדת רך חיי ד, אדם המודע, אך. נסיבות רבות ומגוונות מעוררות את מחשבותיו ורגשותיו. דבר אחר מחר

יפנה אל אותו רגש יסודי את מחשבותיו , למשהו המתקיים יותר מכל השינויים, לא חשוב מאיזה סוגו שלו

 –לאמונה הדתית של האדם יש השפעה חודרת על חיי הנפש שלו , כך. ורגשותיו היום ואת התנסויותיו מחר

הוא רוכש את הכוח , ידי כך-לע. השפעה ההולכת וגדלה עם הזמן דרך הריטואל הקבוע החוזר על עצמו

כאשר האדם חודר עם מחשבה . משפיעה האמנות האמיתית על הישות האנושית, כך. לפעול על הגוף האתרי

אל תוך המקורות הרוחיים המונחים , הצבע או הצליל של יצירת אמנות, דרך הצורה החיצונית, ורגש

אם נביא את המחשבה הזאת אל . וף האתרימקבל אכן מגיעים אל הג' אני'הרי שהאימפולסים שה, ביסודם

 .נוכל לרכוש איזשהו מושג על המשמעות העצומה של האמנות עבור האבולוציה האנושית, סופה

בחיי אדם ישנן השפעות . לפעול על הגוף האתרי' אני'מהתמריצים המאפשרים להצבענו על חלק , כך

מאלה אפשר כבר לראות שבאדם , ברם. אם כי כלפי חוץ הן פחות ברורות מאלה שהוזכרו כאן, אחרות
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זהו האיבר השני . 'אני'ידי ה-מפותח בהדרגה על, ששוב, של הטבע האנושי, בהיותו נסתר, איבר נוסף שוכן

.החיים-רוחשל הישות הרוחית של האדם ואפשר לכנותו 
11
החיים נכון והולם משום שפועלים -המונח רוח 

של האדם עדיין אינו פעיל ' אני'ה, חיים-הם מתגלים כגוףהיכן ש. החיים-בו אותם כוחות הפועלים בגוף

 .הם חדורים לפני ולפנים בפעילותו, חיים-כאשר הם באים לידי ביטוי כרוח; בהם

הם , הטיהור והעידון של רגשותיו ושל התגלויות הרצון שלו, ההתפתחות האינטלקטואלית של האדם

, הדתיות וכן התנסויות אחרות שהחיים מספקים יוותהתנסוי. העצמיות-האמצעי לשינוי הגוף האסטרלי לרוח

כל זה מתרחש פחות או יותר , במהלך הרגיל של החיים. החיים-נחקקות בגופו האתרי והופכות אותו לרוח

, שמוצגים לישותוההתקדשות כרוכה בכך . קיים מה שמכונה התקדשות האדם, לעומת זאת. מודע-באופן לא

העצמיות -עמם הוא יוכל לטפל בתודעה מלאה בעבודה זו על רוחהאמצעים ש, חושית-דרך ידיעה על

גם , הנקודה הייתה להראות שבנוסף לנפש ולגוף, לעת עתה. על כך ידובר בפרקים הבאים. החיים-ורוח

גם דבר זה יתבהר . הרוח משתייכת לנצחי שבאדם, בניגוד לגוף הארעי. הרוח נמצאת בפעולה באדם

 .בהמשך הספר

היא מתפשטת גם עד . מתמצה בעבודה על הגוף האתרי והגוף האסטרלי אינה' ניא'פעילות ה, עתה

 ,כי. אדם מסמיק או מחוויר, למשל, כאשר, על הגוף הפיסי' אני'אנו רואים רמז קל על השפעת ה. פיסיל

אם דרך הפעילות והיוזמה של , עתה. הוא הכוח המניע היסודי של תהליך המתרחש בגוף הפיסי' אני'ה

יפעל בהרמוניה עם הכוחות הנסתרים ' אני'הרי שה, השפעתו על הגוף הפיסי עוברת שינויים יסודיים', אני'ה

אפשר , אז. הוא יתאחד עם אותם כוחות היוצרים את התהליכים הפיסיים בגופו, למעשה. של הגוף הפיסי

אין להניח . אמירה זואין לשגות בהבנת , אך. עצמו פועל על הגוף הפיסי כדי לבצע בו שינויים' אני'לומר שה

. מה שמופיע כחומר גס בגוף הפיסי הוא רק מה שמתגלה בו ,כי. חומר גס מתבצעת עלשהעבודה הזאת 

איננו מדברים על  ,כאן. מסוג רוחיהינם ואלה , שוכנים הכוחות הנסתרים של הווייתו, מאחורי התגלות זו

להם עבודה על הכוחות הסמויים  –ית אלא על עבודה רוח, עבודה על ההופעה החומרית של הגוף הפיסי

להפוך מודע , לכל היותר, האדם יכול, בחיים הרגילים. נתונות ההתהוות וההתנוונות של הגוף הפיסי

הוא נוטל על עצמו באופן בהירות מלאה מושגת רק כאשר . על הגוף הפיסי' אני'במעומעם לעבודה זו של ה

אפשר . אז מתגלה שבאדם ישנו איבר רוחי שלישי. זאתאת העבודה ה, תחת השפעת הידיעה הרוחית, מודע

.הרוח-אדם, בניגוד לאדם הפיסי, לכנותו
12
 

כאיבר מופיע אפשר בקלות להיות מובל לידי הטעיה מעצם העובדה שהפיסי , הרוח-לאדםביחס 

יש קושי בתפיסה שהעבודה על הגוף הפיסי צריכה להגיע לשיא באיבר הנעלה . הנמוך ביותר של האדם

                                                      
11

 .בהקשר לחכמת המזרח בודהיזהה למה שמכונה  
12

 .מאאטהוא מכונה , בחכמת המזרח 
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, הרוח הפעילה בו, איברית-מעצם הסיבה שהגוף הפיסי מסתיר עטיפה תלת, אבל. ר של טבע האדםביות

 .עם רוח נסתרת זו' אני'הצורה הנעלה ביותר של פעילות אנושית נחוצה כדי לאחד את ה

אלה שהינם בעלי טבע גופני . האדם מופיע כישות המורכבת מאיברים ספורים, לאור מדע הנסתר, כך

השכלית -הנפש, התחושתית-הנפש: אלה של הנפש הם. הגוף האתרי והגוף האסטרלי, פיסיהגוף ה: הם

, העצמיות-רוח: יש לנו את האיברים הרוחיים, לבסוף. מקרין את אורו בנפש' אני'ה. התודעה-ונפש

 .הרוח-החיים ואדם-רוח

, טימיסטרלי מאוחדים באופן אינהתחושתית והגוף הא-אפשר לראות שהנפש, מההסברים דלעיל

התודעה עולה -בנפש, כי. העצמיות-התודעה ולרוח-הדבר נכון גם ביחס לנפש. צרם בהיבט אחד כוליותביו

את מבנה הישות , בלקחנו זאת בחשבון. כדי לקרון משם דרך כל האיברים של הטבע האנושי, אור הרוח

גם , באופן דומה; דהתחושתית כאיבר אח-אפשר להתייחס לגוף האסטרלי ולנפש: כךהאנושית אפשר לתאר 

היות שבמובן  –' אני'שיש לה חלק בטבע ההיות , השכלית-את הנפש, לבסוף. הרוח-התודעה ואדם-נפש

אנו , כך. אגואו  'אני'אפשר לכנות פשוט  –אם כי עדיין לא מודעת להווייתה הרוחית ', אני'ה היאמסוים 

 :מקבלים את שבעת האיברים הבאים של הישות האנושית

 גוף פיסי (5

 החיים-גוף אתרי או גוף (9

 גוף אסטרלי (1

 אגו', אני' (4

 העצמיות-רוח (1

 החיים-רוח (6

 הרוח-אדם (7

 

פי הספרה -סידור זה של הישות האנושית עלל, אפילו עבור אלה הרגילים למושגים מטריאליסטיים

אילו היו יכולים , פלות שלעתים קרובות מיוחסים להגי מעומעם ומבוסס על אמונות תי מאאופ לא היה שבע

אנו מדברים . שהם מניחים' המאגית'ט לעקוב אחר ההסברים הנמסרים כאן ולא להביא את המשמעות פשו

.או על שבעת הטונים של סולם הצלילים על שבעת צבעי הקשת
13
איננו מתייחסים אל שבעת האיברים של  

עה כפי שהאור מופיע בשב. המבט של התבוננות נעלה יותר-נקודתמלבד , מובן אחרבשום ישות האדם 

                                                      
13

 .תוך התייחסות לאוקטבה כחזרה על הטון היסודי 



 

45 

מופיע עם  –על היחידות והאחדות שלו  –כך גם הטבע האנושי , צבעים וסולם הצלילים בשבעה טונים

; פלהה מרמזת על איזשהו סוג של אמונה תהספרה שבע אינ ,בטון ובצבע. שבעת האיברים המתוארים כאן

.כך הדבר ביחס למבנה הישות האנושית
14
 

 

 

                                                      
14

נוספים מעבר ' צבעים'היות שישנם , הועלתה ההתנגדות שהספרה שבע אינה ישימה על צבעים, כאשר דבר זה הוזכר בהרצאה, במקרה אחד 
כי גם האדם מגיע אל מעבר ; עדיין תקפהההשוואה , אך גם כאשר לוקחים זאת בחשבון. אלא שהעין האנושית אינה יכולה לראותם, לאדום ולסגול

, עבור השיטות הקיימות של ראייה רוחית' נראות מבחינה רוחית-בלתי'אלא שהרחבות אלה . הרוח מצד שני-לגוף הפיסי מצד אחד ואל מעבר לאדם
חושית -י מסיקים שראייה עלהערה זו הייתה נחוצה כי בקלות רבה מד. נראים עבור העין הפיסית-כפי שהצבעים שמעבר לאדום ולסגול בלתי

הוא בשום מקרה לא ייתקל , אם אדם חודר באמת אל תוך מה שמתכוונים אליו כאן. אינם מדויקים מבחינה מדעית, והמושגים שהיא מובילה אליהם
ל קשר ישיר לא כאשר עובדות מדעיות מצוטטות באמצעות הדגמות ולא כאשר מצביעים ע –אין שום סתירה . עקביות עם מדע אמיתי-בחוסר

 .לתגליות של מדעי הטבע
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 3פרק 

 ינה ומוותש

 

של האדם בלי להתבונן במצב שבו הוא נמצא  ערותתוך מהותה של תודעת ה לחדור אל אפשרי-בלתי

אדם שאין בהם רגש -בני. פתירה בלי חקר תופעת המוות-בלתיתישאר גם חידת החיים  ,כך; בשעת השינה

עצם העובדה שהיא מדגישה מאוד את העובדות מחושית ימצאו קרקע פורה לספקנות -לחשיבות ההכרה העל

הגיוני לעמוד על כך -אין זה לא, כי .אנו יכולים להעריך את המניעים לסוג זה של ספקנות. של שינה ומוות

; יותר כך הוא יהיה יעיל ויצירתי, תמסר לחיים אלהישהאדם קיים כאן כדי לנהל חיים פעילים וככל שהוא 

לא להוביל ו ערך-לנבוע אך ורק מנטייה לחלימה חסרת היכול, בדברים כאלה כמו שינה ומוות ותהתעמקוה

 .שווא של התודעה-דמיונות מלבד למשהו אחר

לבריאות נפשית  כביטויכאלה ' שווא-דמיונות'אדם יכולים בקלות להתייחס לסירוב לשקוע ב-בני

בלי , טבעי מספיק עבור אלה החסרים חיוניות ומרץ, אלה משהו חולני' שווא-חלומות'ולראות בשאיפה ל

אמת ויש -זוהי רבע; יש בה שמץ של אמת. נתעלם מדעה זורק  נשגה אם. יכולת לבצע עבודה יצירתית

אמון אצל אלה הרואים -רק נעורר חוסר, בהעלאת טענות נגד דעה זו. הרבעים הנותרים להשלימה בשלושת

 .הנוספיםלשלושה כלל אבל אינם מודעים , היטב את הרבע האחד

פיק חולשה וסלידה מממשויות מוות הוא חולני רק אם הוא מהשינה והנסתר מאחורי חקר של מה ש

מדע 'שהיה מכונה יש להודות בכך שהרבה ממה , יתר על כן. הסתייגות בלידבר זה יכול להיאמר . החיים

המדע האמיתי של , אך. עוין לחיים, בריא-נושא חותם לא, בעבר או שואפים אליו היום תחת שם זה' הנסתר

 .בריא מסוג זה-חושי אינו מעלה דבר לא-העל

הרי שעבור הממשות המלאה של , היות שאדם אינו יכול להיות ער תמיד –. היא דווקא הבאה העובדה

הכשרים ; החיים ממשיכים בזמן השינה. חושי מספק-החיים הוא אינו יכול להסתדר בלי מה שהעל

ממה שהשינה  והתחדשותמפיקים כוחות , ערותשבאמצעותם אנו פועלים ומגשימים הישגים בתודעת 

 שדההעולם הממשי גדול יותר מאשר . הגלויהדבר גם עם מה שהאדם מסוגל להבחין בו בעולם  כך. מעניקה

מופרה ולקבל השלמה מכל  להיות לעין צריך תחום הגלויהידיעה שהאדם יכול לרכוש ב, לכן. זה התבוננות

, וצואת חידוש כוחותיו שמ, שוב ושוב, פיק מהשינהאדם שלא מ. נראה-מה שביכולתו לדעת על הבלתי

להוביל  מוכרחה, נסתריםהעולמות ה תידי ידיע-דרך חשיבה שאינה מופרית על, באופן דומה; הורס את חייו

 .בסופו של דבר לריקנות ולחורבן

ידיעת . כלו להופיעכדי שחיים חדשים יו כל היצורים החיים נתונים למוות. 'המוות'כך הדבר גם עם 

הטבע עצמו המציא את המוות כדי שיהיו : "ורסמת של גיתהשופכת אור על אמרתו המפהחושי היא זו -העל

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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כך בלי , חיים לא היו יכולים להתקיים במובן הרגיל של המילה, כפי שבלי מוות." חיים עשירים ושופעים

 הגלוי הידיעה שלנו על. לעין גם לא של העולם הגלוי, עה אמיתיתלא תיתכן שום ידי, חושי-תובנה על העל

כך מתברר שמדע . נראה כדי שהיא תוכל להתקיים ולהתפתח-שוב ושוב את הבלתילחדור  מוכרחהלעין 

לאחרון אין השפעה , בצורתו האמיתית. חושי-ידי מדע העל-לעין ניעור לחיים חיוניים על לם הגלויהעו

וא נעשה חלש ה, ושל נעזב למשאביו שבהיותו ,החיצוני לקיוםהוא מביא רענון וריפוי , שוב ושוב. מחלישה

 .לניוחו

במיטה כולל את הגוף  שרועמה שאנו רואים . הקשר בין איברי ישותו עובר שינוי, כאשר אדם נרדם

בה במידה . או האגו' אני'אך לא את הגוף האסטרלי ואף לא את ה, הפיסי והגוף האתרי של האדם הישן

, וו היה נעזב לבדאיל; התפקודים החיוניים ממשיכים במהלך השינה, שהגוף האתרי נשאר קשור לגוף הפיסי

השמחה , הכאב וההנאה, התמונות המנטליות, אלה הם המחשבות. הגוף הפיסי היה מתפרקמן ההכרח ש

את כל . אשר נמחקים במהלך השינההכוח להתוות כיוון מודע לרצון וכל הדברים האחרים מסוג זה , והצער

 .נושא הגוף האסטרלי אלה

שום שאלה ביחס להנחה שהגוף האסטרלי עם הכאב , כמובן, לא תיתכן, משוחדת-עבור תודעה בלתי

אך במצב , הוא עדיין קיים שם. נעלם במהלך השינה, עם העולם כולו של המשגה ורצון, וההנאות שלו

והגוף האסטרלי של האדם אינם אמורים להכיל כאב והנאה וכל יתר הדברים שהוזכרו ' אני'אם ה. שונה

מאוחד עם הגוף להיות  מוכרחהרי שהגוף האסטרלי , עת שלהםאלא אמורה להיות להם תפיסה מוד, לעיל

הגוף הפיסי ומגוף המהוא נסוג , אז; אין זה כך בשינה. ערותכפי שאכן קורה בחיי ה, וף האתריהגוהפיסי 

 .הקשורה אליו בהיותו מאוחד עמם, קיום-תייהוואחרת של  האתרי ונכנס אל תוך צורה

הגוף האסטרלי , בשינה. קיום-של הוויית צורה שונה זולחקור היא חושי -משימתו של המדע העל

עד , עתה לעקוב אחריו לאורך שלבי חייו מוכרחהחושית -תפיסה על; חיצוניתההתבוננות שדה הנעלם מ

 .שבהתעוררות הוא שוב נאחז בגוף הפיסי ובגוף האתרי

נחוצה לגילוי חושית -התבוננות על, כמו עם כל הידיעה האחרת על הממשויות הנסתרות של העולם

מה שמתגלה מובן לחשיבה , בהיותו מנוסח כהלכה, ברם; העובדות הרוחיות הקשורות לשינה

נתפוס כיצד תהליכי אם . הממשויות של העולמות הנסתרים מתגלות דרך השפעותיהן, כי. משוחדת-בלתי

עובדות החיים  ידי-אישור כזה על, חושית-ידי המידע המופק מתפיסה על-העולם החושי נעשים מובנים על

לרכישת  –שיתוארו בהמשך  –מי שאינו חפץ ליישם את השיטות . הוא סוג ההוכחה שאנו יכולים לצפות לה

הוא פשוט עשוי לקחת את הטענות של המדע , בהתחלה. עשוי להתנסות בהתנסות הבאה, חושית-תפיסה על

ה שהחיים נעשים עבורו ברורים הוא יגל, בתהליך. חושי וליישמן על מה שגלוי בתוך תחום התנסותו-העל

כך , יותר ומקיףיהיה מדויק , שאותם הוא מכיר, ככל שהמחקר שלו על החיים הרגילים, אכן. ומובנים יותר

 .הכרה זו לאהוא יובל 
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על אף היותו , על אף שהגוף האסטרלי במהלך השינה אינו חווה בתודעה אידיאות או מחשבות

מוטלת דווקא במהלך השינה , להיפך. פעיל-שהוא לא נשאר בלתיהרי , מודע לכאב או הנאה וכדומה-לא

כאשר יש פרק זמן שבו הוא פועל , פעילות שעליו לבצע שוב ושוב ברצף ריתמי ,עליו פעילות חיונית ביותר

תפנה לימין מעצם , החוזרת למרכז לאחר שפנתה לשמאל, מטוטלת. באיחוד עם הגוף הפיסי והגוף האתרי

לאחר . או האגו שהוא נושא בתוכו' אני'כך הדבר עם הגוף האסטרלי וה. בצד שמאל קיבלההתנופה שהיא 

בדיוק כתוצאה  –זמן הבא ההרי שבפרק , שהיו פעילים בגוף הפיסי ובגוף האתרי במשך פרק זמן מסוים

סביבה של נפש ורוח  לא, עליהם לחיות ולנוע ולהביא את הווייתם למצב משוחרר מהגוף –פעילות זו מ

 .טהורות

שבו הגוף האסטרלי והאגו מודעות במהלך מצב זה -חוסר ישנו, בחיים הרגיליםבנוי האדם כפי ש

תודעה שהתפתח במהלך חיי ההוא למעשה הניגוד של מצב זה מודעות -חוסר. משוחררים מהגוף הפיסי

ד של בדיוק כפי שתנועת המטוטלת לימין היא הניגו, ידי איחוד עם הגוף הפיסי והגוף האתרי-על ערותה

ידי הנפש והרוח של האדם -תודעה מורגש על-להיכנס אל תוך מצב זה של חוסרהצורך . ה לשמאלתתנוע

נים את מבטאת את העובדה שבמהלך השינה הגוף האסטרלי והאגו מכיהעייפות עצמה . לאות, כעייפות

מה שעלה  לו בגוף הפיסי ובגוף האתרי אתשבו הם שוב יהרסו ויחס, ערותעצמם לקראת המצב הבא של 

פעילות יוצרת . בעודם משוחררים מהנפש והרוח –מודעת -אורגנית ולא ,דרך פעילות יוצרת –קודם 

ים מוכרחמהווים מצבים מנוגדים ה, ובאמצעותם מודעת זו ומה שמתרחש באדם במהלך חייו המודעים-ולא

 .להתחלף ברצף ריתמי

, מר רק באמצעות גוף אתרי אנושייכולות להיש, המתאימות לגוף הפיסי של האדם הצורה והדמות

האתרי הוא הגורם המעניק צורה או הגוף . לקבל את הכוחות המתאימים מהגוף האסטרלי מוכרחשלחילופין 

ביכולתו לעצב את הגוף הפיסי כיאות רק אם יקבל מהגוף האסטרלי את ההנחיה , אך. ארכיטקט הגוף הפיסי

פיהם הגוף האתרי מעניק לגוף -הטיפוס שעל-או אבות' ותהתבני'בגוף האסטרלי קיימות . וההמרצה הנחוצות

 .הפיסי את הצורה שנועדה לו

שהוא יפוס אלה עבור הגוף הפיסי או אינו חדור בתבניות אבטהגוף האסטרלי , ערותבחיי ה, עתה

, ה שלהאת דימויי, הנפש את תמונותיה שלהמציבה , כי בעודה ערה. מידה מצומצמתברק  אותןחדור 

תמונות , האדם דימוייםיוצר , מעצם פעולת התפיסה, פנותו את חושיו אל העולם שמסביבובה. במקומן

ממריצות את הגוף העבור אותן תבניות ' שלווה-מפרות'הן תמונות אלה , בהתחלה. של סביבתו, מנטליות

, לומעצם פעילותו הפנימית ש ,אדם היה מסוגל אילו .האתרי בעבודתו בבניית הגוף הפיסי ובשמירה עליו

רק אז לא הייתה , הסוג הנכוןגירוי מלספק לגופו האסטרלי תמונות כאלה שהיו יכולות להעניק לגוף האתרי 

בעוד , וכתוצאה מכך ני בחיי אדםעובדה היא שדווקא הפרעה זו ממלאת חלק חיו, יחד עם זאת. שום הפרעה
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הגוף האסטרלי , ערותב .כוחן הטיפוס עבור גופו האתרי אינן יכולות לפעול במלוא-תמונות אב, האדם ער

 .מבחוץ יוהוא פועל על, בשינה; הגוף הפיסי בתוךמגשים את תפקודו 

דבר דומה כך , זקוק לעולם החיצוני אליו הוא קשור –למשל , באספקת המזון –כפי שהגוף הפיסי 

הוא ; תמסביבתו ההולמ אחת-בבתדמיינו לעצמכם גוף פיסי אנושי הנלקח . נכון גם עבור הגוף האסטרלי

האדמה כולה  .אפשרי בלי הסביבה הפיסית כולה-קיומו של הגוף הפיסי בלתי. נמנע-ימות באופן בלתי

גוף אנושי זה אינו , לאמיתו של דבר. להיות כפי שהיא כדי שגופים אנושיים פיסיים יתקיימו עליה מוכרחה

הוא מתייחס ליקום כפי , זה בהיבט. הלכת אדמה ובמובן רחב יותר של היקום הפיסי כולו-אלא חלק מכוכב

היא ; היא לא תהיה עוד אצבע –צבע מכף היד אהפרידו את ה .לגוף האנושי ככוליות תשאצבע מתייחס

 –גוף שהוא מהווה איבר שלו אותו כזה יהיה גם גורלו של הגוף הפיסי אם הוא ינותק מ. תתכווץ ותתנוון

כפי שקורה , ים מעל לאדמה והוא יתנווןספור קילומטריםהרחיקו אותו . מתנאי החיים שהאדמה מספקת לו

מודע פחות לעובדה זו מאשר אדם עשוי להיות , ביחס לגופו הפיסי. היד-לאצבע כאשר גודעים אותה מכף

הדבר הוא כך רק משום שהאצבע אינה יכולה לצעוד סביב , אך. ביחס לאצבע בקשר שלה לגוף זה ככוליות

 .התלות ברורה יותר מאשר במקרה השניבמקרה האחד , כךלפי; הגוף כפי שהאדם עושה סביב האדמה

משתייך לעולמו כך גם הגוף האסטרלי , כמו שהגוף הפיסי משובץ בעולם הפיסי שאליו הוא משתייך

דמיינו לעצמכם . אפשר להמחיש זאת באמצעות השוואה. של האדם ערותידי חיי ה-ממנו הוא נעקר על, שלו

קחו ספוגית קטנה , אך. קיום נפרדת-לטיפה בודדת של מים אין הוויית ,בתוך כל המים האלה. כלי מלא מים

לגוף האסטרלי  קורהמשהו מסוג זה . מכמות המים כולה תופרדותנו לה לספוג טיפה אחת של מים כך שהיא 

. עולם שאליו הוא משתייך כהלכה, הוא שוהה בעולם הזהה לו, במהלך השינה. האנושי בהתעוררות

שני גופים אלה כוללים את . מושכים אותו אליהם ומתמלאים בופיסי והגוף האתרי הגוף ה, בהתעוררות

עליו להתנתק , האיברים שבאמצעותם הגוף האסטרלי תופס את העולם החיצוני וכדי להגיע אל תפיסה זו

הטיפוס להן הוא זקוק עבור -תבניות אבותק מעולמו שלו שביכולתו להפיק את ר, עם זאת. מעולמו שלו

 .האתריהגוף 

של סביבת הגוף  התמונותכך גם , ידי הגוף הפיסי מסביבתו-כפי שמזון וצרכים אחרים נקלטים על

ביקום  –מחוץ לפיסי ולאתרי , עובדה היא שהגוף האסטרלי חי אז. מגיעות אליו במהלך השינההאסטרלי 

תמונות  –ת היוצרות מקור התבניונמצא באותו יקום , כי. אותו יקום שממנו האדם בכללותו נולד –הגדול 

דול ונמצא האמיתית הוא משתייך ליקום הגבישותו . הטיפוס שלהן חב האדם את צורתו שלו-אבות

. מנת שיוכל לקלוט רשמים חיצוניים-כל על-הוא מתנתק מההרמוניה החובקת, ערותבחיי ה. בהרמוניה עמו

, עם ההתעוררות, תוך גופיו אל מהיכן שהוא מביא, גופו האסטרלי שב אל ההרמוניה של היקום, בשינה

 .לעבור שם מסע, לפרק זמן מסוים, מספיק כוח שיאפשר לו שוב
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ובהתעוררות הוא מביא עמו אל תוך החיים הגוף האסטרלי שב אל משכנו הטהור במהלך השינה , כך

כפי שהתיאורים הבאים . כל זה בא לידי ביטוי ברענון ששינה בריאה מעניקה. מחודשיםוכוחות מחוזקים 

סביבה הפיסית הברורה הינו מהיקף רחב הרבה יותר מאשר ה משכנו של הגוף האסטרלי, של ספר זה יגלו

גופו האסטרלי משתייך , בעוד שהאדם כישות פיסית מהווה איבר של האדמה. שאליה משתייך הגוף הפיסי

השינה הגוף במהלך , לכן. הלכת אדמה שלנו-לעולמות שבהם קיימים גופים שמימיים נוספים מלבד כוכב

דבר , אך. האסטרלי נכנס אל תוך יקום שאליו משתייכים עולמות אחרים מלבד זה שאליו משתייכת האדמה

 .זה יוכל להתבהר במלואו רק בהסברים הבאים שלנו

הרגלים נפוצים של חשיבה מטריאליסטית הופכים זאת לצורך להיפטר , שזה עשוי להיות מיותר אף

, כמובן: "בדרכים אלה של חשיבה תהיה נטייה לומראדם הדבקים -בניל. הבנה אפשרית בהקשר זה-מאי

שמדענים עשויים שלא  אף על פי. כמו השינה משהוההליך המדעי הוא לחקור את התנאים הפיסיים של 

אפשר להניח שתהליכים פיסיים : הדבר הבא ודאי בכל מקרה, להיות בקונצנזוס ביחס לסיבה המדויקת שלה

מתנגד חושי אינו -יודעים שהמדע העל אילו רק היו". ודה של תופעת השינהונים ביסמסוג זה או אחר טמ

יש , בית יוקם בקיום הפיסיכדי שכפי שיתקבל ש, כל מה שנאמר מכיוון זה מתקבל מיד! טענה כזולכלל 

אפשר להסביר את צורתו ואת יציבותו באמצעות חוקים , להניח לבנה על לבנה וכאשר הבית כבר מוכן

 אינהמחשבה זו . נחוצה גם מחשבתו של הארכיטקט, מנת שהבית יוקם-על, יחד עם זאת. ם טהוריםמכניי

מאחורי החוקים הפיסיים שבמונחים  –. ידי חקירת החוקים המכניים והפיסיים-יכולה להתגלות רק על

דע מאחורי מה שמקדמים בצדק המ, כך. של היוצר יומחשבותישנן , אפשר להסביר את מבנה הביתשלהם 

 .מדבר חושי-ישנן ממשויות נסתרות שעליהן מדע העל, הפיסי והפיסיולוגיה

כדוגמה כדי להצדיק אמונה ברקע רוחי של העולם לעתים קרובות אותה השוואה מוצגת , יש להודות

אלא האם ייחסנו לו , הנקודה אינה האם קו המחשבה מוכר, בעניינים אלה, אך. ויתכן שהיא תיתפס כנדושה

בהחלט יתכן שנימנע מלהעריך את משקלו האמיתי משום שלאידיאות המופקות מדרך . הנכון לואת המשקל 

 .יש השפעה רבה על השיפוט שלנו, חשיבה מנוגדת

נו ניצבים א, כאשר אנו חושבים על התנסויות החלום שלנו. ושינה ערותהחלימה היא מצב ביניים בין 

תמונות . ביסודו תכי עם רמז כלשהו על שיטתיות המונח אם, ססגוניות ומבולבלות אל מול עולם של תמונות

הכובלים את האדם משוחרר מהחוקים , שלו ערותבחיי ה. לעתים קרובות ברצף מבלבל, עולות ונעלמות

אנו , בעולם החלומות, יחד עם זאת. שלו אל רשמי החושים ואל הכללים הלוגיים של השיפוט ערותתודעת ה

זוהי הסיבה העמוקה יותר לכך שאנו נוטים להשוות . מרתקים ומושכים, ריםונסתמסתוריים נתונים לחוקים 

 .הםאת החלימה עם משחק הדמיון והדמיון היוצר שהחוש האסתטי והאמנותי שלנו מתענג ב

ם שהוא אדם חול, למשל. אישור לנאמר כאן עלינו רק להיזכר בחלומות טיפוסיים ספורים כדי למצוא

מודעת שבה הוא הרחיק מעליו חלק -תעורר ומגלה שהוא ביצע פעולה לאהוא מ. מגרש כלב שרדף אחריו
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, למה הופך החלום את המאורע הממשי, במקרה כזה. ול והפריעהמשמיכתו שנחה על גופו שלא כהלכה 

הם , אך. ערותבחיי ה ומודע את מה שהחושים תפס-חיי השינה משאירים כליל בלא, ראשית? המוחשי

וסביבו הם אורגים סדרה דמיונית של  –משהו  לסלקהעובדה שאנו רוצים  –נאחזים בדבר עיקרי אחד 

. הדים הנבחרים באופן אקראי, ערותתמונות דמיוניות אלה הן כמו הדים של חיי ה, במהותן. מאורעות

רק . שונות למדיהחלום שלו היה יכול להעלות תמונות , החולם יחוש שעבור אותו גורם חיצוני, כלל-בדרך

; החלום יוצר תמונות סמליות, לכן. לתחושה שיש לסלק משהו, במקרה זה, אחרת שהן נקשרותבדרך זו או 

. חלום מסוג זה-גם מצבים גופניים פנימיים יכולים להיות מתורגמים לסמלי. הוא סימבוליסטיקן, למעשה

 ההוא מגלה שהוא מכוס, התעוררותועם . הוא ממש רואה את הלהבות; שאש מתפשטת מסביבו חולםאדם 

 .בתמונת האש סמלימופרז באה לידי ביטוי באופן החום ה תחושת. ביותר מדי שמיכות ונעשה לו חם

 עלאדם חולם שהוא ניצב , למשל. התנסויות מהסוג הדרמטי ביותר יכולות לבוא לידי ביטוי בחלום

הילד לא מה אם : "החלום נותן לו לעבור את כל ייסורי המחשבה. שפת צוק ורואה ילד רץ לכיוון הצוק

. הוא רואה את הילד נופל ושומע את הקול העמום של הגוף נחבט שם למטה, עתה!" ישים לב לצוק וייפול

מאורע . השמיע קול עמוםועם נפילתו השתחרר , תלוי על קיר החדרשהיה , הוא מתעורר ומגלה שחפץ

 .התרגשותמלאות מתח ו, החלום הופכים אותו לסדרה של תמונות דרמטיות-חיי –פשוט למדי 

הקול העמום  –בדוגמה האחרונה  –כיצד ומדוע , איננו צריכים לעצור ולשקוע במחשבות, לעת עתה

היוצרים רושם שהם תופסים זמן , מורחב לכדי סדרה שלמה של מאורעות, ברגע מסוים של החפץ הנופל

 .צנות ותמונותלכדי ס, הייתה מראה ערותאת מה שהתפיסה החושית בהנקודה היא שהחלום מתרגם . ניכר

זהו  .כושר יצירתי מתחיל מיד לפעול באדם, מזה אנו רואים שכאשר החושים מפסיקים את פעילותם

הנותן מקום למצב הנפש שתיארנו כניגוד , חלום-אותו כושר יצירתי הנמצא בפעולה בשינה עמוקה חסרת

. רי והן מהגוף הפיסיהגוף האסטרלי צריך לסגת הן מהגוף האת, חלום-עבור שינה חסרת. ערותלמצב ה

הוא נשאר קשור במידה  –לא מחובר לאיברי החישה הפיסיים  –בעודו מופרד מהגוף הפיסי , בחלימה

נעוץ בקשר עם הגוף , עצם העובדה שהמתרחש בגוף האסטרלי נתפס בתמונות. מסוימת לגוף האתרי

התוצאה היא שינה ; טתודעה מוחל-התמונות דועכות לכדי חוסר, ברגע בו גם קשר זה מתנתק. האתרי

 .חלום-חסרת

בהיותו מנותק מאיברי , נובע מהעובדה שהגוף האסטרלי, אבסורדיהלעתים קרובות , האופי השרירותי

אינו יכול לקשור את תמונותיו לאובייקטים ולמאורעות המתאימים של העולם , החושים של הגוף הפיסי

, למשל. במובן מסוים מתפצל, האגו', אני'שבו הכזה דבר זה מתברר כאשר אנו מתבוננים בחלום . החיצוני

מיד לאחר מכן המורה עצמו , אך; אדם חולם על עצמו כתלמיד שאינו יכול לענות על שאלה שהמורה שואל

החולם אינו יכול לקשור , כאשר אין ביכולתו להשתמש באיברי התפיסה של גופו הפיסי. אומר את התשובה

על האדם , רציף וקוהרנטי' אני'אפילו כדי לזהות את עצמו כ. חידכאדם אחד י את שני המאורעות לעצמו
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שלו בלי עזרתם ' אני'את הכושר להיות מודע ל ירכושרק כאשר הוא . להיות מצויד באיברי קליטה חיצוניים

גם בהיותו מחוץ לגוף ' אני'רק אז הוא יוכל לתפוס את הרציפות והאחדות של ה, של איברי קליטה כאלה

הדרך להגשים זאת תתואר באחד . ים להירכשמוכרחכשרים מסוג זה אכן , חושית-תודעה עלעבור . הפיסי

 .הפרקים הבאים

מה , וכאן שוב. קשר ההדדי שבין איברי ישותו של האדםבשינוי מ נובעגם המוות ; לא רק השינה

ה חשיב, וגם כאן. לעין גלויבהשפעותיו בתוך העולם האפשר להבחין , חושית-שברור לתפיסה על

, אם כי, חיים החיצונייםהחושי מקבלות אישור מעובדות -משוחדת תמצא את טענות המדע העל-בלתי

המשקל  כך לדעת את-פחות ולכן אין זה קל כלברור  גלוי לעיןנראה בתחום ה-של הבלתי הביטויבמקרה זה 

אפילו יותר , כאן. חושי-ל החיים החיצוניים המתאימות לטענות המדע העלוההשפעה של אותן ממשויות ע

אם התודעה אינה פתוחה כדי לראות את הדרך , מאשר עבור דברים אחרים שכבר עסקנו בהם בספר זה

קל מאוד להצהיר על , חושי ומצביע על נוכחותו-שבה התחום הנתון לתפיסה חושית קשור לתחום העל

 .דמיון גרידא-ממצאי מדע הנסתר כפרי

הרי , ר מהקשר שלו לגוף האתרי ולגוף הפיסיבעוד גופו האסטרלי משתחר, כאשר אדם נרדם

הגוף , לכוחותיו שלו בלי שום עזרהבהיותו נתון . לא כך הדבר במוות. שהאחרונים נשארים מאוחדים

הוא מעולם לא המוות יוצר מצב ש, הגוף האתרי עבור, לעומת זאת. ילך ויתפורר, נמנע-באופן בלתי, הפיסי

האתרי הגוף , כי. דופן שעוד תוזכרנה בהמשך-מלבד בנסיבות יוצאות ,בפרק הזמן שבין לידה ומוות, בוהיה 

הגוף האתרי והגוף האסטרלי לא , למעשה. והגוף הפיסי אינו עוד עמם מאוחד עתה עם הגוף האסטרלי

להיות שם  מוכרחבאמצעות כוח ה, הם נשארים יחד לפרק זמן מסוים. נפרדים זה מזה מיד לאחר המוות

כמוצג , חזקהאליו הוא מחובר בצורה , האתרי לעולם לא היה משתחרר מהגוף הפיסיכי אחרת הגוף , כמובן

הכוח המחזיק את הגוף האתרי והגוף , במוות. מהם לא נפרדהגוף האסטרלי ידי העובדה שבשינה -על

בהתחלה הגוף , לכן. בנתקו את הגוף האתרי מהגוף הפיסי, הופך בסופו של דבר להיות יעיל, האסטרלי יחד

חושית מראה שאיחוד זה שלהם משתנה -התבוננות על. לאחר המוות מאוחד עם הגוף האסטרלי האתרי

 –ימים ספורים  –כל שעלינו לומר כרגע הוא שהוא נמשך פרק זמן קצר . מאינדיבידואל לאינדיבידואל

הקשר בין השניים  כל עוד. שאחריו הגוף האסטרלי משתחרר גם מהגוף האתרי וממשיך בדרכו בלעדיו

, כל עוד הגוף הפיסי היה שם. האדם נמצא במצב לתפוס באופן מודע את התנסויות גופו האסטרלי, שךנמ

של עבודתו על הגוף ההפרדה של הגוף האסטרלי מהגוף הפיסי בשינה הייתה כרוכה בהתחלה המיידית 

, אך. סיומהלזו מגיעה עבודה , עם ניתוק הגוף הפיסי במוות. לשם רענון האיברים שהתבלו, הפיסי מבחוץ

, הכוחות הרוחיים שהושקעו בו במהלך השינה עדיין קיימים שם ועתה הם יכולים לשמש למטרה אחרת

 .מוחשייםלכלומר להפוך את התהליכים בתוך הגוף האסטרלי 
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ישנן : "ייאמר, מבט שהייתה מגבילה את ההתבוננות המדעית להיבטים החיצוניים של החיים-מנקודת

אדם שאין להם -לבני; חושית-לאלה שברשותם תפיסה על, ואין ספק בכך, ורותהבר, כך-טענות רבות כל

רחוק ככל , אפילו בתחום זה. אין זה כך, כן-פי-על-אף." אין שום דרך להעריך את אמיתותן, אותה ברשותם

לאחר , יכול להיתפס, חושי מתבונן בו-מה שמדע העל, ראייה וחשיבה רגילותלשהוא עשוי להיראות 

אדם צריך רק לחשוב עם שיפוט נכון על הקשרים . ידי הכשרים הרגילים של חשיבה ושיפוט-לע, שהתגלה

ולהתנסויותיו בתוך העולם  גש והרצון של האדם קשורים זה לזההר, החשיבה. הנתונים והגלויים בחיי אנוש

י של בדרכים שאינן ברורות אלא אם כן הפעילויות והקשרים הגלויים מובנים כביטו, החיצוני ועמו

עד שביכולתנו לפרש את  ברור-נשאר מעורפל ולא, מה שכאן הינו גלוי, להתבוננות מחושבת. גלוי-הלא

המתגלות , פיסיות-כתוצאה של ממשויות לא, הדרך שבה הוא מתנהל בתוך החיים הפיסיים של האדם

לא , דר חשוךהדבר הוא כאילו היינו בח ,חושי אינו מאיר זאת-כאשר מדע העל. חושית-ידי הכרה על-על

את כך איננו יכולים להסביר , כפי שאיננו יכולים לראות את האובייקטים הפיסיים סביבנו בלי אור. מואר

 .חושי-של האדם בלי ידיעת העלהנפש -המתרחש בחיי

לאחר שהגוף . העולם החיצוני חודר את תודעתו עם תמונות, כאשר האדם מחובר אל גופו הפיסי

ודע להתנסויות שהגוף האסטרלי עובר כאשר הוא אינו מחובר לעולם החיצוני הוא נעשה מ, ושלךמהפיסי 

הקשר שעדיין קיים עם . לגוף האסטרלי אין שום התנסויות חדשות, בהתחלה. עם איברי חושים פיסיים

זיכרון של החיים , ברמה משופרת, יש ברשותו, אבל. ניצב בדרכה של איזושהי התנסות חדשה, הגוף האתרי

, גורם לכך שיופיע כתמונה חיה –בהיותו עדיין מחובר עמו  –זיכרון שהגוף האתרי , קודמיםהארציים ה

 .כל-חובקת

הוא רואה את חייו שחלפו מהלידה ועד המוות . ההתנסות הראשונה של האדם לאחר המוות כזו היא

 –כאשר האדם הזיכרון נוכח , במהלך חייו הארציים. זמנית-המוצגות בפניו בו, בסדרה עצומה של תמונות

עם . הוא קיים רק בהיקף המוגבל שהגוף הפיסי מאפשר, יתר על כן. מאוחד עם גופו הפיסי – ערותבמצב 

אילו הגוף הפיסי היה כלי  .נשמר, פעם עשה רושם על הנפש-כל דבר שאי; לנפש עצמה דבר לא אובד, זאת

החיים הארציים הקודמים שלנו היה מתאפשר לנו בכל רגע ורגע להעלות בפני הנפש את , מושלם לשם כך

הרי שיש לו זיכרון , יהאתר וכאשר האדם עדיין מחזיק בגוף כל המעצורים מסולקים, במוות. ותםבשלמ

כן כאשר שמאבד את הצורה שהייתה לו  יהאתר גוףהככל ש ,בהדרגה הוא נעלם, ברם. מושלם באופן יחסי

שהגוף האסטרלי מתנתק לאחר פרק זמן יבה לכך זוהי גם הס. צורה בעלת דמיון לגוף הפיסי –בגוף הפיסי 

האתרי שומר הגוף האתרי כל עוד הגוף הגוף האסטרלי יכול להישאר מאוחד עם , כי. האתריהגוף מסוים מ

 .לגוף הפיסי יםהתואמ ,על הצורה, על החותם

 דופן-הפיסי חלה רק במקרים יוצאיהגוף היפרדות הגוף האתרי מ, במהלך החיים שבין לידה ומוות

חלק מהגוף האתרי , רגיל-כאשר אדם חושף את ידו או רגלו ללחץ בלתי, למשל. ורק לפרקי זמן קצרים
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התחושה המוזרה נובעת למעשה מהיפרדות הגוף . 'נרדם'נאמר שהאיבר , אז. הפיסיהגוף עשוי להיפרד מ

.האתרי
15
. מהפיסיחושית רואה למעשה את החלק התואם של הגוף האתרי יוצא -תפיסה על, במקרה כזה 

האתרי עשויה הגוף היפרדות דומה של , רגיל או משהו מהסוג הזה-חווה זעזוע בלתיכאשר אדם , עתה

כמו , דבר זה קורה אם הוא מתקרב מאוד למוות. הפיסי פני חלק ניכר של הגוף-להתרחש לפרק זמן קצר על

 .הרים-סכנה הממשמשת ובאה של נפילה במהלך טיפוס בעתבטביעה או 

חושית -התבוננות על. מאוד לאמת קרוב, ידי אינדיבידואלים שחוו חוויה מהסוג הזה-עלמה שמסופר 

. כיצד ברגע כזה חייהם בעבר בכללותם הופיעו בפניהם כלוח עצום של זיכרוןהם מספרים . מאשרת זאת

היה דוחה  –ברוח מחשבתו  – שהאדם שהביא אותהאנו בוחרים אחת , בין הדוגמאות הרבות שאפשר לצטט

הראשונים  וצעדיכאשר אדם עושה את , אגב. מה שנאמר כאן על נושאים אלה כגחמות ריקות את

 הם. חושי דמיוני-תמיד יעיל להתוודע לממצאים של אלה החושבים שמדע העל, חושית-בהתבוננות על

.נוטים פחות לדעה קדומה מועדפת
16
 

מספר , בענפים אחרים של מחקרמדען דגול גם , האנתרופולוג והקרימינולוג המפורסם מוריץ בנדיקט

הוא ראה את כל חייו בזיכרון כאילו . הוא כמעט טבע באמבטיה, פעם. בזיכרונותיו על התנסות שהייתה לו

 .בתמונה אחת יחידה

בה , אדם אחרים תיארו באופן שונה למדי את התמונות שהם חוו במקרים כאלה-אין זו סתירה אם בני

כך להסביר את -כלקל  אין זה, כי. למאורעות שקרו בעברםקשר קלוש שיש במידה שלעתים נראה 

. רגיל של היפרדות מהגוף הפיסי בקשר שלהן לחיי האדם-מצב בלתיהתמונות העולות במהלך 

אין זה הגיוני להתנגד לכך  ,וכן. יד אפשר להבחין בקשר כזהתמ, אם מתעמקים בזה ביסודיות, כן-פי-על-אף

, ההתנסות אפשרית רק כאשר הגוף האתרי, כי. את החוויה הזאתשמישהו במהלך טביעה לא חווה כלל 

דבר זה לא יקרה אם הזעזוע גורם גם . נשאר מאוחד עם הגוף האסטרלי, בהיותו מופרד מהגוף הפיסי

 . חלומות-כמו בשינה חסרת, תודעה מוחלט-כי אז יהיה חוסר, להיפרדות הגוף האתרי מהגוף האסטרלי

חיי העבר של האדם ניצבים מולו במהלך פרק הזמן הסמוך , עצוםזיכרון -בהופיעם בלוח ,ושוב

אין זה קשה . ממשיך בדרכו לבדו –בהיותו מופרד עתה מהגוף האתרי  –הגוף האסטרלי , לאחר מכן. למותו

בעודו חי במישור  ,ידי פעילותו שלו-לראות שבגוף אסטרלי זה יישאר עתה כל מה שהוא הפך לקניינו על

ם ינבה במידה שה, אלה .הרוח-החיים ואדם-רוח, העצמיות-במידה מסוימת את רוחהאגו עיבד . הפיסי

                                                      
15

מההפרעות הפיסיות  אך ורקבסברה שההשפעה נובעת , גלוי לעיןנראה שבתוך ה-גם כאן חשיבה מטריאליסטית יכולה לשלול את הבלתי, כמובן 
 .ידי הלחץ המופרז-או הפיסיולוגיות הנגרמות על

16
. רוח-אל לנו לחוש מורת, אם הם אינם מגיבים בחיוב. תועלת-ציהם חסריתנו למדענים אוקולטיים ללמוד ככל האפשר מאלה החושבים שמאמ 

 .אלא רק להמחיש, ובהצגתן הכוונה אינה להוכיח, חושית אינה תלויה כמובן בראיות אלה כדי לאמת את תוצאותיה-התבוננות על
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הוא הישות ' אני'ה, מעצם מהותו, עתה. לא לאיברי הגוף –' אני'ל, קיומם לאגו-חבים את הוויית, מפותחים

 .מה שהיא ניכסה לעצמה עלשאינה זקוקה לאיברים חיצוניים כדי לשמור 

החיים -רוח, העצמיות-בשינה אין שום תפיסה של רוח, אם כן, דועמ: הבאה יתכן שתועלה ההתנגדות

בשינה , נכון. הלידה ועד המוותן משהאגו כבול לגוף הפיסי אין תפיסה כזו משום ? הרוח המפותחים-ואדם

הוא נשאר בקשר הדוק עם הגוף הפיסי מפני , כן-פי-על-אף. הוא נמצא עם הגוף האסטרלי מחוץ לגוף הפיסי

כבול כפי שהוא לגוף הפיסי . מכוונת אל הגוף הפיסי, הקשורה קשר הדוק לאגו, האסטרלי שפעילות הגוף

אין הוא יכול עדיין ; האגו תלוי בעולם החיצוני של החושים כדי לקלוט רשמים, לאורך החיים הארציים

האנושי  התגלויות כאלה יכולות להגיע אל האגו. לקלוט את ההתגלויות של הרוחי בצורתן המקורית והנכונה

מחזיק העולם הפיסי , בחיים. ידי המוות מהקשר שלו לגוף הפיסי ולגוף האתרי-רק כאשר הוא משוחרר על

החוצה מתוך  עבור הנפש את הרגע שבו היא נשלפת עולם אחר יכול להאיר; את פעילות הנפש כבולה אליו

 .הגוף הפיסי

, ולם החיצוני הנתון לתפיסה חושיתעלהקשר של האדם  בנקודה זוישנן סיבות לכך שאפילו , עם זאת

יוצר אלה הן תשוקות שהאדם . תשוקות ממשיכות להתקיים ומחזיקות את הקשר, למעשה. לא פוסק לגמרי

התשוקות והמשאלות . האיבר הרביעי של ישותו, בעל אגושהוא  –' אני'לעצמו מעצם העובדה שהוא מודע ל

כאשר גופים אלה ; רק בעולם החיצונילהיכנס לתוקף  יכולות, הנובעות מטבעם של שלושת הגופים הנמוכים

הרעב מושתק באופן טבעי כאשר גוף , בהיותו קשור לגוף החיצוני. תשוקות אלו חדלות להשפיע, מושלכים

אם אין בו שום תשוקות אחרות מלבד להפיק מטבעו , האגו, עם הופעת המוות. זה אינו מחובר עוד לאגו

החיים נתנו לו תשוקות  ,אך. שלתוכו הוא מועבר עולם הרוחמלא מ וקלקבל סיפהיה יכול , הרוחי שלו

ולות לבוא על סיפוקן רק באמצעות איברים שבעודן יכ, החיים הציתו בו כמיהה להנאות. נוספות מלבד אלה

לא רק שלושת הגופים משתוקקים לסיפוק . אל איברים אלה, במהותן, אינן יכולות להיות מיוחסות, פיסיים

אין שום אובייקטים  עולם הרוחהנאות כאלה שב –גם האגו מוצא הנאות בעולם זה ; עולם הפיסיבאמצעות ה

 .היכולים לספק את הכמיהה אליהן

שמקורן , ישנן המשאלות, ראשית. שני סוגים של משאלות מתאימים לאגו במהלך החיים הארציים

משאלות אלה נעלמות כאשר , מובןכ; הצריכות להיות מסופקות בתוך הגופים ובאמצעותם, בשלושת הגופים

גם , כל עוד האגו חי בגופים. הרוחי של האגו וישנן המשאלות שמקורן בטבע, שנית. הגופים מתפרקים

 –בפעולה גם כאן  נמצא, הרוח, גלוי-הלא, כי. משאלות אלה תמצאנה את סיפוקן באמצעות איברים גופניים

. חלק רוחיגם החושים החיצוניים קולטים באותו זמן , כל מה שהם קולטים עם. מתגלה דרך איברי הגוףהוא 

 ,עולם החושיםב לוהרוחי שהאגו משתוקק , לכן. אם כי בצורה שונה, חלק רוחי זה נוכח גם לאחר המוות

 .עבורו גם כאשר חושים אלה אינם עוד בנמצא קיים
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ממשאלות  היה המוות מסמל רק מעבר, סוג שלישי של משאלות היה מתווסף לשניים אלה אלמלא

עולם גשמות בהתגלויות הישירות של לכאלה המת, היכולות לבוא על סיפוקן באמצעות חושים גופניים

בה במידה , עולם החושיםשהאגו יוצר לעצמו בעודו חי במשאלות  –ישנן משאלות מסוג שלישי , אך. הרוח

 .גלויהלשהוא מוצא הנאה בעולם זה גם כאשר הוא אינו הופך את הרוח 

 נותןהסיפוק שמזון . הנמוכים ביותר של הנאה יכולים להיות התגלויות אמיתיות של הרוחהסוגים 

בכיוון  –שבלעדיו  מוגשם משהו, ידי הזנת היצור-על, כי. גם הוא מהווה התגלות של הרוח –ליצור רעב 

ה מסוג של האדם מסוגל לצאת אל מעבר להנא' אני'ה, אך. הרוחי עצמו לא היה יכול להתפתח –חיוני אחד 

. את הרוח שממלאת ההזנה ובהגשמתו הוא משרת מלבד התפקיד, יכול להשתוקק למזון טעים' אני'ה. זה

נוצרות  ,כך. עולם החושים, כלומר –' החושני'לעולם אותו דבר ישים לדברים רבים אחרים המשתייכים 

של האדם נכנס אל ' ניא'אלמלא ה, תשוקות שלא היו נוצרות לעולם בעולם הנתון לתפיסה חושית של הטבע

ההנאות הטבעיות של . לכשעצמו שתשוקות אלה נובעות' אני'גם לא מההוויה הרוחית של ה. תוך עולם זה

, בטבע הנתון לתפיסה חושית ודרכו. בעודו חי בגוף הפיסי –גם כישות רוחית  –החושים נחוצות לאגו 

בהתמסרו להתגלויות חושיות שדרכן , אין זה משהו אחר מלבד הרוח שהאגו נהנה ממנה; מתגלה הרוחי

גם כאשר טבע החושים החיצוניים אינו עוד התווך שדרכו , בהנאה מאור זה הוא ימשיך. הרוח זוהר-אור

 .האור הרוחי קורן

. עולם הרוחלא יכול להיות כל סיפוק ב, ההרוח החינעדרת שמהן , לתשוקות חושיות, לעומת זאת

יווצר רק ההנאה מאוכל טעים יכולה לה. נגדעת לחלוטין כוכןהאפשרות לשי, מתרחשכאשר המוות , לכן

 לאדם אין עוד את. אכילת מזוןעת שבהם נעשה שימוש ב –חיך וכדומה , לשון –גופניים באמצעות איברים 

הרי שצורך זה יישאר , הנאה כזאתואם האגו עדיין חש צורך ב. האיברים האלה לאחר שהגוף הפיסי מושלך

היא תהיה נוכחת רק כל עוד האיברים , ל עוד ההנאה נמצאת בהרמוניה עם הרוחכ. מסופק-בהכרח בלתי

השאיפה להנאה תימשך , האנושי טיפח אותה בלי לשרת את הרוח' אני'כל עוד ה, אבל. הפיסיים נוכחים

 .כמהה לשווא לסיפוקתהיה והיא לאחר המוות 

צורב במדבר  וןמאיצלסבול אפשר לדמיינו רק אם נחשוב על אדם שעליו , מה שמתרחש עתה באדם

שומר על כל עוד הוא , האנושי לאחר המוות' אני'כזה הוא גורל ה. שבו לא ניתן למצוא מים

אם הצימאון משמש כאן  .מוצו להנאות העולם החיצוני ואין ברשותו איברים לסיפוקן-שלא-תשוקות

התשוקות הרבגוניות שעדיין עלינו לדמיינו מועצם ומורחב לכל , כהשוואה לתסבוכת של האגו לאחר מוות

 .כלל ששיכוכן אינו אפשרי, עשויות להתקיים

משתחרר בהדרגה מכל הקשרים האלה של חיבור אל העולם הוא  ,שלב הבא שדרכו עובר האגוב

וף הפיסי יצר בעודו חי בגכל המשאלות שהאגו . עליו ליצור בתוך עצמו טיהור ושחרור, בהיבט זה. החיצוני
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כך עולם , כפי שחומר דליק נדלק ונשרף באש. ות עתה להישמדמוכרח, הרוח עולםבואשר אין להן מקום 

 . לאחר המוותהתשוקות מתפרק ומושמד 

' אש'. אש המכלה של הרוחהבתור חושית תיארה כהלכה -בזה אנו מתבוננים בעולם שהחכמה העל

כזו שבטבעה אלא  –ית כלומר קשורה לעולם הנתון לתפיסה חוש –זו אוחזת בכל תשוקה שאינה רק חושית 

חושית אינה יכולה אלא לתאר -במונחים שבהם תובנה על, תמונות כאלה. החושי היא אינה מבטאת את הרוח

שלשם סיפוקה , עשוי להיות מחריד שתקווה. מותועגו ות להיראות איומותעשוי, מה שקורה לאחר המוות

או שמשאלה שרק , תקווה מוחלט-סרלפנות מקום לחו ,לאחר המוות ,מוכרחה, נחוצים איברים חושיים

אדם יכול רק לחשוב בדרך , עם זאת. להפוך לרצון בוער להגשמתה מוכרחה, העולם הפיסי מסוגל להגשים

מייצגות ', האש המכלה'ידי -שנאחזו לאחר המוות על, לקלוט שכל המשאלות והתשוקות אין בידוזו כאשר 

כוחות אלה גורמים לאגו ליצור . מזיקים לחיים, ייםאלא במובן נעלה יותר הרסנ, כוחות שאינם מועילים

קשרים קרובים יותר של חיבור אל העולם החושי מאשר נחוצים כדי לקלוט מעולם זה את מה שישרת את 

ישנה צורה שבה הרוחי . מהווה התגלות של הרוחי הנסתר – עולם החושים –הטבע . התקדמותו של האגו

ניים ובצורה זו האגו לא היה יכול לקלטו לעולם אלמלא השתמש יכול להתגלות רק באמצעות חושים גופ

האמיתי והרוחי כאשר , האגו מתנכר לתוכן הממשי, אך. בחושים לשם הנאה ממה שהינו רוחי במעטה הטבע

בעוד שהנאה חושנית כביטוי של הרוח . הוא משתוקק להנאות חושניות שדרכן הרוח אינה דוברת עוד

טומנת בחובה את הידלדלותה , הרי שזו שאינה מבטאת את הרוח, תחומסייעת לרומם את האגו ולפ

הרי , ה להוביל לסיפוק והנאה בעולם החושיםשתשוקה מהסוג האחרון עשוי אף על פיו. וחורבנה

' אני'ידי ה-אלא שהשפעה זו נתפסת על. של האדם עדיין קיימת' אני'השפעתה המרוקנת וההרסנית על הש

יכולה להוליד שאיפות חדשות , ההנאה הנובעת מתשוקה כזאת, ים ממשיכיםבעוד שהחי. רק לאחר המוות

האש שעטפה אותו כבר . את עצמו באש מכלה עוטהוהאדם לא נעשה מודע לכך שמעצם פועלו הוא , מסוגה

 .השפעות מיטיבות ומועילות ומביאהבמהלך החיים הופכת מוחשית עבורו לאחר המוות ובכך היא משתנה 

ידי אותן תכונות של האחר אשר מוחשיות באופן -הוא לא רק נמשך על, דם אחרכאשר אדם אוהב א

ו למצב שבו על אלה אפשר לומר שהמוות יביא, ויחד עם זאת. ישיר באמצעות איברים פיסיים של קליטה

מתגלה באדם האהוב עצם הממשות של ההוויה  ,לאחר המוות, מצד שני. הוא לא יוכל עוד לקלוט אותן

הדבר היחיד שיקלקל את המראה המושלם , יתר על כן. רק אמצעי והאיברים הפיסיים היו קליטתהשלשם 

אם , ויותר מכך. רק באמצעות איברים פיסייםהזה יהיה ההימשכות של התשוקות היכולות להיות מסופקות 

. לאחר המוותכלל תפיסה מודעת של האדם האהוב לא הייתה אפשרית , תשוקות אלה לא היו מטוהרות

התקווה שהמאורעות שלאחר המוות תיארו באמצעות מדע -התמונה האיומה וחסרת, ם של דברים אלהלאור

 .מקום לתמונה מעודדת ומספקת עמוקות ,מפנה, להיראות כנותנת, ממבט ראשון, ויהעש, חושי-העל
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במהלך תקופת . נו לאחר המוות שונות מאלו שיש לנו במהלך החייםיהתנסויות, ובהיבט אחר

מאז , התנסה בו בחייםהוא עובר שוב דרך כל מה ש. ורחי את חייו לאח –במובן מסוים  –האדם  ,ההיטהרות

תקופת עד ל, הוא מתנסה בכול מחדש בסדר הפוך, בהתחילו מהמאורעות שקדמו בסמוך למוות. לידתו

. האגוהרוחי של  ומתגלים בפניו כל אותם דברים בחייו שלא נבעו באמת מטבע, ובעודו עושה זאת. ילדותה

בהתפרצות , שאדם מת בגיל שישים ובגיל ארבעים, למשל, נניח. גם את אלה הוא חווה עתה בדרך הפוכה

כאשר , הוא יחווה שוב את המאורע בתודעה לאחר המוות. הוא גרם לאדם אחר כאב גופני או נפשי, כעס

לא את , הוא יחווה אלא שעתה. הזמן שבו זה קרה –במסעו לאחור לאורך החיים הוא יגיע לגיל ארבעים 

הדוגמה . את הסבל שהאדם האחר חווה בשל אכזריותו, תחת זאת, אלא, הסיפוק שהוא חש בפרקו את זעמו

נובע מתשוקה שהאגו פינה לה דרך , מראה שמה שהינו מכאיב בהתנסות שלאחר המוות של מאורע מסוג זה

, בנתנו ביטוי לתשוקה כזו, ל דברלאמיתו ש. שמקורה היה בעולם החומרי החיצוני ואך ורק בותשוקה  –

נראה -רם לעצמו נשאר בלתיואלא שהנזק שהוא ג; אלא גם לעצמו, האגו גרם נזק לא רק לאדם האחר

האדם חש עתה נמשך . נעשה מוחשי לאגו, העולם כולו של תשוקות מזיקות, לאחר המוות. במהלך החיים

 ,להיהרס תוכלכך שהתשוקה , ה ניצתה בואל כל ישות ואל כל אובייקט בקשר כזה שעמו תשוקה מסוג ז

 .להיהרס באש המכלה –עם היווצרותה אפילו 

אין , רגע לידתו וכל התשוקות עברו כבר דרך האש המטהרת לאגיע כאשר האדם מ ,במסעו לאחור

עולה אל שלב חדש של הוא . עולם הרוחהפרעה אל  בליו כלילעוד משהו שימנע בעדו להתמסר 

כך עתה נושר ומתפרק אותו , הגוף הפיסי ולאחר זמן קצר הגוף האתרימושלכים מוות כפי שב. קיום-הוויית

עבור מדע , לכן. הפיסי, רק בתודעה של העולם החיצונילחיות אשר יכול חלק של הגוף האסטרלי 

נקודת הזמן שבה הגוויה האסטרלית . אתרית ואסטרלית, פיסית –חושי ישנן לא פחות משלוש גוויות -העל

מדוע . לידה ומוות ות אורכת כשליש מתקופת החיים שביןמוגדר מעצם העובדה שתקופת ההיטהר ,מושלכת

אור מדע בביסודיות  חר שהמהלך כולו של חיי האדם יוארלא, יתברר רק בשלב מאוחר יותר, כך הדבר

ידי -תמיד קיימות בסביבתו של האדם הגוויות האסטרליות שהושלכו על, חושית-עבור התפיסה העל. הנסתר

הדבר דומה למה שכמובן נכון . הקיום-אלה העוברים משלב ההיטהרות אל הרמות העליונות של הוויית

 .אדם-גוויות פיסיות מתהוות היכן שקיימות קהילות של בני: עבור התפיסה הפיסית

, לפני המוות. של האדם' אני'מתחיל שלב חדש לחלוטין של תודעה עבור ה, לאחר תקופת ההיטהרות

אל תוך תודעתו  –מגיע אליו עולם , כביכול, עתה. גיעו אליו מבחוץ כדי שהם יוארו באור התודעהרשמים ה

התגלויות ידי -כאן הוא מוסתר על, ברם. לידה ומוותחי גם בין ' אני'שבו ה, זהו עולם רוחי. מבפנים –

 דש הקודשיםקונעשה מודע לעצמו ב –בהתרחקו מכל הרשמים החיצוניים  –' אני'הורק כאשר ; החושים

מתגלה באופן ישיר  ,אפוף בעטיפות הטבע הנתון לתפיסה חושיתשאחרת מה , הפנימי ביותר של הווייתו
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כך לאחר ', מבפנים כלפי חוץ' 'אני'כמו שלפני המוות מתרחשת תפיסה פנימית זו של ה. ובצורתו הטהורה

 .במלואו עולם הרוחמתגלה , תמהפת ההיטהרות המוות ולאחר שתקו

עולם , אך כמו ענן מאפיל, של התגלות אכן כבר קיים שם ברגע שבו הגוף האתרי מושלךסוג זה 

של תודעה  של אושר עילאיהדבר הוא כאילו עולם . עולם החיצוניבדבקו עדיין ב, עליוהתשוקות מאפיל 

, אכן. בגלל התשוקות אשר מטוהרות באש המכלה, רוחית טהורה היה משובץ בצלליות דמוניות שחורות

דבר זה מתברר לאגו של האדם ; כישויות ממשיות בהחלט אאל ,קות אלה מתגלות לא כצלליות גרידאתשו

הישויות נראות כמו . ובכך מתאפשר לו לקלוט את מה שהינו רוחיברגע בו האיברים הפיסיים נלקחים ממנו 

זה של האש מתוך תחום , כי. ידי תפיסה חושית-עיוותים וקריקטורות של מה שהיה ידוע לו עד כה על

ישויות שהופעתן בפני העין הרוחית ידי -עללראות שהוא מאוכלס  מוכרחהחושית -התבוננות על, המטהרת

שבהשוואה אליו , תאוותן מכוונת לרוע; הנאתן נראית כרוכה בהרס. אימה מזעזעתיכולה לעורר רק כאב ו

ו לשם כתשוקות מהסוג כל מה שהאדם לוקח עמ. הרוע המוכר לנו בעולם החיצוני נראה חסר משמעות

ללא את כוחותיהן מזון שבאמצעותו הן מחדשות ומעצימות  –מופיע כמזון עבור ישויות אלה , שתואר לעיל

 .הרף

עשויה להראות פנטסטית , ידי החושים החיצוניים-נתפס עלשאינו שתיארנו כאן של עולם התמונה 

מהו זאב הצד את , לעין הרוחית. ייםהח-נתבונן בראש פתוח בהיבטים מוכרים של עולם בעליאם פחות 

לא משהו אחר , כמובן? מה מתגלה בדמות הזאב כפי שהחושים החיצוניים רואים אותו? טרפו ללא רחם

צורתו של הזאב יכולה להיות מתוארת כהתגשמות . מלבד נפש החיה בתשוקות ופועלת מתוך תשוקותיה

קיומו של הזאב ב להכירעדיין היה עליו , ונית זוגם אם לאדם לא היו איברים לקליטת צורה חיצ. תשוקותיו

נראה לעין -אם היה כוח בלתי –היו מורגשות בהשפעותיהן , נראות-היותן בלתי למרות, אם התשוקות

 .מבצע גלוי לעיןהיה מתבצע כל מה שהזאב ההאנושית שבתיווכו 

. בלבד חושית-על תודעהעבור אלא  –ישויות האש המטהרת אינן קיימות עבור החושים החיצוניים 

כאשר הנאה מוצדקת הופכת . השפעותיהן ברורות מאוד בכך שהן נוטות להרוס את האגו המזין אותן, ברם

 .השפעות אלה הופכות ברורות וגלויות, ריסון או להפרזה-לחוסר

אך רק כל עוד ההנאה , היה מגרה את האגו, ידי החושים החיצוניים-כפי שהוא נקלט על, גם הטבע

חיים נדחף מתוך אינסטינקט להשתוקק רק אל השייך -בעל. מת של המהות היסודית של האגוהייתה בא

מפני שיש , לאדם יש צורות נעלות יותר של הנאה. לעולם החיצוני שאליו משתוקקים שלושת הגופים שלו

ת של אם האגו משתוקק לצורו. האגו –' אני'ה, אלא גם גוף רביעי, ברשותו לא רק שלושה איברים גופניים

הרי שתשוקות כאלה אינן יכולות להיות , אלא להרס מהותו שלו, לא לקידום או לתמיכה, סיפוק המשמשות

הן יכולות להיות רק תוצאה של . תוצאת פעולתם של שלושת הגופים ואף לא של הטבע הנכון של האגו

גישה בדיוק אל אך רוכשות , שצורתן ודמותן האמיתיות נשארות נסתרות מהחושיםפעולתן של ישויות 
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עם זאת יכולות לבוא על , טבעו העילאי יותר של האגו ומפתות אותו לתשוקות שאין למצאן בטבע החושים

ישנן ישויות הניזונות מתשוקות ותאוות רעות ומשחיתות יותר מאשר אלו , למעשה. סיפוקן רק באמצעותם

אלא אוחזות ברוחי וגוררות , שיםמשום שהן אינן מתקיימות בטבע האמיתי של החו, חיים כלשהו-של בעל

צורותיהן ותכונותיהן זוועתיות ומבעיתות יותר מאשר , עבור העין הרוחית. אותו מטה אל רמת החושניות

. תשוקות טבעיות, כוללות תאוות טבעיות, ככלות הכול, אלה. החיים הפראיים ביותר-אלו של בעלי

החיים ואשר -לנו בממלכת בעלי המוכרי ביותר עולה ללא סייג על הזעם הפראההרסנות של ישויות אלה 

את השקפת האדם אל להרחיב , בדרך זו, מוכרחהחושית -הידיעה העל. ידי החושים החיצוניים-נתפס על

אפילו המזיק , חיים הגלוי לעין-יותר מאשר כל בעל נחותהשבמובן מסוים נמצאות ברמה , עולם של ישויות

 .וההרסני ביותר

הוא מוצא את עצמו עומד מול עולם של תוכן רוחי , דם עובר דרך עולם זהכאשר הא, לאחר המוות

הוא עדיין , אך. המעורר בתוכו רק כמיהות כאלה שימצאו סיפוק ברוחי הטהורעולם , יתר על כן –טהור 

 עולם הרוחאותה ביכולתנו לכנות , וללתאו לאגו שלו ובין מה שסביבתו כ' אני'מבדיל בין המשתייך ל

' אני'התנסויותיו בסביבה זו מגיעות אליו באותה דרך שבה התפיסה הפנימית של ה, שוב. האגו של החיצוני

בשעה שבחיים שבין לידה ומוות סביבת האדם דוברת אליו דרך איברי . שלו הגיעה אליו בעודו חי בגוף

השפה של סביבתו החדשה דוברת ישירות אל תוך , הרי שכאשר הוא משליך את כל הגופים, גופיו

הסביבה כולה של האדם מלאה ישויות הדומות לישות , לכן. הווה-האניהפנימי ביותר של  הקודשים קודש

הסובבים אותו , חיים-צמחים ובעלי, כפי שמינרלים. אחר' אני'יש גישה ל' אני'רק ל, למעשה, כי, שלו' אני'ה

קף בעולם המורכב האדם מו, כך לאחר המוות, הם בעלי טבע הנתון לתפיסה חושית, עולם החושיםב

 .מישויות רוחיות

הוא , למעשה. סביבתו שלו אינומשהו שבעולם שמעבר  –ם משהו נוסף לשהוא מביא עמו , עם זאת

בהתחלה  מופיע אלה יותנסויותסך כל ה. עולם החושיםמביא עמו את מה שהאגו שלו התנסה בו בעודו חי ב

כך -אחר. ף האתרי עדיין מחובר לאגו שלוכאשר הגו, כל מיד לאחר המוות-זיכרון חובק-בפניו כלוח

הדבר הוא כאילו זוקקה תמצית . הזיכרון נשאר כחזקה תמידית של האגו-אך משהו מלוח, האתר הושלך-גוף

. פרי החיים, זהו הפרי הרוחי. זהו הדבר הממשיך להתקיים. מכל ההתנסויות שהיו לאדם בין לידה ומוות

המתגלה במהלך החיים דרך החושים , כולו ולל את התוכן הרוחיהוא כ. פרי זה הוא בעל אופי רוחי, שוב

לאחר . לא היה יכול להתהוותלעולם הוא , עולם החושיםבלי מסע האדם ב, היותו רוחי על אף. החיצוניים

 עם. שלועולמו הפנימי  –שייך לו , עולם החושיםנבחר בר שא, דם חש שפרי רוחי זהשל הא' אני'ה, המוות

יכול להתגלות ' אני'עולם המורכב מישויות המתגלות כפי ש – עולם הרוחנס אל תוך הוא נכ, בעלות זו

יכול להתפתח רק כאשר , זרע שהינו סוג של תמצית של הצמח כולו. במעמקים הפנימיים ביותר שלו
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זרע  –הוא כמו זרע  עולם החושיםמה שהאגו מביא עמו מ. הארציתהאדמה  –שותלים אותו בעולם אחר 

 . שתחת השפעותיו הוא יתפתח עתה ם הרוחעולהנקלט ב

. הזאת' הרוח-ארץ'למסור תמונות בנסותו לתאר את מה שקורה ב, לכל היותר, יכולחושי -מדע העל

, נראות לעין החיצונית-בחוותה את העובדות הבלתי. התמונות יכולות לתאר מציאות אמיתית, עם זאת

אפשר לתאר את הממשויות , כך. כאמיתיות חושית יכולה לחוש את התמונות האלה שלהן-תודעה על

, הן, היותן בעלות אופי רוחי טהור למרות. הרוחיות באמצעות השוואות מהעולם הנתון לתפיסה חושית

העין קולטת ופיע צבע כאשר מכפי שבעולם זה . בעלות דמיון מסוים לעולם זה של הטבע, כן-פי-על-אף

. האגו יחווה סוג של צבע, תחת השפעתה של ישות רוחית, הרוח-כך גם בארץ, השפעה מהאובייקט המתאים

מתרחשת  –ורק היא  –העצמית הפנימית של האגו -בדרך שבה התפיסה מתרחשתהצבע -אלא שהתנסות

אלא דווקא כאילו ישות אחרת ; הדבר אינו כאילו אור מבחוץ מאיר עליו. במהלך החיים שבין לידה ומוות

 באותכך . צבע-בהניעה אותו לדמות לעצמו את ההשפעה בתמונת, השפיעה באופן ישיר על האגו של האדם

 .הקורן צבעיםביטוי בעולם לידי כל הישויות בסביבה הרוחית של האגו 

שונות באופיין  עולם הרוחהצבע של -התנסויות, היות שצורת המקור שלהן כה שונה, למותר לציין

שונים של רשמי חושים שהאדם קולט מעולם  אותו דבר ישים לסוגים. מאלה שאנו נהנים מהן בעולם הטבע

ככל שהאדם . עולם החושיםאלה הדומים ביותר לרשמים התואמים של הם  עולם הרוחהצלילים של . זה

הדומים לצלילים , חיים פנימיים ותנועהלנעשה עבורו יותר  הואכך , עולם הרוחמפלס את דרכו אל 

איבר  לאלא כמתקרב מבחוץ , ל הוא חש את הצלילאב. ולהרמוניות של המציאות הנתונה לתפיסה חושית

 עולם החושיםהוא חש אותו כפי שב. אלא ככוח הזורם החוצה מהאגו שלו עצמו אל תוך העולם, קליטהה

הם אשר כ גם, הוא מודע לכך שהצלילים עולם הרוחב, עם זאת; הוא היה חש את הדיבור או השירה שלו

 .המוזגות עצמן דרכו אל תוך העולם, ישויות אחרות מהווים במציאות התגלות של, נובעים ממנו

כאשר הצליל הרוחי מועצם והופך להיות , הרוח-עלה עוד יותר של התגלות בארץנישנה צורה , ברם

; של האדם' אני'של ישות רוחית אחרת נמזגים דרך הלא רק החיים הגועשים והתנועה . המילה הרוחית

להיות אפילו בידידות  מוכרחהבלי ההפרדה ש. 'אני'יותר להישות עצמה מעבירה את מהותה הפנימית ב

כאשר האגו נמזג לפני ולפנים , שנייהתוך השתי ישויות חיות האחת ב, עולם החושיםהאינטימית ביותר ב

 . כזו היא קרבתו של האגו אל ישויות רוחיות אחרות לאחר המוות, במלוא הממשות. ידי המילה הרוחית-על

ביכולתנו . חושית-ברורים לתודעה העל –ארץ הרוחות  –הרוח -ארץ תחומים נבדלים אלה של

של  'האדמה המוצקה' ,כביכול ,הראשון הוא. להשוותם אל שלושה תחומים של הטבע הנתון לתפיסה חושית

 .'האטמוספרה'או  'האוויר'השלישי הוא ; 'הימים והנהרות תחום'השני הוא ; עולם הרוח

נראה במהותו הרוחית , וכך נעשה מוחשי לאיברים הפיסייםצורה פיסית מה שמקבל על האדמה 

מתגלה שם מה ש. אפשר לתפוס את הכוח הבונה את צורת הגביש, למשל. הרוח-בתחום הראשון של ארץ
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, המרחב אשר מלא כאן בחומרים סלעיים. הוא כמו הניגוד של מה שמופיע בפני החושים בעולם החיצוני

בעוד שמסביבו המרחב הריק נראה ככוח הבונה את צורת ; חלל או ריקמופיע בפני העין הרוחית כסוג של 

כאשר הוא נצפה , לכן. כמשלים שלו עולם הרוחנחווה ב עולם החושיםהצבע האופייני שיש לאבן ב. האבן

מאפיינים נוספים . גוון אדמדם כבעלתצבע ירקרק ואבן ירוקה  כבעלתאבן אדומה נחווית , הרוח-מארץ

תחום  –סלעים ועיצובים גיאולוגיים מרכיבים את האדמה המוצקה , כפי שאבנים. שלהם יםמופיעים כניגוד

 .עולם הרוחשל ' האדמה המוצקה'מרכיבות את , כך המהויות שתיארנו, של עולם הטבע –היבשה 

החיים מופיעים , לעין החושית. עולם הרוחהוא תחום הים של  עולם החושיםבכל מה שהינו חיים 

כמו ימים ונהרות , החיים הם מהות זורמת, לעין הרוחית. חיים וישויות אנוש-בעלי, מחיםבצ –בתוצאותיהם 

בעוד שהימים והנהרות , כי. טובה יותר היא ההשוואה עם מחזור הדם בגוף האדם. הרוח-הממלאים את ארץ

חיים בפיזור ההרי שישנה סדירות מסוימת , בטבע החיצוני מופיעים כאילו הם מפוזרים באופן לא סדיר

 .נחווה כצליל רוחי חיר שאהדבר  ,מעל לכול ,חיים זורמים אלה הם. כמו מחזור הדם, הרוח-הזורמים בארץ

כל מה שהינו רגש ותחושה בעולם . הרוח הוא תחום האוויר או האטמוספרה-התחום השלישי של ארץ

לינו לדמיין לעצמנו ע. להשוותו לאוויר שעל האדמה שאפשר, כל-הרוח כיסוד חודר החיצוני קיים בממלכת

מרחפים באותו תחום כמו הרוח והסערה באטמוספרה של , שמחה והנאה, צער וכאב. ים של רגש זורם

כאן עומדות אחת מול השנייה לא רק הדמויות של . קרב המתחולל על האדמהחישבו על . העולם החיצוני

הכאב ממלא את . ות מול תאוותתאו, רגשות מוצבים מול רגשות. הלוחמים שהעין החיצונית יכולה לראות

קיים לא רק , צהלת ניצחון, כאב, כל מה שהינו תאווה, שם. האדם-הקרב לא פחות מדמויות בני-שדה

. הרוח-החוש הרוחי נעשה מודע לו כמאורע ממשי בספירת האוויר של ארץ; בתוצאות המוחשיות שלו

כפי שהאוויר אופף וחודר את : ך נאמרלפיכ. רעמים בעולם הפיסי-הוא כמו סופת עולם הרוחמאורע כזה ב

עוטף וחודר את הישויות  –' המלים הרוחיות הנושבות' –האוויר של הרוח -כך משב, תושבי האדמה

 .הרוח-והמאורעות של ארץ

. השוואה לחום וכן לאור של העולם הפיסי-רותבבעולם הרוח אפשריות התרשמויות נוספות שהינן 

שבאותו אופן חודר את  המחשבותארציים והוא לא אחר מאשר עולם החום חודר את הדברים והיצורים ה

המחשבות שהאדם . יש לתפוס כישויות חיות עצמאיותאלה המחשבות את האלא ש. הרוח-כל הדברים בארץ

יש לדמיין את . החיה בארץ הרוחות, המחשבה הממשית-עולם הגלוי לעין הן רק צללית של ישותתופס ב

גם תיאור זה הוא רק . וצאת ממנו וכישות פעילה בעלת חיים פנימיים משלהי, כפי שהיא באדם, המחשבה

בצורה שבה האדם תופס אותן מחשבות . הרוח-המחשה עמומה של מה שממלא את התחום הרביעי של ארץ

שהינה התגלות מסוג כזה  –הן רק התגלות העולם הממשי של המחשבות , בעולם הפיסי בין לידה ומוות

של  העשרההמציינות אלה , מעל לכול –המחשבות שהאדם מטפח . יברים הפיסייםבאמצעות הא תאפשרי

דבר זה אינו חל רק על אידיאות של ממציאים גדולים או . הרוח-מקורן בתחום זה של ארץ –העולם הפיסי 
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אלא כאלה , אידיאות שהוא לא רק שואל מהעולם החיצוני –אצל כל אדם ' מופיעות'אידיאות פורות . גאונים

ידי העולם החיצוני -בעוד שרגשות ותאוות הנגרמים על. אפשרות לו לפעול על עולם זה ולשנותוהמ

פועל על , כל מה שמתהווה בנפש האדם כך שהוא נעשה יצירתי, הרוח-משתייכים לתחום השלישי של ארץ

 .עולם הרוחבטיפוס שלו בתחום הרביעי של מתגלה בישות א, סביבתו בדרך כזו המשנה ומפרה אותה

אין זה דבר אחר מלבד . הנפוץ של התחום החמישי אפשר להשוות לאור של העולם הפיסיהיסוד את 

משתייכות , ישויות המוזגות חכמה אל תוך סביבתן. המתגלה בצורת האבטיפוס הטהורה שלה, החכמה

תגלה מ, כל דבר שהשמש קורנת עליו. כפי שהשמש מפיצה אור על היצורים הפיסיים, לתחום זה

ישנם . כפי שיצור פיסי מגלה את צבעו כאשר אור קורן עליו, עולם הרוחותו האמיתית עבור במשמע

 .נתייחס בפרקים הבאיםאליהם ; הרוח-תחומים עילאיים יותר של ארץ

שהוא מביא עמו מחייו בעולם  ירהפעם , של האדם לאחר המוות' אני'שבו שרוי הכזה הוא העולם 

לאחר עדיין מאוחד עם אותו חלק של הגוף האסטרלי שלא הושלך , זה יבול, פרי זה. החיצוני של החושים

כלומר החלק שעמו משאלותיו  – רק חלק מהגוף האסטרלי נושר, ראינוכפי ש, כי. תקופת ההיטהרותתום 

עם כל מה שהוא רכש  עולם הרוחאת התמזגות האגו ב. ותשוקותיו נאחזות בחיים הפיסיים גם לאחר המוות

הזרע מושך אליו את החומרים . שר להשוות להחדרת זרע אל תוך האדמה הבשלהאפ, עולם החושיםב

התפתחות וצמיחה , באותו אופן. ח חדשמצכך שהוא יוכל להתפתח לכדי , ביבווהכוחות של האדמה שמס

 .עולם הרוחשל האדם בהיותו שרוי ב' אני'חלק ממהות ה מהוות

העין היא זו הקולטת את . נוצר אותו איבר מסתתר כוח יוצר שלו שבאמצעותו, גם במה שאיבר קולט

לא יפתחו איברי , יצורים המבלים את כל חייהם בחושך. העין לא הייתה קיימת, בלי אור, עם זאת; האור

. ידי הכוחות הנסתרים של מה שהאיברים של גופיו מסוגלים לקלוט-האדם הגופני כולו נברא על, כך. ראייה

הגוף ; ידי אלה של עולם החיים-הגוף האתרי על; ל העולם הפיסיידי הכוחות ש-הגוף הפיסי נבנה על

באותם כוחות יוצרים הנשארים האגו נתקל , הרוח-בעברו אל ארץ. האסטרלי נוצר מתוך העולם האסטרלי

המקיפות את האדם ללא הרף ואשר בנו , נראות-על אף היותן בלתי ,ישויות רוחיות. נסתרים מתפיסה פיסית

בעוד שבעולם הפיסי הוא יכול . הרוח-פכות מוחשיות עבורו בתחום הראשון של ארץהו, את גופו הפיסי

הרי , בראו את גופו הפיסיר שאשל הכוחות הרוחיים היוצרים והמעצבים לתפוס רק את ההתגלות החיצונית 

שקודם לכן הייתה , הם מתגלים בפניו בצורתם המקורית והנכונה, עתה. שלאחר המוות הוא נמצא בקרבם

 ת היוצרים שמהם מורכב גופו האתריתחום השני הוא נמצא בקרב הכוחוב, באותו אופן. רת ממנונסת

גם התחומים העילאיים יותר . ובתחום השלישי זורמים אליו הכוחות שמהם מעוצב ומאורגן גופו האסטרלי

בין לידה שלהם הוא חב את עצם הצורה והמהות של חייו יוצקים עליו את הכוחות היוצרים  הרוח-של ארץ

 .ומוות
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 –פועלות מעתה ואילך עם פרי חייו הקודמים שהאדם עצמו הביא עמו  עולם הרוחשל ישויות אלה 

. נבנה בהתחלה כישות רוחית –האדם מחדש נבנה , ידי פעולה זו-ועל. הפרי העומד להפוך עתה לזרע

מתקשרים , חוץהיותם ב רותלמ, הגוף האסטרלי והאגו; הגוף הפיסי והגוף האתרי עדיין נמצאים שם, בשינה

יכולות לשמש רק , ידי הגוף האסטרלי והאגו במהלך השינה-הנקלטות על עולם הרוחההשפעות מ. עמם

ולאחר  שהגוף הפיסי והגוף האתרי הושלכו לאחר, אך. מוצו בשעות הערותר שאלשיקום הכשרים והכוחות 

אל  עולם הרוחמה שזורם מ, ידי תשוקות-היו כבולים לעולם הפיסי עלשעדיין טיהור חלקי הגוף האסטרלי 

,ולאחר פרק זמן מסוים. הוא הבורא מחדש, מעתה ואילך; האגו הופך לא רק למשקם
17
האגו שוב מקבל גוף  

הוא . מסוגל לחיות בגוף אתרי ובגוף פיסי כאלה המתאימים לישות אנושית החיה בין לידה ומוות, אסטרלי

 .שולבו פירות חייו הקודמיםישבהם , ארציים חדשיםיכול להיוולד שוב ולהופיע מחדש בחיים 

הרוח -וכפי שישויות ארץ. האדם הוא עד מודע לבריאתו מחדש, עד לעיצובו של גוף אסטרלי חדש

הפנימי ביותר שלו בפעולה של ' אני'כמו ה, מתגלות בפניו לא באמצעות איברים חיצוניים אלא מבפנים

נוטה עדיין אל עולם של רשמים  אינהלבו -גלות כל עוד תשומתכך ביכולתו לקלוט את ההת, עצמית-מודעות

. לבו כלפי חוץ-את תשומת הוא מתחיל שוב להפנות, לי עוצב מחדשאך מהרגע שבו גופו האסטר. חיצוניים

הוא מרחיק את עצמו ממה שמתגלה אך ורק , ובעשותו זאת –פיסי ואתרי  –האסטרלי שוב דורש גוף חיצוני 

התודעה תהיה מסוגלת להתעורר . מודע-מצב ביניים שבמהלכו האדם שקוע בלא מגיע, מעתה. מבפנים

במהלכו של פרק  .איברים של תפיסה פיסית –פותחו האיברים הנחוצים ימחדש רק לאחר שבעולם הפיסי 

גוף אתרי חדש מתחיל  – ה פנימית טהורהידי תפיס-התודעה הרוחית המוארת עלדעכה שבו  –זמן ביניים זה 

לקחת חלק . האדם מוכן להיכנס שוב אל תוך גוף פיסי, לאחר מכן. להתארגן סביב הגוף האסטרלילהתעצב ו

יתאפשר רק עבור  –הצטיידותו מחדש בגוף אתרי ובגוף פיסי  –באופן מודע בשני המאורעות האחרונים 

 ,במילים אחרות, אגו שמעצם פעילותו הרוחית פיתח את הכוחות היוצרים הנסתרים של גופים אלה

ישויות מפותחות יותר ממנו באבולוציה , האדם עדיין לא הגיע אל שלב זהכל עוד . הרוח-החיים ואדם-רוח

כדי להעניק לו , ישויות כאלה מכוונות את הגוף האסטרלי אל אב ואם. צריכות לכוון את התהליך הזה, שלהן

 .גוף אתרי וגוף פיסי הולמים

האדם עובר מאורע בעל חשיבות , עם הגוף האסטרלישולב מו מעוצבלפני שהגוף האתרי החדש , עתה

בחייו הקודמים הוא יצר כוחות מעכבים ומפריעים , כפי שראינו. כניסה מחדש לקיום פיסיה עםגדולה 

בהיותו בן ארבעים בחייו . הבה נחזור לדוגמה דלעיל. שהתגלו לו במהלך מסעו לאחור שלאחר המוות

היה עליו לעמוד מול סבלו של , לאחר המוות. זיק לאדם אחרהוא ה, בהתפרצות זעם פתאומית, הקודמים

, עתה. כך גם עם כל המאורעות מהסוג הזה בחייו הקודמים. ככוח המעכב את התפתחות האגו שלו, האחר

                                                      
17

 .על ארכו נדבר עוד בהמשך 
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כפי . של האדם' אני'התפתחותו ניצבים בפני המכשולים אלה ב, החיים הפיסייםעם הכניסה מחדש אל תוך 

. מחזה מקדים של חייו הבאיםכך הוא רואה עתה , זיכרון של העבר-ג של לוחשלאחר המוות הוא רואה סו

. המראה לו את כל המכשולים שעליו לסלק כדי שהתפתחותו תתקדם, הוא רואה אותם שוב בסוג של לוח

התמונה של . הופך למקור של כוחות פעילים שעליו לשאת עמו אל תוך החיים הבאים, כךמה שהוא רואה 

העומד להיכנס שוב לחיים , אדם אחרים הופכת לכוח המניע את האגו שלו לפעולה-לבני הסבל שהוא גרם

; לחיים הקודמים יש השפעה מכרעת על החיים החדשים, כך. כדי לתקן את הפגיעה שהוא גרם, ארציים

בקשר . חייםהמחזור הקודם של ידי המעשים של -על, במובן מסוים, המעשים של החיים החדשים נגרמים

עלינו לראות את החוק הממשי , חייםמחזור חדש של חיים ומחזור קודם של חוקיות וסיבתיות בין  זה של

 .הקארמה חוק, ידי מילה הלקוחה מחכמת המזרח-שלעתים קרובות מצוין על –של הגורל 

חדש אינה הפעילות היחידה המוטלת על האדם בפרק הזמן שבין מוות בנייתו של מבנה גופני , ברם

גם עולם זה מתקדם כל הזמן באבולוציה , אך. הוא חי מחוץ לעולם הפיסי, בעוד זה מתרחש. ולידה מחדש

נאמר באזורים של , איך הם נראו לפני אלפי שנים. פני האדמה משתנים, בפרקי זמן קצרים יחסית. שלו

י שונה מאוד מכפ, ככלל, האדמה תיראה, חייםמחזור חדש של ופיע שוב ביכאשר האדם ? מרכז אירופה

שוב נמצאים כאן , ובשינוי זה של פני האדמה, הרבה מאוד השתנה בזמן היעדרותו. הקודם במחזורשנראתה 

, כוחות אלה נובעים מאותו עולם רוחי שבו האדם עורך מסע לאחר המוות. בפעולה כוחות רוחיים נסתרים

כל עוד הוא עדיין . העליו גם לשתף פעולה בטרנספורמציה הנחוצה של האדמ; בהם ועמםוהוא עצמו פועל 

הוא לא יוכל להגיע לתודעה בהירה על הקשר שבין הרוחי וביטויו , הרוח-החיים ואת אדם-לא פיתח את רוח

הוא לוקח חלק , כן-פי-על-אף. הוא יוכל לעשות זאת רק תחת הנחייתן של ישויות עילאיות, כמובן; הפיסי

, במהלך התקופה שבין מוות ולידה מחדש: לומרונכון , פני האדמה-בעבודת הטרנספורמציה של התנאים על

דמיינו לעצמכם אזור או . אדם עוסקים בשינוי האדמה כך שהיא תתאים למה שהתפתח בהם עצמם-בני

הכוחות ; כך-אחרזמן רב  –לאחר שינוי עמוק  –ואז שוב , סביבה על האדמה כפי שהיה בזמן נתון בעבר

האדם נמצאות עדיין בקשר עם האדמה אפילו -נפשות בני, כך. שחוללו את השינוי נמצאים בממלכת המתים

קיום פיסית את ההתגלות החיצונית -רואה בכל הווייתחושית -תודעה על. בתקופה שבין מוות ולידה מחדש

הגורמים , שינויי אקלים וכדומה, אלה הם קרני השמש, להתבוננות הפיסית. של ממשויות רוחיות נסתרות

פועלות המידות , בקרן אור שמש הנופלת על הצמחים, חושית-התבוננות עלל. לטרנספורמציה של האדמה

משנות את , מרחפות סביב הצמחיםהאדם -אנו נעשים מודעים לדרך שבה נפשות בני. הטובות של המתים

לא רק  –פעילות האדם לאחר המוות מוקדשת לא רק לעצמו . האדמה הארצית ודברים נוספים מסוג זה

אלא הוא נקרא לפעול על העולם החיצוני  –חייו הארציים שלו עצמו החדש של  המחזורלהכנות לקראת 

 .זוהי משימתו לפעול עליו באופן פיסי, כפי שבחיים שבין לידה ומוות, בדרך רוחית
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אלא גם , הרוח משפיעים ומשנים את התנאים הקיימים של העולם הפיסי-לא רק שחיי האדם בארץ

ישנו קשר של אהבה בין אם : לשם דוגמה. יום הפיסית משפיעים ברוחיהק-חייו ופעולתו בהוויית, להיפך

במהלך , עם זאת. המושרשת בכוחות של טבע הנתון לתפיסה חושית, האהבה נובעת ממשיכה טבעית. ובנה

ק עבור והוא נארג לא ר, הקשר הטבעי מתפתח והופך לקשר רוחי יותר. היא עוברת טרנספורמציה, הזמן

 .יעולם הרוחהעבור  העולם הפיסי אלא גם

ות ידי ישוי-קשרים הנטווים בעולם הפיסי על. כך הדבר גם ביחס לקשרים רבים אחרים של החיים

יהיו קרובים גם , ידידים שהיו קרובים מאוד בחיים אלה. עולם הרוחרוחיות ממשיכים להתקיים ב

, כי. וד יותר אינטימיהם יהיו בקשר ע, םלאחר שהשילו את הגוף הפיסי שלה, ויותר מכך; הרוח-בארץ

ישויות רוחיות מתגלות האחת בפני ; הם נמצאים שם אחד למען השני בדרך שתוארה קודם, כרוחות טהורות

מחזור חדש יגרמו להם להתחבר שוב ב, אדם אחד לאחרבין קשרים שנארגו , יתר על כן. מבפנים, השנייה

 .חר המוות אנו מוצאים זה את זה שובנכון לומר שלא, במובן העמוק ביותר, כך. חיים על האדמהשל 

שוב . חוזרת על עצמה באופן מחזורי, חיי האדם מהלידה ועד המוות ומאז ועד ללידה מחדש תתקופ

, אך. הרוח-האדם חוזר אל האדמה לאחר שהפירות שנרכשו בחיים הפיסיים הקודמים הבשילו בארץ, ושוב

קיום לאלו -אדם התקדם מצורות אחרות של הווייתהיו זמנים שבהם ה. אין זו חזרה בלי התחלה ובלי סוף

כאשר , נקבל מושג על מעברים אלה בבוא הזמן. ובעתיד הוא יעבור לצורות קיום שונות, המתוארות כאן

 . לאורה של תודעה רוחית נתאר את אבולוציית העולם בהקשר שלה לאדם

ובן עדיין נסתר יותר מאשר מה שמתרחש בין מוות ולידה מחדש הוא כמ, עבור ההתבוננות החיצונית

, ביחס לחלק זה של העולם הנסתר. הממשות הרוחית המונחת ביסוד הקיום הגלוי לעין שבין לידה ומוות

השאלה היא , לכן. קיום פיסית-התבוננות חושית תראה רק את ההשפעות התואמות בהיכנסן אל תוך הוויית

הוכחה כלשהי למאורעות מאז האדם עמו  מביאחיים דרך הלידה מחזור זה של האם עם הכניסה לתוך 

במצאנו קונכייה של חילזון שאין בה שום סימן של . חושי-ידי המדע העל-המתוארים על, המוות הקודם

איננו . חיים ותפקודיו החיוניים-ידי פעילותו של בעל-עלינו לקבל שהקונכייה התהוותה על, חיים-בעל

אם בהתבוננותנו , באותו אופן. אורגניים גרידא-כוחות לא יכולים לדמות לעצמנו שצורה זו הינה תוצר של

, נוכל להכיר בכך, חייםמחזור זה של בחייו הארציים של האדם נגלה את מה שמוצאו אינו יכול להיות מ

, אם מה שאחרת אין לו הסבר, חושי מתאר-שהוא עשוי להיות תוצר של מה שמדע העל, באופן הגיוני

 למצוא אתיכולה , אן התבוננות ערה לגמרי עם החושים והתודעה החושבתגם כ, לכן. למעשה הופך מובן

יצליח , המתבונן בחיים בפתיחות מלאהאדם . מובנות לאור הגורמים הסמוייםהתוצאות הגלויות לעין 

הנקודה . הדבר יטביע את חותמו עליו עם כל התבוננות חדשה; שדבר זה נכון, במידה הולכת וגוברת, לראות

היכן יש לראות את התוצאות של מה , למשל. המבט ההולמת בכל מקרה ומקרה-וא את נקודתהיא שיש למצ
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כיצד מופיעות התוצאות של ? חושי-ידי מדע העל-שהאדם עבר במהלך תקופת ההיטהרות המתוארת על

 .בהתבסס על המחקרים של מדע הרוח, שוב – ?התנסויותיו לאחר ההיטהרות בתחום רוחי טהור

אנו רואים . פיעות בפני חשיבתנו בכל פעם שאנו מהרהרים ברצינות על חיי האדםלא מעט חידות מו

נראה שהוא נועד מראש , מעצם נסיבות לידתו. בעל כשרים מוגבלים, במחסור ומצוקהשאדם אחד נולד 

כשרים מבריקים . חייובזוכה לטיפול והשגחה מהרגע הראשון , אדם אחר. לחיים של סבל ומוגבלות

יכולות לעלות , מול שאלות מסוג זה. ם ומספקים מאודנראה שהוא נועד מראש לחיים פורי ;מתפתחים אצלו

ידי החושים החיצוניים -מה שנראה עלבהאחת רוצה לדבוק בקפדנות . שתי דרכים שונות של חשיבה ורגש

קה לא יראה שום שאלה עמו, אדם הדוגל בדרך זו של חשיבה. ידי האינטלקט המקבל מהם נתונים-ומובן על

', המקרה-יד' במונחאינו מוצא מפלט אם הוא  וגם. ביש מזלחר להא, יותר בעובדה שאדם אחד נולד לאושר

ביחס . הוא לא יחשוב שעליו לחפש אחר חוקיות עמוקה יותר או קשר סיבתי המתנים את הדברים האלה

מהורי ההורים , םהוא יעמוד על כך שאלה עברו בתורשה מהורי, מולדים כשריםלנוכחותם או חסרונם של 

ואל עצמו התנסה בהן לחפש אחר הגורמים בהתנסויות רוחיות שהאינדיבידהוא יסרב . ומאבות קדומים יותר

 .בנפרד מתורשה פיסית, ריו וכישרונותיודרכן הוא עיצב לעצמו את כש, לפני לידתו

אפילו  – בוודאי יטעןהוא . רצון מזה-לא יהיה שבע, החדור בדרך השנייה של חשיבה ורגשאדם 

 אף על פיו. נתונים בלי גורמים המונחים ביסודובעולם הגלוי לעין דבר לא קורה במקום ובסביבה 

פרח מהרי האלפים לא . שהם קיימיםאנו יכולים להניח , המדע שלנו עדיין לא גילה אותם, שבמקרים רבים

הגורם , היות משהו באדםל מוכרח, כך. יש בטבעו משהו המשתייך למרומי האלפים; צומח באדמה מישורית

עבור אדם החושב . ואף אין זה הולם לחפש אחר גורמים אך ורק בעולם הפיסי. להיוולד בסביבה נתונהלו 

עמידה מופרזת על גורמים אלה היא כמו ניסיון להסביר את העובדה שאדם אחד יכול , בצורה מעמיקה יותר

 .ידי המכניזם הפיסי של ידו-אלא על, כהידי הרגשות של האדם שנתן את המ-לא על, להכות אדם אחר

רים וכישרונות אך ורק רצון מייחוס כש-שביעות-אי, במידה שווה, דרך שנייה זו של חשיבה תחוש

במשך מאתיים . עברו ועוברים לפעמים בתורשה כשריםאפשר לציין כיצד במשפחות , כמובן. 'תורשה'ל

לא פחות משמונה מתמטיקאים . בני משפחת באך אצלכישרונות מוסיקליים עברו בתורשה , וחמישים שנה

שוב ושוב , נועדה קריירה שונה מאוד ,בילדותם, שלחלקם אף על פי. מצטיינים יצאו ממשפחת ברנולי

 מחקר מפורטידי -אפשר גם להצביע על כך שעל. משך אותם אל המקצוע של המשפחה' התורשתי'הכישרון 

, ם מסוים הופיעו בדרך זו או אחרת אצל אבותיו הקדמוניםו של אדיניתן לראות שכשר, של שושלת האבות

 .שיםהמור   הכשריםכך שהוא רק מרוויח מסיכום 

ויחד עם זאת עבורו הן אינן , כמובן לא יתעלם מעובדות מסוג זה, אדם שחשיבתו נוטה אל הרוחי

. ים החיצונייםיכולות להיות מה שהן עבור אלה הרוצים לבסס את כל הסבריהם על עובדות הנגישות לחוש

שים אינם יכולים להסתכם מעצמם לכדי אישיות  שכשריםהוא יציין  כפי שחלקים , שלמה ומאוחדתמור 
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ואם מועלית ההתנגדות שחיבור  .להרכיב את עצמם לכדי שעון, מעצמם, מתכתיים ספורים אינם יכולים

הביטו בפתיחות כיצד : אמרהוא י, כך שזה תופס את מקומו של השען, לשילוב, לבטח, ההורים הוא שגורם

 סיבה הפשוטה שהיאהמ, מההורים הבא ואפשרי שז-בלתי! חדשה לגמרי היא האישיות של ילד שאנו רואים

 .בהם קיימתלא 

דרך בזוהי השטות הגדולה ביותר כאשר התומכים . צלולה עלולה לעורר כאן בלבול רב-חשיבה לא

ומתנגדים  עובדות מבוססות היטבמכמתעלמים יה החשיבה הראשונה מציגים את תומכי דרך החשיבה השני

גם הם יכולים לראות . הם לא היו צריכים כלל להתכחש לאמיתותן או ערכן של העובדות שהוזכרו, כי. להן

או שכוחות , במשפחה מסוימת 'יעברו בתורשה'לב -בצורה מלאה שכושר נפשי או רוחי או אפילו נטיית

, ללא היסוס, יקבלוהם . יצרו אישיות חשובה, ומשתלבים אצל צאצאהמתווספים , גנוזים העוברים בתורשה

אין , אך. פהכלל בסו-בדרךו, השושלת להם שהשם החשוב ביותר עומד לעתים רחוקות בראש כשנאמר

לראות בזה משהו שגוי כאשר הם מפיקים מכל הדברים האלה מחשבות שונות מאלה שלא ירחיקו אל מעבר 

שכן , אדם נושא את חותם אבותיו הקדמונים ,כמובן: לאחרונים אפשר לומר .למידע הנתון לתפיסה חושית

מפיקות את היסוד הגופני ממה שהתורשה , קיום פיסית דרך הלידה-הנכנסות אל תוך הוויית, והרוח הנפש

להלן ! תכונות התווך שבו היא שורהמכך שישות נושאת באופן טבעי את  אין זה אומר יותר, אך .מספקת

פל אל תוך ונהאדם : בדיוק ההיפךמשוחד היא -עם זאת עבור אדם בלתי, זרה ובלי ספק נדושההשוואה מו

אופי מסוימים -הופעתם הברורה של קווי, באותה מידה. אך אין זה אומד דבר על טבעו הפנימי, יירטב, מים

אם השם : ומראפשר ל, יתר על כן. אופי הייחודיים לו-אצל אדם אינה מהווה הוכחה למקורם של אותם קווי

דם -של קשר ביע על כך שנושא השם דרש שאותו קוהדבר מצ, הבולט ביותר מופיע בסוף קו השושלת

אין הדבר מוכיח את האופי . חיים עבור התפתחותו האינדיבידואליתמחזור זה של ייצור את הגוף הנחוץ ב

, כי. הדבר דווקא את ההיפךלהיגיון הבריא מוכיח , אכן. התורשתי של מה שהוא היה באופן אינדיבידואלי

הרי שהיו מופיעים בתחילת קו התורשה והיו מועברים , היו עוברים בתורשהאינדיבידואליים  כשריםאילו 

מהווה עדות לכך שהם אינם , העובדה שהם מופיעים בסוף קו התורשה. משם לצאצאים האינדיבידואליים

 .עוברים בתורשה

הם מדברים . אמינים בגורמים רוחיים גם נוטים לבלבללהכחיש שרבים מאלה המ אפשרי-בלתי, עתה

שים שלוהאופ-להיות סבור שאדם הינו סך כל קווי. ברורים וכלליים-יותר מדי במונחים לא יהיה , י המור 

יש להוסיף שהרבה ממה שמתיימר , עם זאת. מתכתיים התחברו מעצמם והפכו לשעוןכמו לומר שחלקים 

החלקים המתכתיים של שעון אינם יכולים : "א כמו אם אדם היה אומרהו, להיות טענות בשם עולם רוחי

לעומת ." להיות ישות רוחית המניעה אותם מוכרחה, לכן; להתחבר מעצמם כך שיניעו את המחוגים קדימה

את המבנה המכני ברצוני לדעת . מסוג זה' מיסטיות'לא אכפת לי מישויות : "ישיבאדם ש, טענה זו

הנקודה אינה . בונה על קרקע הרבה יותר טובה, "שה תנועת המחוגים קדימהשבאמצעותו מתממשת למע
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. השען, ישנה ישות רוחית –במקרה זה , השעון –מצאה המכנית להיות מודע במעורפל לכך שביסוד הה

. מחשבות שקדמו לבניית השעון –הדבר בעל המשמעות המעשית הוא להתוודע למחשבות ברוחו של השען 

 .ת במכניזם של השעון ואפשר למצאן שםמחשבות אלה נמצאו

וקרוב לוודאי שלא יספק  יכול רק להוביל לבלבול, חושי-שווא על אודות העל-לחלום ולטוות דמיונות

בשום חושיות אינה עוזרת -לישויות עללמדי בטענתם שהתייחסות מעורפלת  הם צודקים. את המתנגדים

ת אותה התנגדות ביחס לתיאורים המדויקים והברורים מתנגדים רבים יביעו א, נכון. דרך להבנת העובדות

באות לידי ביטוי במקרה זה אפשר לציין כיצד ההשפעות של גורמים רוחיים נסתרים , אך. של מדע הרוח

נניח . ידי התבוננות רוחית אכן נכון-שמה שנטען שנתגלה עלנניח לרגע : לומר אפשר. בחיים החיצוניים

חיים מחזור קודם של בחוותו בנפשו כיצד מעשה שביצע ב, של היטהרות שלאחר המוות האדם עובר תקופה

. לתקן את תוצאות המעשה הזההתפתח בו הדחף , בעודו מתנסה בהתנסות זו. עמד להיות מכשול התפתחותי

המוביל אותו , אופי בטבעו שלו-נוכחותו מהווה קו; חייםמחזור חדש של את הדחף הזה הוא מביא עמו אל 

והרי חישבו על כל הדחפים מסוג זה . יטואציה שמהם תינתן לו ההזדמנות הנחוצה לתיקוןאל המקום והס

 .לכם גורם לסביבה האנושית המיוחדת שהאדם נועד להיוולד בה

על האדמה קודמים החיים הפירות . נכון, מה שמדע הרוח מוסר: שוב הניחו. הניחו הנחה אחרת, או

מחזור חדש של הרוח שבה הוא נמצא בתקופה שבין מוות ו-ץאר. מוכנסים אל תוך הנבט הרוחי של האדם

בהפכם לכשרים כדי להופיע מחדש בחיים החדשים  היא התחום שבו פירות אלה מבשיליםחיים ארציים 

של מה שנרכש ו כתוצאה עכך שהאופי וההוויה הנוכחיים שלו יופי ,בעשותם אותו לאדם שהוא, וכישרונות

היא עולה בקנה , כדבר ראשון. לב-ועמה התבוננו בחיים בגילוי לזה כהנחה התייחסו. חייםמחזור קודם של ב

על אמיתותן וחשיבותן  –עובדות הנגישות לחושים  –אחד עם הכרה בריאה של העובדות החיצוניות 

עובדות אדם היה צריך להסתמך אך ורק על  כך שאם-היא מבהירה דברים רבים כל, באותו זמן. המלאות

מעל . עולם הרוח אלרוחו ונפשו אינן נוטות מובנים עבור מי ש-אלה היו נשארים בלתידברים , חיצוניות

הפוכה שלפיה נקבע שמשום שהשם הבולט ביותר מופיע בסוף העץ היא תשים קץ לאותה לוגיקה , לכול

ר שאחושיות -העובדות העל. בתורשה כשריולקבל את  מוכרחהרי שהאדם הנושא אותו היה , התורשתי

 .ידי מדע הרוח הופכות את החיים למובנים עבור כל הגיון בריא וחשיבה ברורה-אומתו על

חושי ועם זאת מחפש אחר הבנה -בלי התנסות עצמית בעולם העל האמת הזהיר-מחפשל, עם זאת

: הוא עשוי לטעון. יש לקבל תוקפושאת , יכול להיות קושי נוסף בנקודה זו, עמוקה יותר של העובדות

למותר . מובן-נכון רק מפני שהוא מסייע בהבנת מה שאחרת נשאר לא שמשהוים לקבל איננו יכול, כמובן

בהמשך . חושית שלהם-התנגדות זו לא תטריד את אלה היודעים את הדבר הנדון מתוך התנסותם העל, לציין

יתואר נתיב שבו אדם יוכל לצעוד כדי ללמוד לדעת מתוך התנסותו שלו לא רק את העובדות , ספר זה

עבור אלה שאינם רוצים לצעוד , אך. אלא גם את חוק הסיבתיות הרוחית, ות הנוספות המתוארות כאןהרוחי
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מה שייאמר , אפילו עבור אלה המחליטים לצעוד בנתיב זה, יתר על כן. שריר וקיים נשארהקושי , בנתיב זה

הדרך הטובה  זוהי אכן, כאשר קולטים ומבינים זאת כהלכה. עשוי להיות בעל ערך, כתשובה לכךעתה 

 .ביותר לקחת את הצעד הראשון

הסבר  נותניםאך ורק משום שהם , אל לנו לקבל דברים שעל קיומם אין לנו שום ידיעה אחרת, כמובן

המקרה ממש , אן כדוגמהעם העובדות הרוחיות המובאות כ, אבל. מובן-נשאר לאהיה מספק על מה שאחרת 

כאשר אנו . לית של הפיכת החיים למובנים באופן תיאורטילקבלת הדברים אין רק תוצאה אינטלקטוא. שונה

חישבו על . התנסותנו היא הרבה יותר מזה ושונה במהותה, במחשבותינו –גם אם כהנחות  –מקבלים אותם 

בהתמסרו לכאב זה ואולי אף להיכנע , הוא יכול לחוות את הכאב. אדם שקורה לו אסון הגורם לו סבל רב

שבחיים קודמים  מיאני , למען האמת: "באמרו לעצמו, התמודד עמו בדרך שונההוא יכול ל, אך. למצוקתו

 לעוררהוא יכול , עתה." אני גרמתי אותו לעצמי. זה שתלתי בתוכי את הכוחות שהובילוני עתה אל מקרה

עליו להתייחס למחשבה הזאת ברצינות , כמובן. בתוכו את כל הרגשות שמחשבה זו עשויה לשאת בתוכה

יגלה תגלית , מי שמצליח לעשות זאת, אך. ולות כדי שתהיה השפעה הולמת על חיי הרגש שלוובעוצמה גד

הבה נניח ששני אנשים מקבלים . המתוארת בצורה הטובה ביותר באמצעות השוואה –משמעותית מאוד 

מחשבותיו . של החותם 'טבעו הפנימי'משתקע במחשבות אינטלקטואליות על  הראשון. לידם חותם שעווה

השני . ייאמר לו במהרה שאלה הרהורי סרק, אך אם טבע פנימי זה אינו מתגלה כלל, יות להיות עמוקותעשו

קיים הבדל בעל . ראה כיצד החותם מושך אליו חלקיקים קטניםממשפשף את חותם השעווה עם מטלית ו

בותיו של בין מחשו, בהעלותו את הרהוריו הפילוסופיים, משקל בין המחשבות שעברו בראשו של הראשון

 –בעוד שמחשבותיו של השני הובילו אל כוח טבע , מחשבותיו של הראשון הן בלי תוצאה עובדתית. השני

 .שהוצא ממצבו הנסתר –השפעה -עובדה ממשית ובעלת

החושב על כך שבחיים קודמים הוא שתל בתוכו את הכוח שהובילו כאלה הן המחשבות של אדם 

כוח המאפשר לו לפגוש את המאורע  –הדבר מצית בו כוח ממשי הרעיון עצמו שכך היה . לאסון מכאיב

, מתברר לו עד כמה המאורע היה הכרחי וחיוני מיסודו. בצורה שונה למדי מאשר היה עושה בלי כוח זה

מחשבה זו הייתה : "הוא ייווכח לדעת, אמצעית-עם תובנה בלתי. שאחרת היה מתייחס אליו כמזל ביש

כאשר , ניסיונות פנימיים מסוג זה." לגלות לי את המצב האמיתי של הדבריםכי היה בה את הכוח , נכונה

הגדל באופן קבוע של עוצמה פנימית ומעצם התוצאות הפורות למקור הופכים , חוזרים עליהם באופן פעיל

, וגם באופן פיסי, ברוח ובנפש. ההוכחה הופכת מרשימה יותר ויותר. הם מוכיחים את אמיתותם, שלהם

אדם נעשה מודע . השפעה חיובית ומועילה על חיי האדם, בכל המובנים –זאת מעניקה בריאות ההתנסות ה

בעוד שאם היה חושב , לכך שעם מחשבות כאלה הוא מתייצב בצורה נכונה בין העליות והמורדות של החיים

ויות ידיעה על התגשמ. הרי שהיה מתמסר לאשליות, חיים בין לידה ומוותאחד ובודד של רק על מחזור 

 .חוזרות ונשנות מחזקת את חייו הפנימיים
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, ידי כל אדם לעצמו-יכולה להירכש על, תהרוחיהסיבתיות חוק של הוכחה פנימית זו , יש להודות

אינו יכול לאמוד את כוחה , מי שלא השיגה. וזה אכן אפשרי עבור כל אדם ואדם. בחייו הפנימיים שלו

, כי. אל לנו להיות מופתעים שהמצב הוא כזה. לפקפק בה עודאינם יכולים , בעוד שאלה שהשיגוה, הגלוי

רק טבעי שהוא יוכח במידה , להווייתו הפנימית ביותר, היכן שדבר קשור כך לאינדיבידואליות של האדם

 .מספקת מעצם התנסותו הפנימית

ל ידי כ-שהיא יכולה להיפתר על, אין זה אומר שמשום שהיא עונה להתנסות פנימית של הנפש, ברם

כפי , להתנסות בעצמו מוכרחכל אדם , אמת. אדם לעצמו ולכן אינה יכולה להיות נושא למדע רוחי תקף

לא , הדרך שבה מושגת ההתנסות, אך. לקלוט לעצמו את ההוכחה של משפט במתמטיקה מוכרחכל אדם ש

 .תקפה באופן אוניברסלי, פחות משיטת ההוכחה של החוק המתמטי

ספק היחידה שמעצם  בליהיא ההוכחה שתוארה לעיל , חושי-ית בעלמלבד התבוננות ממש, כמובן

. משוחדת-ובלתי ניצבת איתנה אל מול כל גישה הגיונית, העוצמה והתוצאה הפורה של מחשבותיה

עשוי למצוא  משוחד-בלתיכן מתנגד -פי-על-התייחסויות אחרות עשויות להיות בעלות משמעות גדולה ואף

. ברורה מספיק לתובנה נטולת דעות קדומות –מחשבה אחרת להזכיר  מן הראוי, ברם. סדקיםבכולן 

הולכת דרך ארוכה כדי להוכיח שבילד האנושי קיימת  –חינוך -שהאדם הינו בר –העובדה עצמה של החינוך 

. חיים-השוו את האדם עם בעל. המפלסת את דרכה אל תוך החיים, עטויה במלבוש גופניישות רוחית 

, כוליות מוגדרת היטב –החיים גלויים מרגע הלידה והלאה -אופייניים של בעלה והכשריםהמאפיינים 

ראו . קשר עם העולם החיצוניידי התורשה ולאחר מכן מתפתחת דרך ה-שתוכניתה נמסרת באופן גלוי על

כמה שונה הדבר אצל . קע מהביצהואפרוח מתחיל למלא את הפונקציות של חייו ברגע בו הוא בכיצד 

פוגשים אותו , דברים שיתכן מאוד שלא יהיה להם קשר כלשהו לתורשה שלו, תחנךבעודו מ! האדם

. הוא מסוגל להטמיע את התוצאות של השפעות חיצוניות אלה ולהפכן לשלו. וחודרים את חייו הפנימיים

לפגוש את ההשפעות מוכרחים כוחות וכשרים מתוך חייו הפנימיים של התלמיד , כפי שכל מחנך יודע

מחנך בעל תובנה מספקת אפילו יציין את הקו . טעם-חסריהינם חניכה וחינוך , בר זה לא קורהאם ד; האלה

שמקורם , המפריד בין הנטיות שעברו בתורשה ואותם כשרים פנימיים של תלמידיו הקורנים דרכםהברור 

 .חייםמחזורים קודמים של ב

שעבורן כחות המדעיות כמו ההו' משקל-כבדות'בתחום זה איננו יכולים לספק הוכחות , אמת

עבור . בממשויות האינטימיות יותר של החייםאנו עוסקים כאן , אבל. משתמשים במאזניים בניסוי פיסיקלי

אפילו משכנע יותר מאשר , על תוקףב הינו, תמופשט על אף היותה, סוג ההוכחה שצוינה עתה, הוגה רגיש

 .ובעלי ערך מספרישל נתונים מוחשיים  תוקפם

. כמו חינוך כביכול, לעבור אילוף כדי לפתח תכונות וכשרים מיוחדיםחיים יכולים -עליגם ב, כמובן

מלבד העובדה שאפשר למצוא בכל מקום . תוקף-התנגדות זו תהיה חסרת, אך ברגע בו נראה את החיוני
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 החיים כמו במקרה של-תוצאות האילוף אינן נטמעות בישותו האינדיבידואלית של בעל, מעברים בין דברים

חיים ביתיים רוכשים מעצם התחברותם לאדם או -נאמר לנו אפילו שהמיומנויות והכשרים שבעלי. האדם-בן

אלא , התוצאה אינה אינדיבידואלית, במילים אחרות. יכולים לעבור בתורשה, מעצם האילוף השיטתי

. ם כיצד זה נעשהפע-עצמים בלי כל אילוף קודם ובלי שראו אי' תופסים'דרווין מתאר כיצד כלבים . כללית

 ?מי יכול לומר את אותם דברים על החינוך האנושי

. ידי כוחות של תורשה-באופן חיצוני רק על מתהווהישנם הוגים הרואים מעבר לרעיון השגוי שהאדם 

. קיום גופנית-מגיעה קודם ומסייעת בבריאת הוויית, אינדיבידואליות, אידיאה שישות רוחיתלעלים תהם מ

פירות את , על האדמהונשנים -זריםינם מסוגלים עדיין להבין את העובדה של חיים חורבים מהם א, אך

בין שני מחזורי רוחית ביניים  כה של צורת קיוםחיים הממלאים חלק מכריע במהלהמחזורים הקודמים של 

 יהאנתרופולוגשבספרו  –בנו של ההוגה הדגול  –עמנואל הרמן פיכטה , נצטט את אחד מההוגים האלה .חיים

 – :מסכם את התבוננויותיו כדלקמן( 197' עמ)

ולא , הם מספקים את החומר האורגני. ההורים אינם בשום אופן המולידים במובן המלא של המילה"

, בגוונים של רגש, של האדם והמתגלים במזג, תודעה וחישה, גם תכונות הביניים של לב; רק זאת

בהשתמשנו במילה  – דמיון –בכוח האימגינטיבי  טבעיות וכדומה שאת מקורם המשותף מצאנונטיות 

ההתמזגות והחיבור של , באישיותו של אדםשבכל היסודות האלה . זו במובן הרחב ביותר שכבר ציינו

, הולדהכתוצאה פשוטה של , בצדק ,אנו יכולים להתייחס אליהם. נפשות הוריו אינם מוטלים בספק

בכל , כן-פי-על-אף. לדה היא מאורע בתחום חיי הנפשנוסף לכך יהיה עלינו לקבל שגם פעולת ההואם 

אופי -גם קווי, כפי שהתבוננות מעמיקה יותר מראה, כי. גרעין האינדיבידואליותזה לא נמצא את 

המכיל את הכוחות הרוחיים  ,בגד, כלי, תודעה ורגש הם רק מעטה, עדינים יותר אלה של לב

את התפתחותם של הכוחות  –או לעכב  –לקדם  הם יכולים, אמת. מיסודם של האדם עצמו הנסתרים

 ."אך הם לעולם לא יוכלו לתת להם להתפתח מתוכם, האלה הנסתרים

 :פיכטה מוסיף, (119' עמ)בהמשך 

אנושיים  אינדיבידואליםשני , באופן רוחי. רוחי אבטיפוס הישות האנושית קיימת קודם בצורת"

 ."חיים-יאינם דומים זה לזה יותר מאשר שני מינים של בעל

גופני של -מחשבות אלה מרחיקות לכת רק עד כדי כך שישות רוחית נכנסת אל תוך הטבע הפיסי

צורה של ישות זו -לא מצליחות לייחס את הכוחות המעניקיםהיות שהן , אך. מנת לשכון בו-האדם על

בכל , ליישות רוחית חדשה הייתה צריכה לצאת מהמקור האלוהי הכל, לגורמים שמקורם בחיים ארציים

מוטל בספק בין  שאינואפשרי להסביר את הקשר -בלתי, על בסיס הנחה זו. פעם שמתהווה אישיות אנושית

ומה שבא לפגוש ישות פנימית , המולדות המפלסות את דרכן החוצה מתוך ישותו הפנימית של האדםנטיות ה

המופיעה אצל כל אדם , אדםהפנימית של ה וישות. הארצית והחברתית במהלך חייו, מסביבתו החיצונית זו
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אל מול מה שבא לפגוש אותו בחיים הארציים הייתה מתייצבת אז , מתוך המעיין האלוהי –נולדת כביכול  –

אם הישות הפנימית של האדם נקשרה כבר אל עולם  – המקרה כפי שאנו אכן יודעים אינוזה . כזר מוחלט

מה : "משוחד יכול לרכוש את התפיסה הבאה-לתימורה ומחנך ב .חיצוני זה ואינה חיה בו בפעם הראשונה

במידה רבה זר לתרומה התורשתית שאני מביא לתלמידי מתוך פירות החיים האנושיים על האדמה הוא 

בלקחו חלק בעבודה שממנה נובעים  –כן זה נוגע בו איכשהו כאילו הוא כבר היה שותף -פי-על-ואף, שלו

 ."פירות אלה

ות בתחום הרוחי שבין חיים בהקשר עם המאורע –אדמה ונשנים על ה-רק חיים חוזרים

מננו ז-יכול לתת הסבר מספק על חיי המין האנושי בן – ידי מדע הרוח-כמוצג על, ונשנים אלה-חוזרים

היה זמן שמחקר מדעי מגלה . 'זמננו-אנושי בן מין'אנו אומרים במפורש . ך מקיפהכאשר הם נבחנים בדר

התנאים שעמדו בפני ישותו הרוחית לשם כניסה אל , יתר על כן. של האדםשבו החל מחזור החיים הארציים 

בפרקים הבאים נחזור לאחור אל אותו מצב קדמוני . תוך העטיפות הגופניות היו שונים מאלו השוררים כיום

בהקשר ו התפתח עד לצורתו הנוכחיתכיצד הוא , מתוך ממצאי מדע הרוח, ובעשותנו זאת נראה, של האדם

האדם נכנס  הגרעין הרוחי של ישותאפשר יהיה גם לתאר בצורה מלאה יותר כיצד , אז. ת האדמהלאבולוציי

 ,הגורל האנושי –וכיצד חוק הסיבתיות הרוחית  אל תוך העטיפות הגופניותחושיים -מתוך העולמות העל

 . מתפתח
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 4פרק 

 האדם והאבולוציה של העולם

 

גוף אסטרלי , חיים-גוף, גוף פיסי: ארבעה איבריםשישות האדם מורכבת מראינו בפרקים הקודמים 

דרך . או האגו של האדם פועל על שלושת האיברים האחרים ומשנה אותם' אני'ה. ונושא האגו

בעוד , רוחית-אינטלקטואלית ונפש-נפש, תחושתית-יותר נפש בדרגה נמוכהמופיעות , טרנספורמציה זו

לאיברים . הרוח-החיים ואדם-רוח, העצמיות-פתחים רוחהקיום של האדם מת-גבוה יותר של הווייתשבדרגה 

התפתחותם קשורה לאבולוציית היקום . ספורים אלה של טבע האדם יש קשרים מגוונים ביותר ליקום כולו

 .ידי חקר היקום ביכולתנו לרכוש תובנה על הסודות העמוקים יותר של ישות האדם-ועל

המגורים שבו הוא -למקום, שונים ורבים לסביבה אפשר בקלות לראות שחיי האדם קשורים בכיוונים

מקום  –עצמה כבר נאלץ להסיק שהאדמה , על העובדות והנתונים המוכרים שלו, המדע החיצוני. מתפתח

ר שאהוא יכול לספר לנו על התנאים . עברה התפתחות –מושבו של האדם במובן הרחב ביותר של המילה 

שלנו ויכול  הלכת-כוכבהנוכחית עדיין לא היה קיים על ו היכן שהאדם בצורת, שררו פעם על האדמה

פשוטים למדי של תרבות עד לאלה  תנאיםמ, לאט ובהדרגה, להמשיך ולהראות כיצד האנושות התפתחה

גם המדע החיצוני הובל אל הרעיון שקיים קשר בין אבולוציית האדם לבין אבולוציית , כך. נויבימ השוררים

 .אדמהה –הגוף השמימי שבו הוא חי 

עוקב אחר קשר זה באמצעות הכרה המפיקה את עובדותיה באמצעות תפיסה שניעורה  מדע הרוח

הוא עוקב אחר האדם בנתיב התפתחותו ורואה כיצד הישות הרוחית . ידי פעילותם של איברים רוחיים-על

את  לבצעוכאשר הוא ממשיך ; על אדמה זושל מחזורי חיים  סדרההפנימית והממשית של האדם עברה דרך 

שבה הישות הפנימית של האדם נכנסה לראשונה לתוך  לנקודת זמן מרוחקתהוא מגיע , המחקרים האלה

.חיים חיצוניים
18
או האגו החל לראשונה את ' אני'היה זה באותה התגשמות ארצית מוקדמת ביותר שה 

מחזור החיים ל תוך א, והוא נשא עמו; חיים וגוף פיסי-גוף, גוף אסטרלי –פעילותו בתוך שלושת הגופים 

 .פעילות זושל  יהאת פירות, הבא

, שבאותה נקודת זמן מרוחקתאנו נעשים מודעים לכך , כאשר אנו חוזרים לאחור בדרך שצוינה לעיל

. האגו מצא את האדמה במצב שבו שלושת הגופים של האדם כבר מפותחים ויש ביניהם קשרים מסוימים

לוקח  ואילךת המורכבת משלושה גופים אלה ומאותה נקודה עם הישוהאגו בפעם הראשונה מתאחד , עתה

                                                      
18

 .במובן העכשווי של המילה 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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הם התפתחו בלי אגו אנושי ובדרך זו הם הגיעו לשלב שבו האגו מצא , עד כה. חלק בהמשך התפתחותם

 .אותם

כיצד הגיעו שלושת : אם ברצונו למצוא תשובה לשאלה, להתקדם עוד במחקריו מוכרחמדע הרוח 

עצמו ' אני'כיצד התהווה ה: נוספתוכן לשאלה ', אני'קלוט לתוכם ם להגופים לשלב התפתחות שאפשר לה

 ?וכיצד רכש את היכולת לפעול בתוך גופים אלה

עצמו והתפתחותו לאור ' אדמה' הלכת-כוכבמעקב אחר הופעת ידי -רק על תיתכן תשובה לשאלות אלו

החשיבה המתבסס אך  אופן .אדמההלכת -של כוכב לראשיתואנו מגיעים , באמצעות מחקר כזה. מדע הרוח

אינו יכול לפתח את מסקנותיו רחוק מספיק כדי לעסוק בכלל , ורק על העובדות של החושים הפיסיים

לתוצאה שהחומר כולו של , באמצעות מסקנות מסוג זה ,ישנה תיאוריה המגיעה. ה של האדמהבהתהוות

מדע הרוח צריך , כי. זה מסוג אין כאן מקום לקיים דיון על רעיונות. האדמה התפתח מערפילית בראשיתית

אלא קודם כל את הגורמים הרוחיים , של התפתחות האדמהלקחת בחשבון לא רק את התהליכים החומריים 

הדבר יכול לעורר בנו שני , כאשר אנו רואים לפנינו אדם המרים את ידו. הנמצאים מאחורי החומר

ושל יתר הגוף עם הכוונה לתאר כיצד  אנו יכולים לחקור את המכניזם של הזרוע. מחשבה שונים-קווי

מתרחש בנפשו של ים גם להפנות את עין רוחנו לדבר האנו יכול, אך. הפעולה מתרחשת כתהליך פיסי טהור

רואה תהליכים רוחיים , ומן בתפיסה רוחיתמדען המי, בדרך דומה. ו להרמת ידוומהווה את המניע של האדם

הלכת אדמה -כל השינויים בטבע החומרי של כוכב, עבורו. םמאחורי כל התהליכים בעולם החושים הפיסיי

וככל שההתבוננות הרוחית שלו מרחיקה לאחור . הם התגלויות של כוחות רוחיים הנמצאים מאחורי החומר

החומרי  .הוא מגיע לנקודה באבולוציה שבה לראשונה החומרי מתחיל להתהוות, יותר ויותר בחיי האדמה

אנו קולטים את הרוחי , ידי תרגול בהתבוננות רוחית-על. רק הרוחי היה קיים ,עד אז; תפתח מתוך הרוחיה

אנו רואים זאת . הוא מתעבה באופן חלקי כביכול והופך לחומר, ככל שהזמן עובר, לדרך שבהושמים לב 

לתהליך המתרחש כאשר אנו רואים כלי מלא מים מאוד מתרחש כתהליך ברמה גבוהה יותר והוא דומה 

אנו רואים את הקרח מתעבה מתוך מה . מתחילים להיווצר בו בהדרגה גושי קרח, ור מווסתקיר ברוושבע

המאורעות , אנו יכולים לראות כיצד הדברים, ידי התבוננות רוחית-על, באופן דומה. מים לגמרישהיה 

 .קיום קודמת שהייתה רוחית לחלוטין-והמהויות החומריים מתעבים כביכול מתוך הוויית

לכת זה -כל דבר חומרי הקשור לכוכב. כת אדמה התפתח מתוך ישות רוחית קוסמיתהל-כוכב, כך

הישויות הרוחיות  כלשהיה זמן שבו  לחשובאל לנו , אך. התעבה מתוך מה שהיה מאוחד עמו באופן רוחי

גם לאורך האבולוציה . הרוחי, ומר אינו יותר מאשר חלק מהמקורימה שניצב לפנינו בח. הפכו לחומר

 .המכווןוהרוחי נשאר תמיד העיקרון המנחה , של האדמההחומרית 

ולמה  –יצמד אך ורק לתהליכים פיסיים הנתונים לתפיסה חושית ישאופן החשיבה ש מתקבל על הדעת

ילו א .אינו יכול לומר דבר כלשהו על אודות הרוחי שעליו אנו מדברים –שהאינטלקט מסוגל להסיק מהם 
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ותה חושים לקליטת הקרח ולא המים במצבם המעודן שמהם הקרח כשברש, ישות הייתה יכולה להתקיים

קם היו היא לא הייתה קולטת דבר עד שחל; המים לא היו קיימיםאז עבור ישות כזו , עם היווצרותונפרד 

הרוחי הטמון ביסוד , עבור אדם המקבל רק מה שמתייצב בפני החושים הפיסיים, כך. הופכים לקרח

ואם מהעובדות הפיסיות שהוא קולט היום הוא יכול להסיק מסקנות . תר לעדהתהליכים הארציים יישאר נס

הוא בכל זאת יוכל להגיע רק עד אל אותה נקודה באבולוציה , הלכת-קודמים של כוכב תנאיםנכונות ביחס ל

אופן החשיבה שלו לא יקלוט את הרוחי שקדם לאותו . שבה הרוחי החל את התעבותו החלקית לחומרי

מאחורי עולם , באופן סמוי, מאשר יכולתו לקלוט את המהות הרוחית שגם עתה מתקיימתיותר , תהליך

 .החומר

האדם רוכש רק לקראת הפרקים האחרונים של ספר זה אפשר יהיה לדבר על הנתיבים שבאמצעותם 

הקודמים של האדמה שבהם אנו עוסקים  תנאיםולראות את ה, בתפיסה רוחית, את הכושר להסתכל לאחור

שעבור מחקר רוחי העובדות של הזמנים המוקדמים הרחוקים ביותר לא די אם נציין , עת עתהל. עתה

, אך. מותו הגופני כרוך בהיפטרות ממה שהינו חומרי, קיום גופנית-נכנס אל תוך הווייתכאשר יצור . נמחקו

עקבותיהם את הם משאירים מאחור . הכוחות הרוחיים המולידים את הטבע הגופני לא נמחקים באותה דרך

מסוגלים לרומם את כושר התפיסה שלנו  נהיהואם  .ביסוד הרוחי של העולם ואת תמונתם המדויקת

לנקודה שבה ניצב לפנינו מה שאפשר נגיע , נראה-לעין ולראות את הבלתי הגלויולהסתכל מבעד העולם 

האלה  הקבועות את העקבות .מוצגים כל מאורעות העבר של העולם השב הכביר תרוחי לפנורמהלהשוותו 

את מה שהינו ' מהות אקאשית'המציינים כ, רישומים אקאשייםשל כל ההתרחשויות הרוחיות אפשר לכנות 

יש להדגיש שוב שמחקרים בתחומים , כאן. לצורות החולפותבניגוד , תמידי מבחינה רוחית בתהליך העולם

באשר לתחום שאנו , ומרלכ –חושיים של ההוויה יכולים להתבצע רק באמצעות תפיסה רוחית -העל

מה שנאמר כבר , כן-פי-על-אף. רישומים האקאשייםבקריאה ממשית  ידי-על, מתייחסים אליו עתה

אפשרי רק באמצעות תפיסה , חושיות-את העובדות העל לגלות-ו לחקור: בהקשרים דומים תופס גם כאן

 להביןות האלה אפשר את העובד, חושי-מדע העלידי -ברגע שהן מתגלות ונמסרות על, ברם; רוחית

. אל הנושא בפתיחותלהיות הנכונות לגשת  מוכרחהאלא ש. באמצעות כושר החשיבה הרגיל של האדם

נעקוב אחר השינויים . חושי-פי מדע העל-יתוארו המצבים האבולוציוניים של האדמה על בעמודים הבאים

דם להתייחס למה שניצב לפניו הבה ניתן לכל א. הלכת שלנו עד למצב החיים שבו הוא נמצא כיום-בכוכב

חושית מוסרת על הדרך שבה הווה -לבו למה שידיעה על-כיום בתפיסה חושית טהורה ואז להפנות את שימת

מדע זה מה ש, דבר ראשון: הוא יהיה מסוגל לומר לעצמו, אם הוא יהיה פתוח באמת. קדוםזה התפתח מעבר 

אז אני מגלה , הוא אמיתיזה חושי -שנמסר ממחקר עלאם אני מניח שמה , דבר שני; מוסר הוא לוגי מיסודו

 .בפנייעתה שביכולתי להבין כיצד דברים הגיעו בסופו של דבר להיות כפי שהם מופיעים 
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אינו רומז שטעויות לוגיות אינן יכולות להופיע באיזושהי כמובן בהקשר זה ' לוגי'השימוש במילה 

שים במונח כמו שמשתמשים בו בחיים הרגילים אנו משתמ ,כאן. חושי-טענה מסוימת של המחקר העל

איזשהו אינדיבידואל המתאר מערכת גם אם  –שבו ההיגיון של טענה נדרש בצורה כוללת , בעולם הפיסי

המסוגל , יתכן אפילו שחוקר רוחי. חושי-המצב זהה במחקר על. ישגה מבחינה לוגית, מסוימת של עובדות

אך בעל , חושי-ואדם שאינו בעל כושר קליטה על, לתיאור לוגיייכשל ביחס , חושיים-לקלוט בתחומים על

לא ניתן להעלות שום טענה נגד הלוגיקה , ביחס ללוגיקה, ברם .יהיה מסוגל לתקנו, חשיבה בריאכושר 

שלא ניתן להחריג את העובדות עצמן על סמך יסודות לוגיים אין צורך להדגיש . חושי-המיושמת במחקר על

אלא , לא ניתן להוכיח באמצעות לוגיקה אם לוויתן קיים או לאלעולם עולם הפיסי כפי שבתחומי ה. בלבד

 .תפיסה רוחית באמצעותאפשר לתפסן אך ורק ; חושיות-עובדות עלעם כך גם , מחקרידי -רק על

לפני שינסה , חושיים הכרחי-להדגיש במידה מספקת שעבור תלמיד התחומים העל אפשרי-בלתי, ברם

 ,כלומר –מוצא נכונה -שיוודא שהוא עושה זאת מנקודת, רוחיים עם תפיסתו שלולגשת אל העולמות ה

 – לא פחותחשוב מה שהינו  – ידי כך-ועלשביכולתו להשיג באמצעות ההיגיון שתואר לעיל המוצא -נקודת

, למעשה. מובן, בכל מקום שבו הוא מתגלה לחושים, בהנחה שטענות מדע הנסתר נכונות, שהעולםשייווכח 

אם , סוג של גישוש באפלה, ויותר מכך מסוכנת, ודאית-חושי תישאר לא-תנסות מודעת בעולם העלכל ה

לפני שהוא עוסק בנתיב הממשי אל ידיעה , ומסיבה זו שספר זה. התלמיד ידחה בבוז את ההכנה הזאת

 .חושיות של אבולוציית האדמה-מוסר קודם את העובדות העל, חושית-על

מה אדם המפלס את דרכו באמצעות חשיבה טהורה אל תוך . ה אחת נוספתיש לזכור נקוד, בהקשר זה

באותה עמדה שבה נמצא אדם השומע תיאור , בשום פנים ואופן, לא נמצא, למסור חושית-ידיעה עלשיש ל

, אמת. חושית-חשיבה טהורה היא בעצמה פעילות על. עצמוב לראותשאין ביכולתו  פיסישל איזשהו תהליך 

בהיותה , אך. חושיים-היא אינה יכולה לשאת אותנו אל המאורעות העל, ת לחיים החושייםכל עוד היא שייכ

אל  מעצמההחשיבה הטהורה מתעלה , חושית-חושיים הנמסרים מתוך תפיסה על-מיושמת על מאורעות על

חושיים היא -אחת הדרכים הטובות ביותר לרכוש תפיסה של התחומים העל, אכן. חושי-תוך העולם העל

בכניסה מסוג , כי. חושית מוסרת-ידי חשיבה על מה שידיעה על-אל תוך העולמות העילאיים יותר על לצמוח

חשיבה רוחי מתייחסת ל-אסכולה מסוימת של מחקר מדעי, לפיכך. מובטחת הבהירות הגדולה ביותר, זה

 .תרוחי-תמדעי התאמנותכצעד הראשון הבטוח ביותר בכל סוג של  טהורה

כפי שהוא  שר עם כל פרט של אבולוציית האדמהבהק, לתארבנו יכול להתחיל מיד יובן שספר זה אי

לא על כך נרמז כאשר אמרנו . חושי מוצא שוב ושוב את אישורו בגלוי באופן חיצוני-כיצד העל, נתפס ברוח

אנו מתכוונים לכך שכל דבר , תחת זאת. רשמיו הגלויים ידי-עלשהנסתר יכול להיות מוצג בכל מקום ומוכח 

אם רק יציב את המאורעות הגלויים , שלב אחר שלב, פוגש בחיים יכול להפוך בהיר ומובן עבורואדם שה

רק במקרים אופייניים ספורים תהיה כאן התייחסות בדפים אלה . ידי מדע הנסתר-תחת האור המוגש לו על
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בכל צעד אישור כדי להראות בעזרת דוגמאות ספורות כיצד אפשר למצוא , לאישור קיומו של הנסתר בגלוי

 .אם רק יש לנו רצון לעשות זאת, המעשיות של החיים במטרותכזה 

* 

אנו נתקלים במצב רוחי של , רוחי-ידי מחקר מדעי-בעקבנו לאחור אחר אבולוציית האדמה על

נגלה שרוחי זה היה כבר קודם בסוג מסוים של התגשמות , אם נמשיך לחקור הלאה, ברם. הלכת שלנו-כוכב

בהפכו שוב , אנו נתקלים במצב פלנטרי פיסי קודם שלאחר מכן הפך להיות רוחי ואז, לומר רוצה. פיסית

האדמה שלנו מופיעה כהתגשמות מחדש , כך. עבר טרנספורמציה והפך להיות האדמה שלנו, להיות חומרי

ליך מסוגל להרחיק עוד יותר לאחור ובעשותו זאת הוא מגלה את התהמדע הרוח , אך. לכת קדמוני-של כוכב

האדמה שלנו עברה דרך שלושה מצבים פלנטריים קודמים עם , כך. כולו חוזר על עצמו שוב פעמיים

הפיסי , ככל שאנו מרחיקים לאחור ביחס להתגשמות האדמה. ביניים של ספיריטואליזציה ביניהם-מצבי

 .מתגלה עדין ומעודן יותר ויותר

לעסוק בהנחה של  דעת-בריצד יכול אדם כ: אפשר יהיה כמובן לטעון, שיובאו עתההתיאורים  נגד

נסתר בתוך  עכשיושלאדם היכול להתבונן בהבנה ברוחי הקיים התשובה היא ? עולם כה מרוחקים-מצבי

אינה יכולה להיות , מרוחקים ככל שיהיו, תובנה על מצבים קודמים של האבולוציה, הגלוי לחושים

אז יהיה , חית הנסתרת הקיימת סביבנו גם ברגע זההקיום הרו-ווייתבה נכיראם לא . אפשרית מיסודה-בלתי

אך ברגע בו נוכל להכיר בנוכחותו של . כמו זו שאנו חושבים עליהמשמעות לדבר על אבולוציה -זה חסר

כפי שמצבו , נמצא את המצב הקדום ביותר הנתון או הנרמז בראייה המיידית של ההווה, הרוחי כאן ועכשיו

 במקרה זה, אבל: מישהו עשוי לומר ,כן .עתו של אדם בן חמישים שנהשל ילד בן שנה קיים כרמז בהופ

אך אותו דבר ; אמת. הביניים-כל מצביו –ילדים בני שנה גם , אדם בני חמישים-מלבד בני, ישנם בקרבנו

כל אדם בעל תובנה וכושר הבחנה בהירים . לאבולוציה של הרוחי שאליה אנו מתייחסים כאןביחס נכון גם 

אינו יכול אלא לקלוט  –גם את החלק הרוחי שלה  כוללתשבהכרח  –שהתבוננות שלמה בהווה ייווכח בכך 

הגיעו לרמה האבולוציונית שמורים לצד אותם שלבי קיום ש, שם גם את המצבים האבולוציוניים של העבר

מה כך בתוך כל המתרחש על האד, בני שנה נוכחים לצד גברים ונשים בני חמישים יםכפי שילד. הנוכחית

השונים והמגוונים של  אם רק נוכל להבחין בין השלבים ביכולתנו לראות מאורעות קדמונים ,בזמן הנוכחי

 .האבולוציה

. אדמה –מופיע רק בהתגשמות הפלנטרית הרביעית , בצורה ובדמות שבהן הוא מתפתח עתה, האדם

, גוף פיסי: רים הבאיםהמאפיין היסודי של צורתו הנוכחית של האדם הוא שהאדם מורכב מארבעת האיב

ידי העובדות -צורה זו לא הייתה יכולה להופיע אלמלא הוכנה על, ברם. גוף אסטרלי ואגו, חיים-גוף

 ההתפתחותדרך במהלך ההתגשמות הפלנטרית הקודמת ההכנה התרחשה . הקודמות של האבולוציה

, ת האנושית הנוכחיתברשותן שלושה מתוך ארבעת האיברים של הישו ההדרגתית של ישויות שכבר היו
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האבות אותן אנו יכולים לכנות בהיבט מסוים , לישויות האלה. חיים וגוף אסטרלי-גוף, כלומר גוף פיסי

האחרים ואת הקשרים אבל הן פיתחו את שלושת האיברים ', אני'עדיין לא היה , הקדמונים של האדם

, בהתגשמות הקודמת של האדמה, כך .'אני'שבה הם היו בשלים לקלוט את העד לנקודה , ההדדיים ביניהן

הוא עבר לשלב של , עם זה. האב הקדמון של האדם הגיע לדרגה מסוימת של בשלות בשלושה איברים

, היו כלוליםבאדמה זו . הופיע בעקבותיו –זה של האדמה  –ממנו המצב הפלנטרי החדש , ספיריטואליזציה

ספיריטואליזציה מלאה ובהופיעו מחדש בצורה ברו ובע. האבות הקדמונים הבשלים של האדם, כמו זרעים

החיים והגוף האסטרלי -גוף, עם הגוף הפיסי, זרעים שהיו בתוכולהלכת היה יכול למסור -כוכב, חדשה

, בהגיעם לרמה זו, אלא גם אפשרות נוספת, קודם שהיו בהלא רק הזדמנות להתפתח שוב עד לרמה , שלהם

, בראשון. אבולוציית האדמה מתחלקת לשני חלקים, התאם לכךב. 'אני'ידי קליטת ה-להתפתח מעבר לה על

אם כי באמצעות המצב שעבר ספיריטואליזציה , של מצב פלנטרי קודםהאדמה מופיעה כהתגשמות מחדש 

האדמה כוללת את , בו. חזרה זו מייצגת שלב גבוה יותר מזה של ההתגשמות הקודמת ,שהוא עבר בינתיים

הזרעים התפתחו עד לרמה , בהתחלה. הלכת הקודם-האדם שבאו מכוכב הזרעים של האבות הקדמונים של

היות שהאבולוציה שלה , ועתה. התקופה הראשונה הגיעה לסיומה, כאשר הגיעו אליה. שבה הם היו קודם

ם היא יכולה להכשיר; גבוהה יותרהאדמה יכולה להביא את הזרעים לרמה , נמצאת בשלב גבוה יותר

, בגוף פיסי' אני'התקופה השנייה של אבולוציית האדמה מתאפיינת בפיתוח ה ,כך. 'אני'לקראת קליטת ה

 .חיים וגוף אסטרלי-גוף

זה היה המקרה גם . מתעלה האדם אל שלב גבוה יותר בהתפתחותו, דרך אבולוציית האדמה

משהו מהישות האנושית היה קיים כבר בהתגשמות הפלנטרית , כי. בהתגשמויות הפלנטריות הקודמות

עלינו לעקוב אחר האבולוציה שלו עד , כדי להגיע להבנה בהירה של טבעו הנוכחי של האדם, לכן. נההראשו

אפשר לכנות , חושי-במחקר על. להתגשמות הפלנטרית הראשונה שהוזכרה לעיל –לעבר הקדמוני המרוחק 

עית הרבי; ירח –ואת השלישית  שמש –את השנייה , סטורןהזאת ראשונה הפלנטרית ההתגשמות את ה

אין לקשור אותם בשום , מלכתחילה. יש לזכור בקפדנות דבר אחד, ביחס לשמות אלה, ברם. אדמההיא 

נועדו ' ירח'-ו 'שמש', 'סטורן, 'כאן. דרך לשמות הזהים של האיברים של מערכת השמש הנוכחית שלנו

ת קדמוניים עולמו לש באשר לקשר. שהאדמה עברה דרכן, קודמותלהיות שמות של צורות אבולציוניות 

אז גם . על כך ידובר בהמשך מחקרנו –לגופים השמימיים המרכיבים את מערכת השמש הנוכחית שלנו אלה 

 .הללו תתברר הסיבה לבחירת השמות

; הדבר יכול להיעשות רק בקווים כלליים. ארבע ההתגשמויות הפלנטריותב תנאיםהנתאר את , עתה

מאשר על , שמש וירח, באמת לא פחות רבגוניים על סטורן היו, הישויות והגורלות שלהן, המאורעות, כי

לסייע לתאר כיצד התנאים הלב תופנה לתכונות אופייניות ספורות היכולות -תשומת. האדמה עצמה

כך יימצאו תנאים , ככל שנרחיק לאחור באבולוציה. התפתחו מתוך התנאים הקודמיםהנוכחיים של אדמתנו 
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ידי שימוש -אפשר לתארם רק על, עם זאת. בתקופה הנוכחיתם השוררידומים פחות ופחות לתנאים 

, חום וכדומה, כאשר אנו מדברים בהקשר זה על אור, כך. באידיאות ותמונות המופקות מהתנאים הנוכחיים

, כן-פי-על-אף. אינו בדיוק אותו דבר שאנו מכנים כיום אור וחוםכאן אין לשכוח שמה שמתייחסים אליו 

חושי קולט בשלבים המוקדמים יותר של האבולוציה משהו שממנו התהוו -אה בעלכי הרו, הציון מוצדק

מתוך ההקשר , ומי שיעקוב בזהירות אחר התיאורים יהיה בהחלט מסוגל לרכז. הנוכחיים' החום וכו, האור

לו תמונות המוסרות באמת את  שתהיינהאת סוג המושגים להם יזדקק כדי , כולו שבו הדברים ממוקמים

 .התרחשו באותם עידנים מרוחקים של העברר שאורעות אופי המא

 תנאיםה ,כי. פלנטריים הקודמים להתגשמות ירח תנאיםאותם ל ביחסבלי ספק גדול הקושי הוא , ברם

דמיון אלה -קווי, ירח עדיין מראים דמיון מסוים לאלה של האדמה ובניסיון לתארם השלב האבולוציונישל 

קודת מגע ומאפשרים לו לבטא באידיאות בהירות את מה שנקלט באופן והתקופה הנוכחית מספקים לאדם נ

מה שעומד כאן בפני . סטורן ושמש השלבים האבולוציונייםהדבר שונה לגמרי בבואנו לתאר את . חושי-על

דבר זה מקשה מאוד . מהדברים והישויות המשתייכים לקו האופק של חיי האדם מאודהרואה הרוחי שונה 

היות שהישות האנושית , אבל. חושית-עובדות התואמות אל תוך תחום התודעה העלאפילו על הכנסת ה

, יש למסור, סטורן השלב האבולוציוניי לחזור לאחור אל להנוכחית אינה יכולה להיות מובנת ב

רבים ואין להתייחס לשהקושי קיים  נזכוראם כהלכה ובן יוהתיאור . תיאור מסוים שלו, כן-פי-על-אף

 . עובדותלאלא כרמז וסימן , כתיאור מדויק ים כאןמהדברים הנאמר

כסותר את הטענה , טבעי באופן, להיתפסי עשו, מה שנאמר עתה ומה שייאמר בעמודים הבאים

אפשר , בשום מקום. הקודמים באלה הנוכחיים השלבים האבולציונייםשהועלתה קודם ביחס להימשכות 

אדמה  השלב האבולוציונישמש או ירח מתקיים לצד  ,קדום של סטורן שלב אבולוציוניאין למצוא , לומר

שלבים ועוד פחות צורה של ישות אנושית כפי שהיא מתוארת כאן כאילו התקיימה באותם , הנוכחי

אדם של האדמה -שמש או ירח המסתובבים בקרב בני, אדם של סטורן-אין בני ,נכון. קדומים אבולוציוניים

הישות  בתוך, אך. מסתובבים בין גברים ונשים בני חמישיםבאותה דרך שבה ילדים קטנים בני שלוש 

הקדומים השלבים האבולציוניים את  ,חושי-באופן על, אפשר לתפוס, האנושית כפי שהיא קיימת על האדמה

עלינו רק לרכוש כוח הבחנה המתפשט עד לאופק , כדי להיווכח שהדבר הוא כך. האלה של המין האנושי

לצד האדם החי והער , קיימיםכך , לצד אדם בן חמישים קייםשילד בן שלוש  כפי. של עובדות החיים כולו

שצורות שונות אלה של ישות האדם לא מתגלות בהינתן  .האדם הישן והאדם החולם, הגוויה, של האדמה

התבוננות בהירה ואובייקטיבית תראה בהם , שוניםאבולוציוניים דהיינו כשלבים , ן במציאותכפי שה, מיד

 .ם התואמיםאת השלבי

* 
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, יתר על כן. ביותר העתיקהגוף הפיסי הוא , מבין ארבעת האיברים הנוכחיים של הישות האנושית

חושי מראה שאיבר זה של הישות האנושית -מחקר על. הגוף הפיסי הוא זה שהגיע לשלמות הגדולה ביותר

ורה שהייתה לו על סטורן נכון שהצ, כפי שיוצג בתיאורים אלה. היה קיים כבר בשלב האבולוציוני סטורן

הגוף הפיסי של האדם כפי שהוא על האדמה יכול . הייתה שונה בתכלית מהגוף הפיסי הנוכחי של האדם

כפי שתואר , גוף אסטרלי ואגו, חיים-להתקיים אך ורק בטבע המתאים לו בה במידה שהוא מחובר אל גוף

עבר את השלב הראשון שלו הגוף הפיסי . זהעדיין לא היה חיבור כ, על סטורן. בפרקים קודמים של ספר זה

, במהלך השלב האבולוציוני סטורן. חיים או גוף אסטרלי או אגו אנושיים משולבים בו-באבולוציה בלי גוף

על סטורן היה , ולפני שדבר זה היה יכול להתרחש, חיים-הוא רק התפתח לקראת השלב של קליטת גוף

מה שהגוף הפיסי , בהתגשמות שמש של האדמה. דש כשמשלעבור אל מצב רוחי ולאחר מכן להתגשם מח

מעצם קליטת . רק אז הוא היה יכול לקלוט גוף אתרי. כאילו מתוך זרע, הפך להיות על סטורן התגלה שוב

דבר דומה קרה במהלך . התעלה אל רמה שנייה של שלמותהגוף הפיסי : טבעו השתנה, גוף אתרי לתוכו

 .קלט לתוכו גוף אסטרלי, שהתפתח משמש לירח, הקדמון של האדםכאשר האב  השלב האבולוציוני ירח

; החיים השתנה-גם גוף. הפעם הוא התעלה אל רמה שלישית של שלמות; השתנה שוב הגוף הפיסי, בזה

האגו השתלב באב הקדמון של האדם שהיה , על האדמה. הוא ניצב ברמה שנייה של שלמות, מכאן ואילך

, הגוף הפיסי הגיע לרמה רביעית של שלמות, עם זאת. ים וגוף אסטרליחי-גוף, מורכב עתה מגוף פיסי

בעוד שהאגו נמצא עתה רק ברמה הראשונה של ; הגוף האסטרלי לשנייה, החיים לשלישית-גוף

 .קיומו-הוויית

לא יהיה לנו שום קושי ביצירת אידיאה נכונה על , הפתוח בתודעהאם נתחיל באמת להתייחס לאדם 

, נכון. השוו בהיבט זה את הגוף הפיסי לגוף האסטרלי, למשל. ות של האיברים השוניםהשונהשלמות רמות 

, בעתידו; ניצב ברמה גבוהה יותר של התפתחות מאשר הגוף הפיסי', נפשי'בהיותו מטבע , הגוף האסטרלי

בעל משמעות גדולה הרבה , עבור ישותו כולה של האדם, יהיה הדבר, יגיע הגוף האסטרלי לשלמותכאשר 

קחו . הגיע בכל זאת לרמה מסוימת של התפתחות, בסוגו הוא, זה האחרון. מאשר הגוף הפיסי הנוכחייותר 

במבנה  ,או; הסתכלו במבנה המופלא של המוח, או! נעלה ביותרפי חכמה -שעוצב על, למשל את מבנה הלב

מערכת פיגומים רשת או אנו מוצאים שם . הירך-הקצה העליון של עצם – של חלק מסוים של עצם כלשהי

כדי לאפשר שימוש , כך-המבנה כולו קומפקטי כל. המסודרים בהתאם לעיקרון פנימי, של מוטות קטנטנים

חלוקה טובה  –לקבלת התוצאה הטובה ביותר האפשרית בפני השטח של המפרקים  מינימלי של חומר

לקים שונים של הגוף הפיסי בחכך אנו מוצאים . של ניידות נהנכו צורהוכך לקבל , למשל, ביותר של חיכוך

ואם נמשיך ונתבונן בהרמוניה השלטת בשיתוף הפעולה . סידורים המעידים על עבודתה של חכמה עמוקה

העובדה . לשלמות מסוימת מסוגו שאיבר זה של הישות האנושית הגיע לבטח נסכים, החלקים של השלם בין

הינו , פרעות במבנה או בתפקודהשיכולות להופיע או , יעילות-שפה ושם מופיע לכאורה חוסר
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אנו אפילו יכולים למצוא שהפרעות כאלה הן במובן מסוים רק הצלליות , ויותר מכך. חשיבות-חסר

 .ידי אור של חכמה הנמזג על האורגניזם כולו כמכלול שלם-ההכרחיות המוטלות על

ודאות יש בו -אי כמה. תשוקות ותאוות, את הגוף הזה לגוף האסטרלי כנושא שמחה וצערהשוו , ועתה

, המנוגדות למטרות הנעלות של האדם, מה שהתשוקות והתאוות, פעמים רבות! בשמחה ובצער שלו

הגוף האסטרלי נמצא רק בדרך להשגת אותן הרמוניה ! משמעות-הינו לעתים קרובות חסר, מפתחות בו

מושלם יותר , שלובסוגו  ,אפשר גם להראות כיצד הגוף האתרי. ושלמות שאנו רואים כבר בגוף הפיסי

שהגרעין , בלא פחות ודאות, ואותו קו מחשבה יראה. אך מושלם פחות מהגוף הפיסי, הגוף האסטרלימ

כמה כבר הגשים , שכן. נמצא עתה רק בראשית התפתחותו, או האגו' אני'כלומר ה, הממשי של ישות האדם

 ?עו העצמיהאגו ממשימתו שהינה לשנות את האיברים האחרים עד שיהפכו להתגלות טב

, התובנה שמגיעים אליה בדרך זו באמצעות התבוננות חיצונית, עבור מי שהתוודע למדע הרוח

מסוגל להראות מדע הרוח . אפשר בהחלט לטעון שהגוף הפיסי חשוף למחלות. ידי דבר אחר-מועצמת על

גורמים , המועברים לגוף האתרי ודרכו, שחלק ניכר מהמחלות נובע מפגם או חולשה בגוף האסטרלי

 –שעליו נוכל רק לרמוז כאן  –קשר עמוק זה . שלכשעצמו הינו מושלם, להפרעה בהרמוניה של הגוף הפיסי

לעובדות פיסיות רק חומקים מאותה שיטה מדעית המגבילה את עצמה , ועמו הגורם היסודי למחלות רבות

מופיעים תסמינים , סטרליבגוף האפגיעה לאחר . הקשר הוא הבא, לעתים קרובות. הנתונות לתפיסה חושית

, כתוצאה מכך. החיים הבא-אלא במחזור, חיים שבו נגרמה הפגיעה-לא באותו מחזור, של מחלה בגוף הפיסי

ים לקבל את עיקרון החיים אדם המוכנ-החוקים אשר שולטים כאן הינם בעלי משמעות עבור אותם בני

לעסוק בתחומים עמוקים יותר אלה של  אך גם אם אדם אינו רוצה. ונשנים של האדם על האדמה-החוזרים

התבוננות פשוטה יכולה לגלות בבירור שהאדם מתמסר לתשוקות ולהנאות אשר מערערות את , ידיעה

אלא בגוף , מקום מושבן אינו בגוף הפיסי, הנאות וכדומה, תאוות, תשוקות. ההרמוניה של הגוף הפיסי

שהוא יכול להשחית את  ,במובנים רבים ,םמושל-כך לא-הגוף האסטרלי עדיין כל, למעשה .האסטרלי

 .שלמותו של הגוף הפיסי

טענות מדע הרוח ביחס להתפתחות את שהקשרים המתוארים כאן לא נועדו להוכיח שוב נדגיש 

המגלה שמאחורי הגוף , ההוכחות נגזרות בכל מקרה ומקרה ממחקר רוחי. ארבעת האיברים של ישות האדם

ומאחורי האיברים האחרים , גבוהות יותר של שלמות לרמותיברית א-הפיסי ישנה טרנספורמציה ארבע

הכוונה הייתה רק לציין שמסרים אלה מהמחקר הרוחי קשורים לעובדות . כפי שהוסבר, רמותפחות 

החיים והאיברים -גוף, השלמות של הגוף הפיסי ברמות, שבתוצאותיהן אפשר להבחין אפילו באופן חיצוני

 .האחרים

* 
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שררו בשלב ששל התנאים  –אך קרובה למציאות , תמונתית –לעצמנו אידיאה אם נרצה ליצור 

הישויות המשתייכים עתה לאדמה ומופיעים בממלכות הטבע מעלינו לזכור שמהדברים ו, האבולוציוני סטורן

הישויות של שלוש הממלכות האלה . למעשה דבר לא התקיים אז, החיים-הצמחים ובעלי, של המינרלים

, שכיום נתונות לתפיסה מבחינה פיסית, מישויות האדמה. בים אבולוציוניים מאוחרים יותרהופיעו רק בשל

, קיימות ישויות המשתייכות לאדמה, אפילו עתה, אך. רק האדם היה קיים באותו זמן וממנו רק הגוף הפיסי

שלא , תאלא גם ישויות אחרו, האדם-החיים ובני-בעלי, הצמחים, לא רק הישויות של ממלכות המינרלים

ישויות כאלה היו קיימות גם בשלב האבולוציוני סטורן ופעילותן בזירת סטורן . מתגלות בגופניות פיסית

 .הסתיימה בהתפתחות נוספת של האדם

או אל סופו של השלב האבולוציוני  ראשיתולא אל , רוחיים עם איברי קליטה, קודם לכול, אם נפנה

לא ניתן למצוא . חוםתנאי קיום המורכב בעיקר מ נמצא, אלא לאמצעו, של התגשמות סטורן של האדמה

רק בהתגשמויות מאוחרות יותר שתנאי הקיום . מוצקים חומריםשלא לדבר על , דבר המורכב מגז או נוזל

מכל רשמי . איברי החישה בימינו היה מתקרב לסטורן זה כצופה עם שאדםהבה נניח . האלה מופיעים

דמיינו אותו לעצמכם . למעט תחושת חום, בר לא היה מופיע בפניוד, שהוא היה מסוגל לקלוטהחושים 

חום שונים מאלו של -היה בתנאי, שחלק המרחב שסטורן תפס, לכל היותר, הוא היה קולט. מתקרב עוד ועוד

חלקים חמים או קרים . את מרחבו של סטורן עצמו חם באופן אחידהוא גם לא היה מוצא . סביבתו המרחבית

קווים . חום קורן היה נקלט, לאורך קווים מסוימים. מגוונות ביותר םים זה בזה בדרכייותר היו מתחלפ

לפניו , כך. דמויות חריגות היו מופיעות מהבדלי החום; כאלה לא היו פשוט מתמשכים עוד ועוד בכיוון אחד

גוונים מ תנאיםהמופיע ב, מסודר ונבדל באופן פנימי, ישות בקוסמוס, היה מתייצב סוג של גוף שמימי

 .המורכבים אך ורק מחום, המשתנים לעד

כי הוא אינו רגיל לזהות חום או , עבור האדם בימינו יהיה קשה לדמיין משהו המורכב אך ורק מחום

. חמים או קרים, נוזליים או מוצקים, בהקשר עם גופים גזיים םטהוא רגיל לקל; םם בפני עצממיקור כקיי

בדרך שבה ' חום'טעם לדבר על -ייראה חסר, ות של תקופתנולאדם שאימץ לגמרי את התפיסות הפיסי

מציינים לא יותר ' קור'או ' חום'אך , נוזליים וגזיים, הוא עשוי לטעון שישנם גופים מוצקים. עשינו זאת

, כאשר החלקיקים הקטנים ביותר של גז נמצאים בתנועה. מאשר מצב המתייחס לכל אחד מהשלושה האלה

 .ולכן גם חום לא יתכן, לא תיתכן תנועה כזו, אך היכן שאין גז, תנועה זו כחוםהוא יאמר שאנו קולטים 

יו הוא יכול לדבר החום הוא משהו שעל, עבורו. החוקר בתחום מדע הרוח מתייחס לעניין בצורה שונה

יתר . הוא מהווה רק חומר מעודן יותר מאשר גז. זלי או מוצקאו נו יגזגוף על באותו מובן שבו הוא מדבר 

במובן שבו נוזל הוא אד שהתעבה או גוף מוצק , עבורו הגז עצמו הוא לא יותר מאשר חום שהתעבה, על כן

 . כפי שהוא מדבר על גופים גזיים וגופים של אדים, חום-גופיעל מדען רוחי מדבר , כך. הוא נוזל שהתעבה
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תפיסה המשתייכת נחוץ רק לקבל את קיומה של , מנת לעקוב אחר המדען הרוחי בתוך ספירה זו-על

, אין ספק שהחום מופיע כמצב של מה שהינו מוצק, בעולם המוצג לחושים הפיסיים. כולה לתחום הנפש

ורק על השפעה זו . השפעתו, לומר ביכולתנואו , אין זה יותר מאשר הצד החיצוני של החום, אך. נוזל או גז

להפנות את מבטנו מהשפעות , ם שינוילש, הבה ננסה. לא על טבעו הפנימי, של החום שפיסיקאים מדברים

התנסות הפנימית שיש לנו כאשר אנו בלבנו אך ורק -החום שאנו מקבלים מבחוץ ולמקד את תשומת

בתקופה המתוארת רק התנסות פנימית זו יכולה לתת מושג על מה שסטורן היה . 'קר לי'או ' חם לי': אומרים

שום גז מוצאים  לא היינו, שם; בעד למרחב שהוא תפסהיינו יכולים לחדור ולעבור מ. לעיל של התפתחותו

בכל נקודה במרחב היינו , אבל. שום גוף מוצק או נוזלי שמהם היו מתקבלים רשמי אור, שהיה מפעיל לחץ

 .'ישנה דרגה אחרת של חום כאן': באופן פנימי ובלי רשמים חיצוניים, חשים

של , הצמחים או המינרלים, החיים-עליבגוף שמימי מסוג זה לא קיימים התנאים עבור ממלכות ב

.ולם הנוכחי שלנוהע
19
 

היו בשלב שונה מאוד של , חושית נעשית מודעת להן במהלך התבוננות בסטורן-הישויות שהכרה על

הישויות מופיעות שם בלי גוף . הנתונות לתפיסה חושית, התפתחות לעומת הישויות הנוכחיות של האדמה

עלינו להישמר מלחשוב על ', גוף פיסי'כאשר מדברים על . ם בימינופיסי הדומה לגוף הפיסי של האד

גוף פיסי הוא . עלינו להבדיל בזהירות בין גוף פיסי וגוף מינרלי, כי. הגופניות הפיסית הנוכחית של האדם

הגוף הפיסי הנוכחי של . ידי חוקים פיסיים שאפשר להבחין בהם כיום בממלכת המינרלים-גוף הנשלט על

לא תיתכן שאלה של , על סטורן. הוא חדור גם מהות מינרלית; ידי חוקים פיסיים-לא רק על האדם נשלט

שבה החוקים באים  – ידי חוקים פיסיים-הנשלטת על, ישנה רק גופניות פיסית, שם. מינרלי מסוגו-גוף פיסי

. ן ואווריריעדי, חום מעודן-הגוף הפיסי על סטורן הוא גוף, כך. לידי ביטוי אך ורק בהשפעות של חום

, מינרלי הנוכחי של האדם-הם ההתחלות הראשונות של הגוף הפיסי. חום אלה-וסטורן כולו מורכב מגופי

הנוזליות והמוצקות , ידי כך שקלט לתוכו את המהויות הגזיות-החום הקדום על-שהתפתח מתוך גוף

 .שהתפתחו רק בשלב מאוחר יותר

ת ברגע שבו היא עומדת אל מול השלב האבולוציוני חושי-המתייצבות בפני תודעה עלבקרב הישויות 

האיבר . כלל לגוף פיסי ותזקוק חלקן לא היו, נוסף לאדםיהן נוכל לדבר כתושבות על סטורן סטורן ועל

. היה ברשותן איבר נוסף מעבר לאיברים של ישות האדם, לעומת זאת. הנמוך ביותר שלהן היה גוף אתרי

לישויות אלה יש איבר עילאי עוד יותר ובין הגוף האתרי ; הרוח-אדם האיבר העילאי ביותר של האדם הוא

העצמיות -רוח, אגו, גוף אסטרלי: הרוח גם להן יש את כל האיברים האחרים שאנו מוצאים באדם-ואדם

                                                      
19

היה יכול לעמוד מול  לא, כפי שהוא, אדם בימינו. שההנחה שהוצעה לא הייתה יכולה להתקיים הלכה למעשהיש בקושי צורך להעיר , לפיכך 
 .לבארהצעה הייתה רק מטרת ה. הקדום כצופה-סטורן
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אלא שהאטמוספרה של סטורן הייתה , כך היה גם סטורן, כפי שאדמתנו מוקפת באטמוספרה. החיים-ורוח

,מסוג רוחי
20
והייתה אינטראקציה . וגם ישויות אחרות אלה שכבר הוזכרו –הייתה מורכבת מישויות  כי היא 

אל תוך שלהן טבען מאת האיברים  החדירוהישויות . החום של סטורן-רצופה בין ישויות אלה וגופי

ששכנו בספירה שהקיפה חיי הישויות , חייםכלל ובעוד שבאלה לא היו . החום הפיסיים של סטורן-גופי

אלא שאלה לא היו הישויות ; החום למראות-אפשר להשוות את גופי, אכן .באו לידי ביטוי בהם ,אותם

חי היה לגלות דבר  יאפשר-בלתי, על סטורן עצמו. החיים שלהן-אלא מצבי, שהוזכרו לעיל שהשתקפו בהם

 –חזרה  כי הוא הקרין, על סביבתו במרחבים השמימייםכן לסטורן הייתה השפעה מחיה -פי-על-ואף כלשהו

. נראה כמו ראי של החיים השמימייםסטורן כולו . הד של החיים שנשלחו אליו –כביכול , שלח חזרה

.רוחות החכמהאפשר לכנות , שאת חייהן סטורן הקרין חזרה, ישויות נעלות מסוימות
21
פעילותן על סטורן  

עד אז , במובן מסוים, למעשה. באמצע השלב האבולוציוני המתואר כאן בשום פנים ואופן, אינה מתחילה

החום -נבעו מגופיר שאבטרם הן יכלו להיות מודעות להשתקפות חייהן שלהן . היא כבר מתקרבת לסיומה

פעילותן החלה , לפיכך. השתקפות כזאת תריאת הגופים האלה ליצ להכשירתחילה היה עליהן , של סטורן

ורן הייתה עדיין מהות כאוטית שלא בזמן שבו הגופניות של סט, מיד לאחר תחילת ההתפתחות של סטורן

 .הייתה יכולה לשקף דבר כלשהו

כבר העברנו את עצמנו בהתבוננות רוחית אל תחילת השלב , בהתחילנו לחשוב על מהות כאוטית זו

את המאפיין המאוחר יותר של , בשום פנים ואופן, אינו נושא מה שאפשר לראות שם. וציוני סטורןהאבול

הוא , לפני ולפנים. ולתנו לדבר אך ורק על תכונה שאפשר להשוותה לרצון האנושיביכ, כדי לאפיינו. חום

אם נחפש אחר מקורו . שהוא לחלוטין מטבע נפשיכאן אנו עוסקים במצב , לכן. אינו מהווה דבר מלבד רצון

בשלבים שבקושי אפשר , נגלה שהוא נובע מהמזיגה של ישויות נעלות שהביאו את התפתחותן, של רצון זה

הן היו מסוגלות לאפשר לרצון , לרמה כזו שכאשר השלב האבולוציוני סטורן החל, נחש אפילו במעומעםל

פעילות רוחות החכמה התאחדה עם , פרק זמן מסויםנמשכה לאחר שהמזיגה . להימזג מתוך ישותן שלהן

רוכש , ות בושעד עתה אפשר לומר עליו שלא היו לו תכונות משלו שהיו טבוע, עם התוצאה שהרצון, הרצון

 .מרחבים השמימייםלקרנתם חזרה ה, בהדרגה את התכונה של הקרנת חיים

אפשר לכנות , את הישויות המוצאות את אושרן במזיגת רצון בתחילת השלב האבולוציוני סטורן

.רוחות הרצון
22
 

                                                      
20

אשר כ'אלא ', סטורן היה מוקף באטמוספרה' אין לומראזי , מחקר רוחיאם רוצים לבטא ביתר דיוק את ההתנסות הפנימית שיש לאדם במהלך  
לתרגם זאת . 'מופיעות ישויות אחרות מסוג כזה וכזה'או ', אטמוספרה של סטורןהמופיעה בפניה גם , נעשית מודעת לסטורןחושית -התודעה העל

בדיוק אותו שינוי נעשה ביישום השימוש הרגיל של השפה על מה שהנפש , כי במקרה האחרון, אפשרי בהחלט' דבר זה או אחר היה שם'במילים 
 .הדבר כלול כבר בהקשר התיאור עצמו. יש לזכור נקודה זו לאורך התיאור הבא, כן-פי-על-אף. בו בתפיסה חושית מתנסה

21
 .'אדונים'היינו , קיריוטטסהן מכונות  במדע הרוח הכריסטיאני 
22

 .כתריםהן מכונות  במדע האזוטרי הכריסטיאני 
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 ישויות אחרות, לאחר שהשלב האבולוציוני סטורן הגיע לרמה מסוימת מעצם השילוב בין רצון וחיים

; רוחות התנועהאנו יכולים לכנותן . קיימות בספירה המקיפה של סטורןהיו גם הן . החלו לפעול

האיבר ; חיים-אין להן לא גוף פיסי ולא גוף. 'כוחות'או  דינאמיסהן מכונות  בטרמינולוגיה הכריסטיאנית

החיים , חייםכאשר הגופים על סטורן רכשו את הכושר לשקף . הנמוך ביותר שלהן הוא הגוף האסטרלי

. יכולים להיות חדורים בתכונות שמקום מושבן בגופים האסטרליים של רוחות התנועהאשר מוקרנים חזרה 

נפש אחרים הושלכו מתוך סטורן אל המרחבים -רגש וכוחות, נראה כאילו ביטויים של ריגוש, כתוצאה מכך

התגלויות אלה אינן , אך. נטיפתיותהמפגינה סימפטיות וא, סטורן כולו נראה כמו ישות מונפשת. השמימיים

 .של רוחות התנועה יותנפש הן ההשתקפות של פעילויות; שלו עצמו

רוחות אותן נכנה , מתחילה פעילות של ישויות אחרות, לאחר שגם זה נמשך פרק זמן מסוים

.הצורה
23
 אבל הוא נמצא בשלב התפתחותי שונה מזה של, האיבר הנמוך ביותר שלהן הוא הגוף האסטרלי 

התגלויות הרגש שרוחות התנועה מוסרות לחיים המוקרנים חזרה . הגוף האסטרלי של רוחות התנועה

פועל בדרך כזו שנראה כאילו התגלויות בעוד שהגוף האסטרלי של רוחות הצורה , הן מסוג כללי, מסטורן

ות לסטורן גורמ, אפשר לומר, רוחות התנועה. ידי ישויות נפרדות-מושלכות אל תוך המרחב הקוסמי על

רוחות הצורה מחלקות את החיים האלה של סטורן לישויות . חיים-מלאתמונפשת בכללותו להופיע כישות 

 .נפש-שבסופו של דבר הם נראים כאוסף של ישויות, כך-חיות נפרדות רבות כל

, חושי-למתבונן העל. כך-המורכבים מגרגרים קטנים רבים כל, העץ או אוכמניי-דמיינו לעצמכם תות

סטורן הנפרדות שאין להן לא חיים -הוא מורכב מישויות. ורן נראה כך בשלב האבולוציוני המתואר כאןסט

 .אך מקרינות חזרה את החיים והנפש של הישויות השוכנות מסביבן, ולא נפש משלהן

שאין ברשותן גוף אסטרלי כאיבר , מתערבות ישויות מסוימות, בשלב אבולוציוני זה של סטורן, ועתה

. אנושי בתקופתנו זו' אני'שהוא פועל כמו , בהתפתחותוכך -רחוק כלאלא הביאו אותו , ביותר שלהן הנמוך

. הנפרדות' החיים'-מסתכל מטה מהמרחבים המקיפים על סטורן ומוסר את טבעו לישויות' אני'ה, דרכן

ת אנושית ידי אישיו-הדומה לרושם שנעשה על, לח משהו אל תוך המרחבים השמימייםמסטורן נש, לפיכך

.רוחות האישיותאת הישויות הגורמות לזה אפשר לכנות . במחזור הנוכחי של חיינו
24
ישויות אלה מוסרות  

אלא רק , האישיות עצמה אינה קיימת על סטורן, עם זאת. לגרגירים של גוף הסטורן חזות של אישיות

של רוחות האישיות  האישיות הממשית. המעטפת או הקליפה של האישיות כביכול –תמונתה המשתקפת 

סטורן ועצם התהליך הזה ה-הן גורמות לישותן שלהן לקרון חזרה אליהן מגופי. קיימת בספירה המקיפה

לאורך השלב האבולוציוני כולו של . 'חום'-הסטורן את הממשות המעודנת שתוארה לעיל כ-מעניק לגופי

                                                      
23

 .'מושלים'או  אכסוזיאי, בשפה כריסטיאנית 
24

 .'אישיויות'או ' הראשונים, 'ארכאיהן מכונות  ה כריסטיאניתבטרמינולוגי 
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בכך , את התמונה של פנימיותן שלהןרוחות האישיות רואות ומזהות , אך; אין התמקדות בפנימיות, סטורן

 .שהיא זורמת אליהן מתוך סטורן כחום

הן עוברות . נמצאות בשלב שבו הישות האנושית נמצאת כיוםרוחות האישיות , בעוד כל זה מתרחש

עלינו להיות מוכנים להבין שישות יכולה , לראות עובדה זו באורה הנכון. שלהן' האנושית'את התקופה 

רוחות האישיות הן . בלי שתהיה לה בהכרח את הצורה והדמות שיש לאדם כיום' שיתאנו'ישות להיות 

אין ביכולתן , לכן. אלא גוף אסטרלי עם אגו, האיבר הנמוך ביותר שלהן אינו גוף פיסי. על סטורן 'אדם-בני'

שות לבטא את ההתנסויות של גופן האסטרלי בגוף פיסי ובגוף אתרי באותה דרך שבה האדם כיום יכול לע

בכך שהוא , כי החום של סטורן, לו מודעותאלא הן , או אגו' אני'לא רק שיש ברשותן , כן-פי-על-אף. זאת

 .הארציים מאלהשונים בתנאים ' ישויות אנוש'הן , למעשה. מעלה אותו לתודעתן, מקרין חזרה את האגו הזה

הכול היה השתקפות , העד כ. נובעות עובדות מסוג שונה למדי, בהמשך מהלך ההתפתחות של סטורן

מבליחים , של אורהתחלתיים חיים . ישנו סוג של חיים פנימיים, מעתה ואילך; של חיים ורגש שהיו בחוץ

במקומות , של אור זוהר נצנוץמסוימים יופיע במקומות . פה ושם בתוך העולם של סטורן ודועכים שוב

. אפילו לקרון אור, ילים לנצנץ ולהבהבהחום של סטורן מתח-גופי. אור מהירים-אחרים משהו כמו הבזקי

אלו הן הישויות שאפשר . השגת שלב זה מספקת שוב לישויות מסוימות את האפשרות לגלות את פעילותן

.רוחות אשלכנותן 
25
אך אין ביכולתן לתת , הקיום שלהן-יש להן גוף אסטרלי משלהן בשלב זה של הוויית 

אלמלא העובדה שהן , גלות לעורר רגש או תחושה כלשהםהן לא היו מסו. דחף כלשהו, בכוחות עצמן, לו

לקלוט את הפעולה בדרך זו מאפשרת להן . כאן המוזכרהחום שהגיעו לשלב -יכולות לפעול על גופי

אלא יהיה , 'אני הנני'אין ביכולתן לומר . מפעילותהן קולטות אותה מעצם ההשפעה שהן ; ןמקיו-הוויית

התפיסות שלהן כלולות , אכן; יש להן כושר תפיסה. 'לי להיותהסביבה שלי מאפשרת ': עליהן לומר

זה מעניק להן  .שלהן' אני'את ה, במובן מסוים, אלה מהווים. תוארו לעילר שאהאור על סטורן -בהשפעות

חלום של -אפשר לחשוב עליה כדומה לתודעת. תמונה-אנו יכולים לתארה כתודעת. צורה מיוחדת של תודעה

היא גם לא . לעומת החלימה של האדם, נמרצת הרבה יותר, מיינה חיונית הרבה יותראלא שעלינו לד; האדם

האור על -החלום של רוחות האש יש קשר למשחקי-לתמונות; משמעות של תמונות-גאות ושפל חסרי

 .סטורן

החישה האנושיים -הזרעים של איברי, החום על סטורן-בהשפעה הדדית זו בין רוחות האש וגופי

מאירים , שבאמצעותם האדם כיום קולט את העולם הפיסיהאיברים . נה בזרם האבולוציהשתלים לראשונ

טיפוס אלה -האדם שאינו מתגלה בשום סימן חיצוני מלבד אבות-פנטום. בהתחלותיהם העדינות והמעודנות

 איברי החושים, כך. לתפיסה על סטורן עבור כושר הראייה הרוחית-נעשה נתון, אור של איברי החושים של

                                                      
25

 .ארכאנגלוי, בטרמינולוגיה כריסטיאנית 



 

84 

באותו . הן אינן הרוחות היחידות העוסקות בבריאתם, אבל. של האדם הם הפירות של פעילות רוחות האש

ישויות שהגיעו בהתפתחותן לרמה כה גבוהה שהן  –ישויות נוספות מופיעות בזירה , רוחות האש לצד, זמן

אלה הן . סטורן האיברים החושיים כדי לראות את התהליכים הקוסמיים של חיי בנבטייכולות להשתמש 

.האהבה רוחותהישויות שאנו יכולים לכנות 
26
לרוחות האש לא הייתה יכולה להיות התודעה , בלעדיהן 

כי הן מביטות בתהליכים המתרחשים על סטורן עם תודעה המאפשרת להן למסור ; תוארה לעילר שא

ו יכולים להיות להן הן מוותרות על כל היתרונות שהי, למענן .לרוחות האש תמונות של תהליכים אלה

הן ; כל תענוג, הן מוותרות על כל הנאה שהיא הייתה יכולה להסב להן. מראיית המאורעות על סטורן

 .כדי שיעמוד לרשות רוחות האש, מוותרות על כל זה

למשחק האור מתווסף דבר . הקיום של סטורן-באה תקופה חדשה בהוויית, לאחר המאורעות האלה

. לרבים עשוי הדבר להיראות מטורף למדי, חושית-את מה שמופיע בפני הכרה עלכאשר אנו מתארים . נוסף

נקלטים במקומות ' חמוץ וכו, מר, מתוק. בתוך גוף הסטורן מתחיל לצוץ פה ושם משהו כמו תחושות טעם

סוג של , כל זה עושה רושם של קול, במרחבים השמימיים, בעוד שכלפי חוץ; שונים בפנימו של סטורן

את הישויות . ישויות מוצאות את האפשרות לפתח את פעילותן על סטורן, שוב, בתהליכים אלהו. מוסיקה

.בני החייםאו  שעות בן הערביים בניאפשר לכנות  האלה
27
הם מתחילים בפעילות הדדית עם כוחות  

החיים שלהם מפתח פעילות -הגוף האתרי או גוףידי כך -הטעם העולים ומתערבלים בפנימו של סטורן ועל

תהליכים של ; הם מכניסים חיים אל תוך פנימו של סטורן. חומרים-שאנו יכולים לציין כסוג של חילוף

; הישויות עצמן לא מעוררות את התהליכים האלה במישרין. תזונה והפרשה מתחילים להתהוות שם

להיכנס אל  אחרותחיים פנימיים אלה מאפשרים לישויות , ועתה. דרך פעילותן, התהליכים מופיעים בעקיפין

.רוחות ההרמוניותהבה נכנה אותן . תוך הגוף השמימי
28
החיים סוג של תודעה -ישויות אלה מעניקות לבני 

היא דומה לתודעה שיש לאדם . החלום של האדם בימינו-תודעה עמומה ומעומעמת יותר מתודעת, מעומעמת

האדם '; גיעה כלל לתודעהאינה מ'שהינה מרמה נמוכה כזו שכביכול , חלומות-במהלכה של שינה חסרת

ברשות . היום באיכותה וכן בעוצמתה-היא שונה מתודעת. היא קיימת, כן-פי-על-אף. מודע לה-נשאר לא

של עולם חיצוני  רשמיםהיא אינה מספקת שום . 'חלומות-שינה חסרת'הצמחים בימינו יש תודעה זו של 

מביאה אותם לידי הרמוניה עם אלה אבל היא מווסתת את תהליכי החיים ו, במובן האנושי של המילה

החיים אינם יכולים לקלוט את -בני, בו אנו עוסקים כאן, בשלב האבולוציוני סטורן. שביקום החיצוני

 .הן המווסתות האמיתיות, לכן. רוחות ההרמוניות קולטות אותו, אך; הוויסות הזה

                                                      
26

 .שרפים ,בשפה כריסטיאנית 
27

 .מלאכיםאו  אנגלויבשפה כריסטיאנית הם מכונים  
28

 .כרוביםהן מכונות  בטרמינולוגיה כריסטיאנית 
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פיעים בפני העין הרוחית הם מו, לכן. כל החיים האלה מתרחשים במה שתיארנו כפנטומים של האדם

החיים הם אלה שכביכול משתמשים -החיים של בני. חייהם הם רק חזות של חיים, עם זאת; כאילו היו חיים

 .בפנטומים האלה כדי לחיות את חייהם שלהם

במהלך התקופה . לבנו אל פנטומים אלה של האדם עם חזות החיים שלהם-הבה נפנה עתה את תשומת

. בצורה אחרת –ברגע אחד הם נראים בצורה אחת וברגע אחר . לעד-צורה משתנההם בעלי , שבה עסקנו

הדבר . הצורות הופכות מוגדרות יותר ולעתים צורה מסוימת נשמרת לפרק זמן מסוים, בהמשך האבולוציה

כלומר רוחות , ת של סטורןנובע מכך שהווייתם חדורה בהשפעות הרוחות שהיו בפעולה בראשית ההתפתחו

עלינו . הפנטום של האדם מקבל צורה פשוטה ומעורפלת ביותר של תודעה, כתוצאה מכך(. ריםכת)הרצון 

למינרלים יש , בתנאים השוררים בימינו. חלומות-לחשוב עליה כעמומה יותר מהתודעה של שינה חסרת

היא מביאה את הטבע הפנימי של האובייקט או הישות לאיחוד עם העולם הפיסי . תודעה מהסוג הזה

עם התוצאה שהאדם מופיע , את האיחוד הזה מכוונותאלה הן רוחות הרצון אשר , על סטורן. וניהחיצ

מידה -מהווה האדם בשלב זה בקנה, מידה גדול-טורן מהווים בקנהמה שחיי ס. כהעתק של חיי סטורן עצמם

רוח ה-כלומר אדם, ובכך מונח הזרע הראשון של מה שעדיין נמצא בשלב נבטי גם באדם בימינו. קטן

חושית -רצון אנושי מעומעם זה מתגלה בפני כושר הקליטה העל –בתוך סטורן  –כלפי פנים (. אטמא)

קיימת התגלות כמו של  –במרחבים השמימיים  –כלפי חוץ . 'ריחות'-באמצעות רשמים שאפשר להשוותם ל

הן רוחות הרצון . אלא מוכוונת מבחוץ כמו מכונה, פנימי' אני'ידי -אישיות שאינה מוכוונת על, אישיות

 . מכוונות אותהש

את אפשר לאפיין , אנו רואים שמהמצב האמצעי ואילך, תוארו לעילר שאבסקרנו את הדברים 

, לכן. חושים בתקופה הנוכחית-עם רשמיידי השוואת תוצאותיהם -השלבים האבולוציוניים של סטורן על

ואחריו משחק של  משחק של אורסף מתוו, לאחר מכן; ההתפתחות של סטורן מתגלה כחום: אפשר לומר

בתחושות של ריח  –כלפי פנימו של סטורן  –עד שמופיע באריכות מה שמתגלה כלפי פנים , טעם וקול

מהו מצב ההתגלויות של השלב האבולוציוני סטורן . מכונה-אנושי הפועל בדרך דמוית' אני'וכלפי חוץ כ

החום קדם מצב שהאדם -למצב. לתחושה חיצונית לאיזשהו דבר הנגישלא ניתן להשוותן ? לפני שלב החום

בלי  דיאות שהוא יוצר לעצמו בתוך נפשוכאשר הוא מתמסר לאי. בימינו חווה רק בהווייתו הפנימית

אז יש בתוכו משהו שחושים פיסיים אינם יכולים , ידי רושם כלשהו מבחוץ-עליו על ייכפהשהגורם לכך 

החום של סטורן קדמו למעשה -למצב. לראייה רוחית עילאית אך ורק, כרושם, משהו שהינו נגיש –לקלוט 

: אפשר לציין שלושה מצבים כאלה. חושי-אשר קיימות אך ורק עבור מי שמסוגל לקלוט את העלהתגלויות 

והוויה ; שמבחינה חיצונית מהווה חשכה, אור רוחי מוחלט; חום נפשי מוחלט שאינו נתון לתפיסה חיצונית

חום . שאינה זקוקה לנוכחותה של ישות חיצונית שתעשה אותה מודעת לעצמה ,רוחית שלמה בתוך עצמה

מלווה את הופעתן של  אור רוחי מוחלט ;הופעתן של רוחות התנועה על סטורןפנימי מוחלט מלווה את 
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עם הופעתו , כך. בעוד שהוויה פנימית מוחלטת קשורה למזיגה הראשונה של רוחות הרצון ;רוחות החכמה

קיום -עד להוויית, ההתפתחות שלנו מתחילה לראשונה מחיים פנימיים של רוחניות טהורה, סטורן-של חום

 .המתגלה כלפי חוץ

החום של סטורן -עם מצב. שעמו לתודעה הנוכחית יהיה קשה יותר להשלים יש להוסיף דבר אחד

הם . זמןהמצבים הקודמים אינם קשורים כלל ל, למעשה. זמןמופיע לראשונה מה שאנו מכנים , הקדום

כל הנאמר בספר זה על המצבים בתחום , לכן. זמן-משךמשתייכים לתחום שבמדע הרוח אפשר לכנותו 

בו שימוש רק לשם  נעשה, זמן-יש לזכור שכל ביטוי הרומז על קשרי. יש להבינו במובן זה, הזמן-משך

לאפיינם  ניתן, להתבטא כךאם אפשר , שקדמו לזמן אותם דברים אפילו, בשפה אנושית. השוואה והבהרה

לא , השני והשלישי, סטורן הראשון-מצביש אף על פי ,עלינו לזכור. מושג הזמן משתמע במילים שמהן

. להימנע מלתארם ברצף, ככלות הכול, איננו יכולים, במובן העכשווי של המילים' בזה אחר זה'התרחשו 

השוואה לרציפות -והתלות ברת הם תלויים זה בזה, הזמניות שלהם-הזמן או בו-משך למרות, יתר על כן

 .בזמן

גם על שאלות עתידיות מופנה אור , האבולוציוניים המוקדמים של סטורן תנאיםעם התייחסות זו ל

, במקרה של כל מקור נתון, כמובן, אפשר, בדרך אינטלקטואלית מוחלטת. אלהתנאים של ' מקורם'לביחס 

אנו יכולים בקלות להמחיש את הדבר . יספיקזה לא , ביחס לעובדות, אך. מקורו שלולשאול שוב על 

. ?'מהיכן הם נוצרו': אנו יכולים לשאול, בדרך עקבות גלגליםכאשר אנו רואים . לעצמנו באמצעות השוואה

, כאן?' מהיכן באה הכרכרה ולאן היא נוסעת': ואז נוכל לשאול. 'מכרכרה': נוכל לקבל את התשובה הבאה

מה היו ? מי היה בכרכרה': אנו יכולים להמשיך ולשאול. פשריתא, תשובה המבוססת על עובדות, שוב

צריכות לבסוף נגיע לנקודה שבה השאלות שלנו , אך?' מה היו מעשיו? כוונותיו של האדם שהשתמש בה

הרי שנתרחק מתכליתה , ואם נמשיך לשאול מעבר לנקודה זו. להיפסק באופן טבעי וברוח העובדות עצמן

במקרים כמו זה שתואר כאן . באופן מכני, כביכול, ק מאריכים את החקירהאנו ר; של השאלה המקורית

עם השאלות הגדולות על . אנו יכולים לראות מיד היכן העובדות עצמן שמות גבול לחקירה, לשם המחשה

' מהיכן'מהסוג ניווכח בכך שכל השאלות , אם נחשוב על כך בקפדנות, עם זאת. הדבר אינו קל, היקום

את הישויות אין להסביר עוד הגענו כאן לספירה שבה , כי. ק עם מצבי סטורן שתיארנוות להיפסמוכרח

 . פי מה שהם בעצמם מהווים-אלא על, פי מוצאם-והתהליכים על

בעובדה שזרע האדם גדל והתפתח עד לנקודה את התוצאה הסופית של התפתחות סטורן יש לראות 

אל לנו לחשוב שהוא החל להתפתח רק . ואר לעילשת, מעומעם, הוא הגיע למצב תודעה נמוך. מסוימת

אך זה בשלב האחרון שתוצאת פעילותן , פועלות לאורך כל המצביםרוחות הרצון . בשלב האחרון של סטורן

למתוח קו קבוע וברור בין פעילויות הישויות של  אפשרי-בלתי, בסך הכול. חושית-גלויה יותר לתפיסה על

אין זה  –לאחר מכן רוחות החכמה וכן הלאה , רוחות הרצון פעילות, להתחי: כאשר נאמר. הקבוצות השונות
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אפשר להבחין , ברם; הן פועלות לאורך השלב האבולוציוני סטורן כולו. אומר שהן פעילות רק באותו שלב

 .בפרקי זמן שוניםבהם ישויות שונות שולטות כביכול , בכך שפעילותן בולטת בזמנים שצוינו

, הצורה וכן הלאה, התנועה, ידי רוחות החכמה-על, י סטורן כולו מופיע כעיבודהשלב האבולוציונ, כך

. הישויות הרוחיות עצמן עוברות התפתחות בתהליך עצמו. ידי רוחות הרצון-של מה שנמזג בהתחלה על

. נמצאות בשלב אחר מאשר קודם, לאחר שקיבלו את חייהן בקרינה חוזרת מסטורן, למשל, רוחות החכמה

הן התפתחו לדרגה גבוהה יותר ושם הן מקבלות משהו הדומה למה שהשינה מהווה עבור הכשרים של

הן חיות כביכול בעולמות  זמן שבהם-פרקי זמן של פעילות על סטורן באים-פרקילאחר . הישות האנושית

חושית רואה בשלב האבולוציוני סטורן -תפיסה על, כתוצאה מכך. ואז פעילותן מורחקת מסטורן; אחרים

עם משחק , לאחר מכן. הראשונה נמשכת עד ששלב החום התפתח והבשיל. ואר כאן עלייה וירידההמת

האדם מתעצבים -דרך פעילותן של רוחות הרצון הפנטומים של בניוכאשר . דעיכהשל מתחיל תהליך , האור

ונעלם  השלב האבולוציוני סטורן דועך אל תוך עצמו. הישויות הרוחיות כולן כבר נסוגו, ולובשים צורה

הוא לא ; הנבט או הזרע של האדם עובר כביכול לשלב של התפרקות. הפסקת מנוחה מתחילה. בתור שכזה

אלא הוא נמצא במצב של זרע של צמח שבהיותו טמון באדמה יבשיל בהדרגה לכדי צמח  –נעלם לחלוטין 

, זמן להתעוררותווכאשר מגיע ה. גם זרע האדם נח בחיק העולם וממתין שם להתעוררות חדשה ,כך. חדש

רוחות החכמה . את הכשרים לפעול יותר על זרע האדם –בתנאים שונים  –מצדן רכשו  אז הישויות הרוחיות

הן , עתה; כמו על סטורן –רכשו בגופן האתרי את הכוח לעשות יותר מאשר ליהנות מהשתקפות החיים 

מפותחות עתה באותה רמה שרוחות  רוחות התנועה. מסוגלות למזוג חיים מתוכן ולהעניקם לישויות אחרות

יש ברשותן , מעתה ואילך; האיבר הנמוך ביותר שלהן על סטורן היה הגוף האסטרלי. החכמה היו על סטורן

, לפיכך. וגם הישויות הרוחיות האחרות התקדמו רמה אחת בהתפתחותן. חיים משלהן-גוף אתרי או גוף

ת האלה יכולות לפעול בדרך שונה למדי מזו שפעלו כל הישויות הרוחיו, בהמשך האבולוציה של זרע האדם

 .בה על סטורן

 –הרוח -וכדי שישויות; זרע האדם התמוסס כביכול ,עתה בסוף השלב האבולוציוני סטורן, אך

עליו לחזור בקצרה על השלבים , מהיכן שהן הפסיקולהמשיך  תוכלנה –מפותחות יותר ממה שהן עתה ה

, בהופיעו שוב מתוך מצבו הנסתר. חושית-הדבר המתגלה בפני תפיסה עלוזהו בדיוק . שהוא עבר על סטורן

הוא . הכוחות שבהם היה חדור על סטורןבאמצעות  –זרע האדם מתחיל להתפתח מעצם הכושר הטבוע בו 

עד שהוא מגיע להתגלותה , של נפשיות וכן הלאה, רצון ומתעלה לחזות של חיים-יוצא מתוך החשיכה כישות

 .עם סיום השלב האבולוציוני סטורן ברשותומכונה שהייתה -של אישיות דמוית

* 

מרוממת את האדם  –שמש האבולוציוני שלב ה –התקופה השנייה מבין תקופות האבולוציה הגדולות 

את מצבו , שבהשוואה לתודעה הנוכחית של האדם אף, לרמה גבוהה יותר של תודעה מזו שהשיג על סטורן
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ערך למצב שבו הוא מוצא את עצמו עתה -כמעט שווה מצבוכי . תודעה-על שמש אפשר עדיין לכנות חוסר

לרמה הנמוכה של תודעה שבה עולם הצמחים שלנו  ביכולתנו גם להשוותו. מות לחלוטיןחלו-בשינה חסרת

הכול , בעולם. אלא רק רמות שונות של תודעה ,תודעה-לא קיים חוסר, חושית-עבור תפיסה על. שרוי כיום

 .הינו מודע

מגיע לשלב גבוה יותר זה של תודעה במהלך השלב האבולוציוני שמש מעצם העובדה שהגוף  האדם

כל עוד לא הייתה חזרה על תנאי  דבר זה אינו יכול להתרחש, אך. בתוכוהחיים משולב עתה -האתרי או גוף

מתוך מה שקודם היה סטורן עולה , לאחר שהסתיימה הפסקת המנוחה. לחזרה זו יש משמעות ברורה. סטורן

השתנה , שבו האבולוציה מתרחשתהמצב כולו , אבל. בתור שמש –כישות עולמית חדשה  השינה הקוסמית

זרע האדם כפי , ברם. התקדמו למצבים חדשים, כבר הרוח שאת פעילותן על סטורן תיארנו-ישויות. עתה

ליו לשנות את ע, ראשית. מופיע בהתחלה כפי שהיה על סטורן, שמש שנוצרה לאחרונההשהוא מופיע על 

תקופת , לפיכך. שמשהכדי להתאימם לתנאים על , השלבים האבולוציוניים השונים שהוא עבר על סטורן

, מכןלאחר . חזרה המותאמת לתנאים שהשתנוזו אבל , שמש מתחילה עם חזרה על המאורעות על סטורן

 –שמש הי לתנאים על השיג על סטורן הותאמה לגמרכאשר רמת ההתפתחות ש –נקודה זו  לאבהגיע האדם 

את . החיים אל תוך הגוף הפיסי-רוחות החכמה מתחילות את פעילות המזיגה שלהן של הגוף האתרי או גוף

שכבר נוצר על , הגוף הפיסי. אפשר לאפיין כדלקמן, שמשההשלב הגבוה יותר שהאדם מגיע אליו על 

של גוף אתרי או  ועתה לנושא בכך שהוא נעשה, מועלה לשלב שני של שלמות, סטורן בהתחלתו הנבטית

לשלב הראשון של , במהלך השלב האבולוציוני שמש, החיים עצמו מגיע-הגוף האתרי או גוף. חיים-גוף

השני עבור הגוף הפיסי והראשון עבור  – שיש להגשים של שלמות ים אלהעבור שלב, אך. שלמותו

 .עבור השלב האבולוציוני סטורןכפי שהיה , רוח נוספות-נחוצה התערבותן של ישויות –החיים -גוף

, שעד עתה הייתה חשוכה, השמש-ישות, החיים-את גוף להזריםרוחות החכמה מתחילות כאשר 

חיים מתחילים : ראשונים של התעוררות פנימית בזרע האדםמופיעים סימנים , במקביל. ילה לקרון אורמתח

. הופך עתה לחיים ממשיים, חיים מה שעל סטורן היה צריך להיות מתואר כחזות גרידא של. להתהוות

הגוף , עד כה. הוא מתחלק לשניים; המזיגה נמשכת פרק זמן מסוים ואז מתרחש שינוי חשוב בזרע האדם

הגוף הפיסי מתחיל להיפרד כחלק נבדל , עתה; איחוד אינטימי ככוליות אחתמאוחדים החיים היו -הפיסי וגוף

חלק אחד . איברית-עלינו לעסוק עתה בישות אנושית דו, ךכ. החיים-הוא עדיין נשאר חדור בגוף, אם כי –

הפרדה זו . חיים בלבד-מורכב מגוף השני; חיים-החדור לפני ולפנים בגוף, של האדם הוא הגוף הפיסי

הדבר . דועכת שוב, האור שהחלה להופיע-כאשר קרינת, שמשהמתרחשת במהלכה של הפסקת מנוחה בחיי 

מאשר הפסקת הפסקת מנוחה זו קצרה הרבה יותר , ברם. לילה קוסמית ורה במהלך מה שאנו יכולים לכנוק

רוחות החכמה ממשיכות , עם סיומה. בין השלבים האבולוציוניים סטורן ושמש, שהוזכרה לעיל, המנוחה

. מחולקת-בהיותה יחידה אחת לא, כפי שפעלו עליה קודם, איברית-הישות האנושית הדולזמן מה לפעול על 
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החיים של הישות -הן מחדירות את הגוף האסטרלי שלהן בגוף; התנועה מתחילות לפעול רוחות, לאחר מכן

תנועות שאפשר  –החיים רוכש את הכושר לבצע תנועות פנימיות מסוימות בגוף הפיסי -גוף, כך. האנושית

 .להשוותן לתנועות המיצים בצמח של ימינו

חום זו התעבתה -סובסטנציית, ני שמשבמהלך השלב האבולוציו. סטורן כולו היה מורכב מחום בלבד

ההתחלות הראשונות . אוויר-זהו המצב שאנו יכולים לציין כ. למצב שאפשר להשוות לגז או לאד בימינו

. הדבר הבאמופיע , חושית-בפני תודעה על. את פעילותן מתחילותשלו מתגלות לאחר שרוחות התנועה 

ידי הכוחות של -ת המוכנסות לידי תנועה סדירה עלהחום צצות תצורות עדינות ודקיקו-בתוך סובסטנציית

כפי שהוא בשלב זה של  תצורות אלה ממחישות את הגוף הפיסי של הישות האנושית. החיים-גוף

חום עם -יצורי. הן חדורות לפני ולפנים בחום והן גם עטופות כביכול במעטה של חום. התפתחותו

 כך יכולים אנו לתאר את הישות האנושית –וקבועה אוויר משולבות בהם בהיותן בתנועה סדירה -תצורות

עלינו לזכור שאיננו , אם נרצה להמשיך עם ההשוואה דלעיל עם הצמח בימינו. מבחינה פיסית בשלב זה

שתנועותיה אינן שונות מאלה של המיצים , בצורה המורכבת מאוויר או גזאלא , עוסקים בצמח קומפקטי

.בצמח של תקופתנו
29
 

וכאשר היא ; לאחר פרק זמן מסוים חלה שוב הפסקת מנוחה. כה להתקדםממשיהתפתחות זו 

מכך רוחות התנועה ממשיכות בפעילותן עד שרוחות הצורה מצטרפות בפעילותן שלהן וכתוצאה , מסתיימת

ידי רוחות -גם דבר זה נוצר על. מקבלות צורה קבועה יותר, שעד כה השתנו ללא הרף, התצורות הגזיות

כאשר רק רוחות , כן-לפני. החיים של הישויות האנושיות-כוחותיהן פנימה והחוצה מגוף הצורה המוזגות את

מעתה . הם שמרו על צורתם רק לרגע קט; פוסקת-הגופים הגזיים היו בתנועה בלתי, התנועה פעלו עליהם

 .צורות נבדלות לחילופיןהם מקבלים , ואילך

רוחות הצורה מפסיקות את , יא מסתיימתוכאשר ה; לאחר פרק זמן מסוים חלה הפסקת מנוחה, שוב

 .אז מופיעים תנאים חדשים לחלוטין בשלב האבולוציוני שמש, ברם. פעילותן

זהו הזמן שבו רוחות האישיות . השלב האבולוציוני שמש מגיע אל נקודת האמצע שלו, לעת עתה

עולות מעל לשלב  מתעלות אל שלב גבוה יותר של שלמות ובכך, שהגיעו לרמה האנושית שלהן על סטורן

הוא ישיג . עדיין לא קיימת ברשות האדם כיוםדעה שבמהלך הסדיר של האבולוציה הן רוכשות תו. האנושות

מטרתה ותתחיל את את  תגשים –השלב הרביעי בשלבים הפלנטריים של האבולוציה  –אותה כאשר האדמה 

; הפיסיים הנוכחיים מוסרים לומה שהחושים את רק לא האדם יקלוט , אז .התקופה הפלנטרית הבאה שלה

תהיה לו . סביבומהנפש הפנימי של הישויות שיהיו -הוא יהיה מסוגל לראות בתמונות את מצב

לא יהיה דבר כלשהו , התמונות שלו-בראיית, כי. עצמית מלאה-תמונתית שתמשיך לשמור על תודעה-תודעה

                                                      
29

 .רוחיתאור המתגלות בפני ראייה -ביכולתנו לדבר גם על תצורות, לפיכך. מפיקר שהוא האו-דרך השפעותחושית -הגז מתגלה בפני תודעה על 



 

21 

עם זאת בצורה כזו שהתמונות , ותאמנם בתמונ –הוא יקלוט דברים של הנפש . חלום-מעומעם או דמוי

רק באמצעות התאמנות , בתקופתנו. תבטאנה ממשויות כפי שעושים בימינו צבעים וצלילים פיסיים

נעסוק בהתאמנות זו באחד . מדעית שהאדם יכול לרומם את עצמו אל סוג זה של ראייה רוחית-רוחית

 .הפרקים הבאים

ון טבעי של התפתחותן באמצע השלב האבולוציוני משיגות ראייה רוחית כזו ככישררוחות האישיות 

החיים שנוצר לאחרונה באותה -לפעול על גוף, במהלך השלב האבולוציוני שמש, והיא מאפשרת להן. שמש

החום הקרין חזרה , כפי שעל סטורן. דרך שבה פעלו על הגוף הפיסי שלו במהלך השלב האבולוציוני סטורן

התמונות -צורות הגזיות קורנות חזרה אליהן באור זוהר את מחזותכך עתה הת, אליהן את האישיות שלהן

הראייה , כן-כמו. שמשהאת המתרחש עתה על  –חושי -באופן על –הן רואות . של הראייה הרוחית שלהן

הדבר הוא כאילו , בתמונות הזורמות מהשמש כלפי חוץ, כי. שלהן אינה בשום פנים ואופן התבוננות גרידא

 –בנפש  –ובעודנו מסתכלים מקרוב . יהפך עצמו מוחש, אדם על האדמה מכנה אהבהמשהו מאותו כוח שה

את  מכניסותישויות עילאיות , בעודו קורן מהשמש כלפי חוץ, אל תוך האור. אנו מגלים את הסיבה לכך

על הגוף האתרי הן פועלות , מעתה ואילך. אלה הן רוחות האהבה שהוזכרו כבר בעמודים הקודמים. פעילותן

הפעילות המשולבת של ישויות אלה . פעולה עם רוחות האישיות-של האדם תוך שיתוף החיים-גוף או

הוא נעשה מסוגל לא רק לשנות את . נתיב ההתפתחות שלובלעשות צעד נוסף החיים -מאפשרת לגוף

לפעול עליהן בצורה כזו שההתחלות הראשונות של תהליך רבייה אף אלא , התצורות הגזיות הקיימות בו

ידי -על –או אפשר לומר בהזעה  –מורחקות כביכול הפרשות . ופיעות בישויות האנושיות החיותמ

 .האם שלהם-האורגניזמים הגזיים שכבר עוצבו ומקבלות צורה הדומה לצורת אורגניזם

עלינו להצביע על עובדה שהינה בעלת , שמשהשל  ההתפתחותבטרם נמשיך ונתאר את המשך 

מטרת  לאבמהלכה של תקופה נתונה לא כל הישויות מגיעות . יך הקוסמי כולוחשיבות גדולה ביותר בתהל

לא כל רוחות האישיות , למשל, במהלך השלב האבולוציוני סטורן. חלקן לא מגיע אליה. ההתפתחות שלהן

אל  מגיעיםואף לא כל הגופים הפיסיים האנושיים שהתפתחו על סטורן  .שיועד להן' אדם'השלב  לאמגיעות 

על , כתוצאה מכך. תלוי-בלתיחיים -גוף נושאישמש העל  להיותשלות שהייתה מכשירה אותם רמת הב

ות להשלים את מוכרחאלה , עתה. ישויות ותצורות שאינן מתאימות לתנאים השוררים שםקיימות שמש ה

ראייה רוחית יכולה לראות את הדבר , במהלך השלב האבולוציוני שמש, לכן. החמיצו על סטורןהן מה ש

. כביכולמעורפל שמש נעשה ההגוף כולו של , החיים-במזיגתן את גוףכאשר רוחות החכמה מתחילות . באה

חום שאינן מסוגלות להתעבות לכדי אוויר -תצורות –משובץ בתצורות המשתייכות מיסודן לסטורן כי הוא 

הן אינן מוכשרות . נשארו מאחור בשלב האבולוציוני סטורןר שאישויות האנושיות האלה הן . בדרך הולמת

 .חיים שהתפתח באופן סדיר-לשאת גוף
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האחד נספג . שמש לשני חלקיםהמתחלק על , החום של סטורן-מה שנשאר מאחור מסובסטנציית, כך

, לכן. סוג של טבע נמוך יותר, ידי הגופים האנושיים ומעתה ואילך כלול בתוך הישות האנושית-כביכול על

אל תוך טבעה הגופני התואם במציאות לשלב האבולוציוני הו הישות האנושית קולטת מש, שמשהעל 

, שלהן' האנושית' הרמהשל האדם אפשר לרוחות האישיות להתעלות אל  הסטורניגוף הכפי ש, עתה. סטורן

 הרמהאלה מתעלות אל . זה של האדם מעניק שירות דומה לרוחות האש חלק סטורני, שמשהעל  כך

. בדיוק כפי שעשו רוחות האישיות על סטורן, ותיהן פנימה והחוצה ממנוידי הזרמת כוח-שלהן על' האנושית'

כי אז החלק הסטורני של הישות , אמצע התקופה של השלב האבולוציוני שמשגם זה התרחש במהלך 

 .שלהן' אדם'תעבורנה בעזרתו דרך שלב ( הארכאנגלוי)האנושית היה בשל דיו כדי שרוחות האש 

של ובקרבן קיום עצמאית לצדן -הוויית ורוכשום של סטורן נפרד הח-החלק השני של סובסטנציית

גוף של  –אך פיסי לגמרי , ביוצרו ממלכה שנייה המפתחת גוף עצמאי לחלוטין, שמשהישויות אנוש של 

. חיים עצמאי שיקלוט את פעילות רוחות האישיות המפותחות במלואן-בממלכה שנייה זו אין גוף, לכן. חום

בינן . הן לא הגיעו לדרגת האנושות; נעצרו בשלב האבולוציוני סטורןשיות מסוימות רוחות אי, עתה, אך

זו באותה דרך מפגרת עליהן להתייחס אל ממלכה , עתה. קיימת משיכה, שמשהמלכה שנייה זו של ובין מ

 .אלה פיתחו רק גוף פיסיעל סטורן , כי. האדם על סטורן-שבה חברותיהן המתקדמות יותר התייחסו אל בני

הן מפרידות , לכן. ידי רוחות האישיות המפגרות-שמש עצמה אין אפשרות שעבודה זו תתבצע עלהעל , אך

רוחות , מתוך גוף שמימי זה שנפרד מהשמש. תלוי-את עצמן מהשמש ויוצרות מחוצה לה גוף שמימי בלתי

 –סטורן  –ידה הישות הקוסמית היח, כך. האישיות המפגרות פועלות על היצורים של ממלכת שמש השנייה

סוג של  המייצג, ש גוף שמימי שני בסביבתהלשמש י, מעתה ואילך. הפכה לשתי ישויות קוסמיות

שמש מקבלת ההממלכה השנייה של , סטורן חדש זהמתוך . סטורן חדש כביכול –מחדש של סטורן -לידה

ת האישיות על הן משקפות לרוחו, אבל; שמש עצמההלישויות שלה אין אישיות על . אופי של אישיות

חושית יכולה לראות -תודעה על, שמשהבקרב הישויות האנושיות על . שלהןסטורן החדש את האישיות 

את הרוחות  לראותעלינו , בזאת. שמשהמתמזגת עם ההתפתחות הרגילה של  שפעילותם, כוחות של חום

 .מפעילות את כוחןשל סטורן החדש 

של השלב האבולוציוני שמש מגלה שהיא מחולקת  התבוננות בישות האנושית במהלך אמצע התקופה

יחד עם רוחות , רוחות האישיות המתקדמות יותרהאחרון מהווה זירת פעולה עבור . חיים-לגוף פיסי ולגוף

במה . סטורן המפגר וכאן רוחות האש נמצאות בפעולה עבהפיסי מתמזג עם חלק מטהגוף , עתה. האהבה

החושים הנוכחיים של -עלינו לראות את המבשרים של איברי, זהשרוחות האש משיגות בטבע סטורן מפגר 
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.האדם על האדמה
30
, (שרפים)ידי רוחות האישיות יחד עם רוחות האהבה -במה שמוגשם על, לעומת זאת 

 .הנוכחיות של האדם בימינו נות של הבלוטותעלינו לראות את ההתחלות הראשו

אינה מתוארת בצורה מקיפה , בסטורן החדשהפעילות של אותן רוחות אישיות השוכנות , עתה, אך

הן גם מייסדות סוג של קשר בין ; שמשהקה אל מעבר לממלכה השנייה של יפעילותן מרח. בנאמר לעיל

החום של ממלכה שנייה זו זורמות דרך החושים -סובסטנציות. ממלכה שנייה זו והחושים האנושיים

הישות האנושית מתעלה , בדרך זו. ה והחוצה מהםללא הרף פנימ מוזרמותכשהן , האנושיים במצבם הנבטי

זוהי תפיסה עמומה , מעצם המקרה. יותר הקיימת לצדה הנחותהשמש אל סוג של תפיסה של הממלכה העל 

והיא מורכבת מיסודה . עליה דיברנו קודם, סטורן המעומעמת-התואמת בכל ההיבטים לתודעת – מאוד

 .חום משתנות-מהשפעות

; נמשך פרק זמן מסוים, ייחס לאמצע התקופה של השלב האבולוציוני שמשכמתכל מה שתואר כאן 

עד שמושגת , הדברים נמשכים פרק זמן מסוים כמקודם, לאחר ההפסקה. שוב באה הפסקת מנוחה, ואז

ורוחות  (אנגלוי)החיים -נקודה בהתפתחות שבה הגוף האתרי האנושי בשל לפעילות מאוחדת של בני

עתה בתוך הישות האנושית התגלויות שאפשר חושית מופיעות -תודעה עלי בפנ(. כרובים) ההרמוניות

שהשתמשנו בהשוואה דומה בתיאור השלב נזכור . כלפי חוץ כצלילים ותהמתגל, טעם לתחושותלהשוותן 

חיים  עם, כל המתרחש בישות האנושית הינו פנימי הרבה יותר, שמשהעל , כאן, ברם. האבולוציוני סטורן

 . בה יותרתלויים הר-בלתי

רוחות . התמונה המעומעמת שרוחות האש השיגו על סטורן-החיים את תודעת-משיגים בני, בכך

הן מוותרות על , אבל; הן רואות ברוח את המתרחש בשלב האבולוציוני שמש. מסייעות להן בכךההרמוניות 

מוזגות אותן כמו החכמה העולות שם ו-על כל תחושה של התמונות מלאות, כל הפירות של אותה התבוננות

אלה אורגות את הצורות שהן , לחילופין. החיים-החלומות של בני-סצנות קסומות ומופלאות אל תוך תודעת

 .המתעלה בכך אל שלבים גבוהים יותר ויותר בהתפתחותו, רואות אל תוך גופו האתרי של האדם

נמשכה פרק זמן ולאחר ש השינה של העולמותהכול עולה מתוך , שוב. הפסקת מנוחה חלה, שוב

אלו הם הכוחות . הישות האנושית בשלה מספיק כדי להיות מסוגלת לעורר בתוכה כוחות משלה, מסוים

, עתה. ידי הכתרים במהלך התקופה האחרונה של השלב האבולוציוני סטורן-שנמזגו אל תוך ישותה על

ר להשוותם לתחושת אפש, הישות האנושית ממשיכה את התפתחותה בחיים פנימיים שבהתגלותם לתודעה

 אינהשהיא  אף –הישות האנושית מתגלה כאישיות , אל מול המרחבים השמימיים, כלפי חוץ. טעם פנימית

ראינו כבר כיצד בסוף . אלא נראית יותר כמו צמח העושה רושם של אישיות, פנימי' אני'ידי -מוכוונת על

הזרע הראשון התפתח כפי שבאותו זמן , כןיתר על . האישיות מתגלה כמו מכונה, השלב האבולוציוני סטורן

                                                      
30

 .החום-נזכור שכבר על סטורן רוחות האש היו עסוקות בפיתוח זרעי החושים האנושיים בתוך סובסטנציית 
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כך עתה ובאותה , הרוח או אטמא-כלומר אדם, מתוך מה שנמצא עדיין במצב נבטי אפילו באדם בימינו

 .החיים או בודהי-נוצר הזרע הראשון של רוח, צורה

לאחר , וכפי שקרה קודם. חלה שוב הפסקת מנוחה, לאחר שכל זה התרחש במשך פרק זמן מסוים

 מופיעים תנאים חדשים, אז. זמן מההפעילות הקודמת של הישות האנושית מתחדשת למשך , ההפסקה

מתאפשר לישות האנושית לחוש את הסימנים , ידי כך-על. העולים מתוך התערבות חדשה של רוחות החכמה

ל זהו מבשר ש, כן-פי-על-אף; אין לה עדיין רגש ממשי. כלפי סביבתה הראשונים של סימפטיה ואנטיפתיה

תחושות שהתגלויותיהם היו יכולות להיות מתוארות כדומות ל, עבור הפעילות הפנימית של החיים. רגש

נצנוץ אור או , כאשר תחושה נעימה של ריח או טעם. סוג של שפה פרימיטיביתמתגלה כלפי חוץ כמו , טעם

דומה באופן . צלילהישות האנושית מביעה זאת כלפי חוץ באמצעות , באופן פנימי יםהתגלות אחרת נתפס

הושגה המשמעות האמיתית של , כתוצאה מכל ההתפתחויות הללו, ועתה. נעימה-גם עם תחושה פנימית לא

הוא הגיע לרמה גבוהה יותר של תודעה מזו שהייתה לו על . השלב האבולוציוני שמש עבור ישות האדם

 .שינה-זוהי תודעת. סטורן

ה הישויות העילאיות הקשורות אל השלב האבולוציוני מושגת גם הנקודה שב, כעבור פרק זמן מסוים

כדי להטמיע שם את הכוחות הגנוזים שהן שתלו בתוך עצמן , ות לעבור אל ספירות אחרותמוכרחמש ש

כמו זו שהייתה בין השלב האבולוציוני , חלה הפסקת מנוחה גדולה יותר. ידי עבודתן על הישות האנושית-על

שמש עובר למצב הדומה למצבו של צמח כאשר המה שהתפתח על כל  .סטורן והשלב האבולוציוני שמש

כך , כפי שכוחות גדילה אלה יוצאים שוב לאור היום בצמח חדש, אבל. כוחות הצמיחה שלו טמונים בזרע

עולה שוב מתוך חיק העולמות וקיום פלנטרי , שמשהכל מה שהיווה חיים על , תמהלאחר שהפסקת המנוחה 

אם נחשוב  העולמות-של-מעותה של הפסקה כזו של מנוחה או שינהין היטב את משעלינו להב. חדש מתחיל

ישויות אלה לא היו , על סטורן. למשל, רוחות החכמה –לרגע על אחת מקבוצות הישויות שהוזכרו לעיל 

ההתנסויות שהן עברו שם שימשו , ברם. מסוגלות להזרים מתוכן גוף אתריכך שהיו כדי עד מתקדמות 

עם התוצאה , לכושר ממשי את מה שהוכן בתוכן הפכוהן , במהלך הפסקת המנוחה. עילות זולהכשרתן לפ

 .חיים משלו-שמש הן היו מוכשרות לתת לזרם החיים לזרום מהן וכך להעניק לישות האנושית גוףהשעל 

* 

, כלומר. העולמות-של-השינהיוצא שוב מתוך , מה שהיה קודם שמש, לאחר סיום הפסקת המנוחה

אך מהם נעלם , אותם כוחות של ראייה רוחית שהיו מסוגלים לראותו קודםתפיסה עבור -שה שוב ברהוא נע

אך אל  – ירחאפשר לכנות  ,את הישות הפלנטרית העולה עתה בצורתה החדשה. במהלך הפסקת המנוחה

יש , עם הופעתו מחדש. לוויין האדמה, שממנו מורכב הירח הנוכחי ושלעם אותו חלק  לנו לבלבל אותו

נמצא שוב בתוך , שהתנתק במהלך השלב האבולוציוני שמש, סטורן החדש, דבר ראשון. לציין שני דברים

התוכן כולו של סטורן המקורי . שמשההוא התאחד מחדש עם , במהלך הפסקת המנוחה. הישות הפלנטרית
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נספגו , שמשההאדם שנוצרו על -החיים של בני-גופי, דבר שני. אחתמופיע שוב בהתחלה כישות קוסמית 

, לפיכך. כזו היא, במובן מסוים, כי –הלכת -ידי המעטפת הרוחית של כוכב-עלבמהלך הפסקת המנוחה 

, בהתחלה, אלה עולים; החיים אינם מופיעים מאוחדים עם הגופים הפיסיים האנושיים-גופי, בנקודת זמן זו

חסר להם אך עדיין , שמשהאמנם הם נשאו בטבעם שלהם את כל מה שעבר בהם על סטורן ועל . מעצמם

כי במהלך הפסקת המנוחה הגוף האתרי , הם גם לא היו יכולים לקלוט אותו מיד. חיים-גוף אתרי או גוף

חלה חזרה , בתחילת השלב האבולוציוני ירח, עתה, וכך. עצמו עבר התפתחות שלה הם עדיין לא הסתגלו

 .מנת להשיג הסתגלות זו-על, נוספת על מאורעות סטורן

אך בתנאים שונים , ם הפיסיים של האדם עוברים תוך חזרה על שלבי ההתפתחות של סטורןהחיי

כוחות הגוף הגזי קיימים גם בעוד שעתה , החום פעלו בתוכו-על סטורן רק הכוחות של גוף, כי. לחלוטין

נראה , בתחילת השלב האבולוציוני ירח. האחרונים אינם מופיעים בבת אחתאלה , ברם. שהוא הטמיע בתוכו

לאחר . כאשר הכוחות הגזיים עדיין רדומים בה, חום-כאילו הישות האנושית מורכבת אך ורק מסובסטנציית

בתקופה האחרונה של החזרה על השלב , ובמידה רבה. באה תקופה שבה מופיעים סימניהם הראשונים, מכן

, עם זאת. שמשהעל  שהייתה לה כאשר חייתה ההופעהלישות האנושית יש כבר את , האבולוציוני סטורן

להתקיים הפסקת  מוכרחהתחילה , כי. בשלב זה מהווים לא יותר מאשר חזות גרידא של חיים 'החיים'כל 

מתחילה שוב הזרמת , כןמ לאחר. הפסקות המנוחה הקצרות במהלך השלב האבולוציוני סטורןכמו , מנוחה

כפי שקרה עם החזרה על השלב , זו מתרחשתהזרמה . הגוף הפיסי הכין את עצמו שלקראתה, החיים-גוף

הישות האנושית הסתגלה , בתקופה השנייה מבין השלוש. בשלוש תקופות נבדלות, האבולוציוני סטורן

מתוך טבען . יכולות להפעיל את הכושר שהן רכשוהיו ירח שרוחות התנועה הכך לתנאים החדשים על -כל

לעבודה זאת הן הכינו את . שויות האנושיותהן יכולות עתה להזרים את הגוף האסטרלי אל תוך הי, שלהן

עצמן במהלך השלב האבולוציוני שמש ובהפסקת המנוחה בין השלבים האבולוציוניים שמש וירח הן הפכו 

הזרמה זו של הגוף האסטרלי נמשכת פרק זמן מסוים ולאחר מכן . את מה שהן הכינו לכדי כושר ממשי

לאחריה ההזרמה ממשיכה עד שרוחות הצורה מתחילות ו; מופיעה אחת מהפסקות המנוחה הקצרות ביותר

האדם את תכונות הנפש רוכש , בכך שרוחות התנועה מוזגות לתוכו את הגוף האסטרלי. את פעילותן

שבשלב האבולוציוני שמש היו עדיין  –החיים -ידי גוף-התהליכים המתרחשים בתוכו על. הראשונות שלו

אבל . בהרגישו הנאה בהם או סלידה מהם, לוות עם תחושהאותם הוא מתחיל ל –צמח -בעלי אופי דמוי

נשארות במצב של שטף משתנה בהיותן עולות ויורדות עד שרוחות , שעלו כךהסימפטיות והאנטיפתיות 

לעד משתנים עד כדי כך שבישות האנושית עולה -הרגשות המשתנים, כתוצאה מכך. הצורה נכנסות לפעולה

הוא משתוקק לחזור על מה שהסב הנאה . ימן ראשון של שאיפה ותשוקהמה שאנו יכולים להתייחס אליו כס

היות שרוחות הצורה לא מוסרות את טבען שלהן , אך. ושואף להימנע ממה שהעלה רגש של אנטיפתיה
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חסרת כוח פנימי תשוקה זו הינה , אלא רק גורמות לכוחותיהן לזרום אל תוכה ומחוצה לה, לישות האנושית

 .לחלוטיןידי רוחות הצורה ועושה רושם שהיא אינסטינקטיבית -חית עלהיא מונ. או עצמאות

, הייתה התעבות למצב גזי, שמשהעל ; הגוף הפיסי של הישות האנושית היה גוף של חום, על סטורן

הגוף הפיסי מגיע הרגע שבו , כאשר הגוף האסטרלי מוזרם פנימה, בשלב האבולוציוני ירח, עתה. 'אוויר'-ל

 את המצב החדש הזה אפשר. הוא עובר למצב שאפשר להשוותו לנוזל בימינו. של התעבותעובר שלב נוסף 

הגוף הפיסי , עתה. קיום נוזלית-כל הווייתלאלא , מים הנוכחיים שלנוכאשר הכוונה אינה ל, מיםלכנות 

. הנבדלות זו מזו בסובסטנציה שלהן, צורה המורכבת משלוש תצורות אורגניותהאנושי מקבל בהדרגה 

 .הוא חדור לפנים ולפנים בזרמי אוויר והשפעות חום ממשיכות לחדור הכול; גוף מיםפופה ביותר היא הצ

לא כל הצורות מגיעות לבשלות , כך גם בשלב האבולוציוני שמש, כפי שהיה על סטורן, אך עתה

ת שהגיעו ירח אנו מוצאים צורות שאפילו כיום נמצאות בשלב סטורן וצורות מסוימוהעל , לפיכך. המתאימה

מלבד ממלכת האדם , מופיעות שתי ממלכות נוספות, כך. אל השלב האבולוציוני שמש אך נשארו בו

וגוף פיסי ; הראשונה מורכבת מישויות שברשותן גוף פיסי בלבד ונשארו בשלב סטורן. שהתפתחה כהלכה

ויות אלה מהוות את יש. עצמאיחיים -להפוך לנושאו של גוף, ירחהו עתה על לאפי, עדיין אינו מסוגלזה 

כך אינן ולפימישויות שנעצרו בשלב האבולוציוני שמש ממלכה שנייה מורכבת . ביותר הנחותההממלכה 

בין זו שהוזכרה עתה ובין , הן מהוות ממלכת ביניים. ירח לשלב בתוכן גוף אסטרלי עצמאיהמוכשרות על 

 .ממלכת האדם שהתפתחה באופן סדיר

ממלאות , אלה שנעצרו ככוחות אוויר, ובסטנציות עם כוחות חום בלבדהס. כאן יש לציין מאורע נוסף

סוג של פיצול , ידי כך-על. הן נושאות בתוכן טבע סטורני וטבע שמשי, ירחהעל , לכן. את הישות האנושית

מיד לאחר . נוצר בטבע האנושי וכתוצאה מכך מאורע בעל חשיבות גדולה מתרחש בשלב האבולוציוני ירח

חלק מהסובסטנציות והישויות . מתחילה הכנה לפירוד בגוף השמימי ירח, החלו את פעילותן שרוחות הצורה

נתפס כמקום משכנן של הראשון הגוף . נוצרים שניים נפרדים, מתוך הגוף השמימי האחד. נפרד מהשאר

ף השני הגו. שעד כה היו מאוחדות באופן אינטימי עם הגוף השמימי בהיותו יחיד, ישויות עילאיות מסוימות

ידי האדם יחד עם שתי הממלכות הנמוכות שהוזכרו לעיל וכן ישויות עילאיות מסוימות שלא -תפוס על

 הנולדר שאמופיע עתה כשמש , עם הישויות העילאיות, הקודםהגוף השמימי . עוברות אל הגוף הראשון

כך יש לכנותו , קדום-ירח –השני הינו בריאה חדשה מיסודה , לפיכך; מחדש ובו בזמן בצורה מעודנת יותר

 .הבאה לאחר ההתגשמויות סטורן ושמש, ההתגשמות הפלנטרית השלישית של האדמה שלנו –

; לוקחת עמה רק חום ואוויר, הביציאת, מחדש הנולדשמש אשר ה, ירחהמהסובסטנציות שהתהוו על 

כתוצאה . ימיגם את המצב המ, מלבד שניים אלה, למצוא אפשר, בעוד שעל השארית הנשארת מאחור כירח

ידי -אינן מעוכבות עוד בהתפתחותן על, נולדה מחדשר שאשמש ההישויות שהתקדמו עם , היפרדותמה

ובכך הן משיגות  כל הפרעה בלי בהתהוותןלהתקדם הן מסוגלות , עתה. ירחההישויות הדחוסות יותר של 
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ירח -גם ישויות, כך. ירח-על ישויות –שמש ה, ממקום משכנן, מבחוץ עתה –את הכוח הגדול ביותר לפעול 

הדבר המשמעותי במיוחד עבורן הוא שרוחות הצורה נשארו . משיגות אפשרויות חדשות של התפתחות

התשוקה של הישות האנושית ובהדרגה הוא מוצא -אלה מבססות בצורה איתנה יותר את טבע. מאוחדות עמן

צמיגה הוא מתחיל לקבל צורה , מיהיכן שעד כה הוא היה רק מי. ביטוי בהתעבות נוספת של הגוף הפיסי

שינויים דומים מתרחשים גם בשתי הממלכות הנמוכות . יותר ותצורות האוויר והחום מתעבות בהתאמה

 .יותר

הירח מתייחס עתה לשמש באותה דרך שבה סטורן התייחס פעם , שמשהמ מההיפרדותכתוצאה 

מסובסטנציית (. כתרים)ות הרצון סטורן נוצר מתוך הגוף של רוח. להתפתחות הקוסמית המקיפה כולה

ודרך . רוח בסביבתו-ידי ישויות-כל אשר נחווה בתודעה על הוקרן חזרה אל תוך המרחב הקוסמי סטורן

כזו היא מהותה של כל . חזרה זו התעוררה בהדרגה לכדי חיים עצמאיים-קרינה, המאורעות שבאו לאחר מכן

 –ידי השתקפות -כביכול על –אז הסביבה נחקקת , ישות עצמאית נפרדת תחילה מחיי הסביבה .אבולוציה

 .באופן עצמאי, על הישות המופרדת ולאחר מכן האחרונה ממשיכה להתפתח

אלמלא , לכן. שמשהפשוט שיקף את החיים של גוף הוא שמש ובהתחלה הירח נפרד מהגם גוף , כך

ת רוחיות המותאמות היטב היה קיים גוף שמש שבו ישויו. המצב בקוסמוס היה כדלקמן, התרחש משהו אחר

ירח שבו היו מתפתחות -היה קיים גוף, מולו. היו מוצאות את התנסויותיהן ביסודות החום והאוויר, לטבעו

 תהמשמעווההתקדמות מהתגשמות שמש להתגשמות ירח . אוויר ומים, חיות חיים של חוםה, ישויות אחרות

ואות את חייהן שלהן כאילו בראי ובדרך זו ירח הן היו רהשמש שבמה שהתרחש על -עבור ישויותהייתה 

אלא שהאבולוציה קיבלה . דבר שלא התאפשר במהלך התגשמות שמש, היו יכולות לקבלם וליהנות מהם

ישויות . הכולהאבולוציה  המשךהתרחש משהו שהיה בעל משמעות עמוקה ביותר עבור . תפנית אחרת

שעמד לרשותן ועם זאת ( ירושה מהכתרים)ן השתלטו על יסוד הרצו, ירח-מסוימות אשר הסתגלו לגוף

 .שמשהתלוי בחיי -הלכו והתפתחו באופן בלתיר שא, פיתחו חיים משלהן

 –עלו עתה התנסויות עצמאיות , שמשהירח שהיו נתונות לגמרי להשפעת הההתנסויות על לצד 

 –ירח השמש והוהממלכות השונות שהופיעו על . שמש-נגד ישויות מצבים של מרד או התקוממות כביכול

, מבחינה רוחית וחומרית. אלה הפכו מעורבות במצבים חדשים ,ממלכת האב הקדמון של האדם, מעל לכול

' נשרו'וחיים אחרים ש שמש-חיים שהיו באיחוד עם חיי –ירח הכיל עתה בתוכו שני סוגים של חיים -גוף

י ביטוי בכל המאורעות הבאים סוגים באה לידחיים משני  לשחלוקה זו . מהם ותפסו כיוון עצמאי משלהם

 .על התגשמות ירח

אפשר לתארו באמצעות התמונה , חושית באותה תקופה באבולוציה-מה שמופיע בפני תודעה על

לעתים אטית , למחצה שהייתה בתנועה מתמדת-ירח נוצרה מסובסטנציה חיהההיסוד של -מסת .הבאה

קה כמו סלעים ומרכיבים אחרים של האדמה לא הייתה מסה מינרלית מוצעדיין . ולעתים מהירה ונמרצת
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אלא שעלינו לדמיין את . םימינרלי-ביכולתנו לתארה כסוג של ממלכת צמחים. שעליה דורך האדם בימינו

כפי שהאדמה בימינו מורכבת , זו ימינרל-ירח מורכבים מסובסטנציית צמחההקרקע והגוף בכללותם של 

כך גם , כפי שפה ושם בולטים סלעים על פני האדמה כיום. אדמה ראויה לעיבוד וכדומה, מסלעים ואבנים

. את אלה אפשר להשוות לצורות העשויות מעץ קשה או מחומר קרני. ירח היו חלקים קשים יותרהבמסת 

הייתה מכוסה ואף חדורה ירח הכך גם קרקע , כפי שצמחים כיום עולים מתוך האדמה המינרלית, יתר על כן

הייתה רכה יותר הסובסטנציה של ממלכה זו . צמחיים-חיים-ישל בעלבממלכה שנייה המורכבת מסוג 

ובאשר לאדם . יותר כמו ים דביק הנחותהפני הממלכה -היא התפשטה על. מהקרקע וניידת יותר בתוך עצמה

ישותו הייתה , אך; בטבעו שלו היו המרכיבים של שתי הממלכות האחרות. חייתי-אפשר לתארו כאדם, עצמו

שמש השעליהם פעלו הכוחות של הישויות העילאיות שעל , גוף אסטרליבחיים ו-ים בגוףחדורה לפני ולפנ

הפכו אותו לישות , לעומת זאת, שמש-רוחות; ירחהאותו לחיים על  שסיגלווכך הן עידנו את צורתו ודמותו 

ת אלאדם היה הכוח לעדן , ידי רוחות אלה-עם הכשרים שהוענקו לו על. שהתרוממה אל מעבר לחיים אלה

לממלכות הנמוכות  ה קרובאת מה שבתוכו הירומם אל רמה גבוהה יותר הוא אף היה יכול ל; טבעו שלו

 .יותר

גם האב הקדמון של האדם . ר את ההתפתחויות האלה בדרך הבאהאפשר לתא, בהיבט הרוחי שלהן

שהיה לכל דבר , מעל לכול, השפעתן המעדנת התפשטה. שמש-נשרו מממלכתר שאידי ישויות -עודן על

הן היו השליטות ; כך-שמש לא הייתה גדולה כל-השפעת ישויות, על יסוד זה. מימילהיחוות ביסוד היכול 

באורגניזם של לבוא לידי ביטוי איברי החל -התוצאה של כל זה הייתה שטבע דו. ביסודות החום והאוויר

, הישויות שנשרו, השני חלקבעוד שב; שמש-י ולפנים בהשפעת ישויותחלק אחד שלו היה חדור לפנ. האדם

לא היו יכולים להופיע , בחלק הראשון. החלק השני היה עצמאי הרבה יותר, לכן. היו פעילות, ירח-ישויות

, בעוד שבחלק השני חי סוג של תודעה קוסמית, שמש חיו-שבהם ישויותמצבי תודעה אחרים מלבד אלה 

האב הקדמון של האדם ראה את עצמו , רכהד. אך ברמה גבוהה יותר, כמו זו שהייתה קיימת במצב סטורן

 .'שמשהתמונה של 'הוא חש את עצמו רק כ, בעוד שבחלק השמשי של ישותו', תמונה של היקום'כ

ידי השפעתן של -נוסד איזון על, ועבור מאבק זה. לסוג של מאבק נכנסושני החלקים האלה באדם 

ידי כך התאפשר לו -ועללארעי ושברירי שמש שהפכו את החלק החומרי יותר של אורגניזם האדם -ישויות

, במהלך התהליך וזמן מה אחריו. חלק זה היה צריך להיהרס מזמן לזמן, לפיכך. עולם עצמאית-לקבל תודעת

; תודעתו הפכה עצמאית פחות. שמשההאב הקדמון של האדם היה ישות שהייתה נתונה אך ורק להשפעת 

; התחדש פעם נוספת –ירח ה –החלק העצמאי , ךכתוצאה מכ. שמש-י בהתמסרות מוחלטת לחייהוא ח

ירח הכך חי האב הקדמון של האדם על . דבר זה קרה שוב ושוב. התהליך כולו חזר על עצמו, ולאחר זמן מה

וההתחלפות לסירוגין הייתה מלווה בשינוי ; מעומעמת יותר או בהירה יותר –במצבים מתחלפים של תודעה 
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ירח שלו ולאחר זמן מה היה עוטה -עם לפעם הוא היה מניח בצד את גוףמפ. וחידוש ישותו בהיבטה החומרי

 .אותו שוב

המינרליים נבדלים זה -הצמחים. שונות מאוד זו מזו שהוזכרו לעילירח ממלכות , בהיבט הפיסי שלהן

נבין זאת מיד אם ניזכר בכך . האדם החייתיים-החיים הצמחיים ובני-כך גם עם בעלי; לפי קבוצות, מזה

. השונות באיכותןכך התגשמו תצורות . תצורות מסוימות נשארו מאחוראחד מהשלבים הקודמים שבכל 

; את אלה של התקופה האמצעית שלו, אחרות; את התכונות ההתחלתיות של סטורן חלקן עדיין מראה

 .שמשהכך גם לגבי כל השלבים האבולוציוניים של . את אלה של תקופתו האחרונה, ואחרות

אותו . מאחור תנשארווהתצורות המשתייכות לגוף השמימי לא רק הצורות , התפתחבעודו ממשיך ל

אפשר למצוא דרגות , ירחמצב עם התקדמות האבולוציה ל. דבר ישים גם לרבות מהישויות הקשורות אליו

 'נושיאה' השלבשמש לא הגיעו אל האלו הן ישויות האישיות שגם על . שונות של ישויות כאלהספורות 

אותו דבר ישים . נושיאהשהחמיצו קודם והתעלו אל השלב וד שישנן שם אחרות שתיקנו את מה בע, שלהן

וכפי . חלק מהן גם נשאר מאחור: שמשהשהיו צריכות להפוך לישויות אנוש על  גם לגבי רוחות האש

 שמש וגרמו לסטורן להופיעהמ ונסוג, שנשארו מאחור, שבשלב האבולוציוני שמש רוחות אישיות מסוימות

הישויות שהוזכרו לעיל נסוגו אל גופים , כך גם במהלך השלב האבולוציוני ירח, מחדש כגוף שמימי נבדל

צורות שמימיות גם  פןוא אבל באותו, ירחהשמש וה היפרדותדיברנו רק על , עד כה. שמימיים נפרדים

יש , כך; וירח ירח שהופיע לאחר ההפסקה הגדולה בין השלבים האבולוציוניים שמש-אחרות נפרדו מגוף

, כפי שאפשר לראות בנקל, הםשהמפותח ביותר ביני, ל גופים שמימייםלנו כאן עניין עם מערכת שלמה ש

כפי שבשלב האבולוציוני שמש הייתה משיכה בין ממלכת סטורן המפגרת , ועתה. להיות שמש חדשה מוכרח

ים השמימיים הספורים בין הגופכך באופן דומה ישנה עתה משיכה , ובין רוחות האישיות על סטורן החדש

היינו מרחיקים לכת יתר על המידה אילו היינו עוקבים כאן בפרוטרוט אחר . ירח התואמות-ובין ישויות

מהגוף השמימי היחיד , שנציין את הסיבה לכך שעם הזמן נסתפק בזה. התהוותם של כל הגופים השמימיים

 .שניה יאחר אחד, דרה של גופים שמימייםס נפרדה, בתחילת האבולוציה האנושית שהופיע כסטורן

לאחר מכן . ירח נמשכת פרק זמן מסוים בדרך שתוארהההתפתחות , עם כניסת רוחות הצורה לפעולה

, שבמהלכה החלקים הגסים יותר של שלוש ממלכות ירח נמצאים בסוג של מצב שקט, ישנה שוב הפסקה

משתחררים מאותן  –יים של הישויות האנושיות ובייחוד הגופים האסטרל –שהחלקים המעודנים יותר בעוד 

שמש יכולים ההם מגיעים למצב שבו הכוחות העילאיים של הישויות הנעלות של . תצורות גסות יותר

 .לפעול עליהם בעוצמה מיוחדת

החלקים המעודנים יותר חודרים שוב אל תוך חלקי הישות האנושית שהינם , לאחר הפסקת מנוחה זו

להכין  יכלוהם , במצבם החופשי במהלך ההפסקה עם מה שהם רכשו בעוצמה, עתה. תרמסובסטנציה גסה יו
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את הסובסטנציות הגסות האלה לקליטת ההשפעה שלאחר פרק זמן מסוים רוחות האישיות המתקדמות 

 . ורוחות האש יפעילו עליהם

ביכולתן לא רק ש. רוחות האישיות התעלו אל שלב שבו יש להן תודעה של אינספירציה, בינתיים

הן ; את המצבים הפנימיים של ישויות אחרות, תמונה הקודמת שלהן-כמו בתודעת, בצורת תמונה לקלוט

רוחות , בינתיים. מבוטאת כביכול בשפה של מוסיקה רוחית, שלהןפנימיות העמוקה היכולות לראות את 

וחות יכולים להיכנס שני סוגי הר, כך .שמשההאש התעלו אל התודעה שהייתה ברשות רוחות האישיות על 

, רוחות האישיות פועלות על גופו האסטרלי. ולמלא את תפקידם בחיים הבשלים יותר של הישות האנושית

הוא לא רק , מעתה ואילך. ידי זה אופי של אישיות-הגוף האסטרלי מקבל על. רוחות האש על גופו האתרי

' אני'עלה אל התודעה המלאה של ההוא עדיין לא הת. אלא גם מייחס אותם לעצמו, חווה הנאה וכאב

בהפנותו את . ידי ישויות אחרות בסביבתו-הוא חש שמור ומוגן על, תחת זאת'; אני הנני'האומרת לעצמה 

 .'סביבה זאת מחזיקה אותי בקיום': הוא יכול לומר, אליהן, כביכול, מבטו כלפי מעלה

, ת הכוחות בתוך גוף זה הופכתתנוע, תחת השפעתן. פועלות על הגוף האתרי רוחות האש, בינתיים

היא מוצאת ביטוי פיסי בתנועת המיצים והנוזלים . לפעילות חיים פנימית, בהדרגה ובמידה גוברת והולכת

הסובסטנציות הגזיות התעבו והפכו מימיות ואנו יכולים להתחיל לדבר עתה על סוג של . ובתופעת הצמיחה

משהו באמצע בין אם נדמיין לעצמנו . נטמע באופן פנימיבמובן שמה שמתקבל מבחוץ עובר שינוי ו –תזונה 

' המזון-חומרי'האדם הפיק את . יהיה לנו מושג סביר של מה שהתרחש בכיוון זה, התזונה והנשימה בימינו

לדמיין לעצמנו מרחפים וצפים החייתיים האלה עלינו -את הצמחים. החייתיים-הצמחיםשלו מתוך ממלכת 

החיים מדרגה -מה כמו בעלי-במידת, (לעתים מושרשים בצורה רופפת באדמה או)יסוד הסובב אותם מעל ל

החייתיים חיו לא היה -שבו הצמחיםהיסוד , אך. החיים הארציים באוויר-בימינו החיים במים או בעלי נחותה

בו הסובסטנציות  ,סוג של אד שהתעבה –הוא היה משהו בין השניים ; לא מים ולא אוויר במובן העכשווי

החייתיים נראו כמו צורות -הצמחים. נעו אנה ואנה בזרמים רבגוניים, התמוססו בושכביכול , ביותרות מגוונ

מהיסוד מעט נבדלות הן היו לעתים קרובות , מבחינה פיסית. בתוך יסוד זה שהיו רק סדירות ודחוסות יותר

; ליך הנשימה על האדמהאך הוא לא היה כמו תה. היה גם תהליך נשימה, מלבד תהליך התזונה. אותן המקיף

עבור הרואה את התהליכים האלה בראייה . הוא דמה יותר לשאיפה פנימה ומזיגה החוצה של חום

 חום נמזג פנימה והחוצה מהם-בעוד זרם מעניק, הדבר הוא כאילו איברים נפתחים ושוב נסגרים, חושית-על

, יש כבר בשלב זה גוף אסטרלי משלווהיות שלאדם . וסובסטנציות של אוויר ומים מועברות פנימה והחוצה

סוג של הנאה נחווה כאשר נספגות סובסטנציות המועילות . הן לנשימה והן לתזונה מתלווים רגשות פנימיים

נוחות כאשר סובסטנציות מזיקות זורמות פנימה או אפילו כאשר הן -מורגשת אי; לבניית הישות האנושית

 .רק מתקרבות יתר על המידה
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היה תהליך יצירת כך , ך הנשימה בשלב האבולוציוני ירח היה קרוב לתהליך התזונהשתהליכפי , עתה

לדברים ולישויות בסביבת האדם הירחי לא . קרוב לתהליך ההפריה –יצירת תמונות מנטליות  –דימויים 

ו בעלי האופי היחיים המנטליים של האדם ה, תחת זאת. הייתה כל השפעה מיידית על החושים האנושיים

; ידי נוכחותם של דברים וישויות אלה-תמונות היו נוצרות על, שלוהעמומה  הדמדומים-בתודעת .הבא

החושים -באופן אינטימי לטבע הפנימי הממשי של הסביבה מאשר רשמיהיו קשורות הרבה יותר והתמונות 

טוב יותר  מושגכדי לקבל . רק את ההיבט החיצוני שלה –ריחות וכדומה , צלילים, בצבעים –שלנו המגלים 

תהליכים רבגוניים . אד המתוארת לעילה-עלינו לדמיינו שרוי בסביבה דמוית, ל תודעת האדם הירחיע

, חלקים מסוימים מתעבים יותר; נפרדות זו מזוסובסטנציות , סובסטנציות משתלבות זו בזו. מתרחשים בה

שהישויות האנושיות אינן ל פי ואף עבדרך כזו כל זה מתרחש . מעודנים יותר, אחרים הופכים דלילים יותר

החלום -אפשר להשוותן לתמונות של תודעת. הוא מעורר תמונות בתודעתן, רואות או שומעות זאת ישירות

אך תחת זאת , המוחשיהאדם הישן לא קולט את התהליך . הבה נאמר שחפץ נופל על הרצפה. שלנו בימינו

שלא כמו , ירח-התמונות של תודעת, ברם. הוא חושב שנורתה ירייה, למשל – תמונה שרירותיתעולה 

הן , שהן אינן העתקים אלא רק סמלים של תהליכים חיצוניים אף. אינן שרירותיות, החלום שלנו-תמונות

נמצא בעמדה האדם הירחי , כך. תופיע תמונה אחת ולא אחרת, עבור תהליך חיצוני מסוים. תואמות להם

, אבל. התרשמויותיופי -מינו האדם מנהל את התנהגותו עלכפי שבי, פי התמונות-לנהל את התנהגותו על

בעוד שפעולה תחת , נתונה לבחירה חופשית התרשמויותינוהתנהגות המבוססת על : הבדלל שימו לב

 .ידי דחף פנימי עמוק-היא נכפית עלעתן של תמונות אלה מתרחשת כאילו השפ

ותר מאשר סימבוליזציה של תהליכים תמונה זו יש לנו לא י-אל לנו לדמיין לעצמנו שבתודעת, ברם

ישויות רוחיות  –רוחיות שולטות מאחורי העובדות הפיסיות הישויות ה, דרך התמונות. פיסיים חיצוניים

רוחות האישיות , החיים-בעלי-ביצורים של הממלכה דמוית, כך. אלה ופעילויותיהן גם מוצגות בפני התודעה

גם מופיעות . צמחיות-ליותבתוך הישויות המינרפיעות מאחורי ובעוד שרוחות האש מו, גלויות כביכולהפכו 

הוא רואה אותן דווקא כאווריריות ; אותן האדם יכול לתפוס בלי קשר לאיזשהו דבר פיסי, ישויות אחרות

 . החיים-הן בני. נפש-וככוחות דמויי

, ייםאינן העתקים אלא סמלים של הדברים החיצונ ירח-התמונות המנטליות של תודעתהיות ש

היא הייתה גדולה הרבה יותר ; השפעתן על החיים הפנימיים של הישות האנושית הייתה גדולה מאוד

התמונות של . המועברות דרך התרשמות חיצונית, מהשפעתן של התמונות המנטליות שיש לאדם כיום

הפנימיים התהליכים . היו מסוגלות לעורר את חייו הפנימיים בכללותם לכדי תנועה ופעולה ירח-תודעת

התהווה כאשר הם האדם . היו כוחות מעצבים במובן האמיתי של המילה הם ,עמםהתעצבו כך שיסתדרו 

 .שלו עצמו בתודעה לתמונת התהליכים, כביכול, הוא הפך להיות. עיצבו אותו
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. תבשינוי נוקב עמוק בישות האנושינכרכת היא , התקדמה בדרך זוו הלכהככל שהאבולוציה , אך

פך בהדרגה פחות ופחות מסוגל להתפשט אל מעבר לטבעו הגופני של ומהתמונות בתודעה ה הכוח הנובע

איברים מסוימים נתונים בהתעצבותם להשפעות . לשני סוגים, תחלק לשני חלקיםמזה האחרון . האדם

; החיים המנטליים בדרך שצוינה תלתמונבמידה רבה  והופכיםהתמונות -המעצבות הפלסטיות של תודעת

מוגדר יתר על  –האדם כביכול מעובה מדי , בחלק מישותו. מהשפעה זו הנסוגיםאיברים אחרים  נםיש, אך

 נסוגיםאיברים אלה . יש לו בתודעתוכדי שיוכל לעקוב אחר התמונות ש –ידי חוקים אחרים -המידה על

, ברם. שמש הנעלות עצמן-הם נתונים להשפעתן של ישויות; רתהם נתונים להשפעה אח, אבל. מהשפעתו

את כוחן כדי לפעול על  אוספותשמש -אשר בה רוחות, וחההפסקת מנ תדמוקנראה שלשלב זה באבולוציה 

 . ירח בתנאים חדשים אלה-ישויות

האחד נסוג מהפעילות . יםחלק נראה שהישות האנושית מחולקת לשני, לאחר הפסקת המנוחה

גם אם , מושפעת מכוחות אשר יכוליםו צורה מוגדרת יותר מקבלתהיא . התמונות שלו-של תודעת העצמאית

במידה , שתתףמחלק זה של ישות האדם . שמש-לעלות דרך השפעתן של ישויות, ירח-גוףמ נובעיםהם 

הוא נייד . לה מתוך הראשון כסוג של ראשועהחלק השני . ידי השמש-בחיים המוצתים על, הולכת וגוברת

שני החלקים , ברם. חי החלום שבה האדם-יתתעצב כך שיוכל לבטא ולקיים את התודעה דמומ, וגמיש

אל תוך  מתפשטיםזה לזה את הנוזלים שלהם ואיברי האחד  שולחיםהם . קשורים זה לזה באופן אינטימי

 .השני

 כךידי -על. ה של אבולוציה זותירח התואם למגמהשמש והנוצר קשר בין , בעוד שכל זה התרחש

 .משמעות-נוצרת הרמוניה בעלת

 מפרידות, בעודן מתקדמות לאורך שלבי התפתחותן, הישויות הרוחיות הצגנו כיצדכבר 

 תקרינומאלה הן הישויות אשר . משכנן-הקוסמוס הכללית גופים שמימיים שונים שישמשו כמקום-ממסת

יתה ירח היהשמש וה היפרדות, כך. ם הסובסטנציות הקוסמיות מאורגנות ונבדלותיד-לאת הכוחות שע

הגדרה זו של , אבל. משכן נאותים עבור הישויות הרוחיות-ספקת מקומותלא כדי שיוביל מאורע הכרחי

של אלה ישויות הרוח אשר מעוררות תנועות מסוימות , כי. ידי הרוח מרחיקת לכת-סובסטנציה וכוחותיה על

עם התוצאה שהגופים השמימיים משנים את מיקומם , של האחד סביב השני הקפות, הגופים השמימיים

משמעו שינוי בהשפעות ההדדיות שבין  ,ינוי במיקום היחסי של גוף שמימי אחד ביחס לשניוכל ש; היחסי

 .הישויות

ביאה את משבזמנים מסוימים , שמשהירח סביב התנועה של  הנגרמ. זה מה שקרה ביחס לשמש ולירח

תאפשר להן להתרחק מ, בעוד שבזמנים אחרים, שמשההישויות האנושיות אל תוך ספירת ההשפעה של 

ירח -שהוזכרה לעיל של ישויות' הנפילה'תוצאה של  נההיהתנועה . ממנה וכך להיות שוב ברשות עצמן

זהו פשוט הביטוי הפיסי לקשר הרוחי של . מסוימות ושל האיזון שנוסד בפתרון המאבק שנגרם כתוצאה מכך
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צל הישויות א מופיעות, של גוף שמימי אחד סביב השני הקפתודרך . 'הנפילה'ידי -כוחות שנגרם על

פנה את חייו אל מאפשר לומר שהירח , אכן .לעיל ושתואר המאכלסות אותם מצבים משתנים של תודעה כפי

 צומחותירח -ישויות, במהלך הזמן הפלנטרי. פלנטרישמש וזמן -קיימים זמן. תרחק ממנומשמש ולחילופין ה

, ירחהאחר נכנס לפעולה על שמשהו יש להוסיף , ברם. נה אל השמשופ אינוירח אשר הבצד  מתפתחותו

יכולה לראות את , לת לאחורבעודה מסתכ, חושית-תודעה על. מלבד תנועה זו של הגופים השמימיים

אחר אזורים  מחפשותלפעמים הן . הלכת שלהן בהפרשי זמן קבועים-ירח עצמן נודדות סביב כוכב-ישויות

נתונות לא אל אזורים שבהם הן  רותעובופעמים אחרות הן , שמשהשבהם הן תוכלנה להתמסר אל השפעת 

 .בהרהורים על חייהן והווייתן שלהן, כביכול, לשקוע היכן שביכולתן –לה 

. שלהם האנושישלב ההחיים הגיעו אל -יש לשים לב לכך שבתקופה זו בני, לשם השלמת התמונה

 אינוהאדם , ירחהעל , אפילו עתה. על סטורןראינו כיצד הנבטים הראשונים של החושים האנושיים התהוו 

להפוך לכלים  יכוליםבשלב זה הם , ברם; אובייקטים חיצוניים תלהשתמש בחושים אלה לקליטיכול עדיין 

, חושים אלה, כך. וכלו להתרשם מדבריםש הכז באופןבהם  משתמשיםהחיים -בני. החיים-עבור בני

 משתמשיםהחיים לא רק -ניב ,כי. החיים-קשר הדדי עם בני יוצרים, המשתייכים לגוף הפיסי של האדם

 .אותםומשכללים עליהם  פועליםהם גם ; בהם

החיים של האדם -בתנאי, כפי שראינו, שוב שינויים מופיעים, שמשהדרך קשרים מתחלפים אלה עם 

שמש -תמסר לחיימהוא , שמשהנתון להשפעת  שהאדםבכל פעם . תרחש כדלקמןמהדבר . עצמו

באות כפי שהן , התפארת של היקוםאת הגדולה והוא חש , ים כאלהבזמנ. הוא-מאשר לעצמו ולהתגלויותיהם

אלה הן הישויות הנעלות . גדולה קוסמית מרוממת, כביכול ,פנימה אףוהוא ש. בזוהר השמש לידי ביטוי

לא רק על הישות  –על ופ, מצדו, ירחהו. ירחהאת השפעתן על  מפעילותאשר , שמשהשמקום משכנן על 

הגוף . לו בתודעתו ר נסוגו מהשפעת התמונות שיששאים שלו ר על אותם חלקאלא בעיק, האנושית כולה

בהתגלויות , לעומת זאת. בצורתם ולשלמות מסוייםבזמנים אלה לגודל  מגיעיםהחיים במיוחד -הפיסי וגוף

חיים , אז. סק יותר בטבעו שלווהרי שהוא ע, שמשהמ מוסטיםכאשר חיי האדם , אך. דעיכה ישנההתודעה 

מושלמת , נאה פחות הופכתבעוד שהדמות החיצונית , להופיע בגוף האסטרלי מתחיליםפנימיים וניידות 

 .פחות בעיצובה

. מזההנבדלים מאוד זה , במהלך השלב האבולוציוני ירח קיימים שני מצבי תודעה מתחלפים, לכן

ברור  –בתקופה שבה מושארים החיים לרשות עצמם  –השני ; עמום יותר, במהלך תקופת שמש ,האחד

כי האדם חי יותר בהתמסרות , אנוכיות-חסרבו בזמן יותר הינו , בהיותו עמום יותר, המצב הראשון. יותר

, את ההתחלפות הזאת במצבי התודעה אפשר להשוות. ליקום כפי שהוא משתקף בשמש –לעולם החיצוני 

ובין , וות מצד אחדוהן להתחלפות החיים שבין לידה ומ, הן להתחלפות השינה והערות, באדם בימינו

כאשר , ירחההתעוררות האדם על את . מצד שני, הקיום הרוחית יותר שבין מוות ולידה חדשה-הוויית
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ביניים בין התעוררות האדם בימינו בכל בוקר ובין -אפשר לתאר כמצב, תקופת שמש מתקרבת לסיומה

בין שביניים -מצבל ומהד, כך גם ההתעמעמות ההדרגתית של התודעה עם התקרבות תקופת שמש. לידתו

קדום עדיין לא הייתה תודעה של לידה ומוות כמו זו שיש -אין להניח שעל ירח, כי; המוות וההירדמות שלנו

הוא התעלה מעל לחייו שלו וחי . שמש-האדם התמסר להתענגות בסוג של חיי, בתקופת שמש. לאדם כיום

הוא חש כאילו . ויחסי של מה שהוא חווה אזביכולתנו רק לנסות למסור תיאור קרוב . יותר באופן רוחי

ידי ההרמוניות -הוא חש משולהב על. פעמה בתוך ישותו, זרמה דרכו, עצמםהיקום כוחות השפעתם של 

, גופו האסטרלי היה בדרך מסוימת משוחרר מהגוף הפיסי, בזמנים כאלה. הקוסמיות שבהן חייו נטלו חלק

דין חיים הייתה כמו כלי מוסיקלי ע-של גוף אסטרלי וגוף וישות זו; החיים גם השתחרר-ועמו חלק מגוף

של אותו חלק של האדם שעליו לתודעתו  ואיבריו. ריו הדהדו המיסטריות הקוסמיותשעל מית, ומופלא

חלק , כך. שמש-בהרמוניות אלה פעלו ישויות, כי. הרמוניות היקוםפי -התעצבו על, הייתה השפעה מועטה

 .י הצלילים של מוסיקה רוחית קוסמיתפ-זה של האדם התעצב באמת על

כך בולט כמו במעבר ממצב של ערות למצב של -לא היה כלהמעבר ממצב תודעה בהיר לעמום יותר 

הערות בימינו וגם -תודעתלא הייתה בהירה באותה מידה כמו  התמונות-תודעת, אכן. חלומות-שינה חסרת

דאגה לאדם הייתה . החלומות שלנו-סרתמצב התודעה השני לא היה עמום באותה מידה כמו השינה ח

ביחס לתפקיד ההרמוניות הקוסמיות בגופו הפיסי ובאותו חלק של גופו האתרי , אם כי עמומה, מסוימת

ות נכנסו אל התמונות המנטלי, עבורו, כביכול, עוד זהרהשמש לא הוכאשר . שנשאר מאוחד עם הגוף הפיסי

החיים הוצתו יותר באותם איברים של הגוף הפיסי והגוף , אז. ההרמוניות הקוסמיות תוך תודעתו במקום

הכוחות  –בעוד שהחלקים האחרים של האדם , של תודעתו שלוה הישירה תהאתרי שהיו נתונים להשפע

וכאשר . עברו דרך סוג של תהליך נבילה והתקשות –שמש ההמעצבים היוצרים לא פעלו עוד עליהם מ

כאילו , הם התנתקו מהישות האנושית ומתוך טבע גופני ישן זה .הגופים הישנים נשרו, שמש התקרבה שובה

. אם כי עדיין גס בצורתו ובדמותו החיצוניות, מעוצב מחדש מבפנים –הופיע שוב האדם , מתוך קבר

שמש עם -תחת השפעתן של ישויות –הגוף שנולד מחדש , לאחר מכן. בפנימיותו עבר חידושהחיים -תהליך

 .ואז הייתה חזרה על התהליך כולו, צמח והתפתח שוב למצבו המושלם –ההרמוניות הקוסמיות שלהן 

לידה או מוות , עם גרעין ישותו שלו, הוא לא עבר. האדם חש את החידוש הזה כמו לבישת בגד חדש

בהיותו במצב של התמסרות ליקום החיצוני  –הוא עבר מתודעה רוחית של מוסיקה קוסמית , אלא. ממשיות

שמיש -הגוף הישן שהפך להיות בלתי. את עורו השילהוא . כוונת אל ישותו הפנימיתלתודעה שהייתה מו –

 .וחודש –הונח בצד 

בזה ציינו בצורה מדויקת יותר את מה שאופיין לעיל כסוג של פרייה ורבייה שהייתה קשורה קשר 

נכון , וף האתריביחס לחלקים מסוימים של הגוף הפיסי והג. יצירת תמונות מנטליות –הדוק לחיי הדימויים 

. האם-בת נפרדת לגמרי מישות-אין זה אומר שיש לנו ישות, אך. לומר שהאדם יצר ישויות השוות לו
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, האם עצמה-אלא את ישות –לא ישות חדשה  –וכך הוא יוצר , הבת-האם עובר אל ישות-הגרעין של ישות

 .בצורה חדשה

, כאשר תקופת שמש מתקרבת. כזו היא ההתחלפות בתודעה שהאדם הירחי מתנסה בה, אם כן

שלווה של בו טסוג של התמסרות מאושרת ממלא אותו ובשק, תמונותיו המנטליות נעשות דהויות יותר ויותר

התמונות בגוף , לקראת סופה של תקופה זאת. מהדהדות ההרמוניות האוניברסליות, ישותו הפנימית

חש כאילו התעורר הוא . ברת והולכתהאדם מתחיל להיות מודע לעצמו במידה גו; האסטרלי מתחיות שוב

עם . כאן הוא נתקל בהתנסות משמעותית נוספת. מהמנוחה המאושרת שבה שקע במהלך תקופת שמש

שירד עליו כמו , אפוף כביכול בתוך ענןהאדם רואה את עצמו , ההופעה המחודשת של התמונות בתודעה

הוא חש שהיא . ג של השלמה לטבעו שלושהיא סו, הוא חש שהישות הזאת שייכת לו. ישות מהיקום העצום

את מה שהאדם . החיים-מבני הישות היא אחד. שלו' אני'לו את ה מעניקהש, מעניקה לו את קיומו שלוש מי

גם בתקופת שמש בהיותי נתון להדר הנעלה של , בו חייתי' :אפשר לבטא איכשהו כך, חיים זה-חש כלפי בן

חיים זה נובע הכוח המאפשר לאדם -בןמו' .הוא הפך גלוי, עתה ;אלא שאז הוא לא היה גלוי לי. כלל היקום

, כאשר תקופת שמש מתקרבת שוב, לאחר מכן. שמשה-לפעול על טבעו הגופני שלו במהלך התקופה חסרת

עמוקות  ,אלא חש, הוא אינו רואה אותו, גם אז. החיים-פך להיות אחד עם בןוהאדם חש כאילו הוא עצמו ה

 .מאוחד עמו ,בפנימיותו

אלא , חיים משלה-לא היה כזה שלכל ישות אנושית היה בןהחיים -בניעם האדם -של בני הקשר

ירח ההאדם חיו על -בני. חיים מסוים השתייך אליה כקבוצה-הרגישה שבןשל ישויות אנוש קבוצה שלמה 

ין ההבדל ב. חיים-המשותף שלה בבן' הקבוצתי-האגו'בהיותם מחולקים לקבוצות וכל קבוצה הרגישה את 

היות שהגוף הפיסי מקבל , ברם. שהיה בעל צורה מיוחדת בכל קבוצה וקבוצה, הקבוצות ניכר בגוף האתרי

ההבדלים בגוף האתרי הוטבעו בגוף הפיסי ואפשר להתייחס לקבוצות השונות , את צורתו מהגוף האתרי

הם ראו , יכות להםהאדם המשתי-החיים הסתכלו מטה על קבוצות בני-כאשר בני. אדם-כזנים שונים של בני

ודבר זה העניק להם את התחושה של . בישויות אנושיות יחידות רבות, כביכול, את עצמם משוכפלים

. טמון תפקוד החושים האנושיים באותו זמןבזה  .בישויות אנוש םהשתקפותהם ראו את . האגו שלהם-מהות

אבל בשלב זה הם שיקפו , ונייםראינו כבר שהחושים עדיין לא העבירו רשמים כלשהם של אובייקטים חיצ

. שלהם' אני'ה-העניק להם את תודעת, החיים קלטו דרך השתקפות זו-מה שבני. החיים-את הווייתם של בני

לא היה דבר אחר מלבד התוכן התמונתי  –ידי אותה השתקפות -ומה שהוצת בגופו האסטרלי של האדם על

, החיים-האדם באינטראקציה הדדית עם בניה של פעילות זו של תתוצא. ירח העמומה שלו-של תודעת

העצבים מופיעים שם כמו הארכות של . מוצאת את ביטויה בגוף הפיסי בניצניה של מערכת העצבים

 .החושים אל תוך החלקים הפנימיים של הגוף
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רוחות האש , רוחות האישיות –מכל זה עולה תמונה ברורה של הדרך בה שלושת הסוגים של רוחות 

 –התקופה האמצעית  –בתקופה העיקרית לבנו -במקדנו את תשומת. יירחה אדםהפעלו על  –החיים -ובני

בגוף , אופי של אישיות, רוחות האישיות שותלות עצמאות: ביכולתנו לומר, של השלב האבולוציוני ירח

, שמש לא זוהרת עבורוה –כביכול  –האדם מסוגל בזמנים שבהם , לאור עובדה זאת. האסטרלי האנושי

כל עוד אותו , רוחות האש נמצאות בפעולה בגוף האתרי. ות פנימה אל תוך עצמו ולעבוד על עיצובו שלולפנ

האדם עדיין חש את עצמו כאותה , בשל השפעתן שלאחר כל חידוש של גופו. אופי עצמאי מוטבע גם בו

הם . וף הפיסיהחיים פועלים על הג-בני. הסיבה לכך היא שהגוף האתרי מקבל מהן סוג של זיכרון. ישות

לתמונה , כביכול, להפוך –מאפשרים לגוף הפיסי להפוך לביטויו של הגוף האסטרלי העצמאי החדש 

כל עוד , ישויות רוחיות עילאיות יותר גם פועלות על הגוף הפיסי והגוף האתרי, מאידך. פיסיוגנומית שלו

 עלדבר זה ישים במיוחד . בתקופות שמש גופים אלה צמחו והתפתחו בנפרד מהגוף האסטרלי העצמאי

 .כפי שתואר לעיל, משמש נובעתהתערבותן . רוחות הצורה ורוחות התנועה

לבשלות שבה היא מתחילה לפתח בתוכה את זרע הישות האנושית מגיעה , תחת השפעות שונות אלו

יים הח-הרוח הופיע במחצית השנייה של השלב האבולוציוני סטורן וזרע רוח-כפי שזרע אדם, העצמיות-רוח

הישויות , דרך המטמורפוזות והחידושים הרצופים. ירח עוברים שינויהכל התנאים על , ועתה. שמשהעל 

הן מסוגלות , לפיכך. הן גם התחזקו, באותו זמן; טהורות ומעודנות יותר בטבען, האנושיות הפכו אציליות

שפעה שהו ,תודעה זועם התוצאה ש, תקופות שמשהתמונות גם ב-הולכת את תודעתגוברת ולשמר במידה 

כל המתרחש על . יסי והגוף האתרימשפיעה על עיצוב הגוף הפ, שמש בלבד-קודם לכן מעבודתן של ישויות

שמש הידי -דומה יותר ויותר למה שנוצר קודם על, תיווכן של ישויות אנוש והרוחות הקשורות עמןבירח ה

סוגלות להפעיל את כוחן יותר ויותר שמש מ-ישויות, כתוצאה מכך. משתייכות להוהישויות העילאיות ה

 .שמשהירח היה בשל לאחר זמן מה להתאחד שוב עם הגם . למען התפתחותן שלהן

ידי -עלבהדרגה  הוכרעו' נשרו'ירח ש-ישויות. ים אלה מתגלים באופן הבאתהליכ, מבט רוחית-מנקודת

ים להפוך לחלק מוכרחו הי ירח-של ישויות הןמעשי. קועמן ליישר ות מוכרחשמש ולפיכך היו -ישויות

, שינוי זה הצריך פרקי זמן ארוכים. להן הן היו כפופות עתה, שמש-נפרד ממעשיהן של ישויות-בלתי

ואז מגיעה שוב תקופת . שבמהלכם תקופות ירח הולכות ומתקצרות ותקופות שמש הולכות ומתארכות

אתרי אנושי הפך עתה הגוף הפיסי ה. ירח יוצרים ישות קוסמית אחתהשמש וההתפתחות שבמהלכה 

מה שהתפתח כגוף פיסי במהלך . גוף פיסי אינו קייםאלה השבתנאים  לחשובאין , כאשר זה נאמר. לחלוטין

אל לנו להגביל את הכרתנו את הפיסי רק היכן שהוא , למעשה. ממשיך להתקיים, שמש וירח, תקופות סטורן

ן כזה המציג כלפי חוץ את צורת האתרי ואפילו הפיסי יכול להתקיים גם באופ. מתגלה בצורה פיסית חיצונית

הפיסי יכול להפוך . עלינו להבדיל כאן בין הופעה חיצונית ובין חוק ועיקרון פנימיים. את צורת האסטרלי

וזה מה שקורה כאשר הגוף הפיסי . טבעו הפנימיבבעודו שומר על החוקים הפיסיים ש, לאתרי ולאסטרלי
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כאשר תודעה , אך. הוא הופך לאתרי בצורתו. מת של שלמותירח לרמה מסויהגיע על משל האדם 

על אף היותו אתרי , אז, לבה אל גוף זה-מפנה את תשומת, חושית היכולה לראות דברים מעין אלה-על

הפיסי נקלט אל תוך האתרי , למעשה. הוא מתגלה חדור בחוקים של הפיסי ולא באלה של האתרי, בצורתו

אך , ופיע בצורה פיסיתמהוא שוב , לאחר מכן. ולקבל שם את טיפוחוכדי לשכון בו כמו ברחם של אם 

ירח לא ה, גסההאנושיות היו שומרות על גופן הפיסי בצורה פיסית  ירח-אילו ישויות. ברמה גבוהה יותר

 יותר לגוף האתרי הופך קרובהגוף הפיסי , ידי קבלת צורה אתרית-על. שמשההיה מתאחד לעולם עם 

באותם חלקים של הגוף האתרי והגוף , באופן אינטימי יותר, ה מסוגל להיות חדור שובידי כך הוא נעש-ועל

בהופיעו כמו . האסטרלי שהיו צריכים להיות מורחקים ממנו בתקופות שמש של השלב האבולוציוני ירח

הפיסי מקבל . האדם הופך עתה שוב לכוליות אחת יחידה, ירחהשמש וה היפרדותאיברית במהלך -ישות דו

 .הנפש קשורים יותר לפיסי-חיי, ובאותו זמן; ר מהנפשייות

יכולות לפעול , שאל תחומן היא נכנסה עתה, שמש-רוחות, יחידה וברורה, אנושית זאתעל ישות 

האדם חי בסביבה , עתה. ירחהבהזרימן מבחוץ את השפעתן אל , מאשר יכלו לפני כןבאופן שונה למדי 

הן . עם פעילות בעלת משמעות עמוקה להיכנסשר לרוחות החכמה דבר זה מאפ. שהינה יותר נפשית ורוחית

, אז. הוא הופך במובן מסוים לנפש עצמאית, ידי זה-על. מנפישות אותו עם חכמה –מחדירות באדם חכמה 

תחת השפעתן של . הפועלות מעל לכול על הגוף האסטרלי, של רוחות התנועה השפעתןלהשפעתן מתווספת 

גוף אתרי . חכמה-חיים מלא-מפתח בתוכו ערנות נפשית וגוףוף האסטרלי הג, ישויות עילאיות אלה

 –ביחס לאדם של העידן הנוכחי  –חכמה זה הוא הנבט של מה שתואר באחד הפרקים הקודמים -מלא

הוא הזרע וההתחלה , ידי רוחות התנועה-ניעור כפי שהוא על, בעוד שהגוף האסטרלי, אינטלקטואלית-כנפש

של  התחלות אלה, עצמאותו משתכללתבתקופה שבה  באדםוהיות שכל זה נוצר . התחושתית-של הנפש

אל לנו לשגות ולדמיין . העצמיות-התחושתית מופיעות כביטויה של רוח-האינטלקטואלית והנפש-הנפש

האינטלקטואלית -כישות נפרדת מהנפש, בתקופה זו של האבולוציה, העצמיות-לעצמנו את רוח

שלחילופין מסמל את האיחוד וההרמוניה , העצמיות-מהוות רק ביטוי של רוחהאחרונות . התחושתית-והנפש

 .הנעלים שלהן

עבור הן מתערבות לא רק , כי. התערבותן של רוחות החכמה בתקופה זו הינה בעלת משמעות מיוחדת

גם , ירח מאוחדים שובהשמש והכאשר . ירחהאלא גם עבור הממלכות האחרות שהתפתחו על , ישויות אנוש

קיימים , כך. כל מה שהיה פיסי בהם עובר אתריזציה. שמש-ות יותר אלו נמשכות אל ממלכתכות נמוכממל

ישויות אחרות , ברם. צמחיים-חיים-מינרליים ובעלי-אלא גם צמחים, שמש לא רק ישויות אנושהעל עתה 

זרות בסביבתן  הן חשות את עצמן, כתוצאה מכך. על חוקי ההוויה שלהן, אלה עדיין שומרות על טבען שלהן

הן גם , היות שהן עברו אתריזציה, ברם. הן מופיעות שם עם טבע שבקושי מתאים לסביבתן, כי. החדשה
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חדור עתה בכוחותיהן של ישויות , ירח לשמשהכל מה שעבר מ, אכן. חשופות להשפעתן של רוחות החכמה

 .קוסמוס החכמהשר לכנות אפ, תקופה זו באבולוציהירח הפכה להיות במהלך -את מה שהישות שמש. אלה

כאשר מערכת האדמה שלנו מופיעה כבאה אחרי קוסמוס החכמה הזה והישויות , לאחר הפסקת מנוחה

אז כל הישויות האלה מתגלות , פני האדמה-ירח כזרעים מתעוררות שוב לחיים עלההברואות שהגיעו מ

, ו מתבונן בדברים שמסביבובעוד, אנו רואים כיצד קורה שאדם האדמה, ועתה. כמלאות וחדורות חכמה

חיים או -בכל עצם של בעל, אנו יכולים להתפעל מהחכמה בכל עלה. מסוגל לגלות חכמה במהותם שלהם

כלומר אם  –אם האדם זקוק לחכמה כדי להבין את הדברים . או שוב במבנה המופלא של המוח והלב, אדם

שהרי כמה שהאדם היה . טבועה בהםמוכיח הדבר שהחכמה  –ביכולתו לבחון אותם ולהפיק מהם חכמה 

הוא לא היה יכול להפיק מהם שום , חכמה-מנסה להבין את הדברים שעל האדמה בעזרת מושגים מלאי

כל אדם המניח שביכולתו לתפוס באמצעות חכמה דברים . אלמלא החכמה הוכנסה בהם תחילהחכמה 

ם מכוס ניח שביכולתו להוציא מייכול גם לה, שעליהם הוא חשב שהם לא קלטו לפני כן את אותה חכמה

והיא מתגלה . קדום שנולד מחדש-ירחהיא  –כפי שיוצג בהמשך  –האדמה . לפני כן מים לתוכהמזגו שלא 

 . רוחות החכמה מילאו אותה בכוחותיהן כי בתקופה המתוארת כאן, לאת חכמהכיצירה מ

ות ספורות של שלב אפשר היה לתאר רק צורות ארעי, שבתיאור לעיל של מצבי ירחמיד יובן 

ביסודות מסוימים , כביכול, היה עלינו להיאחז, מתוך המהלך כולו של המאורעות. אבולוציוני זה בכללותו

רצון משיטת הצגה היכולה למסור רק תמונות -שביעות-אדם עשוי לחוש אי. ולבחור אותם לשם התיאור

ערכת של מושגים ברורים ומוגדרים בודדות ולהצטער על כך שהשלב האבולוציוני ירח לא הוצג בעזרת מ

כל מה שניתן לומר הוא שתיאורים אלה ניתנו בכוונה , אם מועלית התנגדות על בסיס הדברים האלה. היטב

עיוניים ולבנות תצורות כך לספק מושגים -הכוונה כאן אינה כל, כי. במושגים פחות חדים ומוגדרים

למעשה בפני עין רוחית כאשר הראייה הרוחית  אלא תמונה מנטלית של מה שיכול להופיע, מחשבתיות

יש לזה הרבה פחות קווים חדים וברורים מאשר , ועבור השלב האבולוציוני ירח. מוכוונת אל העובדות

, בתמונות חולפות, משתנים, עלינו לעסוק יותר ברשמים מתחלפים, בתקופת ירח. לרשמים שלנו על האדמה

שאנו מתייחסים להתפתחות העוברת דרך עידנים יש לזכור , ןיתר על כ. ניידות ובמעברים מאחד לשני

איננו יכולים לעשות יותר מאשר להחזיק פה ושם בתמונות , ככלות הכול, ארוכים מאוד ובכל תיאור שלה

 .רגעיות

התקדם , באמצעות הגוף האסטרלי שהושתל בו, של תקופת ירח מושגת ברגע שבו האדםנקודת השיא 

, בנקודה זו, כי. שלהםהאנושי שלב ההחיים את האמצעי להשגת -יסי מעניק לבניבהתפתחותו כך שגופו הפ

להמשך , בעבור ישותו הפנימית, יכולה להעניק לו בעבור עצמוהייתה האדם הגיע אל כל מה שתקופת ירח 

אפשר לתאר  –המחצית השנייה של השלב האבולוציוני ירח  –את הזמן שבא לאחר מכן , לכן. הנתיב שלו

הן עבור , מושג משהו בעל חשיבות גדולה בכל זאת, כפי שראינו, בתקופה זו, כן-פי-על-אף. דעיכה כתקופת
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, יתר על כן. ירח-מוחדרת אל תוך הגוף השמימי שמשחכמה ה. סביבתו של האדם והן עבור האדם עצמו

תפתחותה התפתחותן וה, ברם. נזרעים, התחושתית-האינטלקטואלית והנפש-בתקופת דעיכה זו שזרעי הנפש

בשלב . מתרחשות רק בשלב אדמה –עצמית חופשית -בתודעה' אני'לידת ה, ועם זאת –הרוחית -של הנפש

האדם כבר ביטא כאילו , בשום פנים ואופן, ופיעותהתחושתית אינן מ-האינטלקטואלית והנפש-הנפש, ירח

 מישהו אילו. ל האדםיים הקשורים אל ישותו שהח-הן דווקא נראות כמו כלים עבור בני; דרכן עצמואת 

: במילים הבאותהיה עליו לבטא את תודעתו , קדום-יצד האדם חש בהקשר זה על ירחהיה רוצה לתאר כ

הוא חושב על הדברים , בתוכי; את הירח, הוא רואה את הסביבה הירחית, דרכי. החיים-בתוכי ודרכי חי בן"

הוא חש את עצמו . החיים-בצלו של בןהאדם הירחי חש את עצמו עומד , למעשה ."ירח מכילהוהישויות ש

הוא חש , שמשהבזמנים שבהם הוא רחוק מ, ירחהשמש וה היפרדותבמהלך . ככלי של ישות עילאית זו

שייך לו  –התמונות שלו -שבתקופת שמש נעלם מתודעת – 'אני'הוא גם חש כאילו ה; באמת עצמאי יותר

: ירח את התחושההנותנת לאדם על  –ו לתארה כי כך יכולים אנ –התחלפות זו בתודעה . הפך עתה גלויו

לאחר ; אל ישויות נשגבות ומרוממות, האגו שלי ממריא עמי אל ממלכות עילאיות יותר, בתקופת שמש"

 ."אל תוך עולמות עמוקים יותר, למתשמש נעהכאשר , הוא יורד עמי, מכן

אבולוציוניים סטורן ל השלבים ההתרחש סוג של חזרה ע; דם שלב הכנהלשלב האבולוציוני ירח ק

, ביכולתנו להבחין בשתי תקופות, ירחהשמש והלאחר האיחוד מחדש של , בתקופת דעיכה זו, ועתה. ושמש

נפשיים -רוחיים תנאיםפיסיים ו תנאים, כך. אפילו התעבויות פיסיות ,במידה מסוימת ,שבמהלכן היו

מופיעות כאילו , ממלכות הנמוכות יותרהישות האנושית וכן ישויות ה, בתקופות הפיסיות. מתחלפים זה בזה

להיות לאחר מכן בדרך עצמאית  תהפוכנהאת מה שהן , תלויות-שאינן בלתי' קבועות'בתצורות , מבשרות

 .יותר במהלך תקופת אדמה

את . יש לנו שתי תקופות הכנה של השלב האבולוציוני ירח ושוב שתי תקופות בזמן הדעיכה, כך

לאחר שתי תקופות ההכנה אבל לפני , בזמן הביניים. 'סבבים'או ' חזוריםמ'התקופות האלה אפשר לכנות 

. אפשר לזהות שלוש תקופות נבדלות –שמש מופרדים הירח והכלומר בזמן שבו  –תקופות הדעיכה 

לה תקופה שכלל קודמת . שלהםהאנושי שלב ההחיים מגיעים אל -התקופה האמצעית היא התקופה שבה בני

החיים נכנסים בצורה מלאה -ולאחריו באה תקופה שבה בני, ל מאורע מרכזי זהשבה מובילים אהמצבים 

שלוש תקופות אלה עם שתי תקופות . אל תוך היצירות החדשות וממשיכים את התפתחותם הלאהיותר 

אפשר לומר שהשלב האבולוציוני ירח , לכן. הכול-יוצרות שבעה סבבים בסך, ההכנה ושתי תקופות הדעיכה

, אך. כפי שכבר תיארנו במקרים רבים, בין הסבבים קיימות הפסקות מנוחה. בשבעה סבבים ככוליות מתנהל

אל לנו לחשוב על מעבר חד ופתאומי מפעילות להפסקת , אם נרצה ליצור תמונה אמיתית של מה שקורה

 מתחילה תקופה שבהסתכלות, עבורן. ירחהנסוגות בהדרגה מפעילויותיהן על , למשל, שמש-ישויות .מנוחה

, בדרך זו. ממשיכה פעילות נמרצת ועצמאית, ירח עצמוהבעוד שעל , מופיעה כהפסקת מנוחה שלהן, מבחוץ
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של אחר תתפשט לעתים קרובות אל תוך תקופת המנוחה של סוג , תקופת פעילות עבור סוג אחד של ישויות

כוחות בתקופות  אנו יכולים לדבר על התמלאות והתדלדלות ריתמיות של, בלקחנו זאת בחשבון. ישויות

את השלב . שבעת מחזורי ירח שצוינו לעילמאפשר לזהות חלוקה דומה גם בכל אחד , ויותר מכך. מחזוריות

 שבע החלוקות בתוכו כמחזורים קטנים; או פלנטרי –האבולוציוני ירח כולו אפשר לתאר כמחזור אחד גדול 

לשבע גם בשלב כפולה זו וקה אפשר להבחין בחל. החלוקות שלהם כמחזורים קטנים יותר-ואת תת

יש לזכור שקווי החלוקה נמחקים , ברם. ציון לכך ישהאבולוציוני שמש ואפילו בשלב האבולוציוני סטורן 

ככל , הם נעשים ברורים במידה הולכת וגוברת. במידה מסוימת בתקופת שמש ועוד יותר בתקופת סטורן

 .שהאבולוציה מתקדמת לקראת תקופת אדמה

* 

שויות כל הכוחות והי, אשר תואר בקווים כלליים בדפים דלעיל ב האבולוציוני ירחעם סיום השל

הקיום במהלך ברמה שונה לגמרי הן מצורת  הנמצאת, רוחית יותר המתייחסים אליו מקבלים צורת קיום

ישות בעלת כשרים . השלב האבולוציוני ירח והן מזו במהלך השלב האבולוציוני אדמה שבא בעקבותיו

לא תהיה , השלבים האבולוציוניים ירח ואדמה במידה מספקת ומאפשרים לקלוט את כל פרטי מפותחיםה

הישויות והכוחות ייעלמו , עבורה. האלה יםהשלב בהכרח מסוגלת לראות את המתרחש בהפסקה שבין שני

זמן מסוים יופיעו שוב מתוך  פרקאל תוך הריק ואז לאחר , עם סיום השלב האבולוציוני ירח, כביכול

רק ישות בעלת כשרים מפותחים ביותר יכולה לעקוב אחר . הקוסמי החיקהדמדומים המעומעמים של 

 .המאורעות הרוחיים המתרחשים באותה הפסקה

, שמש וירח, הישויות אשר נטלו חלק בתהליכים האבולוציוניים על סטורן, עם סיום ההפסקה

שויות הניצבות מעל לאדם רכשו את הכוח הי, הודות למעשיהן הקודמים. מופיעות שוב עם כשרים חדשים

הוא יהיה מסוגל לפתח , להביא את התפתחותו רחוק מספיק כך שבתקופת אדמה הבאה לאחר תקופת ירח

, אבל. התמונות שהייתה לו בתקופת ירח-הניצבת בשלב גבוה יותר מאשר תודעת, אופן חדש של תודעה

שמש , סטורןבמהלך השלבים האבולוציוניים . זועל האדם להיות מוכן לקליטת תשורה חדשה היה תחילה 

קיבלו רק איברים אלה , אך. הגוף האתרי והגוף האסטרלי, הוא שילב אל תוך ישותו את הגוף הפיסי ,וירח

האיברים וכן הצורה והדמות שהיו . תמונות-לחיות בתודעתאת אותם כשרים וכוחות שאפשרו להם 

כשם שצמח חדש יתפתח לא יותר ממה . חסריםהיו , צונייםמאפשרים להם לקלוט עולם של אובייקטים חי

כך גם בתחילת שלב חדש באבולוציה שלושת האיברים של טבע , בזרע הבא מצמח קודם, ככוח גנוז, שכלול

לשם פיתוחו של שלב . תמונות בלבד-האדם עם צורות ואיברים כאלה יאפשרו את התפתחותה של תודעת

 .ילה הכנה מסוימתעליהם לעבור תחהיה , חדש בתודעה

הגוף הפיסי מובא אל רמת התפתחות כזו , במהלך השלב הראשון. ההכנה מתרחשת בשלושה שלבים

את . המאפשרת לו לעבור את השינוי ההכרחי לצורה ודמות היכולות לספק את הבסיס לתודעה אובייקטיבית
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 כי .גבוהה יותרהשלב המקדים הזה בהתפתחות האדמה אפשר לתאר כחזרה על תקופת סטורן ברמה 

לאחר שהתפתחות גוף . ישויות עילאיות פועלות אך ורק על הגוף הפיסי, כמו בתקופת סטורן, בתקופה זו

החיים -לפני שגוף, עילאית יותר הישויות לעבור פעם נוספת אל צורת קיום על כל, פיסי זה התקדמה מספיק

בעברו שוב , כדי להיות מסוגל לקלוט, כביכול, על הגוף הפיסי להתעצב מחדש. יוכל להתקדם בהתפתחותו

בא סוג של , עילאית יותר לאחר הפסקה זו המוקדשת לצורת קיום. ותרהחיים המפותח י-את גוף, התפתחות

לאחר  –ואז . החיים-עבור המשך ההתפתחות של גוף, חזרה על השלב האבולוציוני שמש ברמה גבוהה יותר

 .עבור הגוף האסטרלי, שלב האבולוציוני ירחבחזרה על ה, קורה משהו דומה –הפסקה נוספת 

כל הישויות . לבנו אל המאורעות באבולוציה לאחר סיום החזרה השלישית-הבה נפנה עתה את תשומת

בהתעלותם במהלך תהליך הספיריטואליזציה אל עולמות עילאיים , והכוחות עברו שוב ספיריטואליזציה

האדם את מסעו עורך הוא אותו עולם שבו , ט משהו מהםשבו אפשר עדיין לקלוהעולם הנמוך ביותר . יותר

הישויות שוב יורדות בהדרגה , לאחר מכן. הרוח-התחומים השונים של ארץאלה  –בין מוות ולידה חדשה 

כה נמוך שאת  הן יורדות, מתחילהלפני שההתפתחות הפיסית של האדמה . אל תוך העולמות הנמוכים יותר

 .הנפש-שר לראות באסטרלי או בעולםהתגלויותיהן הנמוכות ביותר אפ

של שלב זה הבנה נכונה לשם . בצורה אסטרלית קייםכל מה שקיים מהאדם במהלך תקופה זו עדיין 

הגוף הפיסי אינו קיים , חיים וגוף אסטרלי-גוף, שיש לאדם גוף פיסיאף על פי , חשוב להבין, בהתפתחותו

זה לפיסי אינו צורה פיסית אלא העובדה שבעוד  מה שעושה את הגוף הפיסי בשלב. עדיין בצורה פיסית

זוהי ישות עם חוקים ועקרונות פיסיים בצורה . הוא נושא בתוכו חוקים פיסיים, ברשותו צורה אסטרלית

 .החיים-ואותו דבר נכון לגבי גוף –שהינה מטבע נפשי 

 –ורוח  נפש ה בהתחלה כישות עולמית שכולהמופיע, בשלב זה של התפתחותה, האדמה, לעין הרוחית

, כלול אתבישות עולמית ז. נפש-החיים מוצגים בצורה דמוית-כלומר שבה אפילו הכוחות הפיסיים וכוחות

אבל האור ; היא קורנת אור. כל מה שנועד לעבור מטמורפוזה ולהפוך ליצורי האדמה הפיסית, ככוח גנוז

היא קורנת רק עבור העיניים . קיימות אזגם אם הן היו  – וטלקל היו יכולותנו כזה שעיניים פיסיות עדיין אי

 .הנפש-קורנת עבורו באור שהינו אור, וחיהפקוחות של הרואה הר

עם התוצאה שלאחר שהות בתוך , בתוך ישות נפשית זו מתרחש עתה מה שאפשר לתאר כהתעבות

דורה חצורה זו . האש של סטורן במצבו המעובה ביותר-כמו צורת, מופיעה צורה של אש, הישות הנפשית

כמו נסיקה מעלה וצלילה מטה אל תוך ספירת האש של . בהשפעות הישויות השונות המשתתפות באבולוציה

אל לנו לחשוב על , לכן. כזה הוא המשחק ההדדי שאנו יכולים לראות בין הישויות והגוף השמימי –האדמה 

דומה לאורגניזם החדור קא היא דוו, אלא. אש זו של האדמה כבנויה לפני ולפנים מאותה סובסטנציה-ספירת

הן יכולות , ביחס לאותן ישויות שנועדו להפוך על האדמה לישויות אנוש בצורתן הנוכחית. ורוח בנפש

הן עדיין נמצאות במצב המחייב אותן להישאר כמעט . האש-לקחת חלק קטן מאוד בצלילה זו אל תוך גוף
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בשלב . של ישויות רוחיות עילאיות יותר חיקןהיכן שהן נמצאות ב, לא התעבתהלגמרי בספירה המקיפה ש

עם התוצאה שהחום מעבה חלק , נקודה אחת יחידה של צורתן הנפשיתבהאש רק -הן נוגעות באדמת, זה

ישותן עדיין משתייכת לעולמות , בחלקה הגדול. חיי האדמה מוצתים בהן, ידי זה-על. מצורתן האסטרלית

אם ברצוננו ליצור , לכן. החיים מתחיל להיווצר סביבן האדמה שחום-רק דרך מגע זה עם אש; הנפש והרוח

עלינו לחשוב , של האדם בהתחלה זו של האדמה הפיסית –חושית -זמנית חושית ועל-בו –לעצמנו תמונה 

ומוקפת בפני השטח הנמוכים יותר , הכלולה בספירה המקיפה של האדמה, ביצה-על צורה נפשית דמוית

, עתה. זה מורכבת כולה מחום או אש' גביע'אלא שהסובסטנציה של ; ידי גביע-בדרך שבה בלוט מוקף על

אלא באותו זמן חל שינוי בגוף , לא רק שהחיים מוצתים בישות האנושית, חוםבכתוצאה מעטיפה זו 

אנו יכולים , לכן. תחושתית-לתוכו מושתלת ההתחלה הראשונה של מה שלאחר מכן יהפוך לנפש. האסטרלי

בגוף . חיים וגוף פיסי החדור אש-גוף, גוף אסטרלי, תחושתית-רכב מנפשלומר שבשלב זה האדם מו

האדם חש את , התחושתית-באמצעות הנפש. עולות ויורדות הישויות הרוחיות המשתתפות בקיומוהאסטרלי 

ורק ; תמונות בה מתגלות ישויות רוחיות שבחיקן הוא חי-שולטת בו תודעת, בזמן זה. עצמו כבול לאדמה

 עולם הרוחר הוא כאילו היה מסתכל מהדב. תחושה של הגוף השייך לולאדם תודעה זו יש כנקודה בתוך 

 '.זה שלך': הוא חש כלפיו, על נכס ארצימטה 

התעבות האדמה ממשיכה הלאה וההבחנה המתוארת לעיל באדם הופכת בהדרגה , שלב אחר שלב

בעוד שחלק , לק ממנה נשאר כאשכך שרק ח-תעבה כלז מגיע רגע באבולוציה שבו האדמה מא. ברורה יותר

לא רק , מעתה ואילך. גם באדם חל שינוי. 'אוויר'או ' גז'קבל צורה של סובסטנציה שאפשר לתאר כמאחר 

וכפי . האוויר-האש שלו מתחיל לקלוט את סובסטנציית-אלא גם גוף, שהוא בא במגע עם חום האדמה

בתוכו את מה שאפשר לתאר כצליל  מעורר, בוהאוויר בעודו זורם סביכך , צית את החיים בתוכומשהחום 

חלק מגופו האסטרלי נפרד כהתחלה הנבטית , באותו זמן. החיים שלו מהדהדים צלילים-מגוף. רוחי

 .אשר תופיע מאוחר יותרהאינטלקטואלית -הראשונה של הנפש

ת עלינו לזכור שהישויות העילאיות עולו, כדי לחזות במה שמתרחש באותו זמן בנפשו של האדם

אלה רוחות האישיות שהינן חשובות עבור , אש-באדמה. והאש של האדמה-ף בגוף האווירהר ויורדות ללא

אלה הן רוחות ': התחושתית שלו לעצמה-אומרת הנפש, האדמה מעורר את האדם לחיים-ובעוד חום. האדם

פי השימוש -על, נינואלה הן הישויות שכבר כי. ישויות עילאיות מתגלות בצורה דומה, גם באוויר. 'האישיות

, אז. האדם כצליל פנימי כאשר האוויר זורם סביבוחש ואת השפעתם ; ארכאנגלוי, האזוטרי הכריסטיאני

מה שהאדם קולט בשלב זה דרך , כי ."אלה הם הארכאנגלוי: "האינטלקטואלית שלו אומרת לעצמה-הנפש

חי בתחושות של חום העולות בתוכו  הוא. אינו מורכב מאובייקטים פיסיים רביםעדיין , הקשר שלו לאדמה

הוא חש את נוכחותם של רוחות האישיות , ובתוך זרמים אלה של חום וגלי קול גועשים; ובצלילים

של , כביכול, אלא רק מבעד לצעיף, הוא עדיין אינו יכול לקלוט את הישויות האלה ישירות. והארכאנגלוי
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, תמונות של הישויות העילאיות, אל תוך נפשו תרשמויות של חום וצליל חודרותבעוד שה. חום וצליל

 .עולות ויורדות בתוכו ללא הרף, שלדאגתן המגנה הוא חש את עצמו נתון

סובסטנציה מימית . בהתעבות נוספתלידי ביטוי שוב  באההאבולוציה ממשיכה להתקדם והיא , ועתה

לפני  ,אבל. ויר ושל המיםשל האו, של האש: המורכב עתה משלושה איברים, האדמה-מוחדרת אל תוך גוף

נפרד גוף שמימי עצמאי שבהמשך התפתחותו יהפוך , אוויר-מתוך האדמה אש. מתרחש מאורע חשוב כן

, בתוכה כללההאדמה עדיין , שמשהלאחר היפרדות . שמש היו גוף אחדהאדמה וה, עד כה. לשמש הנוכחית

 ש מתרחשת משום שישויות עילאיותשמההיפרדות . את מה שנמצא בתוך ועל הירח הנוכחי שלנו, בהתחלה

אינן יכולות לשאת יותר את החומר  –למען התפתחותן ולמען מה שעוד עליהן לעשות עבור האדמה  –

המתאימות את הסובסטנציות רק הן מפרידות , האדמה כולה-מתוך מסת. שהתעבה עתה והפך למים

הן פועלות על האדמה , מעתה ואילך .שמשהכדי ליצור לעצמן מקום משכן חדש על אותה לשימושן ועוזבות 

זקוק לזירת פעולה שבה החומר יוסיף , למען המשך התפתחותו, האדם, לעומת זאת. שמשהמ, מבחוץ

 .להתעבות

מעתה . שוב חל שינוי באדם עצמו, האדמה-עם החדרת הסובסטנציה המימית אל תוך גוף בד בבד

מוחדרת אל תוך אלא גם סובסטנציה מימית , אל תוכו והאוויר זורם סביבו חודרתלא רק שהאש , ואילך

. אור עדין-של-הוא מתחיל לקלוט אותו כגוף, עתה; החלק האתרי שלו עובר שינוי, זמנית-בו. גופו הפיסי

בעוד שצלילים עשו אותו מודע לאוויר שזרם , מהאדמה לעברוהאדם חש זרמים של חום עולים , לפני כן

יתר על . שאת מזיגתו פנימה והחוצה הוא רואה כאור זוהר ודועך, ימיגופו חדור גם ביסוד המ, עתה; לכיוונו

האינטלקטואלית -התחושתית ולאחר מכן של הנפש-להתחלה הראשונה של הנפש. גם בנפשו חל שינוי, כן

עבור . הם המציתים האמיתיים של האור; ביסוד המים פועלים המלאכים. הרוחית-מתווספת זו של הנפש

 .ו הם מופיעים בפניו באורהדבר הוא כאיל, האדם

, כתוצאה מכך. שמשהפועלות עתה עליו מ, האדמה עצמו-קודם בגוף ששכנוישויות עילאיות מסוימות 

לחוש לא היה מסוגל עוד , הכבול לאדמה, האדם. עוברות שינוי, כל ההשפעות שהיו בפעולה על האדמה

שממנה מופק גופו , האדמה לעברמידות אילו נפשו הייתה מופנית בת, שמש-בתוכו את ההשפעות של ישויות

שמש תולשות את -בזמנים מסוימים ישויות. מתחלפים הוא מובא אל מצבי תודעה, מעתה ואילך .הפיסי

שמש בחיי נפש טהורים ולאחר מכן -א שוהה לחילופין בחיקן של ישויותכך שעתה הו; נפשו מהגוף הפיסי

, כאשר הוא שוהה בגוף הפיסי. את השפעות האדמההוא קולט , בהיותו מאוחד עם הגוף, שוב במצב שבו

. המים נמזגים לתוכו והחוצה ממנו, סביבו נושביםזרמי האוויר , לכיוונוזרמי חום זורמים כלפי מעלה 

 .מתפרצות מבעד לנפשו, שבחיקן שהה, התמונות של הישויות העילאיות, בהיותו מחוץ לגופו הפיסי

בתקופה אחת היא יכולה לפעול מסביב . תקופות מתחלפות חיה בשתי, האדמה בשלב זה של אבולוציה

הנפשות האנושיות נסוגות , בתקופה השנייה; לנפשות אנוש עם הסובסטנציות שלה ולעטוף אותן בגופים
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אין זו כלל חריגה . נמצאת אז במצב של שינה, האדמה עם ישויות אנוש שלה. ממנה ורק הגופים נשארים

.לילה-יום וזמן-קדמוניים עוברים על האדמה זמן מהעובדות לומר שבאותם עידנים
31
 

הוא היה נראה לנו כמו , פרק הזמן הלילי שלההאדמה במהלך -את מבטנו אל גוף אילו היינו מפנים

קיום -הוא מורכב במידה רבה מהגופים המתפוררים של ישויות אנוש שנפשותיהן נמצאות בהוויית, כי. גוויה

מתפרקות בלילה , ת והאוויריות שמהן הגופים האנושיים מורכביםהתצורות האורגניות המימיו. אחרת

אבולוציית האדמה  בראשיתרק אותו חלק של הגוף האנושי שנוצר . בשאר המסה של האדמה ומתמוססות

רק אותו חלק  –ואשר הפך במהלך הזמן דחוס יותר ויותר , מעצם האינטראקציה בין האש והנפש האנושית

' תקופות היום והלילה'ו את נבקלות נראה שאל לנו לדמיין לעצמ. כמו זרע, תלטלא בובצורה  אם כי, נשאר

כאשר בתחילת . המתוארות כאן כבעלות דמיון רב למה שמונחים אלה מציינים עבור האדמה הנוכחית

נכנסות הנפשות האנושיות אל תוך , שמשההאדמה שוב נמצאת תחת השפעתה הישירה של , היום-תקופת

לנבוט ולצמוח לכדי צורה חיצונית הנראית  הן גורמות להם, אן במגע עם הזרעיםבבו. ייםתחום החיים הפיס

משהו שאינו דומה לפעולה עדינה של הפריה . הנפש שלה-כמו תמונה של הישות האנושית כפי שהיא בטבע

 . הזרע-מתרחש כאן בין נפש האדם והגוף דמוי

ת מסות האוויר והמים ולשלבן אליהן א מתחילות שוב למשוך בצורה כזאתהנפשות שהתגשמו , אז

גם המים . התחלה ראשונה של תהליך הנשימה העתידי –הנבדל נושף ושואף את האוויר הגוף . גופן שלהןב

תהליכים אלה אינם נקלטים עדיין , ברם. תחילתה של תזונה בצורה קדמונית; נספגים ומנוקזים

אנו מוצאים את הנפש עסוקה בסוג של , ה לעילשתואר' ההפריה'רק במקרה של . כהתרחשויות חיצוניות

הנפש מודעת במעומעם להתעוררותה , בנגעה בזרע שהאדמה נושאת לקראתה. תפיסה חיצונית

 –תחושה זו . 'צורתי זו': שר לתאר בערך במילים הבאותאת מה שהיא קולטת אז אפ. קיום פיסית-להוויית

נשארת עם הנפש לאורך הזמן שבו היא מאוחדת עם  –' אני'ביכולתנו לתארה גם כתחושת התעוררות של ה

היא מופיעה בצורה של . בדרך רוחית לחלוטיןספיגת האוויר עדיין נחווית , לעומת זאת. הגוף הפיסי

בהיותה מוקפת בכל הכיוונים בגלי . עובר שינויהאת הזרע ' יוצרות'אשר , צליל העולות ודועכות-תמונות

בשלב זה של . פי הכוחות של הצלילים האלה-עצבת את גופה שלה עלהנפש כיצד היא יוצרת ומחשה , קול

דבר שלא ניתן לראותו באמצעות התודעה בימינו , צורות ודמויות אנושיות מתחילות להתעצב, האבולוציה

בהיותן ניידות ; יותרמתפתחות כמו תצורות של צמחים ופרחים עם מרקם מעודן בהן . בשום עולם חיצוני

האדם חי בתחושת אושר , במהלך שהותו על האדמה. דווקא נראות כמו פרחים מתנפנפיםהן , באופן פנימי
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האדמה נכנסת לתנועה ביחס , דמהשמש והא-דרך ההשפעה ההדדית שבין ישויות. אפשר לבטא זאת בדרך הבאה, במונחים של מרחב פיסי 

 לעבר פונים, היכן שהאדם מתפתח, זהו יום כאשר פני שטח האדמה. לעיל של לילה ויום שתוארולשמש ובדרך זו חלה ההתחלפות בין התקופות 
דמיין לעצמנו אל לנו ל, אך. כלומר פרק הזמן שבמהלכו חיי האדם הם לגמרי חיי נפש –זהו לילה , הלאה מהשמש פוניםכאשר הם ; השמש

כבר בנקודה , כן-פי-על-אף. התנאים היו שונים לחלוטין. שתנועת האדמה סביב השמש באותו עידן קדמוני הייתה כמו התנועה שהיא עושה בימינו

וחיים גורמים ר. טוב להתחיל לחוש שתנועות הגופים השמימיים נוצרות כתוצאה מהיחסים ההדדיים בין הישויות הרוחיות המאכלסות אותם, זו
 .בפיסי לבוא לידי ביטויכך שיתאפשר לתנאים הרוחיים , מביאים את הגופים השמימיים לידי תנועות ומצבים יחסיים כאלה
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, ספיגת החלקים המימיים של האדמה מורגשת בנפש כקבלת כוח. על היותו מעוצב בתצורות כאלה

עם דעיכת הפעילות הישירה  .הדבר מופיע בישות הפיסית של האדם כצמיחה, כלפי חוץ. כהתחזקות פנימית

נשארים רק . הם מושלכים בהדרגה. הנפש האנושית את כוח שליטתה בתהליכים אלהמאבדת , שמשהשל 

וחוזר לצורת קיום האדם עצמו נוטש את גופו . אותם חלקים אשר מביאים לבשלות את מה שתיארנו כזרע

.רוחית
32
 

גם  .'האדמה-יסוד'אפשר לכנותו  –המוצק ליסוד המימי נוסף . תהליך העיבוי ממשיך להתקדם, ועתה

מתברר מיד , ולאחר מכן. האדמה אל תוך גופו-מתחיל להכניס את יסוד, במהלך תקופת אדמה שלו, האדם

, בעבר. אין עוד את אותה עוצמה שהייתה להם עד כה, מגוף-ות שנפשו מביאה עמה מהמצב החופשישלכוח

 נות האור שנעושהדהדו מהם ותמופי הצלילים -על, האוויר והמים, יסודות האשבנתה את גופה מהנפש 

כוחות אחרים נכנסים אל תוך . הנפש אינה יכולה עוד לעשות זאת, הצורה התמצקהש לאחר, עתה. סביבה

אינו עוד כמו זרע האמור להתעורר , מה שנשאר מאחור כאשר הנפש עוזבת את הגוף. תהליך בניית הצורה

, עם עזיבתה, הנפש. עוררהוא כולל בתוכו את הכוח המ, מעתה ואילך. ידי הנפש החוזרת-לחיים על

עם . תמונתהבהיותו שתול בגם חלק מכוח מעורר זה אלא , תמונתהמשאירה מאחור על האדמה לא רק את 

ההתעוררות . לעורר לחיים את תמונתה בכוחות עצמההיא אינה יכולה עוד , הופעתה מחדש על האדמה

רוחיות הפועלות על האדמה מתוך הישויות ה, מעתה ואילך. להתרחש בתוך התמונה עצמה מוכרחהלחיים 

הנפש , לכן. גם כאשר האדם עצמו אינו שוהה על האדמהשומרות את הכוח המעורר בגוף האנושי , שמשה

שבהם היא חשה את הישויות , המופיעים מסביבהאור -המתגשמת מחדש מודעת לא רק לצלילים ולתמונות

הנפש את השפעתן של אותן ישויות עילאיות חווה , האדמה-בקליטתה את יסוד; העילאיות הנמצאות מעליה

 .שמשהשביססו את זירת פעולתן על 

. מגוף-שעמן הוא היה מאוחד בהיותו חופשיורוח  ם חש את עצמו משתייך לישויות נפשהאד, בעבר

לצד כל הדברים , במהלך ההתגשמות הפיסית ,ניצב מולן' אני'ה, מעתה ואילך. קןשלו היה שמור בחי' אני'ה

בהשוואה . תמונות עצמאיות של נפש ורוח היו קיימות על האדמה, מעתה ואילך. יו מסביבוהאחרים שה

' האדמה'מעודן מאוד שרק במצב , כי. דקות ועדינות, בסובסטנציה שלהן, הן היו, לגוף האנושי הנוכחי

בערך כפי שאדם בימינו קולט באיבר ההרחה שלו את הסובסטנציות  –הרכב שלהן הנכנסה אל תוך 

. כמו צלליות, רפאים-ותהגופים האנושיים היו כמו רוח. וזרות היטב של איזשהו אובייקט חיצוניהמפ

ארצית בחלקים שונים ו נתונים לסוגים שונים של השפעה הם הי, פני האדמה כולה-מפוזרים כפי שהיו על

היו מיסודן  ,בהיותן תואמות לנפש האדם שהחייתה אותן, בעוד שהתמונות הגופניות. של פני שטח האדמה
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אל לנו לחשוב שהאדמה בזמן הלילי שלה מורכבת כולה מגוויות מתפרקות ומזרעים . לא כל חלקי האדמה משמשים לבניית הגופים האנושיים 
 .שאת טבעה נגלה מאוחר יותר, הנוצרות מתוך סובסטנציית האדמה, אלה מוכנסים אל תוך תצורות אחרות. דשהממתינים להתעוררותם מח
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כך הוכנה הדרך . הרי שהשונות החלה להופיע עתה בקרב התצורות האנושיות, פני האדמה כולה-דומות על

 .למה שיתגלה מאוחר יותר כשונות של גזעים

בין הישות האנושית הארצית האיחוד האינטימי הקודם , ברגע שבו האדם הגופני הפך עצמאי יותר

הגוף משהו חווה , לאחר שהנפש עזבה את הגוף, מעתה ואילך. ה מסוימתנעלם במיד, ובין עולם הנפש והרוח

 . החיים כמו המשכיות

יסוד ה חת השפעתהאדמה הייתה מוכרחה להתקשות ת, אילו האבולוציה הייתה ממשיכה בכיוון זה

הולכים  רואה את הגופים האנושיים, בהסתכלה לאחור על מצבים אלה, חושית-הכרה על. המוצק שלה

אל  בשובן, הנפשות האנושיות, לאחר זמן מה. כאשר נפשותיהם עוזבות אותם, ם יותר ויותרומתמצקי

במילוי  התכלוהחומרים המתאימים . עוד חומר מתאים כלשהו שעמו תוכלנה להתאחד מצאולא , האדמה

 .האדמה בשרידים המעוצים של התגשמויותיהן

כל מה שהיה יכול לתרום להתקשחות . אבולוציה כולההתרחש מאורע שגרם לתפנית ב, דה זובנקו

. זו הייתה התקופה שבה הירח הנוכחי שלנו עזב את האדמה. סולק, קבועה בסובסטנציה המוצקה של האדמה

 מהירחמעתה ואילך  ופעל, מתוך פנים האדמה ישירותההשפעות שתרמו לקביעות הצורות ופעלו עד כה 

החליטו לתת , זו' יצירת צורות'הישויות העילאיות שבהן תלויה . ובכוח מוחלש ישירה-בדרך לא

הופיע מגוון של אורגניזמים , כתוצאה מכך. אלא מחוצה לה, להשפעותיהן לבוא לא עוד מתוך פנים האדמה

התצורות . כתחילתה של החלוקה למין זכר ולמין נקבה שבצדק אפשר להתייחס אליו, אנושייםגופניים 

הצאצא , יצרו את הצורה האנושית החדשה, ואשר אכלסו קודם את האדמה יות שעוצבו בעדינותהאנוש

צאצאים אלה עברו . המעורר, הזרע והכוח המחיה-כוח –ידי האינטראקציה של שני כוחות בתוכן -על, שלהן

, מחיההכוח הפעל יותר , בקבוצה האחרת; הזרע של הנפש והרוח-בקבוצה אחת פעל יותר כוח. עתה שינוי

פעילותם של . האדמה את כוחו-החליש יסוד, האדמהמירח ה היפרדותדבר זה נבע מהעובדה שעם . המעורר

מאשר הייתה כאשר היא התרחשה בתוך גוף , רכה יותר, הפכה עתה לעדינה יותר, זה על זה, שני הכוחות

ילו את חייו על האדמה בהתח. עדין יותר, גם אורגניזם הצאצא היה רך יותר, כתוצאה מכך. חי אחד יחיד

נפש האנושית החוזרת אל ל, כך. את החלקים המוצקים יותרבהדרגה רק הטמיע הוא , במצב מעודן זה

כי עתה , את הגוף לחייםמבחוץ הנפש לא עוררה עוד . ניתנה האפשרות של איחוד עם הגוף, האדמה

אם כי נקבע גבול  –גדול היא התאחדה עם הגוף וגרמה לו ל, אבל; התהליך המעורר התרחש על האדמה

ככל שהוא , אך; הגוף האנושי נעשה פלסטי יותר לזמן מסוים, ירחה היפרדותבשל . מסוים לצמיחת הגוף

הנפש הייתה יכולה עד ש, הייתה על העליונה הכוחות המקשיחיםידם של כך , המשיך לצמוח על האדמה

בעוד שהנפש התעלתה אל צורות , התנווןהגוף החל ל, כתוצאה מכך. בארגונו ,באופן קלוש רק ,לקחת חלק

 .רוחיות –קיום אחרות 
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מתחילים הכוחות שהאדם רכש , בעוד שתצורה זו של האדמה הולכת ומתפתחת, שלב אחר שלב

, תחילה. לקחת חלק באופן הדרגתי בהמשך התפתחותו, שמש וירח, במהלך השלבים האבולוציוניים סטורן

. האדמה-ידי אש-מוצת על –החיים ואת הגוף הפיסי מומסים בתוכו -שעדיין כולל את גוף –הגוף האסטרלי 

וחלק אתרי גס יותר שמעתה ואילך  –התחושתית -הנפש –נפרד ממנו חלק אסטרלי עדין יותר , לאחר מכן

ובעוד שבאדם . מתגלה, שעד כה היה חבוי, החיים-הגוף האתרי או גוף. האדמה-יבוא במגע עם יסוד

הפתוחים לצלילים , החלקים הגסים יותרהרי ש, מתפתחותהרוחית -לית והנפשהאינטלקטוא-האסטרלי הנפש

 .נבדלים בגוף האתרי, ולאור

, חום-אש או גוף-לגוף –' אור'-מגוף –כדי להפוך , ברגע בו הגוף האתרי ממשיך להתעבות, לבסוף

ה לכדי לאחר שהתעב. האדמה המוצק מתחיל להשתלב בישות האנושית-מגיע שלב באבולוציה שבו יסוד

עם סובסטנציות  –כוחות הגוף הפיסי שנשתלו בו קודם באמצעות  –הגוף האתרי יכול להתאחד עתה , אש

מסוגל עוד להכניס בכוחות עצמו את לא היה הוא , אך. האדמה הפיסית אשר מעודנות עבור שלב האש

הישויות העילאיות  להוכאן נכנסו לפעו. שבינתיים הפך מוצק יותר, הסובסטנציות האוויריות אל תוך הגוף

בכוחו  היה, הודות לעברו, בעוד שהאדם. את האוויר אל תוך גופו של האדם נשפוהן . שמשההשוכנות על 

. צריכות להוביל את נשימת האוויר אל תוך גופוהיו ישויות עילאיות הרי ש, האדמה-למלא את עצמו באש

ת זרם האוויר והחדיר חיים אל תוך הגוף הוביל א, כקולט צלילים, החיים של האדם-גוף, לפני ההתקשות

הפכו שחיים אלה  הייתההתוצאה . מבחוץ שבאותחיל לקלוט חיים ההגוף הפיסי של האדם , עתה. הפיסי

ה מאחור לא רק זרע של משאיר, את האדמה בעזבה, נפש האדם. ק הנפשי של האדםתלויים בחל-בלתי

הן מעבירות ; ורה נשארות מאוחדות עם התמונהרוחות הצ. תמונה חיה ושלמה שלהגם אלא , האדם צורת

מתפתח מה שאנו יכולים , בדרך זו .חיים שהן מעניקות להםהאת , לאחר שהנפש עזבה את הגוף, לצאצאים

שה עצמה בתוך גוף שחייו הועברו היא ח, מופיעה שוב על האדמהוכאשר נפש האדם . תורשהלכנות 

מתפתח מהאב הקדמון עמו הנפש  זיכרוןמשהו כמו . מיוחדאל גוף כזה היא חשה נמשכת ב. אבות קדמוניםמ

זורם כלפי מטה לאורך ' אני'ה. פתתזיכרון זה ממשיך כמו תודעה משו, דרך סדרת הצאצאים. חשה מאוחדת

 .הדורות

הוא חש את . פני האדמה כישות עצמאית-במהלך שהותו עלהאדם חש עצמו , בשלב זה בהתפתחותו

הוא חש , הזורם דרכו, החוםאת . שלו מאוחדת עם האש החיצונית של האדמההחיים -האש הפנימית של גוף

יש לנו את ההתחלות הראשונות של , ארוגים לפני ולפנים בחיים, בזרמים אלה של חום, כאן. שלו' אני'כ

באוויר פעלו הכוחות של , כי. האדם לא חש כלל את ישותו שלו, שזרם לתוכובאוויר , אך. זרימת הדם

כלומר , שלו נשאר, חלק מהכוחות וההשפעות בתוך האוויר שנמזגו דרכו, כן-פי-על-אף. ילאיותהישויות הע

תחת חלק מהזרמים האוויריים היו , לכן. פיתח קודםפך לשלו דרך הכוחות האתריים שאותו חלק שכבר ה

העיצוב  על ואלא גם הוא עצמו פעל, לא רק הישויות העילאיות, בה במידה שזה היה כך. שליטתו של האדם
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. הוא עיצב את החלקים האוויריים בתוכו בהתאמה עם התמונות שבגופו האסטרלי. והתצורה שלו עצמו

חלק מהאוויר נבדל בתוכו , כדי להפוך שם ליסוד חיי הנשימה שלואל תוך גופו מבחוץ בעוד האוויר זרם 

דרך , כך. מאוחר יותרדבר זה הפך לבסיס מערכת העצבים שתופיע . והפך לאורגניזם הטבוע בטבעו שלו

 .קשר האדם את עצמו אל העולם הסובב של האדמה, החום והאוויר

שיסוד זה לקח חלק  אף. האדמההמוצק של  הוא לא היה מודע כלל להטמעתו של יסוד, מצד שני

אלא רק בתמונה מודעת באופן עמום של הישויות , הוא לא היה יכול לתפוס זאת ישירות, בהתגשמותו

כהתגלות של ישויות העומדות רחוק , בצורת תמונה –האדם קלט , לפני כן. ו פעילות בזההעילאיות שהי

, משתצורה ארצית זו הפכה מעובה יותר, עתה. של האדמה אל תוך גופוהמים גם את כניסת יסוד  –מעליו 

כה גם הכנסתו הייתה צרי, המיםהתערבב עתה עם יסוד שיסוד המוצק . שינוי בתודעתו ותמונות אלה עבר

לאדם לא יכול להיות עוד הכוח בנפשו שלו . להיות מורגשת כנובעת מישויות עילאיות הפועלות מבחוץ

הוא היה מקלקל את צורתו אילו ניסה . נבנה מבחוץ, שאותו עליו לשרת עתהכי הגוף , שינחה הטמעה זו

ויות עילאיות ידי צווים הנובעים מיש-טמיע מבחוץ נראה לו כמונחה עלהמה שהוא , כך. לעשות זאת

את , כחלק מגופו האסטרלי, יש לו בתוכו; האדם חש עצמו כאגו. הפועלות על עיצוב גופו שלו

הוא ממלא  הב, בפנימיותו את המתרחש מחוצה לובתמונות דרכה הוא חווה , האינטלקטואלית שלו-הנפש

הזורמים דרך  הודות לחיים א חש עצמו כצאצא של אבות קדמוניםהו. את מערכת העצבים העדינה שלו

כלפיהן . ידי הישויות העילאיות שתוארו כרוחות הצורה-הוא חש נשימה זו כנוצרת על –הוא נושם . הדורות

הדבר המעורפל . כתזונה, דרך האימפולסים שלהן, תודה עבור כל מה שמובא אליו מבחוץ-הוא גם חש אסיר

ש לו על כך היא התחושה שהוא מושפע התחושה הקרובה ביותר שי. ביותר עבורו הוא מקורו כאינדיבידואל

. האדם מונחה ומוכוון בקשר שלו אל העולם החיצוני. מרוחות הצורה כפי שהן מתגלות בכוחות האדמה

הוא אינו . הדבר בא לידי ביטוי בכך שהוא מודע לפעילויות נפש ורוח המתרחשות מאחורי עולמו הפיסי

בתוך נפשו צלילים וצבעים וכדומה והוא יודע  אלא חווה, בצורתן שלהןקולט את הישויות הרוחיות 

מה ; מהדהד בתוכו, מה שהן מוסרות. שבעולם זה של תמונות אידיאליות חיים זרעים של ישויות רוחיות

עצמו מגיע אליו דרך הרגש הפנימי ביותר שיש לאדם הארצי על . אור-שהן מגלות מופיע בפניו כתמונות

. הוא יכול להבדיל בין החום הפנימי שלו ובין זרמי החום בסביבתו. רכש על יסוד האש או החוםהמושגים ש

לאדם אין יותר מאשר תודעה מעומעמת על הקיים מאחורי זרמים , אבל. בסביבה זו מתגלות רוחות האישיות

כבירות של חום מתגלות כאשר פעילויות . הוא חש בהם את השפעת רוחות הצורה. חיצוניים אלה של חום

האש משניצוץ , זוהרות מבעד לאופק האדמה ישויות רוחיות, עתה: "ה בנפש הרגש הבאאז עול, סביבתוב

 ."וך לחום הממלא את ישותי הפנימיתשלהן התנתק כדי להפ

 עלוכאשר תמונות אור . האדם אינו מבדיל עדיין בין החיצוני והפנימי באותה דרך, בפעילויות האור

ן מגיעות היו פעמים שבהם הוא חש כאילו ה. שו רגהן לא תמיד עוררו בנפש האדם את אות, בסביבתו
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כלומר תקופות צמיחתו  –מגוף ונכנס אל תוך התגשמות -זה קרה כאשר הוא ירד ממצב חופשי דבר. מבחוץ

התמונות דעכו , כאשר זרע האדם של האדמה החדשה הלך והתעצב, חלףככל שהזמן , אך. על האדמה

היו מוכלים , בתמונות אלה של אור. רונות פנימיים שלהןוהאדם שמר על לא יותר מאשר משהו כמו זיכ

החום -רוחות האש הופיעו בפני האדם כרוחות משרתות של ישויות(. ארכאנגלוי)מעשיהם של רוחות האש 

האדם חווה אותן כתמונות , כאשר ההתגלויות החיצוניות האלה דעכו. ששתלו ניצוץ של אש בטבעו הפנימי

 ,הודות למה שהוא קיבל מהן, כי. וכך אכן היה; הוא חש מאוחד עם כוחותיהן. בתוכו( כזיכרונות)מנטליות 

זו הייתה . היא החלה לקרון אור, תחת השפעתו. הוא היה מסוגל לפעול על ספירת האוויר שהקיפה אותו

התרחש על  אשרכל . האדם עדיין לא היו נפרדים כפי שקרה מאוחר יותרוכוחות הטבע תקופה שבה 

מחוץ לאדמה במאורעות הטבע אדם שהיה מתבונן . ידה רבה מכוחותיהן של ישויות אנושהאדמה נבע במ

הוא היה רואה בהם גם ; תלויים באדם-בלתי, לא היה רואה בהם תהליכים חיצוניים גרידא, שהתרחשו שם

 .שפעתן של ישויות אנושהאת 

יים הוא קלט אותם כבר מתחילת חייו הארצ. רשמי הצלילים לבשו צורה אחרת עבור האדם הארצי

הרי שצלילים , ובעוד שתמונות האור נקלטו כך עד לתקופה האמצעית של קיומו על האדמה. כבאים מבחוץ

האדם הארצי הפך , רק לקראת סוף חייו. גם לאחר תקופה אמצעית זו חיצוניים היו יכולים להישמע

שאו בתוכם את התגלויות הצלילים נ. ואז נשארו בו הזיכרונות הפנימיים שלהם; רגיש כלפיהם-לא

הוא היה , כאשר האדם חש עצמו מאוחד באופן פנימי עם כוחות אלה, לקראת סוף חייו. (אנגלוי)החיים -בני

געשו , תחת השפעתו. לעורר פעילויות כבירות ביסוד המים של האדמה, קה אותםיידי כך שח-על, יכול

 .בתוך האדמה ועל פני השטח שלה –המים 

ל חייו הארציים שלאדם הייתה איזושהי התנסות מודעת לטעם ואפילו אז היא רק ברבע הראשון ש

נמשכה , כל עוד הייתה לו תחושת טעם. מגוף-זיכרון של התנסויות במצבו החופשיהופיעה בפני נפשו כ

שהצמיחה הייתה  אף, ברבע השני של חייו הארציים. ידי ספיגת סובסטנציות חיצוניות-התמצקות גופו על

הוא היה יכול לקלוט רק , בתקופה זו. צורתו ודמותו של האדם כבר התפתחו במלואן, משךעשויה להי

הוא לא היה מסוגל , כי. האור והצליל שהן הפיקו, דרך השפעות החום, מלבד עצמו, ישויות חיות אחרות

רק את השפעות , ברבע הראשון של חייו, מיסוד המים הוא קלט. ליצור תפיסה כלשהי של יסוד המוצק

 .להטעם שהוזכרו לעי

אותם . אפשר היה לראות בצורתו הגופנית החיצונית, השתקפות של מצב נפשי פנימי זה של האדם

האיברים . היו המשוכללים ביותר, יהפוך מאוחר יותר לצורת הראששחלקים שכללו את ההתחלה של מה 

האדם הארציים היו דומים -ניאך לא כל ב. צלליות ומעורפלים-האחרים הופיעו רק כנספחים והם היו דמויי

היו מפותחים יותר או פחות ' הנספחים, 'פי התנאים שבהם הם חיו-על, היו כאלה שבהם. בצורתם ובדמותם

, כאשר הם היו מעורבים עמוקות בעולם האדמה. השונות הייתה תלויה במקום משכנם על האדמה –
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 ההתפתחות הפיסית של האדמה היו אדם שבתחילת-היו גם בני. הנספחים הופיעו בצורה בולטת יותר

כאשר , עם יסוד האש כבר מן ההתחלה ולכן חוו את הקשר, תהודות להתפתחותם הקודמ, הבשלים ביותר

היו מסוגלים לפתח בשלמות גדולה יותר את ההתחלות של  והם, לא התעבתה לכדי אוויר ןהאדמה עדיי

האחרים לא היו מוכנים לקשר עם יסוד . יותרהאדם ההרמוניים ב-בני, בחייהם הפנימיים, אלה היו. הראש

האדם -בני. הם היו תלויים יותר בתנאים החיצוניים; כל עוד האדמה לא פיתחה בתוכה גם את האוויר, האש

תחושה העצמית שלהם בחיים הארציים הלרוחות הצורה ו, דרך החום, מהסוג הקודם היו מודעים היטב

מאוחדים עמם במצב  םהיות זיכרון, תם לרוחות הצורההייתה כאילו הם שמרו על זיכרון השתייכו

תם הם היו מודעים בעיקר לחברו; מגוף-רק זיכרון מוחלש של המצב החופשי לאחרים היה. מגוף-החופשי

 (.ארכאנגלוי)דרך השפעות האור של רוחות האש  עולם הרוחב

אדם -בבני. הארצית הקיום-שהיו מעורבים עוד יותר בהוויית אדם-היה סוג שלישי של בני, בנוסף

. קלטה אל תוכה את יסוד המים, שמשהשכבר נפרדה מ, האדמהאשר יסוד האש היה יכול לגעת רק כ, אלה

רק . הייתה בולטת מעט בתחילת חייהם הארציים, עולם הרוחתייכות אל תחושת הש, התחושה שהייתה להם

שהם , חייהם המנטליים הפנימייםמורגשת ב הפכה ,ובמיוחד זו של האנגלוי, לאחר שפעילות הארכאנגלוי

כלומר  –דחף להוט לפעולה הם היו מלאים , בתחילת התקופה הארצית שלהם, מצד שני. נעשו מודעים לה

האיברים האחרים , אדם כאלה-אצל בני. פעולות כאלה שהיו יכולות להתבצע במסגרת תנאי האדמה עצמה

 .היו מפותחים במיוחד( הנספחים)

מידה הולכת וגוברת של , ללא הרף –לפני היפרדות הירח  – יצרו באדמה ירח-כוחותבתקופה שבה 

היו כאלה , אדם על האדמה-ידי בני-שהושארו מאחור על' הזרעים'קרה שבקרב הצאצאים של , התמצקות

צורתם הייתה מוקשחת . מגוף-נפשות האנושיות שחזרו ממצב חופשישבהם לא היו יכולות עוד להתגשם ה

שתוכל לקלוט את ירח צמחה להיות כלל לא דומה לדמות אנושית -השפעת כוחות יתר על המידה ותחת

. משמעות הדבר הייתה שנפשות אנושיות מסוימות לא היו יכולות עוד למצוא דרך חזרה אל האדמה. הנפש

חשו עצמן מוכשרות לביצוע המשימה של שינוי הגוף הארצי  ,רק החזקות ביותר, רק הבשלות ביותר

רק חלק מהצאצאים הגופניים , לפיכך. כך שיוכל לפרוח לכדי צורה אנושית אמיתיתבמהלך צמיחתו 

היו יכולים לקלוט , בשל צורתם המוקשחת, יםאחר. האדם הארציים-האנושיים הפכו לכלי קיבול עבור בני

אחרות נכפה להפסיק  נפשות אנושיותעל , לעומתן. האדם-נפשות שהיו ברמה נמוכה יותר מאשר נפשות בני

אפילו . והן הובאו אל סוג שונה של נתיב חיים, חת חלק באבולוציית האדמה במהלך אותה תקופהלק

אלה הועברו אל . למצוא מקום על האדמהעוד  היו יכולותהיו כבר נפשות שלא , שמשהבתקופת היפרדות 

לכת זה השתחרר -כוכב, תחת הנחייתן של ישויות קוסמיות. לכת אחר להמשך התפתחותן-כוכב
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וממנה גם , סטנציית העולם הכללית שהייתה מאוחדת עם ההתפתחות הפיסית של האדמה בראשיתהמסוב

.שביטויו הפיסי מוכר למדע החיצוני בתור יופיטרהלכת -זה היה כוכב. שמש עצמה נפרדהה
33
 

כאשר האדמה נטתה יותר אל , מאוחר יותר. אלה המשיכו את התפתחותןהיה על יופיטר שנפשות  כך

היותן מסוגלות  למרות, יה צריך להיווסד מקום משכן אחר עבור נפשות שלא היו יכולות עודה, מצב מוצק

, עבורן. לעשות זאת לאחר שההתקשחות הרחיקה לכת יתר על המידה, בגופים המוקשחיםלזמן מה לשכון 

 ,היו נפשות שבתקופה קדומה עוד יותר, שוב, אז. הוקם על מרס מקום משכן שהתאים להמשך התפתחותן

לא היו מוכשרות לקחת חלק באבולוציה , בתוכה ויסוד האוויר משולבשמש הבהיות האדמה מאוחדת עם 

כבר , היה עליהן לסגת, לכן. ידי הצורה הגופנית הארצית-נפשות אלה הושפעו בצורה חזקה גם על. שלה

מצאו  הן. ץים לפעול עליהן מבחומוכרחשמש היו -כוחות. שמש-מההשפעה הישירה של כוחות, תו זמןבאו

מספר הצורות האנושיות על , במהלך האבולוציה שלה, כך. ןעל סטורן מקום להמשך האבולוציה שלה

צורות שהיו  –החלו להופיע צורות שבהן נפשות אנושיות לא היו בהתגשמות . האדמה הלך ופחת בהתמדה

בעוד . קדום-אדם על ירחההחיים של -כפי שקרה עם הגוף הפיסי וגוף, מסוגלות לקלוט רק גופים אסטרליים

כל על , במקום האחרון. ישויות אלה התבססו עליה, הפכה ריקה ושוממה ביחס לתושבים אנושייםהאדמה 

, דבר זה אפשר לצורות האנושיות. ירחהאלמלא היפרדות  –היה לעזוב את האדמה הנפשות האנושיות 

נושי במהלך ג את הזרע או העובר האלהסי, שבאותו זמן עדיין היו יכולות להיות מונפשות באופן אנושי

להבשיל בתוכן עד לנקודה שבה היו יכולות  ירח שנבעו ישירות מהאדמה ולתת להם-חייהן הארציים מכוחות

משמעות הדבר הייתה שבעוד הזרע או העובר התעצב בתוך הישות  .להיחשף בבטחה בפני כוחות אלה

שניתקו את , ידי הישויות הכבירות שבקרבן-ות עלהמונח, הוא בא תחת השפעתן של אותן ישויות, האנושית

 .אדמה כדי לקדם את התפתחות האדמה מעבר לנקודה קריטיתהירח מה

 –במובן התיאור דלעיל היו ישויות אסטרליות , כאשר האדמה פיתחה את יסוד האוויר בתוכה

. הנחותות ביותרשנשארו רחוק יותר מאחור באבולוציה מאשר הנפשות האנושיות  –קדום -כשרידים מירח

שמש והן היו האבות האלה הפכו לנפשות של הצורות שהאדם היה צריך לזנוח אפילו לפני היפרדות 

הן פיתחו במיוחד את אותם איברים שבאדם היו קיימים , במהלך הזמן. החיים-הקדמונים של ממלכת בעלי

ה דרך שבה זה קרה עם ם באותהחיי-גופן האסטרלי היה צריך לפעול על הגוף הפיסי ועל גוף. רק כנספחים

. והיו להם נפשות שלא היו יכולות לשכון ביצור אחד בודד; החיים-כך נוצרו בעלי. קדום-האדם על ירח

יש נפש , חיים שמוצאם מתצורה אחת-לבעלי. ת הווייתה אל הצאצא של תצורת האבהנפש הרחיבה א

                                                      
33

המשמעות תתבהר מתוך . בדיוק באותה דרך שהייתה מקובלת במדע קדום יותר, לכת שמימיים ועל שמותיהם-כאן אנו מדברים על גופים וכוכבי 
חושי אינו -אדם הקולט את העל. והדבר נכון עבור כל גוף שמימי אחר, של אורגניזם נפש ורוח האדמה הפיסית אינה אלא ביטוי פיסי. ההקשר

הוא ', מרס וכו, כאשר הוא מדבר על יופיטר, ובאותה צורה. שבת פיסי-רק לכוכב' שמש'ואף לא בכינוי , רק לכוכב הפיסי' אדמה'מתכוון בכינוי 
הגופים השמימיים עברו שינויים יסודיים בצורתם , ז הזמנים שעליהם אנו מדברים כאןמא, כמובן. לכת-מתייחס למערכות רוחיות מרחיקות

יכול להבין , רק אדם המסוגל לעקוב לאחור אחר התפתחותם עד לעידנים רחוקים. אפילו במיקומם במרחבים השמימיים, במובן מסוים –ובתכליתם 
 .הלכת הנוכחיים ובין אבותיהם הקדמונים-את הקשר בין כוכבי



 

525 

שמתגשמת נפש , ת מיוחדותכתוצאה מהשפעו, רק כאשר הצאצא נפרד מתצורת האב. משותפת אחת

נפשות 'או על ( או כלליות)סוימות על נפשות מבמובן זה שבמדע הרוח מדברים . חיים חדשה-בעל

 .חיים-של בעלי' קבוצתיות

מתוך יסוד המים עלו צורות שבהתפתחותן לא . אדמההשמש מהמשהו דומה התרחש בזמן היפרדות 

ות אלה היו מסוגלות לקלוט רק השפעה אסטרלית צור. קדום-דם בהתפתחותו על ירחהתקדמו יותר מהא

בכל פעם . אדמההשמש מהודבר זה היה יכול לקרות רק לאחר היפרדות ; כאשר היא פעלה עליהן מבחוץ

שמש עורר את הצורות האלה כך שייבנו לעצמן את ההאסטרלי של , שתקופת שמש של האדמה החלה

חיים זה התמוסס שוב -גוף, מהאדמהשמש התרחקה הכאשר , אז. החיים שלהן מתוך האתרי של האדמה-גוף

עלו , שמש והאתרי של האדמההכתוצאה מפעילות משותפת זו של האסטרלי של . בגוף המשותף של האדמה

 .שהיו האבות הקדמונים של ממלכת הצומח הנוכחיתצורות , צורות פיסיות מתוך יסוד המים

שנמזג לתוכו על , טרליגופו האס. יהנפש שעברה אינדיבידואליזצ-לישותהאדם הפך על האדמה 

. רוחית-אינטלקטואלית ונפש-נפש, תחושתית-סודר על האדמה כנפש, ידי רוחות התנועה-קדום על-ירח

במהלך החיים על , הרוחית שלו התפתחה רחוק מספיק כדי להיות מסוגלת לבנות לעצמה-כאשר הנפש

. הוצת בתוכו' אני'ה. קו לו ניצוץ מהאש שלהןרוחות הצורה העני, גוף המותאם לכלול אותה בתוכו, האדמה

פגש את הישויות שהעניקו לו את הגוף  שם, עולם הרוחא שהה בוה, ב את הגוף הפיסיעז דםבכל פעם שהא

שמש וירח ואותם שכלל , במהלך השלבים האבולוציוניים סטורן, החיים והגוף האסטרלי שלו-גוף, הפיסי

חל שינוי גם , הוצת במהלך חייו על האדמה' אני'ניצוץ האש של ה ברגע בו, אך. עד לרמת ההתפתחות אדמה

. עולם הרוחיחס ללאדם לא הייתה עצמאות ב, לפני רגע זה באבולוציה שלו. בחיים המשוחררים מגוף

אלא כאיבר של אותו אורגניזם נעלה המורכב מישויות , הוא לא חש עצמו כישות אחת נפרדת, באותו עולם

ם החל דהא, גם שם; עולם הרוחעל האדמה החלה לפעול ב' אני'התנסות ה, עתה, ברם. עילאיות שמעליו

במצב . באותו זמן הוא גם חש שהוא היה מאוחד לנצח עם אותו עולם, עם זאת. לחוש עצמו כיחידה אחת

את רוחות הצורה אותן קלט בהתגלותן על האדמה דרך , בהיבט עילאי יותר, מגוף הוא שוב מצא-חופשי

 .שלו' יאנ'ניצוץ ה

. עולם הרוחמגוף ב-דשות של הנפש החופשיתאדמה הייתה כרוכה גם בהתנסויות חהירח מההיפרדות 

פני האדמה צורות -לפתח עלשהתאפשר , צורה מהאדמה לירח-ק דרך העברת חלק מהכוחות הבוניםר, כי

ות של האדם האינדיבידואלי, ידי זה-על. אנושיות כאלה שהיו יכולות לקלוט אינדיבידואליות של נפש

הד האינדיבידואליות הארצית היה יכול , מגוף-ואפילו במצב החופשי. ירח-הובאה אל תוך תחומן של ישויות

הדבר התרחש . ירחהתחומן של אותן רוחות כבירות שגרמו להיפרדות השפיע בה במידה שהנפש נשארה בל

שמש הישויות המרוממות של הנפש הייתה יכולה לראות רק את ה, מיד לאחר עזיבת האדמה. בדרך הבאה
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ידי ראיית -רק לאחר שעברה הכנה מספקת על. ירח-ידי ישויות-שהוטלה עלכביכול בקרינה משתקפת 

 .שמש המרוממות עצמן-התייצבה הנפש אל מול ישויות, זו קרינה משתקפת

. ידי כך שהוצאה מתוך אבולוציית המין האנושי-גם ממלכת המינרלים של האדמה הופיעה על

הטבע הנפשי שחש . ירח נפרד מהאדמההות שלה מייצגות את מה שנשאר עדיין במצב מוקשח כאשר התצור

כל . ר רק צורות פיסיותשהותאם ליצוהיה מסוג כזה , עם הישארותו בשלב סטורן, משיכה אל תצורות אלה

של  לכםיש לראותם כמתרחשים במה –או נדבר עליהם בהמשך  –עליהם אנו מדברים כאן המאורעות 

 .של ספר זה שהגדרתם המדויקת נמצאת מעבר להיקפו, עידני עידנים

עולה התמונה , בהיבט הרוחי. תמונה של אבולוציית האדמה מהיבטה החיצוני ורהתיאורים דלעיל מס

בהפכן בדרך  –ירח מתוך האדמה וקשרו את קיומן שלהן אליו ההישויות הרוחיות אשר הוציאו את . הבאה

הגדירו את  ובכךשלחו את כוחותיהן מטה מאותו גוף שמימי אל האדמה  –מה זו לישויות של ירח האד

היא ; בינתיים או האגו שהאדם רכש לעצמו' אני'השפעתן כוונה אל ה. התצורה של מבנה האדםהצורה ו

הודות לישויות אלה . הגוף האתרי והגוף הפיסי, עם הגוף האסטרלי' אני'במשחק ההדדי של ה הורגשה

ידי -על, החכמה של העולם ולתארה-באדם לשקף בתוכו באופן מודע את התצורה מלאתשעלתה האפשרות 

, קדום-בתקופת ירחהבה ניתן לקורא להיזכר כאן בתיאור שנמסר על הדרך שבה . כפעולת הכרה, השתקפות

מצב חופשי יותר של  –ם רכש מידה מסוימת של עצמאות במבנה שלו דהא, שמשהירח מהדרך היפרדות 

במהלך התקופה של אבולוציית האדמה שאנו מתארים . שמש עצמן-שהיה יכול לנבוע מישויות דעה מזהתו

תחת השפעתן של . קדום-ירושה מאבולוציית ירח –תודעה חופשית ועצמאית זו הופיעה שוב , עתה

. היא הייתה יכולה לבוא שוב לידי הרמוניה עם היקום הגדול ולהפוך לתמונה מהימנה שלו, ירח-ישויות

האדם היה הופך לישות בעלת תודעה שתוכנה משקף . אחרת הופיעה השפעהאלמלא , מתרחשר זה היה ודב

בזמן . קרהלא כך , אך. לא מתוך רצונו החופשי, כמו מתוך כורח טבעי, את היקום בתמונות של חיי ההכרה

מטבע ירח  ישויות ששמרו הרבה, ישויות רוחיות מסוימות התערבו באבולוציה האנושית, ירחההיפרדות 

ומצד שני נשללו מהן  אדמההשמש מהכך שמצד אחד הן לא היו יכולות לקחת חלק בהיפרדות , שלהן

כביכול בשל , קדום הוגלו-ישויות אלה עם טבע ירח. ירחהמתוך ההשפעות של הישויות שפעלו על האדמה 

קוממה נגד התהייתה כלולה בדיוק אותה תכונה ש, בטבע ירח שלהן. אל האדמה, התפתחות חריגה

בה במידה שהיא הביאה אותו אל תודעה , ובאותו זמן זה היה לתועלת האדם, קדום-שמש במהלך ירח-רוחות

הן הפכו עתה למתנגדות לאותן , כתוצאה מהתפתחותן המוזרה במהלך תקופת אדמה. חופשית ועצמאית

אותו הדבר שעל . םקפת של העוללהכרה משתשאפו להפוך את תודעת האדם , ירחהישויות שבפעלן מתוך 

החדשים שהתאפשרו  תנאיםהופיע עתה כגורם מתנגד ל, קדום קידם את האדם אל רמה גבוהה יותר-ירח

את הכושר לפעול , קדום שלהם-המתנגדים הביאו עמם מתוך טבע ירחהכוחות . במהלך אבולוציית האדמה

הם השתמשו בכושר . עצמאי – במובן התיאורים דלעיל –על הגוף האסטרלי האנושי באופן כזה כדי להפכו 
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חופשית -תודעה הלאבניגוד ל, מסוימתעצמאות  –גם לתקופת האדמה  –הם העניקו לגוף האסטרלי ; הזה

 .ידי ישויות של הירח הארצי-שהוכנסה בו על, שנקבעה מתוך כורח

 אל. ן של ישויות רוחיות אלה באותה תקופה קדמוניתיהתוהשפע מה היו קל להביע בשפה רגילה לא

כאשר באמצעות , לנו לחשוב שהן היו כמו השפעות הטבע בימינו ואף לא כמו השפעת אדם אחד על חברו

באמצעותה האדם השני לומד להבין משהו או , דבריו אדם אחד מעורר בחברו כוחות של תודעה פנימית

הייתה כלל  לא ההשפעה הקדמונית שאליה אנו מתייחסים כאן. שהוא מונע לאיזושהי מידה טובה או מגונה

, כהשפעה רוחית, היא נמסרה: היא אף פעלה בדרך רוחית. אלא השפעה רוחית טהורה', טבעית'השפעה 

אם נדמיין אותה . מהישויות הרוחיות העילאיות יותר אל האדם באופן כזה שתאם למצב תודעתו באותו זמן

שהישויות בעלות טבע ר אם נאמ, מצד שני. לא נצליח לתפוס את מהותה הממשית, לעצמנו כהשפעת טבע

אז אנו , 'פיתויו'ידי -קדום התקרבו אל האדם מתוך כוונה להשתלט עליו לטובת מטרותיהן על-ירח

וזה בסדר כל עוד אנו מודעים לטבע הסמלי שלו ומבינים שמאחורי הסמל טמונה , משתמשים בביטוי סמלי

 .עובדה רוחית

גרמה להשפעה , קדום-מאחור במצב ירח ות רוחיות שנשארוהנובעת מישוי, השפעה זו על האדם

את כי הוצת בגוף האסטרלי האנושי הכוח לווסת , נשלל האופי של ראי של היקוםתודעתו מ. איברית-דו

היות שהיה זה הגוף , מצד שני. האדם הפך לאדון של כושר ההכרה שלו. בהן ולשלוטהתמונות שבתודעה 

נפל אל תוך , היותו במציאות מעל לגוף האסטרלי למרות, והאג, האסטרלי שנעשה למקור השליטה הזאת

האדם היה חשוף להשפעה התמידית של , משמעות הדבר הייתה שעבור העתיד. מצב של תלות תמידית בו

ירח הארציות הציבו -התאפשר לחייו לשקוע מתחת לרמה הגבוהה שבה ישויות, עתה. יסוד נמוך בטבעו שלו

, ירח שהתפתחו באופן חריג-של ישויותארה ההשפעה הקבועה נש, ובהמשך. אותו בתוך התהליך הקוסמי

עיצבו את תודעת האדם מתוך הירח הארצי ר שאבניגוד לאלה  –את הישויות האלה אפשר לכנות . על טבעו

הן הביאו לאדם את הכוח . רוחות לוציפריות –ועם זאת לא העניקו לו רצון חופשי , להיות ראי של היקום

 .הן הביאו לו את האפשרות להגיע לטעות ולרוע אך יחד עם זאת, ודעתו שלוחופשית בתלפתח פעילות 

ירח -ידי ישויות-קשר שונה מזה שנועד לו עלשמש -האדם עם רוחותיצר , כתוצאה ממאורעות אלה

שמש -ודעתו בדרך כזו שהשפעתן של רוחותירח ארציות אלה רצו לפתח את הראי של ת-ישויות. ארציות

צבה התנגדות בין השפעתן של ובישות האנושית הו כוונתן זו סוכלה, אך. לים שלולתשלוט בחיי הנפש הכו

מסוגל -עם התוצאה שהאדם הפך לא, סדירה-שעברו אבולוציית ירח לאשמש והשפעתן של הרוחות -רוחות

מאחורי הרשמים הארציים  הן נשארו נסתרות ממנו; שמשהות של לזהות את מהותן של ההשפעות הפיסי

דבר  בלעדי. 'אני'האסטרלי שבאדם נמשך אל תוך תחומו של ה, מלאים ברשמים אלה. חיצונישל העולם ה

ידי רוחות הצורה והיה נשאר -רצון מלחוש את ניצוץ האש שהוענק לו על-של האדם היה שבע' אני'ה, זה

אליו  החל להשתמש ביסוד האש' אני'ה, תהע, אבל. בכל מה שהיה קשור לאש החיצוניתלצוויהן  כפוף
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, ובין אש האדמה' אני'וכך נוצרה משיכה בין ה. כדי להשפיע על תופעות החום בעולם שמסביבו, התוודע

שהיה מורכב ביחס  היה לו גוף פיסי, קודם. מר הארציבתחום החו, יותר ממה שנועד לו, והאדם הסתבך

 .בסטנציית האדמהפנטום של סו, כביכול ,צללית אוכאשר נוספה רק , אוויר ומים, אשמלחלקיו העיקריים 

בסוג  – בצורה מעודנתכישות הבנויה  –נוסף על כך , האדם חי, קודם. הגוף הפך דחוס יותר באדמה, עתה

היה עליו לרדת מהספירה המקיפה אל , עתה; מעל הקרקע המוצקה של האדמה, ריחוף, של ציפהשל תנועה 

 .פחות או יותר, חלקי האדמה שכבר התמצקו

ידי העובדה -מוסבר על, יו אפשריות כתוצאה ישירה מהשפעות רוחיותשהשפעות פיסיות כאלה ה

הן לא היו השפעות טבעיות ואף לא דומות להשפעות הנפשיות . היו מהסוג שתיארנושהשפעות אלה 

האחרונות אינן שולחות את השפעותיהן רחוק כל כך אל תוך הגופני כפי שעשו . הפועלות מאדם לאדם

 .וסקים כאןהכוחות הרוחיים שבהם אנו ע

כשאלה , הואיל והאדם חשף עצמו בפני השפעות העולם החיצוני תחת הנחיית מחשבותיו בלבד

פי תשוקות ותאוות כאשר הוא אינו מאפשר להשפעות -הואיל והוא חי על, ועוד, עלולות להוביל לטעות

הלוציפרית והשפעה נוספת ובולטת של ההשפעה . הופיעה האפשרות של חולי, רוחיות עילאיות לווסתן

הקיום -הווייתהמשך של  הםחייו על האדמה שהאדם לא היה מסוגל לחוש , מעתה ואילך. הייתה הבאה

דרך היסוד האסטרלי  הוא היה יכול לחוותשהוא קלט רשמים ארציים כאלה , עתה. שלו מגוף-החופשית

. גורל חייו הארציים כחריצתהאדם חווה זאת . ורשמים אלה התווספו לכוחות ההורסים חיים שהוחדר לתוכו

 – נוגעים בסוד משמעותי של טבע האדם כאן אנו. ידי הטבע האנושי עצמו-הופיע המוות שנוצר על, עתה

 .הקשר של הגוף האסטרלי האנושי לחולי ומוות

 מוקם בין הגוף הפיסי והגוף האסטרליהוא . החיים של האדם-הופיעו תנאים מיוחדים בפני גוף, עתה

החיים נשאר -חלק מגוף. מסוימת מהכשרים שהאדם רכש דרך ההשפעה הלוציפריתכדי להיסוג במידה 

אלה היו . ידי האגו האנושי-ידי ישויות עילאיות ולא על-מחוץ לגוף הפיסי ובהתאם לכך נשלט רק על

עזבו את האדמה עם היפרדות , הישויות שתחת מנהיגותו של אחד מתוך הרוחות המרוממות שבקרבן

, מאוחד עם הגוף האסטרליהחיים היה נשאר -אילו חלק זה של גוף. קום משכן אחרכדי לתפוס מ, שמשה

הוא היה מרחיב את ; חושיים שהיו שייכים לו קודם ומעמיד אותם לרשותו-האדם היה משתלט על כוחות על

היה מתנתק לגמרי  האדם עם הזמן, בעשותו זאת. חושיים אלה-ההשפעה הלוציפרית אל כוחות על

או אפילו במהלך ) עם מות הגוף הפיסי, כי. והאגו שלו היה הופך לאגו ארצי מוחלטשמש -מישויות

בלי  –גוף של צאצא  –גוף פיסי אחר אל להעתיק את מקום משכנו  מוכרחהאגו הארצי היה  ,(התפוררותו

האדם מגיע לתודעת , כך. מגוף-שויות רוחיות עילאיות במצב חופשילעבור תחילה דרך תקופת איחוד עם י

 .ארצי' אני'אך רק כ, שלו' אני'ה
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התפתחות שנגרמה , החיים-ידי ההתפתחות המיוחדת שתוארה לעיל בהקשר לגוף-תוצאה זו נמנעה על

כך שהאדם , מהאגו הארציהאגו האינדיבידואלי האמיתי השתחרר , ידי זה-על. ירח ארציות-ידי ישויות-על

ובמקביל הוא חש שהאגו הארצי שלו היווה , קישלו רק באופן חל' אני'חש עצמו כ, במהלך חייו הארציים

הנפש חשה , במהלך החיים על האדמה, כך. האגו הארצי של אבותיו הקדמונים לאורך הדורותשל המשך 

סוג של אגו קבוצתי המרחיק לאחור אל אבות קדמונים רחוקים והאדם האינדיבידואלי חש עצמו כאיבר של 

שהאגו האינדיבידואלי היה יכול לחוש עצמו כישות אחת מגוף -מצב חופשילרק עם הכניסה . הקבוצה

ידי זיכרון התודעה הארצית -ואפילו אינדיבידואליזציה זאת נפגמה בה במידה שהאגו עדיין הוטרד על. יחידה

שהחלה להתכסות במעין , עולם הרוחן זה טשטש את הסתכלות האדם בזיכרו. האגו הארצי תתודעכלומר  –

 .ראייה הפיסית של האדם על האדמהקרה לכפי שכבר , ולידהצעיף בתקופה שבין מוות 

, בעוד שהאבולוציה האנושית עברה דרך תנאים אלה עולם הרוחהתרחשו בר שאהרבים  השינויים

, ובמובן רחב יותר –אדמה הירח וה, שמשהמצאו ביטוי פיסי בוויסות ההדרגתי של הקשרים ההדדיים של 

.התחלפות יום ולילה: של קשרים אלה אחתביע על תוצאה אפשר להצ. של גופים שמימיים נוספים
34
במשך  

; פעולה זו פסקה, במשך הלילה. החיים-האגו והגוף האסטרלי של האדם פעלו בתוך הגוף הפיסי וגוף, היום

ם של מתחוהם היו לגמרי ב, בפרק זמן זה. החיים-האגו והגוף האסטרלי עזבו את הגוף הפיסי ואת גוף

הגוף . (אכסוזיאי) ורוחות הצורה (ארכאי) רוחות האישיות, (ארכאנגלוי)רוחות האש , (אנגלוי)החיים -בני

 ידי רוחות התנועה-ידי רוחות הצורה וכן על-החיים נקלטו גם בספירת ההשפעה שלהן על-הפיסי וגוף

ההשפעות המזיקות יכלו לבוא על תיקונן , בדרך זו. והכתרים( קיריוטטס)רוחות החכמה , (דינאמיס)

 .פעלו על האדם במשך היום בגלל טעויותיו של הגוף האסטרלישהו

לא האדם החלו שוב להתרבות על האדמה ולא הייתה עוד שום סיבה לכך שנפשות אנושיות -בני, עתה

אפשרה לגופים האנושיים להתעצב , הדרך שבה פעלו כוחות הירח הארצי, כי. להתגשם בצאצאים תוכלנה

יופיטר , נפשות שהורחקו קודם אל מרס, עתה. ות הנפשות האנושיותכך שיתאימו באופן מושלם להתגשמ

וכך זה נמשך זמן . הותאמה נפש, עבור כל צאצא אנושי שנולד בשורת הדורות. הונחו שוב אל האדמה', וכו

וכאשר נפשות אלה . התאמה לגידול האוכלוסיי, להתיישב על האדמהכדי הגעתן של נפשות חדשות ; רב

את הד האינדיבידואליות הארצית , מגוף-ופשיבמצב הח, הן שמרו כזיכרון, מוות הארציעזבו את הגוף עם ה

הנפש הייתה מתגשמת , זיכרון זה פעל בדרך כזו שכאשר גוף ההולם לאכלוסה נולד שוב על האדמה. שלהן

בהופיען שוב על האדמה  –היו כאלה עם נפשות שבאו מבחוץ , האדם-קרה שבקרב צאצאי בניכך . בו שוב

. ואחרים עם נפשות שהתגשמו עתה מחדש –פעם הראשונה מאז העידנים הקדמונים של האבולוציה שלה ב

                                                      
34

ידי הקשרים ההדדיים -על נוצרה, תנועת האדמה שדרכה הופיעו יום ולילה. ידי הישויות המאכלסות אותם-תנועות הגופים השמימיים מווסתות על 

סיבוב הירח סביב האדמה אפשר , לאחר היפרדות הירח מהאדמה, כי; תנועת הירח נוצרהבאופן דומה . של ישויות הרוח העילאיות שמעל לאנושות
 .בריתמוס הנכון –ת הצורה לפעול על גופו הפיסי של האדם בדרך הנכונה לרוחו
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הלך ופחת ומספר הנפשות , שהופיעו בפעם הראשונה' הצעירות'מספר הנפשות , עם התקדמות האבולוציה

ב משני הגזע האנושי היה עדיין מורכ, במשך עידנים ארוכים, כן-פי-על-אף. שהתגשמו מחדש הלך וגדל

 .סוגים אלה של ישויות אנושיות

האדם חש עצמו מאוחד יותר עם אבותיו הקדמונים דרך האגו המשותף של , על האדמה, עתה

מגוף שבין מוות -לי הייתה נמרצת יותר במצב החופשיהאינדיבידוא' אני'ההתנסות של ה, בהתאמה. הקבוצה

היו , י לקבוע את משכנן בגופים אנושייםהנפשות החדשות שבאו מהמרחבים השמימיים כד. ולידה חדשה

הנפשות החדשות הביאו עמן . במצב שונה מאלה שהיו להן מאחוריהן מחזור אחד או יותר של חיים ארציים

אל החיים הפיסיים על האדמה רק את אותם מצבי נפש שהן חבו להשפעתו של העולם הרוחי העילאי יותר 

הוסיפו תנאים , בחייהן הקודמים על האדמה, פשות האחרותהנ. ולהתנסויות שהן חוו מחוץ לתחום האדמה

הטמונות מחוץ לתנאי האדמה ידי עובדות -הגורלות של הנפשות החדשות נקבעו לגמרי על. שהם יצרו

בחייהן הקודמים  מחדש היו תלויים גם במה שהן עשו בעוד שהגורלות של הנפשות שהתגשמו, החדשים

החלה להופיע קארמה אנושית , ונשנית-חוזרתהתגשמות ה שלצד וכך קר. ם ששררו על האדמהתחת התנאי

 . אינדיבידואלית

הקשרים של  –בדרך שצוינה לעיל  –החיים האנושי מהשפעתו של הגוף האסטרלי -דרך נסיגת גוף

בכל פעם שהיה על . עולם הרוחוהיו נתונים להנחיית ץ לקו האופק של תודעת האדם והתרבות נשארו מח

 ,עבור התודעה הארצית. דחפים של התרבות עלו באדם על האדמה, ספירת האדמה נפש לרדת אל תוך

 .מסתורין ואפילההתהליך כולו כוסה במידה מסוימת של 

החיים מהגוף הפיסי היו -להפרדה חלקית זו של גוף, גם במהלך החיים הארציים, אלא שעתה

שהתגלה , החיים-בועים בגוףהשפעה רוחית הייתה יכולה לגרום לשיפור ניכר בכשרים הט. השלכות

באותה תקופה של הקיום , חשיבה לוגית עצמאית הייתה רק בראשיתה. בפיתוח מיוחד של כוח הזיכרון

השפעה נוספת באה לידי ביטוי באופן חיצוני יותר . מוגבל-אך כוח הזיכרון היה כמעט בלתי. האנושי

הוא היה יכול  .של כל הדברים החייםאמצעית אודות כוחות הפעולה -בעובדה שלאדם הייתה הכרה בלתי

הוא היה יכול להפיק . בצמחיםחיים ובמיוחד -לגייס לשירותו את כוחות החיים וההתרבות הטבועים בבעלי

כפי שבימינו מופקים כוחות מהטבע , מהצמח את הכוח הכופה עליו את צמיחתו ולהשתמש בכוח זה

.נותלהנעת מכו –למשל , הכוח הנסתר של הפחם –החיים -חסר
35
  

אפשר היה ; חיי הנפש הפנימיים של האדם גם השתנו בדרכים מגוונות דרך ההשפעה הלוציפרית

. אפשר להזכיר כאן אחדים משינויים אלה. החבים לה את מקורם, ותחושותלמנות סוגים רבים של רגשות 

                                                      
35

 .GA-11, פרהיסטוריה של האדמה והאדם –זיכרון קוסמי  אפשר למצוא בספרי, על אטלנטיס ולמוריה, פרטים נוספים בנושא זה 
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של ישויות  ןיהמטרותפעלה בהתאמה עם , ה לעשות וליצורבכל מה שהיה עלי, הנפש האנושית, כן לפני

, ובמידה שבה תודעתו התפתחה. הותוותה מראש, התוכנית של מה שהיה צריך להגשים. רוחיות עילאיות

ים להתפתח מוכרחדברים , בביצוע התוכנית שהותוותה מראש, האדם היה יכול אפילו לחזות מראש כיצד

ההתגלויות של פני -קדימה אבדה כאשר מסך של רשמים ארציים נארג על-תודעה זו הרואה. בעתיד

העתיד , עתה. שמש משדה ראייתו של האדם-ירו את הכוחות הממשיים של ישויותהישויות העילאיות והסת

הפחד הינו תוצאה ישירה . ודאי ומשמעות הדבר הייתה שהאפשרות להרגיש פחד הושתלה בנפש-הפך לא

 .של טעות

להם י בכוחות מסוימים תלו-אנו רואים כיצד עם ההשפעה הלוציפרית האדם הפך בלתי, באותו זמן

החירות היא , כך. בכוחות עצמו –הוא היה יכול לקבל החלטות , מעתה ואילך. היה נתון לגמרי עד כה

פחד ורגשות הדומים לפחד אינם אלא תופעות נלוות של אבולוציית האדם לקראת . תוצאתה של השפעה זו

 .חירות

ידי -שאל תחת השפעתם הובא האדם על, דמהבין כוחות הא. ישנו היבט רוחי, להופעה זו של פחד

סדירות הרבה יותר מוקדם -איכוחות שהחלו להפגין  –בפעולה  אחריםהיו כוחות , כוחות לוציפריים

האדם החל עתה לקלוט אל תוך ישותו את , יחד עם כוחות האדמה. באבולוציה מאשר הכוחות הלוציפריים

, היו פועלים אחרת לגמרי  שבלעדיהם הם, רגשותך ההם החדירו אל תו. ההשפעות של כוחות אחרים אלה

, ידי גיתה-אלה הן אותן ישויות המכונות על; אהרימניות ישויותאנו יכולים לכנותן כאן . הפחד רגשאת 

 .מפיסטופליות

, שבהתחלה ההשפעה הלוציפרית הורגשה רק אצל ישויות אנוש המפותחות ביותראף על פי  ,עתה

הצאצאים של המפותחות יותר התערבבו עם אלה של . ט גם אצל אחרותמהר מאוד היא החלה להתפש

אפשרי היה להגן על -בלתי, יתר על כן. עם התוצאה שהכוח הלוציפרי חדר גם אותן, המפותחות פחות

החיים של הצאצאים של אלה -הלכת באותה מידה כמו כל גוף-החיים של הנפשות שחזרו מכוכבי-גוף

אלה האחרונים הייתה פעולתה של ישות נעלה שבידה הייתה המנהיגות ההגנה על . שנשארו על האדמה

ישות זו , בהקשר להתפתחות שאנו מתייחסים אליה כאן. אדמההשמש נפרדה מהבקוסמוס בתקופה שבה 

ישויות נעלות כאלה שהשיגו , שמש כמקום משכנןהעמו יצאו אל . שמש-של ממלכתבתור השליט ופיעה מ

 .תן הקוסמיתאת הבשלות הנחוצה בהתפתחו

היה עליהן לתור אחר . התפתחות שמש לא הגיעו לרמה זו שלההיו גם ישויות שעם היפרדות , אבל

לכת אחרים נפרדו -שדרכן קרה שיופיטר וכוכביואלו הן הישויות . זירות אחרות של פעולה

ם משכנן יופיטר הפך למקו. העולם המשותפת שהייתה בהתחלה באורגניזם הפיסי של האדמה-מסובסטנציית

כפי שמנהיג  .המפותחת ביותר מביניהן הפכה למנהיג של יופיטר. שמשהשל ישויות שלא הבשילו לרמה של 

החיים של הצאצאים של ישויות אנוש שנשארו -הפועל בגוף, העילאי' אני'להשלב האבולוציוני שמש הפך 
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 –רך ישויות אנוש אחרות העילאי שעבר כמו תודעה משותפת ד' אני'כך מנהיג יופיטר הפך ל, על האדמה

האדם שנשארו על האדמה עם אלה -אלה שכיוונו את ירידתן אל התערבבות הצאצאים של בני, כלומר

את האחרונים מכנים במדע הרוח . שהופיעו על האדמה בתקופת יסוד האוויר ולאחר מכן עברו אל יופיטר

, ברם –ן קלטו נפשות אנושיות עדייהם היו אותם צאצאים אנושיים שבזמנים קדומים . יופיטר-אנשי

נפשות שבתחילת האבולוציה הארצית עדיין לא היו בשלות מספיק כדי לקחת חלק בקשר הראשון עם יסוד 

 .החיים-ממלכת בעליה היו נפשות בין ממלכת האדם ואל. האש

 מתוךאת מרס  –תחת הנהגת הישות הנעלה ביותר ביניהן  –והיו ישויות אחרות נוספות אשר הפרידו 

והן הפעילו את השפעתן על סוג שלישי של ישויות אנוש , העולם המשותפת כמקום משכנן-סובסטנציית

.מרס-אנשי, ידי התמזגות-שגם הופיעו על
36
 

של השמש עצמה אנוש אשר ראו את נוכחותה של הישות הנעלה אותן ישויות את , מצד שני

למותר , רק בדורות –עילאי ' אני'כ בתוכןהישות שחיה . שמש-אנשיאפשר לכנות , החיים שלהן-בגוף

אדם רכשו הכרה -כאשר בני, היא הישות שלה ניתנו שמות שונים –לא באינדיבידואלים בודדים , לציין

אדם מהתקופה הנוכחית הוא האחד שבו מתגלה הקשר של הכריסטוס -עבור בני. מודעת על ישות זו

הייתה , עילאי ישות שעם המלווים שלה' אני'כ הופיעהבהם . סטורן-אנשיביכולתנו להבחין גם ב .לקוסמוס

ן היו סוג של ישויות סטור-אנשי. העולם המשותפת עוד לפני היפרדות השמש-צריכה לעזוב את סובסטנציית

 .היה חלק שנשאר מחוץ להשפעה הלוציפרית, החיים אלא גם בגוף הפיסי-לא רק בגוף, אנושיות שבהן

החיים היה מוגן מעט מדי ולא היה -גוף, ל ישויות אנושקרה שבסוגים הנחותים יותר ש, אבל עתה

היו יכולות ישויות אנוש אלה . תהלוציפריהמהות של  השפעותיהיכול לעמוד במידה מספקת אל מול 

כך שהן עוררו , שהיה בתוכן' אני'את הכוח השרירותי של ניצוץ האש של ה להרחיב למרחק כה גדול

. דבר זה הוביל לאסון עצום על האדמה, בסופו של דבר. ופי הרסניבסביבתן פעילויות אש אדירות בעלות א

אש אלה ועמו הושמדו גם הישויות האנושיות שנפלו קרבן -נהרס בסערות, ה המאוכלסתחלק גדול מהאדמ

היו יכולות להציל את עצמן במציאת מחסה באזור , שלא נחשפו באופן יחסי לטעויות, מעטותרק . לטעות

אזור אחד במיוחד התאים להיות . האדם-ל בניהיה מוגן עד כה מההשפעה המזיקה ש מסוים של האדמה אשר

ידי -הוא היה ממוקם באותו חלק של פני האדמה אשר מכוסה כיום על. משכן עבור האנושות החדשה-מקום

חלקים אחרים אוכלסו . נדד לשם, החלק של המין האנושי שנשאר טהור ביותר מטעות. האוקיינוס האטלנטי
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כל הגופים השמימיים של מערכת זו התהוו . ש שלנוהלכת במערכת השמ-סוג זה של ידיעה שופך אור על הגורמים היסודיים והמקורות של כוכבי 
 .איננו יכולים לציין כאן את כל הפרטים של חלוקות קוסמיות אלה, כמובן. פי רמות הבשלות השונות של הרוחות המאכלסות אותם-על
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אפשר , אפריקה ואמריקה של ימנו, את היבשה שהייתה קיימת אז בין אירופה. ידי שורדים תועים-רק על

.אטלנטיס, לכנות במדע הרוח
37
 

, שמש, האנושות לאנשי סטורן תהיה זה במהלך האבולוציה באזור של אטלנטיס שהתרחשה חלוק

ה למצבי ערות ושינה גרמה עתה גם החלוק. צצו רק הנטיות הראשונות בכיוון זה, כן-לפני. יופיטר ומרס

הגוף האסטרלי והאגו , במהלך הלילה. לתוצאות חשובות אחרות אשר באו לידי ביטוי באנושות האטלנטית

החיים -באמצעות החלק של גוף. ומרחיקים עד אל רוחות האישיות, ל האדם שהו בתחום הישויות שמעליוש

ואת רוחות האש ( מלאכים)החיים -וש את בניהוא היה יכול לח, שלו שלא היה מאוחד עם הגוף הפיסי

, ברם. החיים-במהלך השינה הוא היה יכול להישאר מאוחד עם חלק זה של גוף, כי(. מלאכים-ארכי)

עם , אבל. בגלל ההשפעה הלוציפרית ישירותוזה היה , תפיסתו את רוחות האישיות נשארה מעורפלת

אלה היו ישויות שבהישארן . ת לעין האדם במצב זהישויות נוספות הפכו נראו, מלאכים-המלאכים והארכי

היה עליהן , בהכרח; הקיום אדמה-לא היו יכולות להיכנס כלל אל תוך הוויית, מאחור על השמש או הירח

, האדם משך אותן אל תוך תחום נפשו שלו, תחת ההשפעה הלוציפרית, ברם. להישאר בעולם הנפש והרוח

. גבוהה ביותרשהשפעתן עליו הייתה מפתה ברמה הבמגע עם ישויות הוא בא , כך. בהיותה נפרדת מהפיסי

במיוחד הדחף להשתמש לרעה בכוחות הצמיחה , הן הכפילו בנפשו את הדחפים שהובילוהו בדרך רעה

 .החיים-הודות להפרדה החלקית של הגוף הפיסי מגוף, שעמדו עתה לרשות האדם, וההתרבות

להימנע , מידה רבהב, האטלנטית שהתאפשר להןמהתקופה היו ישויות אנוש בודדות , עתה

והפכה ממעצור באבולוציית האדם ההשפעה הלוציפרית השתנתה , דרכן. עולם החושיםמהסתבכות ב

בעזרתו התאפשר להן לגלות ידיעה על הדברים של האדמה , כי. אמצעי למען התקדמות גבוהה יותרל

לק טעויות מהחיים המנטליים שלהן ולהוציא הן שאפו לס ובעשותן זאת, ותר מאשר היה אפשרימוקדם י

הן שמרו על עצמן מהדחפים . את הכוונות המקוריות של הישויות הרוחיות, מתוך תופעות העולם, אורל

, הן הפכו פחות ופחות מועדות לטעות, כך. עולם החושיםוהתשוקות של הגוף האסטרלי המכוונים רק אל 

החיים שהיה -ותם הייתה להן תפיסה רק באותו חלק של גוףוהן הובאו בדרך זו אל מצבי תודעה שבאמצע

. המצב היה כאילו כוח התפיסה של הגוף הפיסי חוסל והגוף עצמו מת, בזמנים אלה. מופרד מהגוף הפיסי

ישויות אנוש אלה היו לגמרי מאוחדות עם ממלכת רוחות הצורה והיו יכולות , החיים-באמצעות גוף, אבל

ידי הישות הנשגבה שהובילה במנהיגותה את היפרדות השמש -והונחו על ללמוד מהן כיצד הן הובלו

, אך. אדם אלה היו מתקדשים-בני. הכריסטוסהאדם את -הבנת בניהתגלתה לאחר מכן ודרכה , והאדמה
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שם היא מכונה . ימהנדונה מהיבט מסוים בספרות המתא, קדמה לתקופה האטלנטיתר שא, המתוארת לעילהאבולוציה האנושית  תקופת 
התקופה אפשר לכנות , לא פיתחו את השפעותיהם החזקות ביותרעדיין ירח -בעוד שאת התקופה שבה כוחות, של האדמה התקופה הלמורית

התקופה , כית"במסורת התנ. אשר חופפת לתקופה המוקדמת ביותר של אבולוציית האדמה, לתקופה זו קדמה תקופה אחרת. ההיפרבורית
 .עדן-גירוש מגןכ – עולם החושיםהסתבכות האדם ב –והירידה אל האדמה , ןעד-תקופת גןמתוארת כ, סת הישויות הלוציפריותשקדמה לכני
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אפילו , ירח-של ישויות אל תוך תחומן, כפי שראינו, נכנסה עתההיות שהאינדיבידואליות האנושית 

ישות זו הייתה יכולה להתגלות . השמש-לבוא במגע ישיר עם ישות, ככלל, םהמתקדשים לא היו יכולי

אלא את , עצמה השמש-הם ראו לא את ישות, כך. ירח-דרך ישויות, בפניהם רק כהשתקפות כביכול

לו הם היו יכולים למסור , מתקדשים אלה הפכו למנהיגים של יתר המין האנושי. השתקפות הקרינה שלה

. לימדו אותם את הנתיבים להשגת המצב המוביל להתקדשות, הם אימנו תלמידים .את הסודות שהם ראו

ידי אלה שהשתייכו -השגה רק על-הייתה ברת הידיעה של מה שהתגלה קודם דרך הכריסטוס

, לכך ושהוביל ואת הכוונותאלה טיפחו את הידיעה הסודית שלהם . שמש במובן שתואר לעיל-לאנושות

.השמש-אורקלאו  הכריסטוס-אורקלאן במקדש מיוחד שאותו נכנה כ
38
 

ידיעה . בחשבוןנלקח אלא אם כן הדבר הבא , מה שנאמר כאן ביחס לכריסטוס יובן שלא כהלכה

 אדם מעידנים קדומים-אותם בני, פני האדמה מאורע שעליו-צריכה לזהות בהופעת הכריסטוס עלחושית -על

. כולים להצביע כעל מאורע שיתרחש בעתידהיו י, שידעו את המשמעות והתכלית של אבולוציית האדמה

ידי המאורע שהם -תהיה זו טעות להניח שבאותם מתקדשים היה קשר אל הכריסטוס שהתאפשר אך ורק על

השמש נגעה -מי שעוצמת ישות: "באופן נבואי ולמסור לתלמידיהם במידה זו הם היו יכולים להבין. ניבאו

 ."ואה את הכריסטוס מתקרב אל האדמהר, בו

שהמתקדשים שלהם הגיעו , מרס ויופיטר, סטורן-אנשיידי -לחיים עלניעורו רקלים אחרים או

, כך. החיים שלהם-בגוף –עילאי ' אני'כ –בראייתם רק עד לאותן ישויות שהיו יכולות להתגלות בפניהם 

ות עבור ישוי, היו אחרות, מלבד שיטות התקדשות אלה. יופיטר ומרס, הופיעו חסידי החכמה של סטורן

החיים שלהן לא היה מסוגל להיפרד מהגוף הפיסי -כך שגוף, הלוציפריאנוש שקלטו לתוכן הרבה מהטבע 

חלק גדול יותר של הגוף האתרי הוחזק בגוף ; במידה כה ניכרת כמו שהיה המקרה עם האנושות של השמש

זה לא היו ישויות אנוש מסוג . עם האנושות של השמש לעומת המקרהידי הגוף האסטרלי -הפיסי על

הגוף . לחדור את ההתגלות הנבואית של הכריסטוס, גם במצבי התודעה המתקדמים יותר שלהן, מסוגלות

היה צריך לעבור התנסויות קשות , בהיותו נתון יותר להשפעתו של העיקרון הלוציפרי, האסטרלי שלהן

א את ההתגלות של ל, מגוף פחות מאחרות-במצב חופשי, לפני שהן היו יכולות לקלוט, יותר כהכנה

עזבו את האדמה הן שאף על פי , היו ישויות, כי; אלא את זו של ישויות נשגבות אחרות, הכריסטוס עצמו

, באופן רציף, לא היו ברמה גבוהה מספיק כדי להיות מסוגלות לקחת חלקש, בתקופת היפרדות השמש

משכן -בלקחן עמן מקום, הן יצאו שוב מהשמש, לאחר היפרדות השמש והאדמה. באבולוציה של השמש

העילאי עבור המתקדשים שתוארו לעיל ' אני'המנהיג שלהן היה הישות שהפכה עתה ל. ונוס –נפרד אחר 
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 Oraculum , שבו נקלטות כוונות הישויות הרוחיות אתרמשמעו. 
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כך . בהקשר עם סוג נוסף של ישות אנושיתעם הרוח המנהיגה של מרקורי דבר דומה קרה . וחסידיהם

 .האורקלים של ונוס ושל מרקורישם הופיעו 

הן היו . סף של ישויות אנוש אשר ספגו את רוב רובה של ההשפעה הלוציפריתהיה סוג נו, מאלהחוץ 

הורחקה מוקדם יותר מכולן מהאבולוציה של , שיחד עם שותפותיה, יכולות להרחיק רק עד לישות הרוחית

חיה עד עצם היום הזה בספירה היא אלא , לכת מיוחד במרחבים הקוסמיים-לישות זו לא היה כוכב. השמש

את הישויות האנושיות . עמה היא התאחדה מחדש לאחר חזרתה מהשמש, האדמה עצמה המקיפה של

ראייתן הייתה מכוונת . חסידי האורקל של וולקןאפשר לכנות , העילאי שלהן' אני'שבפניהן היא התגלתה כ

למה שעלה מאוחר הן הניחו את היסוד הראשון . יותר מאשר זו של המתקדשים האחרים אל תופעות האדמה

ייסדו את המדע של דברים המתקדשים של מרקורי , לעומת זאת. מנויות ומדעיםהאדם כא-ר בקרב בנייות

, המתקדשים של וולקן. המתקדשים של ונוס עשו את אותו דבר, וברמה גבוהה עוד יותר; יותר חושיים-על

לו את הסודות האחרונים קיב. יופיטר ומרס בדרך הבאה, מהמתקדשים של סטורןונוס היו שונים -מרקורי ו

יותר בצורה של  העייד קלטובעוד שהראשונים כבר , יותר במצב מוגמר, שלהם יותר כהתגלות מלמעלה

יחד עם ההתגלות ; המתקדשים של הכריסטוס עמדו בין שתי הקבוצות. מחשבות ואידיאות שהיו שלהם

המתקדשים . נושייםהם בצורה של מושגים איסודותהכושר לעטוף את  הם קיבלו באותו זמן את, הישירה

, המתקדשים של הכריסטוס; יופיטר ומרס היו צריכים להתבטא יותר באמצעות תמונות סמליות, של סטורן

 .מחשבה-אידיאות ותמונותשל וולקן היו יכולים להעביר את המסרים שלהם יותר בצורה -מרקורי ו, ונוס

אבל יתר המין האנושי קיבל , םהגיע אליה דרך מתקדשי, כל מה שנמסר לאנושות האטלנטית בדרך זו

בה במידה שהישויות הקוסמיות הגדולות הפכו לטוב , כשרים מיוחדים דרך פעילותו של העיקרון הלוציפרי

אדם דרך התמצקותו ה לאהדיבור הגיע . אחד הכשרים האלה הוא הדיבור. את מה שאחרת היה מזיק למדי

בזמנים שבאו לאחר . ים שלו מהגוף הפיסיהחי-לכדי חומריות פיסית ודרך ההיפרדות של חלק מגוף

אך . חש עצמו בהתחלה מאוחד עם אבותיו הקדמונים הפיסיים דרך האגו הקבוצתיהוא , היפרדות הירח

, כך. הלכה ואבדה בהדרגה, הקדמונים יהםאבותבאחדה צאצאים עם , דעה משותפת זותו, לאורך הדורות

לא עוד עד לאבות , רחוקים-גיע עד לאבות הלאה' הזיכרון הפנימי, 'עם הצאצאים המאוחרים יותר

שהזיכרון של אב זה או , עולם הרוחהאדם באו במגע עם -כאשר בני, רק במצבים הדומים לשינה. הקדמונים

עליו האמין שהוא הופיע מחדש , אדם היה חש עצמו אחד עם אב כזה ,לעתים קרובות, אז. אחר היה עולה

במיוחד בתקופה האחרונה של  שהופיע, ונשנית-חוזרתל התגשמות זה היה רעיון שגוי ש, למעשה. בתוכו

הספר של -אפשר היה למצוא רק בבתיונשנית -חוזרתאת התורה האמיתית על התגשמות . אטלנטיס

מגוף -המתקדשים היו מסוגלים לראות כיצד הנפש האנושית עוברת במצב חופשי, כי. המתקדשים

 .סור את האמת לתלמידיהםרק הם היו יכולים למ. מהתגשמות להתגשמות
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הצורה והדמות הפיסיות של האדם היו עדיין שונות מאוד , בעבר הרחוק מאוד שעליו אנו מדברים כאן

הישות האנושית הייתה מורכבת מחומריות . הן עדיין היו במידה רבה ביטוין של תכונות נפש. מאלו בימינו

, הם היו גמישים, כן שאיבריו קשיחים כיוםהי. מעודנת ורכה יותר ממה שהיא הפכה להיות מאוחר יותר

לאדם . מלא הבעה, נייד, גוף עדין-היה בעל מבנה, אדם שהיה מלא יותר בנפש וברוח. רכים ונוחים לעיצוב

שיפור . כך-לא גמישה כל, חסרת תנועה, שהיה מפותח פחות מבחינה רוחית הייתה צורה גופנית גסה יותר

פיגור של נפש הסבוכה . אדם כזה היה נשאר נמוך קומה; יחד בחיי הנפש נטה לחבר את איברי האדם

הגוף התעצב , וכאשר האדם היה עדיין בתקופת צמיחת. בא לידי ביטוי בממדים גופניים ענקיים, בחושניות

. לאידיאות בימינו – אכן דמיונית למדי, נפלאהלהיראות  מוכרחהוזה במידה ה –פי מה שהתפתח בנפש -על

הביאו עמם הרחבה מפלצתית של החומרי , יצרים או של תשוקותאוות או של של תמעשים נתעבים 

 .העיבוי וההתמצקות של האדם האטלנטי, הצורה האנושית הנוכחית הופיעה מעצם ההצטמצמות. שבאדם

אבל המאורעות , של ישותו הפנימית, האדם הציג תמונה מהימנה של נפשו, לפני תקופת אטלנטיס

לוציה של אטלנטיס כללו את הגורמים הפנימיים שהובילו אל הישות האנושית והתהליכים שהתרחשו באבו

התלויה מעט באופן יחסי בתכונות , מוצקה ומבוססתהייתה שבצורתה וקומתה , אטלנטית-של התקופה האחר

.הנפש שלה
39

את החוקים שבתקופה הנוכחית מונחים ביסוד העיצוב וההתגבשות של צורות , כמובן 

 .חקות יותר של העברולהחיל על התקופות המר אפשרי-תיבל, בממלכות הטבע

. אסון גדול החל להכריע בהדרגה את המין האנושי, לקראת אמצע התקופה האטלנטית של האבולוציה

ידי הכנה -על, להיות מוגנים בקפדנות מאותן ישויות אנוש שלא טיהרו יםמוכרחהיו סודות המתקדשים 

על  –אילו ישויות כאלה היו רוכשות תובנה על ידע הנסתר , כי. את גופן האסטרלי מטעויות, מתאימה

הן היו עשויות לגייס את החוקים האלה  –החוקים שבאמצעותם הישויות העילאיות כיוונו את כוחות הטבע 

אדם נכנסו אל -בני, כפי שראינו, הסכנה הייתה גדולה יותר כי. שלהןוהצרכים המוטעים לשירות התאוות 

ויות רוחיות נחותות שלא היו יכולות לקחת חלק באבולוציה הסדירה של האדמה ולכן תוך הממלכה של יש

בהחדירן בהם התעניינויות שפעלו נגד הרווחה , האדם-השפיעו ללא הרף על בניישויות אלה . הן פעלו נגדה

האדם באותה תקופה היה עדיין הכושר להעמיד לרשות עצמם את -לבני, אז. האמיתית של המין האנושי

 .החיים והאדם-יוחות הצמיחה וההתרבות של טבע בעלכ

אלא חלק מהמתקדשים גם נכנע לפיתויים של , אדם-לא רק שזה לא היה המסלול הרגיל של בני

לשירות חושיים שהוזכרו לעיל -ואפילו הרחיק לכת עד כדי שימוש בכוחות העל, הישויות הרוחיות הנחותות

הם כינסו סביבם שותפים שלא היו מתקדשים ויישמו את , ם כךלש .שהיה מנוגד לאבולוציית המין האנושי

                                                      
39

 .האדם-החיים הפכה דחוסה בצורותיה בעידנים קדומים יותר מאשר ממלכת בני-ממלכת בעלי 
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נבעה ונפוצה שחיתות , כתוצאה מכך. בהחלט נחותותחושית של הטבע עבור תכליות -סודות הפעילות העל

 . הרוע תפס ממדים גדולים יותר ויותר. של האנושות

בהם שימוש באופן  בהיותם מנותקים מהקרקע שממנה צמחו ונעשה, כוחות הצמיחה וההתרבות, עתה

כוחות טבע עצומים , כך. ניצבים בקשר מסתורי אל כוחות מסוימים הפועלים באוויר ובמים, עצמאי

שהובילו בסופו של דבר להרס ההדרגתי של השטח כולו של , האדם-ידי מעשי בני-ומאיימים שוחררו על

נאלץ  –ק שלא הושמד בסערות כלומר החל –האנושות האטלנטית . ידי אסונות של אוויר ומים-אטלנטיס על

אסיה ואפריקה מצד אחד , אירופה. כל פני שטח האדמה השתנו, כתוצאה מהסערות הגדולות. לנדוד

 .אדם רבים מאוד נדדו אל היבשות האלה-בני. החלו לקבל בהדרגה את צורתם הנוכחית, ואמריקה מצד שני

אסיה ואפריקה הפכו , אירופה. טיסהם אלה שנדדו מזרחה מאטלנעבורנו החשובים ביותר , בתקופתנו

אדם מסוגים שונים הקימו את בתיהם ביבשות -בני. ידי צאצאים של אנשי אטלנטיס-בהדרגה מיושבות על

ועמם  .שונות של הסתאבותרבות ווכן ברמות  –התפתחות ברמות רבות ושונות של  שהיואדם -בני, אלה

שונים המתקדשים ייסדו מקומות קדושים שבהם באזורים . שומרי הסודות של האורקלים, באו המתקדשים

. המזיק ביותר היה הבגידה בסודות וולקן. רע אוטופחו במובן טוב , ונוס וכן הלאה, הפולחנים של יופיטר

המין , ידי בגידה זו-על. לבם בדברים של האדמה-החסידים של מיסטריות וולקן מיקדו את תשומת, כי

שלהן נטו לדחות כל מה  האבולוציה הקודמתמת הרוחיות שכתוצאה האנושי הובא אל מצב של תלות בישויו

, פיה-והן פעלו על זו הייתה הנטייה שהן פיתחו. השמשהתפתח דרך היפרדות האדמה מו עולם הרוחשבא מ

שמאחוריהם רשמים  –חושים בעולם הפיסי -בדיוק באותו יסוד שעלה באדם בה במידה שהיו לו רשמי

והתוצאה  רבים מהתושבים האנושיים של האדמהויות אלה השפיעו רבות על יש, עתה. נסתרהרוחי נשאר 

 .המיידית הייתה שזה שלל מהאדם כל רגש כלפי דברים רוחיים

פי -נקבעו במידה רבה על, הצורה והגמישות של הגוף הפיסי של האדם ,הגודל, באותם זמנים

חושיים -היכן שכוחות על. גזע האנושיתוצאות הבגידה הופיעו בשינויים מסוג זה ב, לפיכך. נפש-תכונות

כלומר היכן שההסתאבות הרווחת קיבלה צורה מיוחדת זו  –תאוות ותשוקות נחותים , הוצבו לשירות יצרים

הן לא היו יכולות לשרוד מעבר , ברם. הופיעו דמויות אנושיות שהיו מפלצתיות ומעוותות בגודלן ובצורתן –

אטלנטית התפתחה מהאבות הקדמונים -האנושות האחר, פיסיתמבחינה . הן נכחדו; לתקופה האטלנטית

הנפש שצמחו להיות -האטלנטיים שדמותם הגופנית הייתה כבר מוצקה מספיק כדי לא לפנות דרך לכוחות

הייתה תקופה באבולוציה האטלנטית כאשר החוקים ששלטו על האדמה . כך לטבעם האמיתי-מנוגדים כל

. ות האנושית דווקא בפני אותם תנאים שבהם היה עליה להפוך מוצקהומסביב לה היו כאלה שחשפו את הדמ

אבל , למדי צורות גזע אנושיות שהתמצקו לפני תקופה זו היו יכולות להמשיך ולהתרבות במשך זמן ארוך

. שהדבר גרם להיכחדותם של גזעים אלה, כך-בהדרגה הנפשות שהתגשמו בהן מצאו עצמן מוגבלות כל

חלקן נשאר , אכן; אטלנטיים-לשמור על עצמן עד לזמנים האחרהיו מסוגלות צורות רבות מה, כן-פי-על-אף
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הצורות , לעומת זאת. במשך פרק זמן ארוך מאוד, מה-כאשר הן שרדו בתנאים שונים במידת, נייד מספיק

הפכו לגופים עבור אותן נפשות שנפגעו , מעבר לתקופה שהוזכרה לעיל האנושיות ששמרו על גמישותן

 .צורות אלה נועדו להיכחד מוקדם. במידה רבה מההשפעה המזיקה של הבגידהובמיוחד 

שיורגשו בתחום פעלו כך , מאז אמצע התקופה האטלנטית, ישויות אחרות, כתוצאה מהתפתחויות אלה

האדם להיכנס אל תוך עולם החושים הפיסיים באופן נאלץ שהודות להשפעתה , האבולוציה האנושית

רפאים ואשליות -רוחות, הזיותהופיעו בפניו , במקום הצורה האמיתית של עולם זהעד כדי כך ש. רוחי-לא

שאת , להשפעה הלוציפרית אלא גם להשפעתן של ישויות אחרות רקהאדם היה חשוף לא , כך. מכל הסוגים

קיבל מאוחר יותר בתרבות הפרסית פי השם ש-על, את המנהיג שלהן אפשר לכנות. קיומן כבר הזכרנו

.הרימןא, הקדומה
40
להופיע האדם בא לאחר מותו במחיצתם של כוחות אשר גרמו לו , כתוצאה מהשפעה זו 

ההסתכלות החופשית . אפילו שם כישות שנטייתה כולה הייתה כלפי הדברים של האדמה וחיי החושים

היה עליו לחוש עצמו באחיזתו של . ממנו יותר ויותר הנשלל – עולם הרוחוהפתוחה בכל מה שהתרחש ב

 .נשלל ממנו עולם הרוחימן ובמידה מסוימת לחוש שהאיחוד עם אהר

מקדש זה שימר את , בתוך השקיעה הכללית. מקדש של אורקל אחד היה בעל חשיבות מיוחדת

הוא השתייך לאורקלים של הכריסטוס ובהתאם לכך היה מסוגל . הפולחן העתיק בצורה טהורה ביותר

בהתגלות הרוח הנעלה , כי. את סודות האורקלים האחרים אלא גם, לשמר לא רק את סוד הכריסטוס עצמו

באורקל השמש היה ידוע הסוד של יצירת . התגלויופיטר וכן הלאה , גם המנהיגים של סטורן, של השמש

, מתקדשים הטובים ביותר של יופיטראלה שהיו ברשותם של הכמו , בישות אנושית זו או אחרת, חיים-גופי

המתקדשים של אורקל , אך עליהם לא נוכל לפרט כאן, ים שהיו ברשותםעם האמצע. מרקורי וכן הלאה

ואז יוטבע , החיים הטובים ביותר של המתקדשים הוותיקים יישמר-השמש גרמו לכך שהחותם של גופי

וולקן יכלו לעשות את -מרקורי ו, המתקדשים של ונוס. בישויות אנושיות נבחרות בתקופה מאוחרת יותר

 .אסטרלייםאותו הדבר עם גופים 

, להם היה יכול, ראה עצמו מבודד עם שותפים ספורים הכריסטוס-הגיע זמן שבו המנהיג של מתקדשי

, הודות לכישרונם הטבעי, אדם שבתוכם-הם היו בני, כי. למסור את סודות העולם, במידה מצומצמת מאוד

דם אלה היו בסך הכול א-בני, באותו עידן. החיים-הייתה ההפרדה הקטנה ביותר בין הגוף הפיסי וגוף

התנסויות היו להם פחות ופחות . זמנים שך ההתקדמות של המין האנושי באותםהמלהמתאימים ביותר 

הייתה חסרה להם גם ההבנה של כל מה . התקרב אליהם יותר ויותר עולם הרוח. מודעות בתחום השינה

, אדם אלה-בני. החיים שלו-בגוף אלא רק, כאשר האדם לא היה בגופו הפיסי, שהתגלה בזמנים קדומים יותר

היו המתקדמים ביותר ביחס לאיחוד מחדש עם הגוף הפיסי , בקרבתם הסמוכה אל מנהיג אורקל הכריסטוס

                                                      
40

 .מתייחס אל אותה ישות מפיסטופלס 



 

535 

במין האנושי איחוד זה מחדש תפס בהדרגה מקום . החיים שנפרד ממנו קודם-של אותו חלק של גוף

הגוף הפיסי . י והאדמה באופן כללימשכנם האטלנט-מקוםכתוצאה מהטרנספורמציה שעברו , ככוליות

משמעות הדבר הייתה שכוחות הזיכרון שהיו . החיים של האדם נטו יותר ויותר לחפיפה ביניהם-וגוף

החיים שהתאחד עתה עם הגוף -החלק של גוף. ואז החלו חיי החשיבה, הלכו ואבדו, מוגבלים קודם-בלתי

' אני'סוף לחוש באמת את ה-סוף האדם החל, ועתה. עיקרי של החשיבההפך את המוח הפיסי לכלי ה, הפיסי

זה קרה עם חלק , בהתחלה. העצמית-התודעה סוף להתעורר שם-החלה סוף, עתה; שלו בתוך הגוף הפיסי

שהיו , ההמונים של המין האנושי. היו השותפים של מנהיג אורקל השמש בו, קטן בלבד של המין האנושי

הייתה , לכן. בדרגות שונות שרידים של מצבי התודעה הקדומים שימרו, אסיה ואפריקה, מפוזרים באירופה

 .חושי-להם התנסות ישירה של העולם העל

האדם -בעוד שמכל בני, אדם בעלי אינטלקט מפותח מאוד-היו בניהכריסטוס -השותפים של מתקדש

מערב הכריסטוס נדד עמם מ-מתקדש. חושי-הייתה להם התנסות מועטה ביותר בתחום העל, באותה תקופה

אדם שהיו -הוא רצה להגן עליהם ולהרחיקם ככל שרק ניתן ממגע עם בני. לאזור של מרכז אסיה, למזרח

פי הדברים הנסתרים שעבורו היו פתוחים -הוא חינך אותם על. מפותחים פחות מהם באבולוציה של התודעה

אדם אשר קלטו אל תוך -הוא אימן קבוצה של בני, כך. והוא פעל בדרך זו במיוחד על צאצאיהם, וגלויים

מתוך קבוצה זו הוא בחר את . הכריסטוס-שתאמו לסודות של התקדשותלבם את האימפולסים הפנימיים 

חיים וגופים אסטרליים התואמים לחותמים של -השבעה הטובים ביותר העשויים להיות מסוגלים לקלוט גופי

יורש לכל אחד ממתקדשי הוא אימן , ובדרך ז. החיים של שבעת המתקדשים האטלנטיים הטובים ביותר-גופי

, ה שהתיישבושבעה מתקדשים אלה הפכו למורים ולמנחים של אל. יופיטר וכן הלאה, סטורן, כריסטוס

היות שהיו חדורים בהעתקים של . במיוחד בהודו הקדומה, בדרום אסיה, בתקופה לאחר אטלנטיס

כלומר הידיעה  –לה בגופיהם האסטרליים מה שהיה למורים גדולים א, החיים של אבותיהם הרוחיים-גופי

כדי . החיים שלהם-למה שהתגלה להם דרך גופי לא התקרב –שהם הטמיעו בעצמם והפכו לשלהם וההבנה 

מהם , דיברו שם, אז. היה עליהם להשתיק את כושר ההכרה שלהם, אליהם תדברנהשהתגלויות אלה 

מלבד הזמנים שבהם ישויות כבירות אלה . יםהרוחי יהםאבותדיברו גם עבור הישויות הנעלות ש, ודרכם

 .החדורים רק בתרבות האינטלקט והלב שהם רכשו לעצמם, אדם פשוטים וצנועים-הם היו בני, דיברו דרכם

הנפש האטלנטי -אדם אשר שימר ברמה ניכרת זיכרון חי של מצב-בהודו חי באותו זמן סוג של בני

רבים מהם נשאר גם דחף חזק של לב ותודעה כלפי אצל . עולם הרוחשאפשר התנסות מודעת ב, הקדום

החלק העיקרי של סוג זה של , חכמה-מלאתידי הנחיית גורל -על. חושי-התנסויות כאלה בעולם העל

הצטרפו אליהם , לאחר מכן. פילס את דרכו אל דרום אסיה, שהיו ממיטב האוכלוסייה האטלנטית, אדם-בני

את שבעת עבורו כריסטוס מינה -מתקדשה הרכב האנושות שכזה הי. שונותאחרים שנדדו לשם בתקופות 

לרבים . אלה מסרו את חכמתם ואת צוויהם לעם הודי קדום זה. תלמידיו הגדולים להיות מורים שלהם
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, הכנה מועטה בלבד כדי לעורר בהם את הכשרים שטרם נעלמוהייתה נחוצה מההודים הקדומים האלה 

נפש -הכמיהה אל אותו עולם הייתה הלך ,עבור ההודי, אכן. חעולם הרושהיו יכולים להוביל לראייה ב

ם הועבר ממנו אל דהא. אותו עולםהקדמוני של המין האנושי היה בהוא חש כי מעונו . קיים לעד, יסודי

את העולם הוא חש , אבל; חושית חיצונית ואינטלקט הקשור עמה-עולם זה היכול להעניק לו התרשמות

והוא  –מאיה , אשליה – כסברה מוטעית של התרשמות האדם עולם החושיםת חושי כעולם האמיתי וא-העל

הוא לא היה יכול לעורר בתוכו  .לרכוש תובנה על העולם האמיתי, רשותושעמדו ל םאמצעיהבכל  ,שאף

מופיע בתור צעיף עבור העולם הוא או רק במידה בה  –עניין כלשהו בעולם האשלייתי של החושים 

 .חושי-העל

כל מה שהיה יכול . היה עצום, אדם כאלה-בני אליכול לנבוע משבעת המורים הגדולים  הכוח שהיה

הם היו מסוגלים , בהיות המורים מחוננים. להתגלות דרכם נכנס באופן עמוק וחי אל תוך הנפש ההודית

ם על תלמידיה, עם כוחות רוחיים נעלים, החיים והגופים האסטרליים שהונחלו להם-באמצעות גופי, לפעול

כך הופיעה תרבות החדורה . כאילו כבמעשה קסם מאדם לאדםהם פעלו ; הם לא באמת לימדו. באופן מאגי

לא את , משחזר( Vedasהֶוודֹות )מה שכתוב בספרי החכמה של ההודים . חושית-ולפנים בחכמה על לפני

לים באותם ידי המורים הגדו-בהיותן שמורות ומטופחות על –הקמאית  החכמה הנעלות בצורתן-תורות

יכולה לגלות , בהסתכלה לאחור, רק עינו של הרואה הרוחי. אלא רק הד עמום שלהן –זמנים קדומים 

המתגלה במיוחד בחכמה קמאית זו היא ההדהוד תכונה אחת . כתובה-לא, חכמה טהורה, מאחורי הכתוב

רים הגדולים כל אחד מהמו. ההרמוני המשותף של החכמות השונות של האורקלים מהתקופה האטלנטית

וההיבטים השונים של החכמה הפיקו יחד הרמוניה , את החכמה של אחד מהאורקלים האלה לגלותהיה יכול 

המורה שהיה , נכון. הכריסטוס הנבואית-התקדשות ם ניצבה החכמה היסודית שלכי מאחוריה, מושלמת

. ה מסוגל לגלותהכריסטוס עצמו הי-שמתקדשמה לא פרסם את , הכריסטוס-היורש הרוחי של מתקדש

של כלשהו חבר כול להעביר את תפקידו הרם להוא לא היה י, בהתחלה. האחרון נשאר ברקע האבולוציה

: נבדל ממנו בהיבט הבא, ההודיםהכריסטוס שהיה עם שבעת המורים -מתקדש. אטלנטי-המין האנושי האחר

; לאידיאות ומושגים אנושיים ,להטמיע לגמרי את מיסטריית הכריסטוס שראה, כידוע לנו, היה מסוגל הוא

כאשר , השתקפות של מיסטריה זו בסימנים ובסמליםכריסטוס הודי היה יכול להציג רק -בעוד שמתקדש

איחוד שבעת מ, כן-פי-על-אף. הבנתהשם ספיק למסוגל לרכוש בכוחות עצמו לא הכוח ההמשגה שהיה 

ק חלקים בודדים שלו היו יכולים שר, חושי-העולם העל ידיעת, חכמה נעלה-הופיעה בתמונת, המורים

, אדם למדו-בני; הכוחות המנחים של העולם הקוסמי העצום התגלו. להתגלות באורקל האטלנטי הקדום

המוכתר מעל לרוחות שהתגלו דרך שבעת , הנסתר, השמש הגדול האחד-על רוח, כביכול בצלילים שנלחשו

 .המורים
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כלל על משמעות -חופף למה שחושבים בדרךאינו ' הקדומה-הודו'מה שיש להבין כאן מהמונח 

, האדם המוכרים עתה כהודים-בני. לא קיימים שום רישומים תיעודיים, על התקופה שאנו מדברים. המילים

עלינו לזהות תקופה , לכן .משתייכים לשלב באבולוציה ההיסטורית שהתפתח זמן רב לאחר מכן

נוצרה , אחריה. הייתה דומיננטית, כאן כהודית שבה התרבות המתוארת, אטלנטית ראשונה של האדמה-אחר

עוד מאוחר . הפכה דומיננטית, קדומה-שבה התרבות שתכונה בהמשך פרסית, אטלנטית שנייה-תקופה אחר

התרבות -במהלך ההתפתחות של תקופות. שתתואר בדפים הבאים, כלדית-התפתחה התרבות המצרית, יותר

ועל , ומה עברה דרך תקופה שנייה ושלישית משלההקד-הודו, אטלנטיות השנייה והשלישית-האחר

 .אל לנו לבלבל אותה עם התיאור הנמסר כאן, לכן. 'הקדומה-הודו'-כלל כ-השלישית מדברים בדרך

. האדם לכיתות-הקדומה היה הדבר שהוביל לאחר מכן לחלוקת בני-מאפיין נוסף של התרבות ההודית

 – אדם-שתייכו לסוגים השונים של בנינטיים אשר האדם אטל-הקדומה היו צאצאים של בני-תושבי הודו

הבהירו להם שנפש לא הוצבה , חושיות שהם קיבלו-התורות העל. יופיטר וכן הלאה-אנשי, סטורן-אנשי

 .אלא זו הייתה קביעתה שלה, במקרה בכיתה זו או אחרת

שתואר בה במידה שאצל רבים מהם מה , הקדומה לא היה קשה לקבל תורה זו-האדם מהודו-לבני

זיכרונות כאלה גם נוטים בקלות רבה , ברם. אבותיהם היה יכול להתעורר לחיים-של אבות זיכרון פנימיכ

היה זה דרך המתקדשים לבדם כפי שבעידן האטלנטי . ונשנית-על התגשמות חוזרתלהוביל לאידיאה שגויה 

הקדומה -בהודו, ו אופןבאות, כך, ונשנית-אידיאה האמיתית של התגשמות חוזרתאפשר היה להשיג את הש

ולא ניתן להכחיש שהאידיאה השגויה . עם המורים הגדוליםהשגה רק דרך קשר ישיר -היא הייתה ברת

 משקיעתכתוצאה , אסיה ואפריקה, הפכה נפוצה מאוד בקרב העמים שהיו מפוזרים ברחבי אירופה

אדם -סוד הזה גם לבנימסרו את ה ,במהלך ההתפתחות האטלנטיתהמתקדשים שהלכו בדרך רעה . אטלנטיס

אדם נטו במידה גוברת והולכת לבלבל את האידיאה האמיתית עם זו -וכך קרה שבני, שלא היו בשלים לכך

אדם אלה כמורשת מהתקופה -נשארה אצל בנימסוימת ראייה רוחית עמומה שאין לשכוח . השגויה

 התנסוכך צאצאיהם , ם הרוחעולתחומו של האדם האטלנטיים נכנסו בשינה אל תוך -כפי שבני. האטלנטית

וכם תמונות של אותה הופיעו בת, אז. בין שינה וערותשביניים -מצבי, חריגיםאותו עולם רוחי במצבים ב

ונשנות של ישויות אנוש -והם האמינו שהם התגשמויות חוזרות; אבותיהם-לה השתייכו אבותתקופה עתיקה 

תאמו לאידיאות האמיתיות שהיו ברשות שלא , ונשנית-תורות על התגשמות חוזרת. מאותה תקופה

 .פני האדמה כולה-התפשטו על, המתקדשים

אדם -קבוצה של בני, האסון האטלנטימהנדודים הארוכים ממערב למזרח מאז תחילת כתוצאה 

, ברם. להם שצאצאיהם מוכרים להיסטוריה כפרסים וגזעים קרובים, התיישבה באזורים של אסיה המערבית

יותר מאלה שההיסטוריה מספרת מרוחקים אל זמנים מוקדמים להסתכל לאחור  רחהמוכחושית -ידיעה על

לאחר תקופת , בקרב אלה הופיעה. אנו עוסקים כאן באבות קדמונים מאוד של הפרסים המאוחרים. עליהם
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האדם של תקופה -לבני. אטלנטית-תקופת התרבות הגדולה השנייה של האבולוציה האחר, התרבות ההודית

הם היו . חושי-עולם העלכלפי הכמיהותיהם ונטיותיהם לא היו מכוונות אך ורק . שימה שונהזו הייתה מ

הם העריכו את מה שהאדם . הם למדו לאהוב את האדמה. אדם שתאמו היטב לעולם הפיסי של החושים-בני

ומה הישגיהם כא. יכול לרכוש תוך שימוש בכוחותיוהיה שהוא יכול לרכוש לעצמו על האדמה ואת מה היה 

. תואמים לתכונה זו באופיים, והאמצעים שהם המציאו כדי לנכס לעצמם את אוצרות האדמה לוחמנית

הם . של העולם הפיסי' האשליה'חושי כמו להתרחק מיד מ-לא הייתה סכנה של כמיהה עזה לעל לדידם

. חושי-העלאבד כל קשר לעולם תם ל רגש כלפי עולם פיסי זה שנפשמוגבר שדווקא היו בסכנה של טיפוח 

נשאו בתוכם את המאפיין הכללי של , שהועברו לכאן מהאדמה הקדומה של אטלנטיס, גם מקדשי האורקלים

ועדיין היו  חושי-ידי התנסות מודעת בעולם העל-האדם היו מסוגלים לרכוש על-שבנימכל הכוחות . העם

 שתוכלנהאת תופעות הטבע כך עם זה טיפח את הכוח לכוון , לפקודתם –בצורות נחותות מסוימות  –נתונים 

הם עדיין שלטו בכוח רב על כוחות טבע שלאחר מכן נסוגו . לשרת את האינטרסים האישיים של האדם

. שומרי האורקלים שלטו בכוחות פנימיים הקשורים לאש וליסודות אחרים. משליטתו של הרצון האנושי

שהם שימרו מזמנים  חושיים-העל חושית והכוחות-מורשת הידיעה העל. מאגים, בצדק, אפשר לכנותם

. אדם היו מסוגלים להשיג בעבר הרחוק-בהשוואה למה שבני, אין בכך ספק, יםעמומ קדומים היו

אציליות הרוצות רק את רווחתו החל מאמנויות , היא מצאה ביטוי במספר רב של צורות, כן-פי-על-אף

. אדם אלה בדרך מיוחדת-על על בניהטבע הלוציפרי פ. האמיתית של האדם עד למעשים הנתעבים ביותר

, יהן של אותן ישויות עילאיותהיה יכול להסיט את האדם מכוונותהוא הביאם לידי קשר עם כל מה ש

חלק מאותן ישויות אשר היו . היו המנחות היחידות של האבולוציה האנושית, לוציפר התערבאלמלא ש

 חשו עצמן נמשכות, למצב שבין ערות ושינהשהשתייכה  עדיין מחוננות בשרידי הראייה הרוחית הקדומה

להימסר לעם זה כולו כדי לפעול  מוכרחאימפולס רוחי חזק היה . עולם הרוחבעוצמה לישויות הנחותות של 

ניתן להם , מאותו מעיין נובע שממנו נבעו החיים הרוחיים ההודיים הקדומים. אופייןבנגד התכונות האלה 

 .קל השמשידי שומר הסודות של אור-מנהיג על

אפשר , הקדומה-השמש עבור התרבות הרוחית הפרסית את המנהיג שאותו מינה השומר של אורקל

יש להדגיש שהוא היה שייך , ברם. זרתוסטראאו  זורואסטר-לכנות בשם המוכר לנו מההיסטוריה כ

במחקר איננו עוסקים , כידוע לכם, כאן. זה שםתר מזו שההיסטוריה מייחסת לנושא לתקופה מוקדמת יו

, מי שחש כורח לייחס את נושא השם זרתוסטרא לתאריך מאוחר יותר. אלא במדע רוחי, היסטורי חיצוני

שהוא חושב על יורשו של זרתוסטרא  אם יבין, יוכל למצוא את עצמו בהתאמה עם מה שמדע הרוח מוסר

 .פי רוח תורתו-מי שקיבל את שמו ופעל על –הגדול הראשון 

הוא הראה להם . אפשר לתאר בדרך הבאה, היה צריך למסור לעמו האימפולס שזרתוסטראאת 

כפי שנראה כאשר האדם מאפשר לעצמו להתמסר באופן בלעדי , שעולם החושים הפיסיים אינו ריק מרוח
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אבל , החירות שלו תחושתאת עצמאותו האישית ואת האדם חב , לישות זו. להשפעתה של הישות לוציפר

הייתה חשיבות , עבור הפרסים הקדומים. ה עם הישות הרוחית הנגדיתצריך לפעול בו בהתאמלוציפר 

, בשל נטייתם לעולם הפיסי. ממעלה ראשונה לכך שעליהם לשמור על רגש חי כלפי ישות רוחית נגדית זו

השמש התקדשות -משומר אורקל זרתוסטרא קיבל. הם היו בסכנת התמזגות מלאה עם הישויות הלוציפריות

אליהם , במצבים מיוחדים של תודעה. להימסר לו, ל הישויות הנעלות של השמשלהתגלויות ש שאפשרה

אשר לקח את , הוא היה יכול לראות את מנהיג ישויות השמש, שהוא עברההתאמנות ידי -הובא על

הוא ידע שישות זו הייתה אחראית על ההנחיה הרוחית של . החיים האנושי תחת הגנתו בדרך שתוארה-גוף

לרדת מהמרחבים  תהיה מסוגלתלהמתין לזמן הנכון בטרם  יהיה צורךאך , האנושיאבולוציית המין 

, היה צורך שהיא תהיה מסוגלת לחיות בגוף האסטרלי של ישות אנושית, לשם כך. הקוסמיים אל האדמה

הייתה להופיע על האדמה  מוכרחה. ההשפעה הלוציפרית חדירתה שלהחיים מאז -כפי שהיא פעלה בגוף

בנקודת , לוציפר בלי, את הגוף האסטרלי לרמת התפתחות כזו שהיא הייתה משיגה שתשקםישות אנושית 

האדם היה משיג שלב , באלא היה לוציפר  אם. כלומר באמצע ההתפתחות האטלנטית –זמן מוקדמת יותר 

 למרות, היה עליו להשיגו, עתה. אבל בלי העצמאות האישית ובלי האפשרות לחירות פנימית, זה מהר יותר

 .התכונות הללו

שבו תהיה ישות אנושית , חזה שיבוא זמן באבולוציית האדם, ברגעים של ראיית הנולד, זרתוסטרא

, הכוחות הרוחיים של השמש לא יימצאו על האדמה, שעד אותו זמןהוא גם ידע . בעלת גוף אסטרלי מסוג זה

כול לראותם כאשר הפנה הוא עצמו היה י; חושית תוכל לקלטם בתחום הרוחי של השמש-אך ראייה על

, בישר לעמו על טבע הכוחות הללו אשר נועדווהוא . מבטו כלפי מעלה אל השמש עם עין הראייה הרוחית

זו הייתה נבואתו של . לרדת אל האדמה בעתיד, עולם הרוחלגלותם רק בהיה שבינתיים אפשר  אף

לזרתוסטרא (. הילת השמש ,אורמוזד, מזדאו-אהורא) האור-רוחאו  השמש הגדולה רוחוסטרא על זרת

האדם ופועלת בתוך המין  לעבר עולם הרוחמאת פניה האור כישות המפנה -רוחהתגלתה , ולתלמידיו

עליה ש, כריסטוס העתידי לפני הופעתו על האדמהההרוח המגלה את זו הייתה . בהכינה את העתיד, האנושי

אם האדם , הוא מתאר ככוח שהשפעתו (ומני-אנגרא)אהרימן את , לעומת זאת. האור-כרוחזרתוסטרא בישר 

, אינו אחר מאשר הכוח שתואר לעילכוח זה . בצורה מזיקה על חיי הנפש תפועל, מתמסר לו באופן עיוור

 .אשר השיג שליטה מיוחדת על האדמה מאז חשיפתם של סודות וולקן

לראייה הטהורה זרתוסטרא לימד גם על אותן ישויות רוחיות המתגלות , האור-ו על אליחד עם בשורת

טהורים של הראייה -בניגוד למפתים המתגלים לשרידים הלא, האור-כשותפים של רוח, של הרואה הרוחי

היה צריך להבהיר כיצד בנפש , לעם הפרסי מאותה תקופה קדומה. הרוחית שנשמרו מהתקופה האטלנטית

האור -ן הכוח של אלמשתולל קרב בי, עבודה בעולם הפיסימשקיע את מרצו בבה במידה שהוא , האדם
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אלא , והיה צריך להראות לאדם כיצד עליו להתנהג כך שהיריב לא יובילו מטה אל התהום; והכוח של יריבו

 . האור-ידי הכוחות של אל-השפעתו הרעה תהפוך לטובה על, להיפך

הגיעו אטלנטי נולדה בקרב עמים שבנדודים הגדולים -תקופת התרבות השלישית של העידן האחר

, הבבלים והאשורים מצד אחד, היא התפתחה בקרב הכלדים. אפריקה-של דבר לאסיה הקטנה ולצפוןבסופו 

הרגש כלפי העולם הפיסי התפתח בדרך אחרת מאשר אצל , אצל עמים אלה. ובקרב המצרים מצד שני

מהנטייה הרוחית המוקדמת המספקת את הם קיבלו הרבה יותר מאשר עמים אחרים . הפרסים הקדומים

להתגלות באדם מאז הזמנים  אותה תשורה של אינטליגנציה שהחלהמ, הנכון לפיתוח החשיבההיסוד 

אטלנטי לגלות את -זוהי המשימה החיונית של המין האנושי האחר, כידוע לנו. האטלנטיים המאוחרים יותר

רצים כוחות שאינם מומ, תודעה ורגש, ידי כוחות ערים של חשיבה-היכולים להירכש על, כשרי הנפש האלה

בו את חייו  מנהל, עולם החושיםמעצם העובדה שהאדם מתבונן ב אלא עולים, עולם הרוחידי -ישירות על

יש לראות את שליחות האדם , בכיבוש העולם הפיסי באמצעות כשריו האנושיים. ופועל עליו

בר כזה מצב נפשו של האדם היה כ, הקדומה-אפילו בהודו. הכיבוש מתקדם, שלב שלב אחר .אטלנטי-האחר

. חושי-אך הוא עדיין ראה בו אשליה ורוחו נטתה אל העולם העל; לבו אל עולם זה-שהאדם כיוון את תשומת

הם עדיין הסתמכו , במידה רבה, ברם. העם הפרסי הקדום התאמץ לכבוש את העולם הפיסי הזה של החושים

. חושי-עולם העלה לאכמורשת מתקופה שבה האדם היה מסוגל להגיע על כוחות נפש שנשארו ברשותם 

היה על האדם , עתה. להחושיים הא-הנפש איבדה אז במידה רבה את הכשרים העל, בעמי התקופה השלישית

ידי גילוי והמצאת -הפרוש סביבו את התגלויות הרוחי ולהמשיך בפיתוח נפשו על עולם החושיםלחפש ב

 .אמצעים תרבותיים במה שעולם זה מספק

; התהוו המדעים, ם הפיסי של החושים את חוקי הרוחי המונח ביסודוכאשר האדם למד להפיק מהעול

האדם החל לרכוש את ; והמקצועות הופיעו האמנויות, וכאשר למד לזהות ולהפעיל את כוחות העולם הזה

, בממלכותיו השונות. לא היה עוד אשליה עולם החושים, לאדם מהעמים הכלדי והבבלי .כליו והטכניקה שלו

, זו הייתה התגלות המעשים הרוחיים של כוחות אשר ניצבו מאחוריו, ברוחות ובמים, וסיםבהרים ובאוקיינ

ניתנה לו במצב כזה והיא , פעולתולשדה האדמה היוותה , לעם המצרי. שאת חוקיהם הוא למד להבין

כך שהיא תישא את חותם שליטתו של , שמשימתו הייתה לשנותה באמצעות כשרי האינטליגנציה שלו

היו גם אחרים , ברם. אשר הועברו מאטלנטיס למצרים באו בעיקר מהאורקל של מרקוריקדשים המ. האדם

לתוך כל מה שהיה יכול להיות מטופח בעם המצרי מהמקומות המקודשים . האורקלים של ונוס, למשל –
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במיסטריות התאמנות אשר עבר , זו הייתה עבודתו של מנהיג דגול. נשתל זרע חדש של תרבות, הללו

.סיות של זרתוסטראהפר
41
  

, קיבל מהמיסטריות של זרתוסטרא מה שהרמס. בקבלו שוב שם היסטורי, סהרמאנו יכולים לכנותו 

את הם הפנו , בחייהם על האדמה בין לידה ומוות. למצוא את הדרך הנכונה להנחיית העם המצרי לואפשר 

אך , המונח ביסודו עולם הרוחבו את החוקים והפעילויות של תודעתם כלפי העולם הפיסי כדי לזהות 

לא היה יכול להיות מתואר בפניהם כעולם  עולם הרוח, לכן. הייתה מוגבלת בהחלט, ראייתם הישירה אותם

הם יכלו לראות כיצד במצב , תחת זאת. שבו הם עשויים למצוא את דרכם בעודם חיים על האדמה

על האדמה הופיעו דרך שבמהלך חייו , תהאדם יחיה בעולם של ישויות רוחיו, מגוף לאחר המוות-החופשי

כל עוד האדם מפעיל את כוחותיו : הרמס לימד אותם. בתחום הפיסי הנתון לתפיסה חושית המקבילים להן

הוא מכשיר את עצמו לקראת איחוד , כדי לפעול בה בהתאמה עם מטרותיהם של כוחות רוחייםעל האדמה 

יתאחדו עם אוזיריס , ות פעלו בלהט הרב ביותר בכיוון זהואלה שבין לידה ומו; עם כוחות אלה לאחר המוות

 .ואפילו עם הישות הנעלה של השמש

האדם כלפי הפיסי והמוחשי הייתה -נטיית התודעה של בני, הכלדי והבבלי של זרם תרבות זהבצד 

או שהם הסבו את מבטם מהתמונות  ואף על פי; הם חקרו את חוקי העולם הזה. חזקה יותר מזו שבצד המצרי

, ותבדרכים רב, אדם אלה נשארו-בני, הטיפוס הרוחיים-הטיפוס הנתונים לתפיסה חושית אל אבות-אבותמ

, במקום ישויות רוחיות אחרות; הכוכב עצמו הוצב בחזית, במקום רוחו של הכוכב. עולם החושיםלכודים ב

ל חוקי העולם רק המנהיגים השיגו ידיעה אמיתית ועמוקה ש. התמונות הארציות או הפסלים שלהן

הורגש כאן ניגוד בין חכמת המתקדשים ובין , יותר מכל מקום אחר. חושי והקשר שלו לעולם המוחשי-העל

 .האדם-האמונות השגויות של בני

שבהם , שררו באותם אזורים של אירופה הדרומית ואסיה המערביתר שאשונים לחלוטין היו התנאים 

. לטינית-היווניתאנו יכולים להגדירה כתקופה . ופרחה אטלנטית הרביעית צמחה-תקופת התרבות האחר

. צאצאים של ישויות אנוש מהאזורים המגוונים ביותר של העולם הקדום יותר התכנסו יחד, במדינות אלה

אשר ירשו  אדם-כאן היו גם בני. אחר האורקלים האטלנטיים השוניםלאשר באו , כאן היו מקדשי האורקלים

באותה , יכלו להשיג תמיוחד התאמנותידי -ואחרים שעל, ייה רוחית קדומהחלקים מרא, כתשורה טבעית

הופיעו אלא , לא רק שמסורות המתקדשים הקדומים נשתמרו, במקומות נבחרים. את אותו הדבר, קלות

יתר . יורשים ראויים והתלמידים שאומנו על ידם היו מסוגלים להתעלות אל רמות גבוהות של ראייה רוחית

תחום הצריך לבטא את הרוחי שבפיסי  עולם החושיםאלה היה אימפולס ליצור בתוך אדם -בבני, על כן

עלינו רק . האמנות היוונית הייתה תוצאה של אימפולס זה, בין דברים רבים אחרים. בצורה מושלמת

                                                      
41

 .הוא היה ההתגשמות החוזרת של תלמיד של זרתוסטרא הגדול 
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זו החומר הנתון לתפיסה חושית גובש ועוצב פלא -יצירתבעין הרוח במקדש יווני ולראות כיצד בלהסתכל 

. 'בית אמיתי לרוח'המקדש היווני מהווה . ופרט הוא מבטא את הרוחי ידי האדם כך שבכל פרט-על

. חושי-הרוח של אדם הרואה את העל-ידי ראיית-אנו רואים מה שאחרת יכול להיות מובן רק על, בצורותיו

ששומר עוצב כך שיציג בפני העין החיצונית משכן ראוי וגלוי עבור מה ( יופיטר או)מקדש של זאוס 

החכמה של -אוצרות. דבר זה נכון לאמנות יוון כולה. ראה בעין הרוח( או יופיטר)ההתקדשות של זאוס 

בקוסמולוגיה ובארמונות הפילוסופיה . אמנים והוגים, המתקדשים זרמו בנתיבים מסתוריים אל משוררים

 .אידיאותאנו מוצאים שוב את סודות המתקדשים בצורה של מושגים ו, של ההוגים היווניים

מצאו את  –סודות של מקומות התקדשות אסייתיים ואפריקניים  –השפעות מגוונות של חיי הרוח 

החסידים של , השותפים של זרתוסטרא, המורים הגדולים של הודו. דרכם אל תוך עמים אלה ומנהיגיהם

שבהם  ייסדו עתה מקומות התקדשות, או יורשיהם, ותלמידים אלה; כולם אימנו תלמידים, הרמס

, כאן. קדם-של ימי' המיסטריות'כאלה היו . החכמה הקדומים התעוררו שוב לחיים בצורה חדשה-אוצרות

ראייה אל תוך  לרכושם יוכלו כדי שיוכנסו בזמן הנכון אל אותם מצבי תודעה שבה, תלמידים עברו הכנה

.עולם הרוח
42
ביוון , הקטנה חכמה אל אלה שבאסיה-זרמו אוצרות, זים אלה של התקדשותמתוך מרכ 

בתוך העולם היווני הופיעו מרכזים חשובים של התקדשות . ובאיטליה שמרו על הסודות הרוחיים

החכמה -המשיכו לפעול תורות, הספר לחכמה של פיתגורס-בבית. יניותהאורפיות והאלוסבמיסטריות 

דשות והוכנס אל התק, במהלך מסעותיו הגדולים, פיתגורס עצמו עבר. הכבירות ושיטות מזמנים קמאיים

 .סודותיהן של המיסטריות המגוונות ביותר

* 

. מגוף שלאחר המוות-חיי האדם בין לידה ומוות השפיעו גם על המצב החופשי, אטלנטי-בעידן האחר

כך גדולה יותר הייתה האפשרות עבור אהרימן למצוא את דרכו , ככל שהאדם התעניין יותר בעולם הפיסי

האדם של הודו -בבני. ארציים ואז לשמור על שליטתו עליה לאחר המוותאל תוך הנפש במהלך החיים ה

הם חשו את עולם החושים הפיסיים , במהלך חייהם על האדמה. הסכנה הייתה עדיין קטנה ביותר, הקדומה

הסכנה הייתה גדולה יותר , בהתאמה. הם הסיגו עצמם מכוחו של אהרימןלאחר המוות , כךידי -על; כאשליה

כולם היו נופלים . התעניינו בעולם הפיסי, שבמהלך הזמן שבין לידה ומוות, הקדומיםם הפרסיעבור 

הטביע בהם ברצינות רבה שמאחורי , האור-עם תורתו על אל, ראאלמלא זרתוסט, במלכודות של אהרימן

האידיאות כולו -מעולם המידה שבה נפשם קיבלה. האור-עולם החושים הפיסיים קיים העולם של רוחות

 הייתה גם המידה שבה הם הסיגו עצמם מציפורניו של אהרימן, ת האלה היו מסוגלות להחיותשהתורו

                                                      
42

פרטים נוספים עליהן יוצגו . (GA-8) הכריסטיאניות כעובדה מיסטיתאפשר למצוא בספרי , קדם-פרטים מסוימים הנוגעים למיסטריות אלה של ימי 

 .בפרקים הבאים של ספר זה
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שבהם יהיה עליהם להכין את עצמם לקראת , במהלך החיים הארציים ועם זאת גם עבור חייהם לאחר המוות

הפיסי בהתייחסות לקיום שולל כוחו של אהרימן מוליך את האדם , בחיים הארציים. חיים חדשים על האדמה

הנתון לתפיסה חושית כממשות האחת והיחידה וכך הוא חוסם את עצמו לחלוטין מאיזשהו סוג של ראייה 

מוביל אותו לרכז את כל התעניינותו , אהרימן מביא את האדם לבידוד מוחלט, עולם הרוחב. עולם הרוחב

 .ייוולדו שוב אנוכיים, אדם שבמוות נמצאים בשליטתו של אהרימן-בני. רק בעצמו

לאחר , אפשר לתאר את החיים שבין מוות ולידה מחדש כפי שהם, במדע הרוח של תקופתנו

ידי מחבר ספר זה ביצירות אחרות -הם תוארו על. שמתגברים במידה מסוימת על השפעתו של אהרימן

וחשוב שהדבר ייעשה כך שאפשר יהיה להציג לאדם את מה שהוא אכן . ובפרקים הראשונים של ספר זה

אם הוא רכש את בהירות הראייה הרוחית הנחוצה לראיית מה שקיים , תנסות בו בצורת הקיום ההיאיכול לה

יהיה תלוי במידה שבה התגבר על , עד כמה חווה זאת פחות או יותר אינדיבידואל נתון. שם למעשה

 שהוא, כיצד דבר זה. עולם הרוחהדרגה למה שהוא יכול להיות בהאדם מתקרב ב. ההשפעה האהרימנית

שייראה באופן ברור בחקרנו את המהלך , עם זאת, מוכרח, ידי השפעות אחרות-נפגם על, יכול להיות

 .האבולוציוני של המין האנושי

אדם יכינו עצמם במהלך החיים הארציים לקראת איחוד עם -הרמס דאג לכך שבני, בקרב המצרים

דה ומוות היו כבר כאלה שהם היו האדם בין לי-ההתעניינויות של בני, באותה תקופה, ברם. האור-רוח

הראייה הרוחית של , אה מכךכתוצ. מבעד למסך של העולם הפיסי, במידה קטנה בלבד, מסוגלים לראות

 .האור הייתה מעומעמת-תפיסתם את עולם. ת לאחר המוותורפללהישאר מע נפשם הותאמה

, מגוף-מצב החופשילאחר המוות הגיע לשיא עבור הנפשות שעברו ל עולם הרוחהמיסוך של , אבל

הם טיפחו את החיים הפיסיים של החושים כך שהם , בחיים הארציים. לטינית-מתוך גוף התרבות היוונית

היווני חש את , לפיכך. צללית לאחר המוות-הם דנו עצמם לקיום דמוי, בעשותם זאת. פרחו תחת ידיהם

כאשר הגיבור באותה , ממשי לאמתאין זו אמירה ריקה אלא רגש . החיים לאחר המוות כקיום של צלליות

עדיף להיות קבצן על האדמה מאשר מלך בממלכת : "טוען, המסור לחיים הבריאים של החושים, תקופה

הכבוד והסגידה שלהם -בלט יותר אצל אותם עמים אסייתיים אשר ריכזו את יראתכל זה ". הצללים

היה המצב של חלק גדול מהמין האנושי כזה , אכן. הטיפוס הרוחיים-תמונות חושיות בלבד במקום באבותב

 –אטלנטית -כאן אנו משתכנעים שמשימתו של האדם בתקופה האחר. לטינית-במהלך התקופה היוונית

לה של צד אחד קשורה כך גדּו. עולם הרוחיכולה להוביל רק להתנכרותו להייתה  –כיבוש העולם הפיסי 

 .הצד האחר בהכרח לשקיעת

במצבים , מסוגליםהמתקדשים היו , שם. טופח בינתיים במיסטריות עולם הרוחהקשר של האדם אל 

הם היו היורשים של , במידה גדולה או פחותה יותר. עולם הרוחלקלוט התגלויות מ, מיוחדים של הנפש

. ידי האימפולסים של לוציפר ואהרימן-נחשף מה שהוסתר על בפניהם. השומרים האטלנטיים של האורקלים
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עד לאמצע התקופה האטלנטית ובלי כל השתתפות , עולם הרוחמכל דבר שהוזרם לוציפר הסתיר מהאדם 

האדם היה יכול , החיים הופרד באופן חלקי מהגוף הפיסי-אלמלא גוף. אל תוך הגוף האסטרלי האנושי, מצדו

, הודות להתערבותו של לוציפר. כהתגלות פנימית של הנפש עולם הרוחחוות בתוכו את התחום הזה של ל

. עולם רוחי הופיע בפניו בלבוש אסטרלי, אז. מיוחדים שהוא היה יכול לעשות זאתנפשיים בים רק במצ

הישויות של עולם זה התגלו בצורות שהיו ברשותן רק איברים של הטבע האנושי העילאי יותר והפכו 

ות ישוי, בדרך זו. את כוחותיהם הרוחיים הספורים, בתמונות גלויות באופן אסטרלי, לגלויים באלה

 .אנושיות התגלו לאדם-על

מן אהרי, מאז אמצע התקופה האטלנטית. נוסף סוג אחר של התקדשות, לאחר התערבותו של אהרימן

של החושים  הרשמיםמאחורי , אילולא התערב, שהיה מופיע עולם הרוחהסתיר את כל אותו חלק של 

כל הכשרים שהאדם רכש מאז בה במידה שהם תרגלו בנפשם את , כל זה נחשף בפני המתקדשים. הפיסיים

הנתון לתפיסה רת רשמים ברורים של העולם הפיסי למידה שהייתה נחוצה ליצי מעבר, אותה תקופה

הם יכלו לספר על ישויות רוחיות . שכוחות רוחיים מונחים ביסוד כוחות הטבעהתגלה להם . חושית

המונחים ביסוד הכוחות רים התאפשר להם לראות את הכוחות האלוהיים היוצ. שמאחורי הטבע החיצוני

, בעצבו את הגוף הפיסי, שמש וירח, כל זה פעל מסטורן. הנמצאים בפעולה בממלכות הטבע שמתחת לאדם

כל זה  –החיים של הטבע -יהצמחים ובעל, וכן את ממלכות המינרלים, החיים והגוף האסטרלי של האדם-גוף

, מה שהוביל. שאותם אהרימן הסתירהיו הסודות אלה . הרכיב את תוכנו של סוג אחד של סודות המיסטריות

. התגלה בסוג שני של סודות המיסטריות, הרוחית-האינטלקטואלית ולנפש-לנפש, התחושתית-לנפש, מאידך

כלומר שבמרוצת הזמן תופיע ישות , שעליו המיסטריות היו יכולות לספר רק באופן נבואיהיה משהו , אך

השמש תעלה בו לתודעה דרך -האור של רוח-עולם, לוציפר ותלמר, אנושית עם גוף אסטרלי כזה שבו

יהיה כזה שעבורו הממלכות והגוף הפיסי של ישותו האנושית . מלבד מצבים נפשיים מיוחדים, החיים-גוף

המוות הפיסי . גלויות תהפוכנה, מסוגל להסתיר עד התרחשות המוות הפיסיהיה שאהרימן  עולם הרוחשל 

, בישות אנושית כזאת. יה של ישות אנושית זו ולא תהיה לו שום שליטה עליהדבר בחייכול לשנות אינו 

ישות כזו היא נושאת . תגלה הרוחי במלואוי, כה חזקה שאפילו בחייה הפיסיים עם קרינה יקרן' אני'ה

בכך שהם הובלו במצבים נפשיים מיוחדים או , שלמתקדשים היו שתי דרכים להתעלות אליה, האור-רוח

 שבמרוצתבה במידה שהם ניבאו . אנושית או לעצם מהותם של כוחות הטבע החיצוני-העל לרוח הממלכה

 .המתקדשים במיסטריות היו נביאיו של הכריסטוס, הזמן תופיע ישות אנושית כזאת

התכונות של , הודות לתורשה טבעית, שהיו ברשותההופיע בתוך אומה מסוים אחד נביא , במובן זה

ישראל והנביא שאליו אנו -בני תאומזו הייתה . המצריםתורות גם , ת לחינוךוהודו, סיה המערביתעמי א

שבמצבים נפשיים מיוחדים הייתה מתגלה , משה קלט השפעות רבות של התקדשות. מתייחסים היה משה

תפקיד את , אדמהלפני זמן רב במהלך הרגיל של אבולוציית ה, מהירח, בפניו הישות אשר לקחה על עצמה
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אלא גם את התגלויותיה של רוח , משה לא רק תופעות פיסיות ראהברעם ובברק . האנושיתעיצוב התודעה 

אלה אפשרו לו לראות במחזות אסטרליים . גם המיסטריות מן הסוג השני פעלו על נפשו, ובאותו זמן. זאת

י התגלה למשה משנ, מי שעמד להופיע, כך. 'אני'אנושי ולקלוט כיצד הוא הופך לאנושי דרך ה-את העל

 .'אני'כיוונים כצורה הנעלה ביותר של ה

הופיע בצורה ודמות אנושיות מה שהישות העילאית של השמש הכינה כתבנית הגדולה , עם הכריסטוס

הייתה צריכה לקבל במובן מסוים צורה כל חכמת המיסטריות , ועם הופעה זו. עבור האנושות על האדמה

לראות את  יוכלאדם להביא עצמו למצב נפשי שבו חכמה זו התקיימה רק כדי לאפשר ל, עד כה. חדשה

לתכני החכמה של המיסטריות הייתה , מעתה ואילך. השמש מעבר לגבולות האבולוציה הארצית-ממלכת רוח

 –ואז ללמוד להבין  לאדם-הופך-היה עליהם להכשיר את האדם לזהות את הכריסטוס; שליחות אחרת

 .והן את עולמות הרוח הן את עולם הטבע –ממרכז זה של החכמה כולה 

ידי -יכול להיות מוסתר עלהיה גופו האסטרלי נשא כל מה ש שבו, באותו הרגע בחייו של הכריסטוס

הושתלה , מאותו רגע ואילך. ישוע החל להציב עצמו כמורה המין האנושי כריסטוס, ההתערבות הלוציפרית

האדמה הפיסית תוכל להתממש באבולוציה האנושית האפשרות לקליטת החכמה שבאמצעותה מטרתה של 

הכושר  –הוחדר כושר נוסף במין האנושי , ובאותו הרגע שבו התגשמה מיסטריית גולגתא. בהדרגה

מתוך חייו על האדמה יכול האדם לשאת , לפיכך. להיהפך לטובה תוכלשבאמצעותו השפעתו של אהרימן 

רק עבור האבולוציה הפיסית של  לא. עולם הרוחב ותדידאת הדבר שישחרר אותו מבעמו דרך שער המוות 

הדבר נכון גם עבור העולמות האחרים שאליהם ; המין האנושי מהווה מאורע פלשתינה מרכז ונקודת מוקד

אז הופיע , לאחר שסבל המוות על הצלב נחווה, לאחר שמיסטריית גולגתא הושלמה. משתייך האדם

ומרגע . ת וקבע גבולות לכוחו של אהרימןהאדם עורכות מסע לאחר המוו-הכריסטוס בעולם שבו נפשות בני

נפגע מהבזק ברק רוחי אשר הכריז לתושביו שהאור ' ממלכת הצללים'התחום שאותו כינו היוונים , ואילךזה 

 .עולם הרוחריית גולגתא שפך אורו גם על מה שהושג עבור העולם הפיסי דרך מיסט. שב אליו שוב

 –עבור העולם הפיסי הייתה עלייה  המין האנושיאטלנטית של -האבולוציה האחרמשמעות , עד כה

אשר היו בא ממקורות  עולם החושיםל תוך כל מה שזרם א .עולם הרוחשקיעה עבור , אבל באותו זמן

אדם המתעלים אל מיסטריית -בני, מאז מאורע הכריסטוס. מאז זמנים קדומים ביותר עולם הרוחקיימים ב

הוא  עולם הרוחומ. עולם החושיםאת מה שנרכש כאן ב, ם הרוחעולאל תוך , יכולים לשאת עמם, סהכריסטו

הכריסטוס הפך להיות  מביאים עמם את מה שאימפולס, בהתגשמות חוזרת, האדם-הואיל ובני, ם חזרהזור

 .בין מוות ולידה מחדש עולם הרוחעבורם ב

יכול הזרע . פעל בה כמו זרע, שהוענק לאבולוציה האנושית דרך ביאתו של הכריסטוסכל מה 

לא יותר מחלק זעיר ביותר של עומקי החכמה החדשה מצא את דרכו אל , עד זמננו. להבשיל רק בהדרגה

שעברו בתקופות הרצופות . של אבולוציית הכריסטוס בראשיתהאנו נמצאים רק . הקיום הפיסית-תוך הוויית
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בהתאם למידה , יתלחשוף רק מעט ממהותה הפנימ יכולההאבולוציה הכריסטיאנית הייתה , מאז הופעתו

הצורה הראשונה את . מסוגלים גם להטמיע בכוח ההבנה שלהם, האדם והעמים היו מסוגלים לקלוט-שבני

הוא התייצב בניגוד בולט , ככזה. כל-אפשר לתאר כאידיאל חיים חובק, אליה הכרה זאת הייתה יכולה לזרום

ם שבהם אבולוציית המין האנושי תיארנו את התנאי. אטלנטית-לצורות החיים שהתפתחו באנושות האחר

ראינו כיצד יש לעקוב אחר מוצאם של  .התקדמה מאז אכלוסה מחדש של האדמה בתקופה הלמורית

התגשמו בצאצאים הגופניים , שברדתן מטה מעולמות אחרים, הנפשי עד לישויות מגוונות םהאדם בטבע-בני

עלו בהן , וכאשר הנפשות התגשמו מחדש .שונויות הגזע הן תוצאה של עובדה זאת. של הלמורים הקדומים

האידיאל של , עוד זה המשיך לפעולכל . הקארמה שלהןמכתוצאה , סוגים רבים של אינטרסים שונים

אבל אבולוציית , המין האנושי יצא מתוך אחדות, בהתחלה. לא היה יכול להתקיים אוניברסלית אנושות

ניתן בפעם הראשונה אידיאל היכול לפעול נגד כל בדמותו של הכריסטוס . לבדלנותהאדמה הובילה עד כה 

ובכוחות אלה , חיים גם הכוחות של הישות הנעלה של השמש, כי באדם הנושא את שם הכריסטוס, הפרדה

כאשר הצליח האדם . ישראל עדיין חשו עצמם כעם-אפילו בני. אנושי ימצא את מקורו ואת יסודו' אני'כל 

, לא מושפע מכל נטייה לבידול, האדם האידיאליסטוס ישוע חי שבכרי –בהתחלה רק בחשיבה  –להבין 

עלה , מעבר לכל האינטרסים והקשרים הנבדלים. אחווה אוניברסליתהפכה הכריסטיאניות לאידיאל של 

.ותר של כל אדם ואדם יש מקור אחדהרגש שלעצמיות הפנימית בי
43
 

התחלתה . חדשה באירופהתרבות -הוכנה תקופת, החמישית והשישית לספירה, במאות הרביעית

אטלנטית -האחרהתרבות -זוהי תקופת. עשרה ואנו עדיין חיים בה עתה-הממשית הייתה במאה החמש

העמים . לטינית-היוונית, התרבות הרביעית-אשר נועדה להחליף בשלבים איטיים את תקופת החמישית

ם אטלנטיים אשר אד-אותם בניירדו מ, שלאחר נדודים וגורלות מגוונים התייצבו כמוביליה של תקופה זאת

הם לא חדרו אל המדינות . התרבות הקודמות-מה שהתרחש בינתיים בארבע תקופותהושפעו פחות מכל 

הם מסרו את מורשת התרבויות , תחת זאת. מוקדמות אלה הכו שורששל תקופות ת יותרבוהשבהן 

ת הראייה הרוחית בקרבם היו רבים אשר שימרו במידה רבה את ירוש. האטלנטיות בדרכם שלהם

מהתנסותם  עולם הרוחאדם אלה ידעו את -בני. הביניים שבין ערות ושינה-מצב –המעומעמת הקדומה 

התהווה עולם של סיפורים על ישויות ומאורעות , בדרך זו. מתרחש שםהעל לחבריהם  לספרויכלו  העצמית

אדם רבים הראייה -בבני, כי; חהאגדות והמעשיות של העמים מקורן בהתנסויות ממשיות אלה ברו. רוחיים

גם אם איבדו את הראייה , אחרים. הרוחית העמומה נמשכה עד לזמנים שכלל אינם רחוקים מתקופתנו

התואמים ורגשות  תחושותפיתחו את הכשרים החדשים ביחס לעולם הפיסי עם , הרוחית הקדומה

מרכזי מיסטריות היו ; ו יורשיםהיאורקלים האטלנטיים לגם , ולצד כל זה. להתנסויות של ראייה רוחית
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לותו של ההתקדשות שפותח בעיקר במרכזים אלה היה מסוג כזה שהוביל להתג-סוד. קיימים בכל מקום

, הכוחות הרוחיים המונחים ביסוד הכוחות האלמנטריים של הטבע. סתיראותו עולם רוחי שאהרימן ה

שהמתקדשים במיסטריות היו מסוגלים  אפשר למצוא סימנים למה, במיתולוגיות של עמי אירופה. התגלו

אם כי בצורה מושלמת פחות מאשר , כללו גם סוד נוסףמיתולוגיות אלה , יחד עם זאת. האדם-למסור לבני

במאבק הן נראו , אבל; אנושיות היו ידועות גם באירופה-הישויות העל. המיסטריות הדרומיות או המזרחיות

אך לא בצורה ובדמות שהיו מאפשרות , האור-אלשורה על יצאה הב, אכן. עם שותפיו של לוציפר נצחי

ידי דמותו של -גם מיסטריות אלה הוארו בקרינה על, כן-פי-על-אף. לומר בביטחון שהוא יכריע את לוציפר

.אור אחר-נובא עליו שממלכתו תחליף את הממלכה של אותו אל. הכריסטוס העתידה לבוא
44
 

דואליות הנמשכת  –תרבות החמישית דואליות נפשית ה-השפעות כאלה נטו ליצור באדם של תקופת

עם , נפשות אלה שימרו את הנטייה לרוח, מאז הזמנים הקדומים. עד עצם היום הזה ומופיעה בדרכים רבות

. עולם החושיםו עולם הרוחלשמור על הקשר הפנימי שבין  כך כדי להיות מסוגלות-זאת לא בצורה חזקה כל

ראייתו של , בינתיים. חושי-לא כראייה ישירה בעל – בחיי הרגש, הלב הן טיפחו את הקשר רק במסירות

וכוחות האינטלקט התעוררו לקראת סוף . ולכיבושו עולם החושיםלכת וגוברת אל האדם כוונה במידה הו

: התפתחו לאור הדבר הבא –שהכלי שלהם הוא המוח הפיסי  –כל אותם כוחות באדם , התקופה האטלנטית

האחד מסור . בחזהו של האדם, כביכול, שני עולמות התפתחו. והשליטה בו עולם החושיםהבנת 

ראייה  שחסרה לו ואף על פיוהשני פתוח להתגלויות הרוח  חושיתהקיום הפיסית הנתונה לתפיסה -להוויית

 .ובתחושהרגש לחדור את הרוחי במוכן הוא , ישירה

תורת הכריסטוס מצאה את דרכה אל הנטיות הפנימיות לדואליות נפשית זו היו כבר קיימות כאשר 

אך לא , האדם קלטו את המסר החדש הזה של הרוח בלבם וספגו אותו ברגש עמוק-בני. תוך מדינות אירופה

הקיום הפיסית -היה מגלה בהוויית, המכוון אל החושים, היו יכולים לבנות גשר ממנו אל מה שהאינטלקט

הוא רק תוצאה של עובדה , ע החיצוני והידיעה הרוחיתמה שאנו מכירים כיום כניגוד בין המד. החיצונית

לב הכריסטיאניות לרת יהיא תוצאה של חד, טאולר ואחרים, המיסטיקה הכריסטיאנית של אקהרט. זאת

הוא , המדע המכוון אך ורק לעולם החיצוני של החושים ולתוצאות הבאות בעקבות יישומו בחיים. רגשלו

נובעים ללא ספק , הישגי תקופתנו בתרבות החומרית החיצונית. אה של הנטייה השנייה החיה בנפשתוצ

של האדם שהכלי  כשריםאותם , צדדית כלפי הפיסי-בהיותם מופנים בדרך חד. מחלוקה זו של נטיית הנפש

. של תקופתנו פשר את הופעת המדע והתרבות הטכנייםהיו יכולים להשתכלל במידה כזו שתא, שלהם במוח

מבין כל , הם, כי. ירופאים בלבד שתרבות חומרית זו הייתה יכולה להיווצרוהיה זה בקרב העמים הא

לא פיתחו לכדי כשרים ממשיים את הנטייה כלפי העולם הפיסי של , האדם האטלנטיים-הצאצאים של בני
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הם חיו , בהשאירם אותה רדומה ללא הפרעות עד אז. מסוימת החושים עד שהנטייה הגיעה לבשלות

בעוד שמבחינה חיצונית . רוחית מאטלנטיס וממסריהם של המתקדשים שלהםהראייה ה אתמירושתם 

הבשיל , החומרי של העולם כושרם לכיבוש, הייתה מסורה לגמרי להשפעות אלההתרבות הרוחית שלהם 

 .הפסקה לאט ובלי

כל מה שאמור , כי. אטלנטית השישית כבר מורגשת-הופעת התקופה האחר, בתקופה הנוכחית, ועתה

דבר אחד יכול להתחיל להתפתח עתה . כןלפני תמיד יבשיל לאט , בזמן מסוים באבולוציה האנושיתלהופיע 

כלומר מציאת החוט המקשר אשר יאחד את שתי הספירות הדורשות את מסירות , בשלביו ההתחלתיים

מצד אחד יש צורך שתוצאות הראייה הרוחית , לעת עתה. עולם הרוחהתרבות החומרית והחיים ב –האדם 

. התגלויות הרוחתוכרנה , עולם החושיםו של האדם בוהתנסויותי יוייקלטו ויובנו ומצד שני שבהתבוננויות

 .התרבות השישית תביא להתפתחות מלאה את ההרמוניה בין שני הצדדים-תקופת

של המחקרים בספר זה הגיעו לנקודה שבה אנו יכולים לעבור מהסתכלויות בעבר אל אלה , בזה

מחקר זה לאחר , אז. ב יותר יהיה להקדים בחקר ידיעת העולמות העילאיים וההתקדשותטו, אבל. העתיד

 .ספר זההיקפו של בה במידה שהדבר אפשרי במסגרת , בקצרה תחזית לעתיד לתארנוכל , ובהקשר עמו
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 5פרק  

 ידיעת העולמות העילאיים

 (על התקדשות)

 

כלל -ים אפשריים שבהם האדם חי בדרךי של האבולוציה קיימים שלושה מצבים נפשיבשלב הנוכח

לעת ; באחרון נעסוק בקצרה בהמשך ספר זה. חלימה, שינה ובין השניים, ערות: את חייו בין לידה ומוות

בטרם יוכל לרכוש לעצמו . ערות ושינה –נתייחס לחיים פשוט כמתחלפים בין המצבים המרכזיים , עתה

 . ם האלה מצב נפשי שלישיעל האדם להוסיף לשניי, ידיעה בעולמות עילאיים

במהלך . ולמחשבות ולתמונות שאלה מעוררים ב ,הוא מתמסר לרשמי החושים, במהלך חיי הערות

היום בכללותה -התנסות. והנפש מאבדת את תודעתה םכלשה מיםרש ליצורהחושים מפסיקים , השינה

דם היה מסוגל להיות אילו האקורה הבה נחשוב עתה מה היה . תודעה-של חוסר יםשוקעת מטה אל תוך 

לא היה , וכן. כפי שקורה בשינה עמוקה ,שכל רשמי החושים נעלמו כליל אף על פי, מודע במהלך השינה

האם בכלל לא ? האם היה מוצא את עצמו באינות ריקה. של מה שהתרחש בהיותו ער זיכרוןנשאר בו שום 

ת רק אם מצב הדומה לתיאור יכול וו אפשריאל תשובות לשאלות? ולה להיות לו התנסות כלשהיהייתה יכ

, פעילותם בשעות הערותמפעילים ואין בו שום זיכרון -בו חושיו נשארים לגמרי לא, למעשה להיווצר באדם

גם כאשר ביחס לעולם החיצוני שמסביבו הוא , עולם של ממשות, ועם זאת אינו ישן אלא ער בעולם אחר

 .שרוי בשינה

אם הוא מוכן לעורר בתוכו את סוג ההתנסות , יווצר באדםמצב כזה של תודעה יכול לה, למעשה

עולם ודות העולמות הקיימים מעבר לוכל המסופר כאן על א. הפנימית שמדע הרוח מאפשר לו לפתח

. בפרקים הקודמים נמסר מידע מסוים ביחס לעולמות עילאיים אלה. נחקר במצב כזה של תודעה, החושים

האמצעים שעמם יוכל האדם להשיג  את –במסגרת היקפו של ספר זה בה במידה שזה  – יתארהפרק הנוכחי 

 .את מצב התודעה הדרוש למחקר מסוג זה

, החושים אינם קולטים שום רשמים מבחוץ: בהיבט הבא בלבד שמצב התודעה העילאי דומה לשינה

וות בעוד שבשינה נשלל מהאדם הכוח לח, ברם. נעלמות, החושים-ידי רשמי-וגם המחשבות שהועלו על

נולד בו הכושר לחוות התנסות . הרי שבמצב חדש זה של תודעה הוא שומר על הכוח הזה, התנסות מודעת

את התעוררות הנפש למצב עילאי זה . חושים-ידי רשמי-להיות מומרץ על שבחיים הרגילים דורש, מודעת

 .התקדשותאפשר לכנות , של תודעה

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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היום הרגילה ומביא אותו אל פעילות -תודעתהנתיב המוביל להתקדשות לוקח את האדם אל מחוץ ל

; איברים אלה קיימים תמיד באדם במצב נבטי. תפיסה רוחיים-נפשית חדשה שבה הוא משתמש באיברי

 .נדרש רק לפתחם

אדם יגלה שאיברים עילאיים , בלי לעבור איזושהי הכנה מיוחדת, ובחיייתכן שברגע מסוים , עתה

הוא  .רצונית-עצמית בלתי-סוג של התעוררות התרחשבר היא שמשמעות הד. התפתחו בתוכו, מטבע זה

והוא . התנסותו הפנימית כולה תועשר במידה רבה מאוד. יגלה שכתוצאה מכך הוא הפך לאדם שונה לגמרי

סיפוק מרומם , פעם תוכל להעניק לו אושר כזה-ישתכנע לגמרי שאין שום ידיעה של העולם הפיסי שאי

ו כושר הכרה ברשותכאשר יש מעניקה לו לה שהידיעה הנפתחת בפניו עתה כמו א, חום פנימי כזה, כזה

 . תוך רצונול עולם הרוחמתוך ון יזרמו עוצמה וביטח. תלוי ברשמים פיסיים-שהינו בלתי

הם אינם צריכים להוביל את האדם לחשוב , ברם. עצמית אכן קורים-מקרים כאלה של התקדשות

ידי -להמתין לה ולא לעשות שום מאמץ להשגת התקדשות עלהוא פשוט לשבת ו ושהדבר הנכון לעשות

היות שהיא יכולה להתרחש בלי , עצמית-אין שום צורך לדבר עוד על התקדשות. כהלכה תמסודר התאמנות

אנו מתעניינים בדרך שבה איברי התפיסה הרדומים בנפש . תפיסות או כללים כלשהםיאמץ לעצמו שהאדם 

אדם אינם חשים איזשהו דחף מסוים לנקוט בצעדים -אם בני. תרוחי מנותהתא ידי-עלהאדם יוכלו להתפתח 

, קל להם לחשוב שהיות שחיי האדם מתקדמים תחת השפעתם של כוחות רוחיים, למען התפתחותם הפנימית

נכון לפתוח בפניו ל ימצאואלא צריכים להמתין בשקט לרגע שבו כוחות אלה , אל להם להתערב בהנהגתם

ושו שכל רצון להתערב בדרך זו בחכמת ההנהגה הרוחית אינו מוצדק ומעיד על סוג של הם יח. עולם נוסף

אדם הדוגל בהשקפה זו ישתכנע שעליו לשנותה כאשר קו חשיבה מסוים יתחיל לעשות עליו רושם . חוצפה

ההנהגה החכמה של הכוחות הרוחיים העניקה לי כשרים : "כלומר כאשר הוא יהיה מוכן לומר –חזק 

. אלא דווקא שאשתמש בהם, מופעלים-היא לא העניקה לי את הכשרים האלה כדי שאשאירם לא. מסוימים

ולא אצליח ; שתלו בישל תודעה הויותר יש לראות בעובדה שזרעים של מצב עילאי החכמה ההנהגה את 

 כל מה שיכול להפוך: להבין את ההנהגה כיאות אם לא אראה זאת כחובתי להציב לעצמי את האידיאל הרם

אז , חזק מספיק תכאשר מחשבה כזו נאחז." ו להתגלותעלי, גלוי לאדם דרך התפתחות כוחותיו הרוחיים

 .להשגתו של מצב עילאי יותר של תודעה התאמנות כלשהיייעלם הספק שהורגש נגד 

, עשוי לחוש שפיתוחם של כשרים פנימיים של הנפשאדם . יכול להופיע מכיוון אחרפקפוק , ברם

 ,הוא כרוך בשינוי כולל בטבעו ובאופיו. הנסתר ביותר של האדםאל תוך קודש הקודשים משמעו חדירה 

רק מי שמכיר . ידי האדם עצמו-להיות מומצאת על, כמובן, שבה יש לבצע את השינוי אינה יכולהוהשיטה 

דם כזה ובפנותו אל א; את הנתיב מתוך התנסות ממשית יכול לומר לו כיצד עליו להגיע אל עולם עילאי יותר

זה  פקפוק. הוא מאפשר לאותו אדם להשפיע על קודש הקודשים הפנימי ביותר של נפשו, לקבלת עזרה

קיים , כי. מוצגים בספר, ם עומדים להשיג את המצב העילאי יותר של תודעהאם האמצעים שעמגם יופיע 
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ים אלה כתב אותם הבדל קטן בין אם אדם מקבל הנחיות מפה לאוזן ובין אם מישהו בעל ידיעה על אמצע

ישנם אחדים החושבים  ,בקרב אלה המחזיקים בידע הדרוש, יתר על כן. בספר והאדם הנדון קורא אותם שם

ח למסירת אמיתות רו-אדם אלה גם יתייחסו במורת-בני, באופן כללי. את הידע בספר לרכזקביל -כלא

של אבולוציית המין האנושי חי לדגול בהשקפה כזאת בעידן הנוכ, ברם. לאחרים עולם הרוחהמתייחסות ל

יכולים להימסר , פתחות עילאיתהאמצעים שיש להשתמש בהם לשם הת, אמת. להיות מתואר כמיושן מוכרח

הוא יהיה מסוגל להגיע , אם התלמיד יקדיש עצמו בחריצות לדברים הנמסרים, אבל. נקודה מסוימתלרק עד 

הוא ישיג מושג נכון על , כהמה שהוא עבר עד מכל . לשלב בהתפתחות שממנו הוא יוכל למצוא את דרכו

 .ואכן אין ביכולתו לעשות זאת בדרך אחרת –נתיבו המשך 

הם , ברם. עשויים להתעורר ספקות ביחס לנתיב הידיעה הרוחית, על כל היסודות השונים האלה

 ותלהתאמנהספר -המוצג בביתתחיל לתפוס את הטבע האמיתי של נתיב ההתפתחות יכאשר אדם  ייעלמו

על שיטות , פי הצורך-על, ברמזנו בקצרה, זההנתאר את הנתיב , עתה. את העידן שלנו ת ההולמתרוחי

 .אחרות

שביכולתו למלא  הנחיות, לאדם בעל רצון לחפש אחר התפתחות עילאית תמספק ההתאמנות הנדונה

אינדיבידואליות מוצדקת אל תוך ה-כל דבר הדומה לחדירה לא. ובכך ליצור את השינויים הנחוצים בנפשו

ידי שיטות -אילו המורה עצמו היה אמור לבצע את השינוי על להילקח בחשבוןשל התלמיד היה יכול 

לא , בצורה נכונה לתקופתנו התאמנות למען התפתחות רוחית המותאמת, אך. שהתלמיד לא היה מודע להן

 הנחיותהוא מציע לו . שלוההופכות את התלמיד לכלי עיוור עבור התפתחותו פעיל לעולם שיטות כאלה ת

. זו או אחרת ניתנת הנחיהמדוע הוא מסביר לו , וכאשר ישנה הזדמנות לעשות זאת. והתלמיד מבצע אותן

אם . יש לסלק כליל אמונה עיוורת, אכן. וקיומן אינן צריכות להתבסס על אמונה עיוורת ההנחיותקבלת 

עצמית רגילה בלי -צמה בפני התבוננותחקרנו את טבע הנפש האנושית בה במידה שהיא מציגה את ע

איזו השפעה : אנו יכולים לשאול את עצמנו, אז עם לימוד הצעדים המומלצים, תרוחי בהתאמנותלהסתייע 

אם ניגשים אליה בתודעה בריאה , שאלה זו, בהתאמנות כלשהילפני שמתחילים ? תהיה להם על חיי הנפש

, לפני שמתחילים לבצע את ההמלצות, אפשרי בהחלט, כי. יכולה לקבל תשובה הולמת, משוחדת-ובלתי

ממשית של  התנסותלא יכולה להיות לנו , כמובן. ליצור תפיסה בהירה ונכונה של הדרך שבה הן פועלות

גם אז נגלה שביכולתנו ללוות את ההתנסות כל , אך. ההתאמנותכל עוד לא התחלנו לבצע את , פעילותן

. מאידיאות שנהגו מראש ומביאים חוש בריא בכל צעד שנעשה בהינתן שאנו חופשיים, הזמן עם הבנה

מוכן לקחת על ה אדם .מדע רוחי אמיתי ימליץ לפתח רק אמצעים כאלה אשר יעמדו במבחן זה, ובימים אלה

ידי התרשמות שגויה כלשהי אל גישה של תמימות -להיות מובל עלולא יאפשר לעצמו  התאמנות כזועצמו 

שאחרים יעלו התנגדויות , הוא עשוי לשמועשהתנגדויות . שכל הספקות נעלמים יגלה במהרה, עיוורת בלבד

 .לו כהוא זה תפרענהלא , להשגת מצב עילאי יותר של תודעה תשיטתיהתאמנות נגד 
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היכולה להובילם במאוחר או במוקדם אל , אפילו עבור אלה שהוענקה להם בשלות פנימית של הנפש

יש , להיפך; תמיותר ההתאמנות אינה, אפילו עבור אלה –הרוחית עצמית של איברי התפיסה -התעוררות

, נתיבים מפוקפקים לסוגים שונים שלישנם מקרים ספורים שבהם אדם כזה נקלע , כי. להם צורך מיוחד בה

וביל אותו הישר קדימה בנתיב היא ת. ההתאמנות תחסוך זאת ממנו. עצמית-לפני שהוא מגיע להתקדשות

הדבר מעצם העובדה שהנפש השיגה את הבשלות הדרושה נובע , עצמית-התקדשותכאשר מתרחשת . הנכון

והדבר גורם לו , שלאדם יש רגש עמום ביחס לבשלותו שלויכול לקרות בקלות רבה . במהלכי חיים קודמים

מודעת אשר תמנע ממנו מלתת -הרגש עשוי לעורר סוג של יהירות לא. להתאמנותלהסתייג מהתמסרות 

שהשלב המתקדם יותר של הנפש  יתכן, או. כהלכה תהמסודר תרוחילהתאמנות ספר -תאמון אפילו בבי

וכל להיות התאמנות ת, במקרה כזה. עשוי להישאר נסתר בו עד גיל מסוים בחיים ורק אז יתחיל להתגלות

יתכן בהחלט , מהתאמנות כזומנע לגמרי יואם האדם יהאמצעי הנכון להביא את הבשלות לידי התגלות 

הכושר שברשותו יישאר עדיין נסתר ויופיע שוב רק באחת מהתגשמויותיו , בו עליו להתגלותזמן שבש

 .המאוחרות יותר

, למשל. הבנות פשוטות מסוימות להתפתח-חשוב לא לתת לאי, תרוחיהתאמנות בנושא זה של 

. ל האדםלחולל שינוי גדול בהתנהלותו והתנהגותו בכללותן ש תעומדשההתאמנות אדם עשויים לחשוב -בני

יתוארו דברים ; עליו לנהל את חייובה מדובר כאן בלתת לתלמיד תפיסות כלליות ביחס לדרך ש אין, אבל

. חושי-יעניקו לו את האפשרות לראות את העל, אם יבצעם, אשר, בנפשו באופן פנימישביכולתו לעשות 

הן אינן הרי ש –חושי -פעילויות שאין להן שום קשר להתבוננות בעל –פעילויות חייו האחרות לבאשר 

מה שקורה הוא שהתלמיד . ההתאמנותידי מה שהוא לוקח על עצמו במסגרת -על במישריןמושפעות כלל 

פעילות חדשה זו שונה מהפעילויות הרגילות . חושית-את התשורה של תפיסה על, נוסף להן, רוכשפשוט 

. במידה הקטנה ביותרלא אף , יההאחת אינה יכולה להפריע לשני. של החיים כפי שהערות שונה מהשינה

הרי , חושי-לשבץ במהלך הרגיל של חייו רשמים שהגיעו אליו מהעל, למשל, אם לאדם כלשהו תהיה נטייה

ומן תהיה לרואה המי .פוסקות מזיקות-ידי התעוררויות בלתי-עלשהוא יהיה כמו אדם חולה ששנתו מופרעת 

, בעקיפין. חושית-יכול לראות את הממשות העלהשליטה לעורר מרצונו את מצב התודעה אשר בו הוא 

באותה מידה שבה אדם החסרים לו יציבות , מההתנהגות הכללית ומהרגלי החיים תמנותק האינההתאמנות 

 רבות, לכן. הרי שהדבר יזיק לו, או אם הוא יוכל לראות, חושי-לא יוכל לראות בעל, אתית ורגש טוב

ומלבד . באותו זמן לעידון חייו היומיומיים ורמותת, חושי-ת העלהתלמיד לראיי להובלתמההנחיות הנמסרות 

שכוחם יפה  עילאייםלומד התלמיד לזהות אימפולסים מוסריים , חושי-דרך יכולתו לראות בעולם העל, זאת

 .הכירם רק בעולמות העילאייםישנם חוקים אתיים שאפשר ל, כי. גם ביחס לעולם הפיסי

אשר נועדה להוביל להכרה , לדמיין לעצמו שפעילות נפשית כלשהי אדם עשוי. הבנה נוספת-אי תיתכן

פעילויות כאלה אין שום קשר עם ל, למעשה. קשורה בדרך מסוימת לשינויים באורגניזם הפיסי, חושית-על
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 םהן מהוות תהליכי. או להיבטים אחרים של מדעי הטבע דבר כלשהו באדם המשתייך לתחום הפיסיולוגיה

הדרך . מרוחקים מהפיסי באותה מידה כמו חשיבה והתרשמות בריאות רגילות, ריםטהו ייםורוח ייםנפש

בה . שבה הם מתרחשים בנפש אינה שונה מהדרך שבה אנו חושבים את מחשבותינו או מגיעים להחלטותינו

לידיעה  תאמיתי התאמנותלפעילויות של ביחס כך גם , במידה שלחשיבה בריאה יש או אין קשר לגוף

אלא קריקטורה , תאמיתי תרוחיהתאמנות  ה על האדם בדרך שונה אינההמשפיעהתאמנות ל כ. חושית-על

 .שלה

רק . הכרחייםכאת התנאים שמצאנו  תממלאכאן  תלהיות מתואר תהעומדשההתאמנות אפשר להניח 

נראה שנדרשים , הכשרים הנפשיים של האדם לחושית היא משהו המערב את כל-משום שהידיעה העל

ההנחיות הנמסרות תאפשרנה : זה פשוט מסתכם בדבר הבא, במציאות, כן-פי-על-אף. עים בושינויים מכרי

 .חושי-ליצור רגעים בחייו שבהם יוכל לראות את העל, אם תבוצענה, לתלמיד

* 

התלמיד חי . מתודעת ערות רגילה, בהכרח, צריכה לצאתחושי של תודעה -אל מצב על ותעלההת

מספק לו אמצעים שעמם הוא עשוי  תרוחי התאמנותהספר ל-עלות וביתבתודעה זו לפני שהוא מתחיל בהת

ישנן פעילויות , אשר מעניינים אותנו כאן, הספר-ידי בית-בין הצעדים הראשונים המוצעים על. לצאת ממנה

החשובות ביותר הן למעשה אלה הכרוכות בפעילויות . לתלמיד בתודעתו היומיומיתמוכרות אשר כבר 

הן מסוג כזה שיש בהן . מחשבה מסוימות-על התלמיד להתמסר לגמרי לתמונות. הנפשדוממות ושקטות של 

המחשבה המשתייכות לחיים -הן שונות מתמונות, לכן. הן מעוררות כשרים נסתרים של הנפש; כוח מעורר

, ככל שהן עושות זאת בצורה מדויקת יותר, אכן. שתכליתן לתאר אובייקטים חיצוניים כלשהם, םהיומיומיי

המחשבה שהנפש צריכה להתמסר -לתמונות. זה מעצם טבען להיות אמיתיות במובן זה. הן אמיתיות יותר כך

הן נוצרות בדרך כזו ; תפקידן אינו לתאר אובייקט חיצוני. אין תפקיד כזה למלא, תרוחי התאמנותלהן למען 

. תמונות סמליות המחשבה הטובות יותר הן-תמונות, לשם כך. שתהיה להן התכונה של התעוררות הנפש

הנקודה העיקרית ; התוכן הממשי הינו למעשה בעל חשיבות משנית, כי. אפשר להשתמש גם באחרות, ברם

בעוד  .המחשבה ולא יהיה דבר אחר כלשהו בתודעתו-היא שהתלמיד יכוון את הכוח כולו של נפשו בתמונת

, ת מופיעות ונעלמות ללא הרףמחשבו-שבחיים הרגילים כוחות הנפש מחולקים בין דברים רבים ותמונות

, מחשבה אחת יחידה-הכול תלוי בהתרכזות כולה של הנפש באידיאה או תמונת תרוחי התאמנותהרי שב

מחשבה סמליות פועלות טוב -זוהי הסיבה לכך שתמונות. במרכזה של התודעה, ידי פעולת רצון-על, המוצבת

נמצאת  נקודת התמיכה של האחרונים, כי; םיותר מאשר אלה המתארות פעילויות או אובייקטים חיצוניי

מחשבה סמליות -כפי שקורה עם תמונות, עצמהעל כך שהנפש לא נדרשת להסתמך רק , בעולם החיצוני

 הא נוצראלא שהי, לא מה שהתמונה מייצגת, אהדבר החיוני הו. ידי מאמצי הנפש עצמה-אשר נוצרו על

 .מתלותה בפיסיבדמיון בדרך כזו שתשחרר לגמרי את הנפש  יתומועל
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אם נעורר , מחשבה-מושג ברור על משמעותה של השתקעות זו בתמונתיצור לעזר אם נלנו יהיה 

אנו . נניח שהסתכלנו בעץ והפנינו הלאה את מבטנו כך שאיננו רואים אותו עוד. זיכרוןבפנינו את המושג 

מחשבה זו שיש -תמונת. עץהמחשבה או התמונה המנטלית של ה-יכולים לעורר בפני עיני רוחנו את תמונת

נניח שאנו מחזיקים בזיכרון . של העץ זיכרוןמהווה , נותראייבשדה עוד ברשותנו כאשר העץ אינו נמצא 

נפשנו שקועה . הזיכרון ולנסות לסלק כל מחשבה אחרת-בתמונת, כביכול, לשקוט אנו נותנים לנפשנו; זה

כזו המשחזרת  –מחשבה -עות בתמונתכאן יש לכם מקרה של השתק. הזיכרון של העץ-עתה בתמונת

מחשבה שהצבנו -אם נעשה את אותו הדבר עם תמונת, עתה. ידי החושים-אובייקט חיצוני אשר נקלט על

 . להגשים את התוצאה הנכספת, עם הזמן, נהיה מסוגלים, לגמרי מתוך הרצון שלנו, בעצמנו בשדה התודעה

הדבר הראשון שיש . מחשבה סמלית-בתמונת הבה ניקח דוגמה של השתקעות הנפש, כדי להבהיר זאת

כיצד הוא מכה שורשיו , אנו חושבים על צמח. לעשות הוא לבנות אותה ונוכל לעשות זאת בדרך הבאה

. נדמיין לעצמנו אדם הניצב לצד הצמח, עתה. כיצד הוא מוציא עלים בזה אחר זה וכיצד הוא פורח, באדמה

יותר מאלו של  ויכולות שבאמת אפשר לתאר כמושלמיםעולה בתודעתנו המחשבה שלאדם יש מאפיינים 

בעוד שהצמח מושרש ; ולב-פי נטיית-על, הוא יכול ללכת בדרך זו או אחרת, הוא יכול לנוע כרצונו. הצמח

הישות האנושית מושלמת יותר  ,כך הדבר, כן: אנו יכולים להמשיך ולחשוב, ברם. בנקודה שבה הוא צומח

, בהיבטים אחרים ,שהיעדרותן בצמח גורמת לו להופיע בפניי, ה גם תכונותבאני מוצא , אבל; צמחהמאשר 

ולפעמים הוא נשרך אחריהן , האדם מלא תשוקות ותאוות, כי. מושלם יותר מאשר הישות האנושית

אני רואה כיצד הוא , בהסתכלי בצמח. נופל לתוך טעות, עם התוצאה שהוא הולך בדרך רעה, בהתנהגותו

בפני , בשקט ובשלווה, כיצד הוא פותח את פריחתו, הורים של צמיחה מעלה לעלהעוקב אחר החוקים הט

הרי שהוא , מושלם יותר מהצמח, בהיבטים מסוימים, אני קולט שבעוד האדם, לכן. קרני השמש הפרושות

במקום מה שנראה , תשוקות ותאוות לשכון בתוכו, זוכה בשלמות יחסית זו במחיר שהוא נותן לדחפים

הירוק  המוהלאנו יכולים להמשיך ולדמיין לעצמנו כיצד , אז. ורים הנמצאים בפעולה בצמחככוחות הטה

ואם נחשוב אז . רגשותה-ירוק זה מבטא את חוקי הצמיחה הטהורים נטולי מוהלזורם לאורך הצמח וכיצד 

וקות תש, נמצא בדם אדום זה את ביטויים של דחפים, הזורם בוורידים ובעורקים של האדםעל הדם האדום 

 .ותאוות

אנו , כאשר אנו נושאים אותה מעט הלאה. אנו נותנים למחשבה זו כולה לחיות בנפשנו, לאחר מכן

שבאמצעותם , יש ברשותו כשרים נפשיים עילאיים; מוכשר להתפתחות, ככלות הכול, נזכרים כיצד האדם

ביותר בהם והם  הנחותד ידי זה מסולק היסו-אנו מבינים שעל. ביכולתו לעדן ולטהר את דחפיו ותאוותיו

. דחפים ותאוות מטוהרים אלהאפשר לחשוב אז על הדם כביטויים של  .נולדים מחדש ברמה גבוהה יותר

במוהל : ואומרים לעצמנו, ברוח, בשושנהאנו מסתכלים . שושנהל, נאמר, אנו מפנים מחשבתנו, ועתה

עדיין  מההאדו והשושנה; לאדוםהצמח משתנה -אני רואה את הצבע הירוק של מוהל, השושנההאדום של 
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אני מאפשר לאדום . של הצמיחה ותרגשה-נטוליאחר החוקים הטהורים , לא פחות מהעלה הירוק, תעוקב

 הנחותאשר סילקו את החלק , דחפים ותאוות מטוהריםלשהינו ביטוי , להוות עבורי סמל של הדםהשושנה 

מחשבות לגלגל  לא רק, ו מנסיםאחר מכן אנול. בשושנהשבהם ודומים בטהרתם לכוחות הנמצאים בפעולה 

תחושת אושר יכולה . מאפשרים להן להתעורר לחיים בלב וברגש שלנואלא , בתודעתנו ,שוב ושוב, אלה

ואנו חשים מחויבים ; הרגש של הצמח ההולך ומתפתח-להתעורר בנו בעודנו משתקעים בטבע הטהור ונטול

. זמנית של דחפים ותשוקות-ידי רכישה בו-ת להירכש עללהודות בכך ששלמויות עילאיות מסוימות צריכו

, שחרור יכולה להתעורר בנוואז תחושת ; מחשבה זו יכולה לשנות את האושר שחווינו לפני כן לרגש רציני

אפילו כמו המוהל האדום  –הדם האדום יכול להפוך לנושא ת אושר אמיתי בהתמסרנו למחשבה שתחוש

בעקבנו כך אחר קו מחשבה המשמש לבניית תמונה . מייות באופן פנההתנסויות שהינן טהור – בשושנה

בהיכנסנו אל תוך התנסות המחשבות , לאחר מכן. חשוב ללוות כל הזמן את המחשבה עם רגש, סמלית כזו

 .ביכולתנו לעצבם מחדש בתמונה הסמלית הבאה, והרגשות

להוות עבורכם סמל זה  הבה ניתן לצלב שחור. דמיינו לעצמכם שאתם רואים לפניכם צלב שחור

דמיינו  ,ובנקודה שבה זרועות הצלב מצטלבות; אשר סולקו מדחפיו ותאוותיו של האדם הנחותיםליסודות 

אלה לסמל עבורכם לשושנים הבה ניתן . במעגל מסודרות, זוהרות ובוהקות שושנים אדומות לעצמכם שבע

.דם שהינו ביטויים של תאוות ודחפים שעברו היטהרות
45
להעלות בנפשו  תהרוחיההתאמנות יד על תלמ 

וביכולתו לעשות זאת באותה דרך שהוסברה לעיל עבור , מחשבה סמליות מהסוג הזה-תמונות

. הוא יגלה שלתמונה יש כוח לעורר את נפשו, בהתמסרו לה תוך השתקעות פנימית עמוקה. זיכרון-תמונת

, צריך לרחף לפניו ברוח, והוא לבדו, הסמל הנדון. כל דבר אחר מתודעתו, לעת עתה, עליו לנסות לסלק

 .בצורה חיה ככל שרק אפשר

אלא שהיא , לא הוצבה פשוט כתמונה בעלת כוח מעוררעובדה שהתמונה הסמלית ישנה משמעות ל

תלוי בכך , מה שתמונה כזאת יכולה לעשות לתלמיד. ידי סדרת מחשבות על הצמח והאדם-נבנתה קודם על

אם הוא ידמיין אותה . שתמש בה כאובייקט למדיטציהלפני שהוא י ,ה בדרך שתוארהאות רכיבישהוא 

אשר היא זו כי ההכנה , הרי שהיא תישאר קרה ותהיה לה פחות השפעה, לעצמו בלי לבנותה בנפשו שלו

אל לו לתלמיד לעורר בזיכרונו את שלבי ההכנה בעודו עוסק , ברם. מעניקה לה את הכוח להאיר את הנפש

 רגשותלתת רק ל –במהירות עם חיים , רק לתת לתמונה הסמלית לרחף בפניו ברוחאלא עליו , במדיטציה
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ביחס לצמח  שהרי הנקודה כולה הינה לפתח מחשבות, כמה המחשבות דלעיל יכולות להיות מוצדקות מצד מדעי הטבעעד העניין אינו כרוך ב 
למחשבות מסוג זה על אובייקטים בעולם . ידי התבוננות פשוטה וישירה-אלא על, כלשהי לתורהולאדם שאפשר להגיע אליהן בלי התייחסות 

איננו מציבים בחזית מחשבות במטרה , כאן. חשובות לא פחות, במקומן הנכון, אידיאות הרעיוניות של המדע שהינןהלצד , יש משמעות, שמסביבנו
תוך התעלמות מביקורות , מה שברצוננו לעשות הוא ליצור תמונה סמלית שתוכח כמסוגלת להשפיע על הנפש; להציג עובדות במונחים מדעיים

 .כלשהן שאפשר להעלות בשעת בניית התמונה
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ההולם , התמונה הסמלית הופכת לסמל, בדרך זו. ידי קו המחשבה של ההכנה להדהד בתוכו-שניעורו על

 .להתנסות הפנימית ומלווה אותה

, פרק זמן ארוך יותרככל שזה יהיה . באורך הזמן שהתלמיד יכול להחזיק בה הההתנסות תלוייעילות 

טוב הדבר , ברם. היה לה ערך גדול יותר עבורוכך י, אחרת להפריע למדיטציה בלי לתת לאידיאה כלשהי

את התמונה מן , לעתים קרובות, הוא יבנה, אם מלבד הזמנים שאותם הוא מקדיש למדיטציה לכשעצמה

. חווירפש של ההתנסות לא יהנ-שהלך, באפשרו למחשבות ולרגשות לעלות בו בדרך שתיארנו, ההתחלה

כך גדולה יותר תהיה משמעותה עבור , ככל שהתלמיד מוכן להמשיך בסבלנות לחדש את התמונה בדרך זו

.נפשו
46
 

, ומעצם עובדה זו; אינה מייצגת איזשהו אובייקט חיצוני שהפיק הטבע, תמונה סמלית כמו זו שתיארנו

! אדם מסוימים עשויים לחלוק על כך-בני. ם לנפשהשייכים בכללות, שניעורו לכשריםהיא חבה את כוחה 

אבל כל פרטיה , אפשרי למצאה בטבע-בלתי, כשלםהתמונה הסמלית , מוסכם: למשל, הם עשויים לומר

ידי -כל אלה וכל אחד מהם נקלטו תחילה על; וכן הלאה השושנים, הצבע השחור –שאולים מהטבע 

עליו לקחת בחשבון שחלקים אלה המרכיבים את , זאתאם מי מהקוראים מוטרד ברוחו מהתנגדות . החושים

אינם מובילים בעצמם להתעוררות הכשרים העילאיים , שללא ספק הופקו מהתרשמות חושית, התמונה

. כדי ליצור את התמונה חוברו יחדשבה הפרטים הבודדים  הדרךידי -ההתעוררות נגרמת אך ורק על; בנפש

 .ולם החיצונילא ניתן למצוא שום אבטיפוס בע, לשם כך

למסור תיאור ברור של הדרך שבה , בלקחנו תמונה סמלית מסוימת כדוגמה, נעשה כאן מאמץ

, אפשר להשתמש במגוון רחב של תמונות מסוג זה, תהרוחי התאמנותלמטרת ה. מדיטציה יכולה להתנהל

לים לשמש כנושאים יכו, אפילו מלים בודדות, ניסוחים, משפטים. והן יכולות להיבנות בדרכים רבות ושונות

המטרה תהיה לשחרר את הנפש מהתרשמות חושית ולרומם אותה לפעילות , בכל מקרה. למדיטציה

והחשיבות כולה ומטרת הפעילות הן , משמעות-חסרי שעבורה הרשמים החיצוניים של החושים הפיסיים

. גם אפשריות, ימיםמסו תחושותלרגשות או  לגמרימדיטציות המוכוונות . לעורר כשרים רדומים של הנפש

. אנו יכולים לשמוח ממשהו שאנו רואים מתרחש, במהלך הרגיל של החיים. את רגש השמחה, למשל, קחו

לב -רואה מישהו מבצע פעולה הנובעת מטוב, נניח שאדם בעל חיי רגש מפותחים בצורה יפה לבריאות

מעשה זה איכשהו בויהרהר  ויתכן שהוא ימשיך. הוא ישמח מהמעשה הטוב, רצון-הוא יהיה שבע. אמיתי

לא את , הוא מעשה שבו מבצע המעשה ממלא, הוא עשוי לחשוב, לב-מעשה שנבע מטוב. בדרך הבאה

הוא יכול , עכשיו. 'טוב'אכנה מעשה זה מעשה , לכן; אלא את האינטרסים של חברו, האינטרסים שלו
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בתוצאותיהן הן המדיטציות על , במיוחד, פורות יותר. מוצעים נושאים אחרים למדיטציה, (GA-10) ?כיצד קונים דעת העולמות העליוניםבספרי  

באמצעות , רק לתאר הינההכוונה , בספר זה. על צורות הגבישים וכן הלאה, הרדומים בזרעעל כוחות הצמיחה , ההתהוות והקמילה של הצמח
 .את טבעה של מדיטציה, דוגמה
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לו הנאה וליצור לעצמו את הוא יכול להסב את מבטו מהפעולה המסוימת שהתבונן בה והסבה . להתקדם

כלומר דרך , הוא יכול לדמיין לעצמו כיצד הוא מופיע בנפש. טּוב הלב, לב אוהב-האידיאה המקיפה של טּוב

תפיסה מוסרית זו של יכול לשמוח מוהוא . והפיכתם לשלו, את האינטרסים של חברו, כביכול, האדם קליטת

 אידיאהאלא זוהי שמחה מ, או אחר בעולם הפיסיהשמחה שיש לו עתה אינה עוד ממאורע זה . לב-בטּו

הרי שנבצע למעשה מדיטציה על , ממושךאם ננסה לתת לשמחה מסוג זה לחיות בנפשנו לזמן . לכשעצמה

של הנפש ברגש הממושכת  ההשתקעותאלא , אין זו רק האידיאה אשר תעורר את הכשרים הפנימיים. רגש

 . ידי רושם חיצוני מסוים-שניעור לא על

רגשות , חושית מסוגלת לחדור עמוק יותר אל תוך הטבע הממשי של הדברים-ות ההכרה העלבהי

יעילים ביותר בפיתוח אלה יהיו . מש לשם מדיטציהשידי ידיעה רוחית יכולים להימסר ול-שניעורו על

 התאמנותככל שפיתוח מוגבר זה יהיה נחוץ עבור השלבים הגבוהים של . הכשרים הפנימיים של הנפש

אם הן , הלב-ת ותחושות פשוטים כמו זו על טּובלהבין שהמדיטציות על רגשו, כן-פי-על-אף, עליו, ידהתלמ

האמצעי , אדם שונים בטבעם ובאופיים-היות שבני. יכולות לקדמו מרחק גדול למדי, מבוצעות בהתמדה

ן שיש להקדיש באשר לאורך הזמ. יהיה כמובן שונה, שיימצא יעיל ביותר עבור תלמידים אינדיבידואליים

; יישאר התלמיד שליו ושולט בעצמו, הדבר החשוב ביותר הוא שבמהלך ביצוע המדיטציה, למדיטציה

התרגילים עצמם יסייעו . ולא להחטיא את המטרהעליו להיות זהיר , הזמן במרוצת. יעילותה אכן תלויה בזה

 .ם בהיבט זהלו לרכוש טאקט פנימי מסוים אשר ידריך אותו כמה רחוק הוא יכול להתקד

לפני שהוא עצמו יהיה מסוגל , על התלמיד יהיה לבצע תרגילים מסוג זה במשך תקופה ארוכה, ככלל

כל עוד התלמיד לא יעורר את . תרוחי התאמנותסבלנות והתמדה חיוניות בהחלט ב. להבחין בשינוי כלשהו

והתמדה יהוו את  כלומר לבצע את התרגילים בשקט ובקביעות כך שסבלנות, התכונות האלה בתוכו

 .מעטאך הרי שהוא יתקדם , הנפש היסודי של נפשו-הלך

ל שאמצעי לרכישת ידיעה  היא –מדיטציה  –תברר שהשתקעות פנימית שנאמר עד כה מממה 

אלא רק כזו שנבנתה , מחשבה יכולה לשמש למדיטציה-לא כל תמונתויתירה מכך , העולמות העילאיים

 . בדרך שתוארה לעיל

כלומר השלב  – הכרה אימגינטיביתאל מה שאפשר לכנות , כדבר ראשון, מוביל הנתיב שצוין

ידי -חושים על-את ההכרה התלויה בהתרשמות חושית ובעיבודם של רשמי. הראשון של הכרה עילאית

מעליה . הכרה של אובייקטים –המבט של מדע הרוח -מנקודת –אפשר לכנות , אינטלקט הכבול לחושים

המילה . כאשר ההכרה האימגינטיבית היא השלב הראשון, ים של הכרה עילאיתקיימים השלבים השונ

עשויה בהחלט לעורר חשד בתודעתם של אלה החושבים שמשמעותה איזושהי אידיאה הנובעת  'אימגינציה'

, במדע הרוח, ברם. שאינה קשורה למציאות' דמיונית'איזושהי אידיאה או תמונה מנטלית  –מדמיון בלבד 

מה שנקלט . חושי של תודעה-כרה אימגינטיבית כהכרה הנובעת מכך שהנפש הגיעה למצב עליש להבין ה
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היות שתודעה . אליהן לחושים אין שום גישהשבמצב זה של תודעה כולל עובדות וישויות רוחיות 

, סמליות' אימגינציות'ידי השתקעותו במדיטציה בתמונות או -חושית ראשונה זו מתעוררת בתלמיד על-על

שמשמעותה הכרה  – הכרה אימגינטיביתואת ההכרה הקשורה עמה  תודעה אימגינטיביתלכנותה  אפשר

ידי -היכולה לרכוש ידיעה על מה שהינו ממשי במובן שונה מזה של העובדות והאובייקטים הנקלטים על

הדבר החשוב הוא ; ינו הדבר החשובהמחשבה במדיטציה אימגינטיבית א-תמונת תוכן. החושים הפיסיים

 .ידי זה-כושר הנפש אשר מפותח על

בנייתן של ייטען ש. שימוש בתמונות מנטליות סמליותביחס ליכולה לעלות התנגדות מובנת נוספת 

חלימה העושה שימוש בדמיון אקראי ולתוצאה יכול להיות -ידי חשיבה דמוית-מתבצעת על תמונות מסוג זה

המחשבה היוצרות את הבסיס -יחס לתמונותאין שום צורך לטפח ספק כזה ב, ברם. ערך מפוקפק בלבד

כלומר שאפשר  –מחשבה כאלה נבחרות במיוחד עם מטרה זאת -תמונות. הובריא נכונה תרוחי התאמנותל

להתעלם מהקשר שעשוי להיות להן למציאות החיצונית וערכן טמון אך ורק בכוח שעמו הן פועלות על 

החושים ואפילו כל המחשבות -כל רשמישר לאח, הוסגה מהעולם החיצוניהלב -תשומתש לאחרהנפש 

 .סולקו לגמרי, חושים-שהתודעה יכולה להחזיק בתגובה לרשמי

. נמצא זאת מועיל להשוותה לשינה, אם ברצוננו ליצור תמונה ברורה ואמיתית של תהליך המדיטציה

אה השינה היא זו שבהשוו, כי. שלה הניגודאך מצד שני היא בדיוק , מצד אחד היא דומה לשינה

האמת היא שכאשר עליה להתרכז . יותר גבוהה ותערנותנת סימנים של , היום הרגילה-לתודעת

הנפש לשאוב ממעמקיה כוחות חזקים יותר מאלה שהיא  מוכרחה, מחשבה סמלית מסוימת או אחרת-בתמונת

. די זהי-פעילותה הפנימית מוגברת על. רגילה להפעיל בחיים הרגילים או עבור התהליך הרגיל של ההכרה

עתה יש לה , תודעה-במקום לעבור למצב של חוסר, אלא. כפי שהיא עושה בשינה, מהגוףהנפש משתחררת 

פי  על אף, יש לתאר הנפש נמצאת במצב שאותו, כך. התנסות חיה בעולם שלא הכירה קודם

, בדרך זו .בהשוואה לתודעה הרגילה ות מוגברתערכ, שבהשתחררותה מהגוף אפשר להשוותה לשינה

בעוד שבחיי הערות , האמיתית והעצמאית, גיעה הנפש להתנסות חיה של עצמה בהווייתה הפנימית ביותרמ

בתנאים . הרי שרק בעזרת הגוף שהנפש מגיעה בכלל לתודעה, כאשר כוחותיה מפותחים פחות, הרגילים

, ראיבהפכה מודעת רק בתמונה שכמו השתקפות של , אין לה שום התנסות מודעת ביחס לעצמה, האלה

 .פניהב מופיעיםהתהליכים הגופניים , לומר דווקא יש, או –הגוף 

ש להן קשר לדבר ממשי כלשהו שי, הנבנות בדרך שתוארה לעיל התמונות הסמליותלא ניתן לומר על 

תכליתן היא לנתק את הנפש מהתרשמות חושית ומהמוח ככלי שבחיים הרגילים האינטלקט . עולם הרוחב

מחשבה באמצעות -אני יוצר תמונת, עתה": אינו יכול להתרחש כל עוד האדם לא חשניתוק זה . קשור אליו

ההתנסות הראשונה שיש לתלמיד בנתיב שלו היא  ".החושים או המוחשל כוחות שאינם זקוקים לשום סיוע 

את כאשר אני נוטש נעלמת תודעתי לא ": הוא יכול לומר לעצמו, אז. השתחררות זו מהאיברים הפיסיים
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אל מעל לחשיבה אני יכול לרומם את עצמי ; ואלית הרגילה שליאת החשיבה האינטלקטכן חושים וה-רשמי

יש לנו כאן את ההתנסות הרוחית , כך ".לצד מה שהייתי קודם, ואז אחוש את עצמי כישות רוחית חיה זאת

עלתה מתוך עצמיות חדשה . בלבד בנפש וברוח, אגו', אני'נעשה מודע לעצמו כהתלמיד : הטהורה הראשונה

 עולם החושיםאילו האדם היה משתחרר מ. יסיהעצמיות הכבולה לחושים הפיסיים ולאינטלקט הפ

ישות זו , כמובן. תודעה-הרי שהוא היה נופל לתוך ִריק של חוסר, והאינטלקט בלי מדיטציה פנימית עמוקה

ם היו לה שום כלים שעמאבל אז לא , הלפני שתרגל מדיטציהייתה כבר קיימת בתוכו ורוח טהורות  של נפש

. אוזניים לשמוע בהן, כמו גוף פיסי שאין לו עיניים לראות בהן – עולם הרוחיכולה לראות בהיא הייתה 

 הפיק אותם מתוך מה שהיה עד כה ישות נפש, יצר איברים של נפש ורוח, ביצוע מדיטציהב שהושקעהכוח 

 .מאורגנת-ורוח בלתי

התנסותו הראשונה מהווה סוג , לכן. שהוא קולט תחילה הדברהוא  יצר בעצמו בדרך זו מה שהתלמיד

העצמי שהוא -שהודות לחינוך תרוחי התאמנותשל  היא נמצאת בהתאמה עם טבעה כולה. עצמית-של תפיסה

 המופיעים( אימגינציות)התמונות -בעולמות קולט את עצמומודע לגמרי לכך שהוא , בשלב זה, האדם, ברוע

עליו להבין שבהתחלה הן , עם זאת; ובעולם חדש ,ת אלה נראות לתלמיד חיותתמונו. כתוצאה מהתרגילים

יתר על . מחוזקת כפי שהיא עתה הודות לתרגילים שהוא ביצע, אינן מהוות דבר מלבד השתקפות ישותו שלו

רצון חזק כזה שהוא , נוסף על כך, עליו לפתח; לא רק שעל התלמיד להגיע למסקנה נכונה על נקודה זו, כן

 לשלוט בהןצריך להיות בכוחו . לסלקן לגמרי מהתודעה, ה מסוגל בכל רגע נתון למחוק את התמונותיהי

. ה בגבולות נכוניםיתהי התאמנותבהינתן שה והוא יהיה מסגול לעשות זאת. בחירות ובביטחון שלמים

, ם הפיסיכפי שאדם עשוי להימצא בה בעול, התלמיד יהיה באותה תסבוכת בתחום ההתנסות הרוחית, אחרת

עיניו היו נשארות מרותקות אל אותו אובייקט כך שלא היה מסוגל , בהפנותו מבטו אל אובייקט מסוים, אם

 לא מוכרחהפנימיות  יותתקבוצה אחת של התנסויות תמונ. חריג אחד ישנו, ברם. להסב את מבטו ממנו

; של ישות התלמיד זוהי קבוצה הקשורה ללבה ולליבתה. תהרוחי התאמנותלהימחק בשלב זה של ה

ונשנים של -חוזרים םר דרך מחזורימה שעובל, הוא מתוודע ליסוד ישותו שלו, באימגינציות של קבוצה זו

 םתם של מחזוריאת ממשו –כהתנסות ישירה  –הוא מתחיל לחוש , ברגע זה של התפתחותו. חיים ארציים

לשרור החירות  מוכרחה, בתחום זה ביחס לכל דבר אחר שהוא מתנסה בו. חיים ארצייםונשנים של -חוזרים

 .שעליה דיברנו

הוא מתקרב לעולם החיצוני הממשי של , רק לאחר שהתלמיד רכש את הכושר למחיקת האימגינציות

. ובזה מתחיל התלמיד להגיע לידיעת הממשות הרוחית, מופיע דבר אחר, במקום התמונות שנמחקו. הרוח

עליו , ועתה. כשת בהירות והגדרה שלא היו ידועות עד כהרו, מהיותה עמומה ומטושטשת, תחושתו העצמית

הוא יוכל לבצע . והרוח המקיף אותו עצמית זו להתבוננות בעולם הנפש-עליו להתקדם מתפיסה; להתקדם

 .אשר תצוין עתהזאת כאשר יכוון את התנסותו הפנימית בדרך 
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התלמיד כבר . רוחוה אל מול כל מה שזורם אל ההתרשמות בעולם הנפש הנפש חלשה, בהתחלה

אותן הוא בנה מתוך , השקיע אנרגיה נפשית ניכרת כדי להחזיק במדיטציה תמונות סמליות או אחרות

יהיה עליו לעשות , אם ברצונו להגיע גם לראייה ממשית בעולם עילאי יותר, אך. עולם החושיםהנתונים של 

עולם החיצוני אינו משפיע עוד על לשהות במצב שבו לא רק הגירוי של העליו להיות מסוגל . יותר מזה

מה שנוצר הגיע הרגע שבו , כי. המחשבה האימגינטיביות מסולקות לגמרי מתודעתו-תמונות גםאלא , נפשו

הכול תלוי בכך שלתלמיד , עתה. יכול להתגלות, ידי התרכזות פנימית עמוקה של הנפש-ועוצב בתוכו על

אל לו לחמוק ; למעשה על ידו באופן רוחי להיראותאנרגיה נפשית פנימית מספקת כדי לאפשר לו תהיה 

והרוח  אורגניזם הנפש. נם מפותחים מספיקתמיד כאשר כוחות הנפש איכפי שקורה , לבו-מתשומת

רבות וחמורות . הוא שברירי וחולף, עצמית-שהתפתח בתוכו ואותו על התלמיד להבין עתה בתפיסה

ואשר דוגרות בתודעה גם , זיכרונות מאותו עולםההפרעות אשר באות מהעולם החיצוני של החושים ומ

אלה לא רק ההפרעות שאנו יכולים להיות מודעים . כאשר התלמיד עושה את מרבית יכולתו כדי להרחיקן

 .חמורות יותר הן אלה שלהן איננו מודעים כלל בחיים הרגילים; אשר עומדות על הפרק, להן

מה שהנפש אינה מסוגלת . כאן שלב מעברמאפשרים , התנאים שבהם מתנהלים חיי האדם, ברם

אדם המתמסר . היא יכולה להגשים בשינה, להגשים בהיותה ערה על חשבון הפרעות אלה של העולם הפיסי

הוא יהיה מודע . למשהו חדש אודות השינה שלו, אם הוא קשוב במידה מספקת, למדיטציה יתחיל לשים לב

בכל זאת , שהוא ישןעל פי אף , ישנם רגעים שבהם נפשואלא , לכך שהוא אינו תמיד ישן לגמרי כל הזמן

את השפעות העולם התהליכים הטבעיים של השינה מרחיקים , בזמנים כאלה. פעילה בדרך מסוימת

שעה , ועתה. הוא אינו יכול להרחיק במאמציו שלו בעודו ער, היות שאינו חזק מספיק, אותן, החיצוני

מוחלט במהלך השינה ההתודעה -הנפש משתחררת מחוסר, פיעשתרגילי ההתרכזות והמדיטציה החלו להש

. דבר זה יכול להשפיע על התלמיד באחת משתי הדרכים הבאות. ומסוגלת לחוש את עולמות הנפש והרוח

או עם התעוררותו  "ה בעולם אחראני שוה, עתה: "היות מודע במהלך שנתו לדבר הבאהוא בהחלט יכול ל

דרך באנרגיה פנימית גדולה יותר נחוצה , כמובן ".היתי בעולם אחרש": יכול להיות לו הזיכרון הבא

ויתכן שבהדרגה תושג . תהיה שכיחה יותר, שעבור תלמיד בתחילת דרכו, דרך השנייהבהראשונה מאשר 

שהיתי בעולם , במהלך הזמן כולו שבו ישנתי":  יהיה הרושם הבא, עם התעוררותו, הנקודה שבה לתלמיד

, הישויות והעובדות של עולם אחר זהעל זיכרונו , יתר על כן ".ברגע בו התעוררתיעליתי ממנו רק ; אחר

משמעות הדבר תהיה שהתלמיד רכש בצורה זו או אחרת מה שאפשר לכנות . יהפוך ברור יותר ויותר

.רציפות התודעה
47
תהיה זו התקדמות יפה . ישמור על תודעה במהלך השינה תמידאין כאן רמז לכך שהוא  
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 .קיומה של תודעה במהלך השינה 
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יהיו זמנים במהלך השינה שבהם הוא יביט באופן מודע , בעודו ישן באופן כללי כמו אחרים, אם, הבכיוון ז

 .זמן קצרים של תודעה מסוג זה-הוא יוכל להיזכר בפרקי, אם בהיותו שוב ער, או; בעולם של נפש ורוח

דרך שלו שהתלמיד יעבור  תהרוחי התאמנותטוב יהיה עבור ה. שזהו שלב מעבר בלבדאין לשכוח 

, במצב זה. משמעית ביחס לעולמות הנפש והרוח-ו לחשוב שהוא יכול לספק לו עדות חדל אבל אל, שלב זה

הוא אוסף , הודות להתנסויות מסוג זה, ברם. יהםואינו יכול לסמוך עלברשמיו שלו בטוח -הוא עדיין לא

ל שפעות המפריעות שומר להרחיק את ההכל –בהדרגה כוחות כדי להגיע לתוצאה דומה גם בחיי הערות 

בנפש וברוח שבה רשמים אינם ' ראייה'וכך להגיע אל אותה , העולם החיצוני על חושיו ועל חייו הפנימיים

מחשבה מסולקות -שבה האינטלקט הכבול למוח שותק ובה אפילו אותן תמונות, נכנסים דרך החושים

.עליהן הוא מודט כהכנה לראייה ברוח, מהתודעה
48
 

האחת מאפשרת לתלמיד לומר . חשובות שתי התנסויות פנימיותישנן , תרוחיה התאמנותבמהלך ה

בהסתכלי , לא אראה שם, אם עכשיו אתרחק מכל רושם היכול להגיע אליי מהעולם הפיסי שמסביבי: לעצמו

דבר כל עוד אלא ישות המודעת לעצמה בעולם שבו איני יכול לדעת , נה פעילה לגמריישות שאי, בפנימיותי

, ברגע זה. רשמים המגיעים אליי דרך התרשמות חושית וחשיבה יומיומיתותח את עצמי בפני אני רק פ

, ה של נפשותוכליב הביכל, ישות חדשה הקיימת שם בתוכובעצמו לתלמיד יכול להיות הרגש שהוא הוליד 

 .ישות בעלת תכונות שונות לחלוטין מאלו שהיו ברשותו עד כה

כאילו , מגלה שיכולה להיות לצדו העצמיות שהוא היווה עד כה התלמיד. ההתנסות השנייה היא הבאה

הוא חש . הוא ניצב אל מול הישות שבתוכה היה מוגבל עד כה, במובן מסוים. הייתה עצמיות אחרת ונפרדת

הדבר הוא . שלו' אני'ה, העצמיות שלו, מחוץ למה שהוא היה רגיל לכנות עד כה, באופן זמני, שהוא נמצא

השנייה ניצבת ; את הראשונה הוא ידע קודם. בשתי עצמויות, מוחלטיםרוח -שקט ובקורב, כאילו הוא חי

מה -הוא חש שהראשונה הופכת במידת, יתר על כן. נולדה לאחרונהר שאעתה אל מול הראשונה כישות 

שלגופו של אדם יש קיום עצמאי משלו חוץ מעצמיות  תלויה בשנייה כפי-בלתי, מתקיימת בכוחות עצמה

לחיות באותו  התלמיד יודע עתה מה משמעות הדבר, כי; זוהי התנסות בעלת חשיבות רבה מאוד. זוראשונה 

 .הוא התאמץ להגיע אליו תהרוחי והתאמנותעולם עילאי שבעזרת 

בה יכול . עולם הרוחב אפשר להוביל עתה לכך שתקלוט, נולדה לאחרונהר שאאת העצמיות השנייה 

לשלב  כאשר התפתחות זו תגיע. ר העולם הפיסיהחושים מהווים עבו מה שאיברי עולם הרוחלהתפתח עבור 

כפי שהוא קולט . נולד לאחרונהר שא' אני'התלמיד יהיה מסוגל לעשות יותר מאשר לחוש עצמו כ, הנדרש

כאן יש לנו . כך עתה הוא יתחיל לקלוט מסביבו עובדות וישויות רוחיות, את העולם הפיסי באמצעות חושיו

על התלמיד להתחשב בעובדה שבד בבד , זה בהצלחההשלב ה אתכדי לעבור . שלישית יתמשמעותהתנסות 
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 .של התבוננויות רוחיות המבוצעות במצב של ערות מלאהיות תוצאה תמיד לה מוכרחים, בשם מדע הרוח היוצאים לאורדברים  
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בחיים  ממדים כאלה שאינם מוכריםעצמית מתחילות לקבל -עצמית וגאווה-אהבה, עם חיזוק כוחות הנפש

אילו היינו מדמיינים לעצמנו שמדובר בלא יותר מאשר , הבנה מוחלט-הדבר היה מצביע על חוסר. הרגילים

עד , עצמית הופכת חזקה מאוד בשלב זה בהתפתחות התלמיד-אהבה. עצמית-ג הרגיל של אנוכיות ואהבההסו

משמעת מפרכת של הרצון כדי להפיק ודרושה  להיראות לו ככוח טבע הפועל בתוכוכדי כך שהיא עשויה 

ת זו קיימת עצמי-גאווה. תרוחי התאמנותאינה מופיעה כתוצאה מ היא. עצמית עצומה זו-משהו טוב מגאווה

יד ביד , לכן. תחיל לחוות התנסות ממשית של הרוחרק כאשר התלמיד מהיא עולה לתודעה אך , תמיד באדם

עצום לחוש ההתלמיד מודע לדחף . של הרצוןהתאמנות תמיד להתקיים  המוכרח, תהרוחי התאמנותעם ה

את , תואר לעילפי שכ ,מה שעליו להיות מסוגל לעשות עתה הוא למחוק. אושר בעולם שהוא יצר בתוכו

. עליו לתכנן שם לחסל את העצמיות, בהגיעו אל העולם האימגינטיבי. עצם הדבר שהוא התאמץ להגשים

. עצמית-עצמית וגאווה-משתרעים בתוכו הדחפים החזקים מאוד של הוקרה, עצמית זו-בניגוד למחיקה

י ולא היה להם שום קשר היו משהו נפרד למד תרוחי התאמנותאפשר בקלות לדמיין שתרגילים לשם 

עצמית -זאת אפשר רק להשיב שהכוח המוסרי הנדרש כדי להתגבר על גאווההלטענה . להתפתחות מוסרית

זו אינו יכול להירכש אלא אם כן הצביון והנטייה האתיים בכללותם של התלמיד מועלים לרמה 

ותו זמן ישנה התקדמות אינה באה בחשבון אלא אם כן בא תרוחי התאמנותהתקדמות ב. פרופורציונית

 התאמנותהטענה ש. אפשרי-העצמית לבלתי-חוסר כוח מוסרי הופך את כיבוש הגאווה. בספירה האתית

 .שגויה לחלוטין, תמוסרי התאמנות זו עובדהמכוח  ת אינהאמיתי תרוחי

כיצד ": היה יכול להכניס כאן את השאלה הבאה, שאין לו ידיעה אישית של התנסות כזאתרק אדם 

שאנו ניצבים אל מול ממשויות ולא רק יצירות , בחשבנו שיש לנו התרשמויות רוחיות, רים אנו לדעתאמו

 התאמנותתלמיד אשר הגיע לשלב דלעיל ב, למעשה "?הזיות וכדומה, שווא-דמיונות –של הדמיון שלנו 

גנציה רגילה ליכפי שאדם בעל אינט, ממשות רוחיתהמצאות הדמיון שלו ויכול להבחין בין , ת נכונהרוחי

הוא יודע את ההבדל ; תמונה מנטלית של מגהץ חם ובין מגהץ חם ממשי בו הוא נוגע בידומסוגל להבחין בין 

עולם ב. הבוחן-החיים מספקים את אבן, עולם הרוחגם ב ,כך. הודות להתנסות בריאה ושקולה של החיים

הוא לא ישרוף את , יין אותואז כמה חם שנדמ, אנו יודעים שאם נדמיין לעצמנו מגהץ חם, החושים

הרוח אם הוא רק מדמיין לעצמו שהוא ניצב אל מול עובדה רוחית או אם -יודע תלמיד ,כך; אצבעותינו

ההוראות שעליו . עובדות וישויות ממשיות מפעילות את רשמיהן על איברי התפיסה הרוחית שניעורו בו

 .בהמשך תוצגנה, ות בהיבט זהו כדי להצילו מהיות קרבן לאשלילמלא במהלך התאמנותיהיה 

האופי , נולדה לאחרונה בתוכור שאשעד שהתלמיד יהפוך מודע לעצמיות ישנה חשיבות עליונה לכך 

או לאגו של ' אני'הדבר משתייך ל. העניין הוא כדלקמן, כי. והכוח המוסרי שלו בכללותם יגיעו לרמה גבוהה

אפשרי -בלתי. בתשוקותיו ובתאוותיו, כן בדחפיוו, ברגשותיו ובאידיאות שלו, לשלוט בתחושותיו, האדם

ידי -ים להיות מווסתים עלמוכרחהם ; תמונות מנטליות ואידיאות להסתובב סתם כך בנפש, לתת לרשמים
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תוך מכניס סדר אל כך ידי -מפקח על חוקי החשיבה ועל, העצמיות', אני'ה. דעת רציני-התרגיל של שיקול

אלה מכוונים . נטיותיו ותאוותיו, ותשוקותיו ודחפיל ביחס הדבר זהה. החשיבה וההמשגה של האדם

דעת בריא -באמצעות התרגיל של שיפוט ושיקול, העצמיות, כך. ידי עקרונותיו המוסריים-על ומבוקרים

לאחר שהצלחנו להפיק מתוך העצמיות הרגילה שלנו . הופכת למדריך האדם בתחום זה, מבחינה אתית

באותו זמן יימנעו ממנה האנרגיות , אבל. עצמאית, במידה מסוימת, תהפוךהראשונה , עצמיות עילאית יותר

 ועצמיותאת הבה נבחן מה יקרה אם תלמיד רוצה להוליד . המוקדשות עתה לעצמיות העילאית יותר

כוחות ת ביישום חוקי החשיבה ואף לא בוכאשר הוא עדיין לא פיתח יכולת או ודאות הולמ, יותרעילאית ה

יותר יכולת בשדה החשיבה מזו הרגילה  והוא אינו יכול להשאיר לעצמיות. דעת שלוה-השיפוט ושיקול

תפגין חשיבה מבולבלת , בהמשיכה בדרכה שלה, היומיומית ועצמיותאז , אם זה אינו מספיק. תח עד כהפיש

הרי שהעצמיות , נולדה לאחרונה יכולה להיות רק חלשהר שאשעבור אדם כזה העצמיות היות . ודמיונית

חושי והוא לא יצליח להפעיל כושר הבחנה -תרכוש שליטה על ראייתו בעל, בהיותה מבולבלת, מוכההנ

לא היה שום , שלו לוגיתהחשיבה הכושר אילו היה מפתח במידה מספקת את . ביחס למה שהוא יראה שם

 . תלהיות עצמאיהיומיומית  וקושי לאפשר לעצמיות

ט אם הוא אינו שול, ות בשיפוט מוסריד לא רכש יציבאם תלמי. תחום האתיקההדבר ישים גם ב אותו

עדיין  בהיותה, היומיומית והרי שהוא יעניק עצמאות לעצמיות, דחפיו ותאוותיו, נטיותיובבמידה מספקת 

חושית את אותו צורך -יתכן שאדם כזה לא יזהה ביחס להתנסותו העל. במצב של היכנעות יחסית להם

. מציג בפני תודעתוהחיצוני הפיסי פי שהוא עושה ביחס למה שהעולם של אמת כ המידה גבוה-באמת לעמוד

סוגים שונים של דברים שאינם אלא שבקלות לחשוב  היה יכולהוא , אילו הייתה לו התייחסות רופפת לאמת

לפני שהעצמיות העילאית מתחילה להיות פעילה , מה שנדרש הוא. מהווים ממשות רוחית, דמיונו פרי

יציבות של מוסרי ו של שיפוט בחוש האמת של התלמיד יוחדרו חוזקש, חושי-העלשל  הידיע בחיפושה אחר

אדם -בדברים האלה אין שום כוונה להפחיד בני. נעזבה עתה מאחורשאשר פותחו בעצמיות , אופי ומצפון

 .זוהי התייחסות אשר צריכה להילקח באופן רציני מאוד, עם זאת; תרוחי התאמנותולהרחיקם מ

עזור להפוך את עצמיותו הראשונה מהימנה בביצוע קפדני דבר העשוי ל לטפל בכלנחוש אם התלמיד 

שחרור העצמיות  – תרוחי התאמנותאז אין צורך שיפחד ממאורע זה שהוא תוצאה של , של תפקידיה

עצמית נוטה להיות חזקה במיוחד -אל לו לשכוח שהונאה, ברם. חושי-השנייה לרכישת ידיעה של העל

חיי , אותו תיארנו כאן, תרוחי התאמנותהספר ל-בבית. צעד חדש לעשות' בשל'שהוא שב כאשר אדם חו

הודות לפיתוח . לטעות, הנטענת לעתים קרובות, החשיבה של התלמיד עוברים התפתחות המונעת את הסכנה

 של החיים הפנימיים בדרך כזו שלא יהיה מסוגל התלמיד לעבור את כל ההתנסויות הנחוצות, חיי החשיבה

פיתוח הולם של חיי בו ש במקום .מלוות ביצירות משלות ומשחיתות של הדמיון תהיינהשום פחד שהן 

אם התלמיד עבר . ודאות רצינית בנפשו של התלמיד-ההתנסויות עשויות בהחלט לעורר אי, החשיבה חסר
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ם בעל הרי שהוא ירכוש ידיעה של ההתנסויות החדשות באותה דרך שבה אד, הכנה בדרך המומלצת כאן

פיתוח חיי החשיבה נוטה דווקא . תודעה בריאה לומד להכיר את האובייקטים שהוא קולט בעולם הפיסי

בלי , כביכול –בהתנסות  ישקעבעוד שבלעדיו הוא , על מה שהוא עצמו התנסה בו משקיףלהפוך אותו ל

 .לב-דעת ובלי שימת-שיקול

נדרש , נתיב אל העולמות העילאייםאדם הרוצה למצוא את ה, תרוחי התאמנותספר הולם ל-בבית

 –סדר שלהן במהלך וב –לשלוט במחשבות התלמיד  מוכרח, בראש ובראשונה. לטפח תכונות מסוימות

מצד . מטרה כפולהבהשליטה צריכה להירכש באמצעות תרגילים ואלה מתוכננים . ברצון וברגשות שלו

עצמיות ה ר על תכונות אלה עם היוולדותתשמובטוחה ומאוזנת שהיא , צריכה להפוך כה יציבההנפש , אחד

 .עוצמה ויציבות, מן ההתחלה, התלמיד צריך להעניק לעצמיות שנייה זו, ומצד שני. שנייהה

החיים עצמם , בעולם החושים הפיסיים. אובייקטיביותהיא התכונה שהחשיבה זקוקה לה מעל לכל 

ו פה ושם באופן שרירותי לגמרי והוא את מחשבותי להפגיןתנו לאדם . הם המורה הגדול שלנו בהיבט זה

. אם אין ברצונו לבוא לידי קונפליקט עמם, לסבול כאשר החיים יתקנו את טעויותיו ימצא את עצמו נאלץ

לבו הרחק -פנה את תשומתיכאשר הוא , אך. להביא את חשיבתו לידי התאמה עם העובדות מוכרחיהיה הוא 

, היכולת לבצע בעצמה את התיקוןלא תהיה ואם לחשיבתו  ;כשיל אותויתיקון מחויב זה , מהעולם הפיסי

לקחת על עצמו תרגילי  מוכרחהרוח -למידת, לכן. נמנע היא תנהג באופן משלה ומטעה-הרי שבאופן בלתי

כושר לדבוק בנחישות בנושא יציבות ו. ין את הנתיב והיעד שלהחשיבה כדי שחשיבתו תהיה מסוגלת לצי

אין סיבה לכך שהתרגילים יעסקו באובייקטים , לכן .התלמיד לרכושהם הדברים שעל חשיבת , שנבחר

מי שמצליח לכוון . אלא עליהם להתייחס אל אובייקטים פשוטים הנמצאים בהישג יד, מרוחקים או מורכבים

 –מחט או עיפרון , למשל, נאמר –אל אובייקט פשוט , לפחות חמש דקות ביום, את חשיבתו במשך חודשים

.יעשה כברת דרך בכיוון זה, דקות ירחיק את כל המחשבות שאין להן קשר לאובייקט ובמהלך אותן חמש
49
  

להיות כשיר אינו צריך להיות יהיר מדי כדי , גם אדם החושב את עצמו הוגה אינטלקטואלי מיומן

משהו המוכר בכאשר אנו מרתקים את חשיבתנו לזמן ניכר , כי. פי תרגיל פשוט זה-על תרוחי התאמנותל

ממה מורכב עיפרון : אם נשאל את עצמנו. נהיה בטוחים למדי שחשיבתנו תואמת למציאות, ןלחלוטי

וכן ? מתי הומצאו עפרונות עופרת? כיצד מחברים ביניהם? כיצד מכינים את החומרים השונים? עופרת

 –האדם  נפילתנהיה בטוחים שמחשבותינו תואמות יותר למציאות מאשר אילו היינו הוגים בשאלת , הלאה

תרגילי חשיבה פשוטים מהווים הכנה טובה מאוד ליצירת מושגים הולמים . במשמעות החיים, הבה נאמר, או

הדבר החשוב , באשר לחשיבתנו. מאשר אידיאות מורכבות ומלומדות, שמש וירח, של אבולוציית סטורן

אם היא . ת וממוקדתנמרצ, עליה להיות חזקהא אל, בשלב זה אינו האובייקט או המאורע שאליו היא מוכוונת
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 .ימיםמספר אפשר לבחור אובייקט חדש מדי יום או אפשר להמשיך עם אותו אובייקט במשך  
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היא תרכוש את הנטייה להיות כזו , חונכה להיות כזו ביחס לממשויות פיסיות פשוטות הנמצאות בהישג יד

התלמיד יגלה שהוא משתחרר בדרך זו . שליטת העולם הפיסי וחוקיול מחוץגם כאשר היא תמצא את עצמה 

 .מכל נטייה שהייתה לו קודם לחשיבה רופפת ומפוזרת

כל עוד אנו נשארים , גם כאן. העצמיות צריכה לשלוט, כך גם בספירת הרצון, החשיבהכמו בעולם 

צורך חיוני מסוים בא לידי ביטוי . אפשר לומר על החיים עצמם שהם המורה שלנו, בעולם החושים הפיסיים

צריך לרכוש את ההרגל של  תעילאי התאמנותאדם העובר , אבל. והרצון חש נאלץ לספק את הצורך

הוא יטה פחות ופחות לטפח , בלמדו זאת. ות קפדנית למה שהוא קובע לעצמו לבצע מיוזמתו שלוצייתנ

שעל מימושה , יציבות בחיי הרצון נובעים מקביעת איזושהי מטרה-סיפוק ואי-חוסר. תכלית-תשוקות חסרות

סדר ברגע -יסיפוק מסוג זה יכול להביא את החיים הפנימיים בכללותם לא-חוסר. מושג ברורהאדם לא יצר 

בכל , שהאדם ייתן לעצמוהוא תרגיל טוב עבור הרצון . עילאית מוכנה לצאת מתוך הנפשהעצמיות השבו 

האדם יצליח , בהדרגה. בשעה מסוימת, זאתעליך לבצע , היום: ההוראהאת , יום ובמשך חודשים ספורים

מעל אל אנו מתעלים , זו בדרך. באופן מושלם ההוראהלהגיע לשעה היעודה ולטבע המשימה כדי לבצע את 

לו רק יכולתי לעשות אי, הייתי רוצה לעשות זאת": כמו באמירותנפש גרוע הבא לידי ביטוי -לאותו הלך

א ֶאת נ ְפׁשֹו ב ה  א  : "משורר גדול אמר. כאשר אין שום ציפייה ממשית להגשים זאת – "זאת כָּל נֹוש ֵֹ

נְִבצָּר ".ל 
50
".יד-משמעו להתייחס לנבצר כאילו היה בהישג, לחיות באידיאה: "ואותו משורר אומר 

51
, ברם 

( מנטו)הדרישה שגיתה והנביאה שלו  ,כי. את הדברים האלה אין לצטט כסותרים את ההמלצה דלעיל

 –ידי אדם שקודם חינך את עצמו בסיפוקן של תשוקות שאפשר להגשים -יכולה להתמלא רק על, מציבים

אותו  רצונו יהפוךבדרך כזו ש' נבצר'סוגל להתייחס ללהיות מ, רצונו שהתחזק עם, כך-כדי שאחר

 .ביצוע-ברל

יהיה , לשם כך. נפש מסוימת-התלמיד להצליח לרכוש שלוות מוכרח, בעברו עתה אל עולם הרגש

עצה כזו תיתקל בוודאות בדעה . של שמחה או צער, עליו לשלוט בכל ביטוי חיצוני של הנאה או כאב

הרי , אם הוא לא יחוש צער ממה שהינו מצער, ממה שהינו משמחאם הוא לא ישמח , לבטח. משוחדת

בהחלט  מוכרחהתלמיד . אין זו כלל הכוונה, אך! יהפוך לגמרי אדיש לחיים המתנהלים סביבושהתלמיד 

ביטוי החיצוני של שמחה עליו ללמוד לשלוט ב. לשמוח ממה שהינו משמח ולחוש צער ממה שהינו מצער

הוא יגלה במהרה שהוא לא נעשה רגיש , א ינסה להשיג זאת באמת ובתמיםאם הו. של הנאה וכאב, וצער

אם . אלא למעשה רגיש יותר מאשר קודם לכל דבר בסביבתו היכול לעורר רגשות של שמחה או כאב, פחות

. בכך שיהיה דרוך וערני במשך זמן רב, ללא ספק, הדבר יהיה כרוך, התלמיד יצליח באמת לטפח שליטה זו
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 .ההוצאה לאור, אביב-אוניברסיטת תל, ארי-תרגומה של ניצה בן. IIמערכה , IIחלק , מאת גיתה פאוסט 
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 .מאת גיתה אמירות בסיפורת 
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אלא עליו להיות מסוגל לעשות זאת בלי , אטי בכניסה עם מלאות של רגש אל תוך הנאה וכאבאל לו להיות 

אלא בכי  –שהינו מוצדק  –מה שעליו לדכא אינו הכאב . רצוני-לאבד שליטה עצמית ולתת לזה ביטוי לא

אלא , לא הזהירות אל מול סכנה; אלא התפרצותו של זעם עיוור, לא האימה אל מול מעשה נבזי; רצוני-לא

 .שלא עושה איזשהו טוב –נתינת מקום לבהלה 

להם יזדקק , יכול התלמיד להשיג את האיזון והשלווה הפנימיים תרגיל מסוג זהב התאמנותידי -רק על

ובמיוחד כאשר עצמיות עילאית זאת תהפוך פעילה , כאשר יבוא הזמן להיוולדות העצמיות העילאית בנפש

חשוב . כסוג של כפיל –לצד העצמיות העילאית , בריאים משלה-לאלנהל חיים הנפש עלולה , אחרת. שם

תלמידים רבים עשויים לחשוב שיש כבר ברשותם מידה . שולל עצמית בנושא זה-לא ליפול קרבן להולכת

תלמיד כזה יזדקק לו , לאמיתו של דבר. טובה של שלווה בחיים הרגילים ולכן אינם זקוקים לתרגיל זה

כאשר הוא יתעלה , ואז, שות חיי היומיוםאר רגוע לגמרי ומושל ברוחו ביחס לדריאדם עשוי להיש. כפליים

 ובמידה רבה יותר היות שהנטייה לתת פורקן לרגשותיו –פגין חוסר איזון מצער הוא י, אל עולם עילאי יותר

 נפש-כאיזושהי תכונתתלמיד ל נראהמה ששש להבין בבירור י. הייתה מודחקתהיא רק ש, הייתה שם תמיד

חשוב הרבה יותר שיתרגל בקביעות ; תרוחיה התאמנותהחשיבות נמוכה עבור בעל הינו , שיש כבר ברשותו

נאמר . שטענה זו נשמעת כסתירהעל פי אף , הדבר נכון. זקקנובאופן שיטתי את התרגילים להם הוא 

ערך הן -ן בעלותשההמידות הטובות , תהרוחי התאמנותעבור ה; שהחיים העניקו לנו מידה טובה זו או אחרת

אם אנו ; עלינו להיפטר מהתלהבות זו, אם אנו מעצם טבענו מתלהבים בקלות. עצמנוטיפחנו בשאנו  אלה

, עצמי-חינוך ידי-על, עלינו להמריץ את עצמנו כדי לגרום לכך, מעצם טבענו שלווים ומיושבים בדעתנו

שאינו יכול לצחוק יש שליטה מעטה לאדם . שהרשמים שאנו קולטים מבחוץ יעוררו בנו את התגובה הנכונה

 .מאפשר צחוק בלי שליטה עצמיתהכמו לאדם באותה מידה על חייו 

טובה שאותה אכנה -אם התלמיד ירכוש מדיה, תהיה זו עזרה נוספת לחינוך החשיבה והרגש שלו

רים היא מספרת כיצד הוא צועד עם אנשים ספורים והם עוב. אגדה יפה מיוחסת לכריסטוס ישוע. חיוביות

כריסטוס ישוע מדבר בהערצה על שיניו היפות של . האחרים מתרחקים מהמראה המבחיל. ליד כלב מת

, המלאכותי. נפש שאגדה זו מציגהה-צמו כך שיפגוש את העולם עם נטייתאדם יכול לאמן את ע. החיים-בעל

. הטוב והיפה, תיאת האמי, בכל מקום שבו הם נוכחים, אינם צריכים למנוע מאתנו למצוא, הרע והמכוער

שקרי או , או עם עצימת עין שרירותית אל מול מה שהינו רעהבחנה -אין לבלבל חיוביות עם חוסר

הפגר , ברם. רואה גם את הגוף המתפורר, חיים מת-של בעל' השיניים היפות'מי שמעריץ את . ערך-חסר

ס לדבר רע כטוב או לשקר איננו יכולים להתייח. המכוער אינו מונע בעדו מלראות את השיניים היפות

 .מלראות את האמת –ביכולתנו לדאוג לכך שהרע לא ירתיענו מלראות את הטוב והשקר , אבל; כאמת

עבר לגזול מקליטתו -וימת אם האדם ינסה לתת להתנסויותתגיע לבשלות מס, יחד עם הרצון, החשיבה

איני , י על דבר כזהתלם לא שמעמעו: "יר אל מול איזושהי התנסות חדשהלהצה. הפתוחה התנסויות חדשות
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במשך , לתת, שיגיע למסקנה המחושבת, תחת זאת. רוח-הגיון לחלוטין עבור תלמיד-הינו חסר ,!"מאמין בו

, עלה נושר מעץ, רוח קלה. למסור לו משהו חדש, לכל דבר או ישות שהוא נתקל בהם, פרק זמן מסוים

אל . אדם עלול להרחיק לכת, אמת. א היינו רגילים לושעד כה ל, יכולים ללמדנו משהו, פטפוט של ילד קטן

עלינו לבסס את השיפוט , בהחלט. לסלק מתודעתנו כל מה שהתנסינו בו עד כה, בכל גיל שאליו הגענו, לנו

קיים הצורך , אך בצד השני, זהו צד אחד של המאזניים. עבר-על התנסויות, מה שעומד מולנו עתהשלנו על 

לקבל את האפשרות שהחדש , מעל לכול; תמיד לקלוט התנסויות חדשות לגמריהרוח יהיה מוכן -שתלמיד

 .עשוי לסתור את הישן

שליטה ( 5): והולמת התאמנות נכונהשל  הנפש שעל התלמיד לרכוש במהלכה-אלו הן חמש תכונות

כלפי חיוביות בגישתו ( 4), שלווה לנוכח הנאה וכאב (1), שליטה בדחפי הרצון שלו( 9), במהלך מחשבותיו

לאחר שהקדיש פרקי זמן עוקבים לרכישתן , לבסוף. מוכנות לפגוש את החיים בפתיחות (1), העולם מסביבו

יהיה עליו לתרגל אותן . יצטרך התלמיד להביאן לידי הרמוניה בתוך נפשו( 6), של חמש תכונות אלה

 .הרמוניה להביאן לידיכדי , זמן מסוים וכן הלאהשלוש ואחת בפרק , שתיים-שתיים –בשילובים מגוונים 

משום שכאשר הם מבוצעים ביסודיות וביעילות יש , תרוחי התאמנותיבלו מקום בתרגילים אלה ק

פן עקיף ינבע מהם הרבה יותר מה אלא באו, להם לא רק השפעה ישירה יותר בטיפוח התכונות הרצויות

לב במידה מספקת -מן ותשומתמי שמקדיש ז. עבור התלמיד בנתיבו אל עולמות הרוחחשוב פחות לא ינו שה

בפגמים ובליקויים בנפשו ונוסף על כך ימצא בתרגילים עצמם את , בעודו מבצע אותם, ו ייתקלהתאמנותב

הוא יזדקק , אין ספק. וכן חיי הרגש שלו ולמעשה אופיו כולו ,י לחיזוק ולייצוב חיי החשיבה שלוהאמצע

אלה יופיעו . לאופי ולמזג המיוחדים שלו, ואלייםהמותאמים לכשריו האינדיביד, לתרגילים רבים נוספים

האדם ששישה תרגילים אלה יגלה , עם הזמן. התרגילים שתוארו לעיל תורגלו ביסודיות רבהש לאחר

. צמיע-נניח שהתלמיד חסר ביטחון. נותנים לו באופן עקיף הרבה יותר ממה שנראה בהתחלה כלול בהם

הדבר נכון . העצמי שלו היה זקוק-ילים הוא רכש את הביטחוןשהודות לתרג הוא יבחין בכך, לאחר זמן מה

.הנפש האחרות שבהן יש לו פגמים-גם ביחס לתכונות
52
 

שליטתו . שאפשר להמשיך ולפתח את שש התכונות דלעיל במידה גדלה והולכת יגלהחשוב שהתלמיד 

של שלווה פנימית  כך שתאפשר לו להקדיש פרקי זמן דיהלהיות גדולה  מוכרחהבמחשבותיו ובתחושותיו 

אפילו כל , ויותר מכך –כל הסיפוקים והחרדות של חיי היומיום , כאשר כל השמחות והמכאובים, מלאה

 יורשה, יסכים לקבלהוא מה שרק , זמן אלהבפרקי . המשימות והדרישות שלהם מסולקים מהתודעה ומהלב

האם התלמיד יהפוך מנוכר . חשש עעלול להופיקורא מסוים אצל יתכן ש, שוב, כאן. להיכנס אל תוך נפשו

בסלקו אותם מהתודעה ומהלב לפרקי זמן מסוימים , אם ייסוג מהם בדרך זו, מחיי היומיום ומשימותיהם
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 (.GA-10) ?כיצד קונים דעת העולמות העליוניםבספרי , המתוארים בהרחבה, אפשר למצוא תרגילים מיוחדים 
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לפרקי זמן של שלווה זו אדם המקדיש עצמו בדרך . במציאות הדבר רחוק מלהיות כך, ברם? במהלך היום

לא רק לא , גשים אותןיא ווה, מות של חיי היומיוםיגלה שהוא מתחזק בהיבטים רבים לטובת המשי, פנימית

 .אלא בהחלט טוב יותר מאשר קודם, פחות טוב

פרקי זמן כאלה יהיו בעלי ערך מיוחד לתלמיד אם במהלכם יימנע לגמרי מלחשוב על ענייניו האישיים 

נפשו  אם יהיה מסוגל בזמנים כאלה למלא את. ויתעלה להתבוננות בדאגות המין האנושי באופן כללי

התעניינותו לא פחות מאשר דאגותיו באפשרו לאלה למשוך את , יים עילאייםבמסרים הבאים מעולמות רוח

 .הוא יתוגמל ביד רחבההרי ש, וענייניו בחיים הרגילים

עצמית -ימצא גם את דרכו להתבוננות, חיי נפשובאדם העושה מאמץ רציני לרכוש שליטה זו 

. הדעת ובשלווה כאילו לא היו קשורות לו עצמו-ס לדאגותיו ביישובשבאמצעותה הוא יהיה מסוגל להתייח

שיש לאדם בחיים בדיוק באותה דרך , בכל השמחות והמכאובים, להיות מסוגל להתבונן בכל ההתנסויות

התלמיד יגלה שביכולתו . תרוחי התאמנותמהווה הכנה טובה ל, שבה הוא מתבונן באלה של אנשים אחרים

להעביר בפני עיני רוחו יאפשר , אם בכל ערב בסיום יום העבודה, ולת בכיוון זהלהשיג בהדרגה את היכ

משמעות הדבר היא שהוא רואה את עצמו כפי . בראותו את עצמו עובר אותן, תמונות של התנסויות היום

; הדבר יהווה עבורו תרגול. עליו לקחת מקטעים קטנים של היממה, בהתחלה. מבחוץ –שהוא בחיי היומיום 

עד שלבסוף יהא מסוגל לראות את היממה , שהוא נעשה מיומן יותר ויותר בהסתכלות זו לאחורא יגלה והו

 התאמנותלראייה זו של התנסויותינו בכיוון הפוך יש ערך מיוחד עבור ה. כולה בפרק זמן קצר למדי

, רייםמהרגלה להיאחז במאורעות החיצוניים והחומהיא עוזרת לנו לנתק את החשיבה שלנו : תהרוחי

אך איננו , אנו רואים את המאורעות באופן נכון, כאשר אנו חושבים לאחור. הנתונים לתפיסה חושית

התלמיד נזקק להשתחררות זו אם ברצונו לפלס את דרכו אל . ידי הסדרה החיצונית הברורה-נתמכים עוד על

גה שלו מתחזקים ההמש-החשיבה וכוח, הוא גם יגלה שבאמצעות השתחררות זו. חושי-תוך העולם העל

, סיפור, מחזה, למשל –דברים אחרים בסדר הפוך גם לסקור יהיה טוב , בהתאם לכך. באופן בריא ויסודי

 .מלודיה וכן הלאה

לפגוש את מאורעות החיים בשלווה וביטחון  ,במידה גוברת והולכת ,הרוח יהיה-האידיאל של תלמיד

אלא , שבה הם עולים בקנה אחד עם נטייתו המיוחדתלא ביחס לדרך , ביוצרו את שיפוטיו עליהם, פנימיים

הוא יניח בנפשו את היסודות , לנגד עיניובהציבו אידיאל זה תמיד . על בסיס משמעותם וערכם הפנימיים

 .שמענו עליהם –במחשבות סמליות ואחרות וכן ברגשות  –עבור אותה התבוננות פנימית עמוקה 

על הקרקע חושית צריכה להיבנות -כי ההתנסות העל, לחיוני עבור התלמיד למלא את התנאים דלעי

התנסותו שם תלויה בשתי דרכים . חושי-שעליה הוא ניצב בחיים הרגילים לפני כניסתו אל תוך העולם העל

נמצא אם הוא לא דאג לראות שהכושר לשיפוט בריא . בנקודה שאליה הגיע לפני שעלה על הנתיב שלו

באופן  עולם הרוחחושיים הקולטים את -הרי שהוא יפתח כשרים על, שלו תהרוחי והתאמנותביסודה של 
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איננו יכולים  עולם החושיםכפי שב. איברי התפיסה הרוחית שלו יתפתחו בצורה משובשת. מדויק-לאשגוי ו

איננו יכולים לקלוט בצורה נכונה  עולם הרוחכך ב, מושלמות או חולות-לראות בצורה נכונה עם עיניים לא

 .יםבריאהבחנה -וכוחשל שיפוט  ותרים את היסודעם איברים החס

בהעפילו אל , כוח הראייה שלו, מוסרי-אם בכל זאת תלמיד עולה על הנתיב שלו עם אופי לא

המביט בו במצב של  עולם החושיםהוא יהיה כמו אדם ב. ומעורפליהיה עמום , העולמות הרוחיים

גם אם  – עולם הרוחהמתבונן ב, עט לומרבעוד שלאחרון יהיה מ: עם ההבדל הבא, ברם. חושים-קהות

. ובהתאם לכך ימסור פרטים על מה שהוא רואה שם, יהיה ער יותר מאדם בתודעה רגילה –חושים -בקהות

 .פרטים אלה יהיו שגויים, ברם

* 

יתמוך במדיטציה של השלב האימגינטיבי של ההכרה יכולה להיות מובטחת אם התלמיד  המהימנות

, כאשר אנו יוצרים מחשבה. חושיםהמ-משוחררתהחשיבה רגל של מה שמכונה ידי רכישת הה-שלו על

אין זה הסוג היחיד , ברם. המחשבה תלויה בחושים הפיסיים, בבססנו אותה על משהו שראינו בעולם הפיסי

ריקה מתוכן כאשר היא אינה מלאה עוד  תהיהאין צורך שחשיבתנו . של מחשבה שביכולתנו לחשוב

הדרך הנמצאת , מחושים-משוחררתהדרך הבטוחה ביותר להגיע לחשיבה . ות חושיתבנתונים של התבוננ

מדע ידי -עלהנמסרות , היא לתת לחשיבתו להיאחז בעובדות של העולם העילאי, בהישג ידו של התלמיד

מידה התלמיד יגלה שעם , יחד עם זאת. לראות עם חושים פיסיים אפשרי-בלתיאת העובדות האלה . הרוח

, אפשרי לנהל מחקר בעולם העילאי-בלתי. הוא יוכל לקלוט אותן, בלנות והתמדהסמספקת של 

להבין את מה , תרוחיהתאמנות בלי , אדם יכול, ברם; תרוחי התאמנותבלי , אפשרי להתבונן בו-בלתי

כיצד יכול אני להאמין במה שחוקרים , אבל": אם אדם שואל. אשר ביצעו מחקר כזהידי אלה -שנמסר על

בהחלט אפשר , כי. השאלה אינה מוצדקת, במציאות – "?איני יכול לראות בעצמי אם, מריםרוחיים או

אם מישהו ימצא שהוא אינו מסוגל . להכרה הוודאית שהמסרים אמיתיים, חשיבה פשוטה באמצעות, להגיע

בע מהעובדה הדבר נו; במשהו שהוא אינו רואה' להאמין'אפשרי -אין זה משום שבלתי, לעשות זאת

לא מקיפה או עמוקה , לא הייתה משוחררת במידה מספקת מדעות קדומות בה שהוא הקדיש לושהמחש

אם ישקיע בה , עלינו להיות מוכנים להבין שחשיבת האדם יכולה, כדי להיות ברור בנקודה זו. מספיק

, תו יש ממשות פנימית של הוויהלחשיב, כי. לתפוס יותר ממה שמשוער באופן כללי, אנרגיה ונחישות

גיל להפעיל את כושר חשיבתו היות שהוא ר, האדם אינו מודע לקשר, ככלל. חושי-קשורה לעולם העלה

הוא מתייחס אליהם , חושי-כאשר הוא שומע מסרים מהעולם העל, לפיכך; בלבד עולם החושיםב

, תרוחי התאמנותידי -ולא רק עבור אלה שחשיבתם חונכה על –מאוד  ברוריםהם , ברם. מובנים-כבלתי

 .מוכן להפעילוהוא ואדם חושב המודע לכוח המלא של חשיבתו  כלא עבור אל
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אנו מתרגלים יותר ויותר לחשיבה שאינה , מה שיש למדע הרוח למסור לאידי כך שאנו מתוודעים -על

, אנו לומדים כיצד בתוך תודעתנו מחשבות אורגות זו בזו. ידי החושים-מתחילה מהתבוננות חיצונית על

אנו מגלים תגלית . התבוננות חושיתידי -מוצעים על אינםגם כאשר הקשרים , שבהמחשבה רודפת מח

אנו כבר נמצאים הרי ש, עולם המחשבות חי מטבעו וכאשר אנו חושבים באמת וברצינות: משמעותית

; יש בי משהו אשר מפתח אורגניזם חי של מחשבות": אנו אומרים לעצמנו. חושי וחי-בתחומו של עולם על

אנו למעשה , חושיםמ-בעודנו ממשיכים להתמסר לחשיבה משוחררת ".אני עצמי מאוחד עמו ,יתר על כן

 ;הזורם אל תוך חיינו הפנימיים –מהות פנימית ממשית  –מתחילים לחוש שישנו משהו בעל הוויה ממשית 

דברים תכונותיהם של ה, דרך האיברים הפיסיים שלנו, לתוכנו זורמות, מתבוננים עם החושים בעודנואפילו 

 . םיהחושי

או  הזר, בשום דרך, איני חש אותה. שושנה קיימת, עולם החושיםאומר המתבונן ב ,במרחבשם 

עלינו רק להיות משוחררים במידה מספקת . דרך הצבע והריח שלה יליא תמתוודעא כי הי, תמרוחק

בפעולה  מחושים נמצאת-משוחררתכאשר חשיבה , מאידיאות שנהגו מראש כדי להיות מסוגלים לומר

 ".ביוצרו בתוכי גוף חי של מחשבות, באחדו מחשבה עם מחשבה, משהו ממשי למדי מתוודע אליי": בתוכנו

הבדל יסודי בין הרגש שאנו חשים כלפי הדברים שאנו רואים בעולם החיצוני של  קיים, יחד עם זאת

המתבונן . שיםמחו-הרגש שיש לנו כלפי ממשות ההוויה המתקשרת עמנו בחשיבה משוחררתהחושים ו

בעוד שמי , שהוא רואה במו עיניו לשושנה מחוץבעולם החיצוני של החושים יחוש שהוא עצמו נמצא 

ש עצמו וחיהוא . עצמו את הממשות המתוודעת אליו בתוךיחוש , מחושים-שמתמסר לחשיבה משוחררת

למה שניצב רק ממשות מוכן לייחס ה ,פחות מכך בין אם באופן מודע למדי ובין אם ,וכל אדם. מאוחד עמה

באידיאה שמשהו ממשי מטבעו יכול להתוודע אליו דרך האיחוד , כמובן, לא יחזיק, מולו כאובייקט חיצוני

עלינו . אנו זקוקים כדי להבין את הנושא בצורה נכונהלה ישנה התנסות פנימית ש. עמוהפנימי של ישותו 

פיקים פחות או יותר באופן שרירותי ובין אותן מחשבות שאנו בעצמנו מ אסוציאציות שלללמוד להבדיל בין 

, במקרה האחרון. שאנו מתנסים בהן בתוכנו לאחר שהשתקנו את הרצון השרירותי שלנואסוציאציות 

אני ; חשבותשל מאסוציאציות  תהיינהאני בעצמי גורם לכך שלא , אני נשאר שקט לגמרי: ביכולתנו לומר

מוצדק לא פחות כאשר  – "ימשהו ממשי פועל ב: "באמרנוגמרי נצדק ל, אז. "חושב בי"מתמסר למה ש

 ם שלהרושהאת  ההמטביעשושנה שם  קיימת": אנו אומרים, השושנה ובקלטנו את ריחהבראותנו את צבע 

 ".עליי

המחשבות , אמת. אינה סותרת זאת, רוח-חוקרשל  נו מקבלים את תוכן המחשבות ממסריושאהעובדה 

זוהי . אותן בלי ליצור אותן מחדש בכל פעם בנפשנו לחשובי עבורנו אפשר-בלתי, אך; כבר קיימות שם

בעוד , מתוך עצמםהרוח מעורר במאזיניו וקוראיו מחשבות שעליהם לעורר -חוקר. באמת הנקודה כולה
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הלב אל מה שמאזיניו וקוראיו -מפנה את תשומת – עולם החושיםממשי ב –' ממשי'שאדם המתאר אובייקט 

.החיצונייכולים לראות בעולם 
53
 

* 

אינה  מחשבה סמליות או על רגשות מסוימים-המטרה שלמענה עוסק התלמיד במדיטציה על תמונות

איברים אלה נוצרים מתוך . פחות מאשר פיתוחם של איברי קליטה עילאיים בגוף האסטרלי לאויותר לא 

ולם חדש זה הוא ובתוך ע, הם מביאים את התלמיד לידי קשר עם עולם חדש; מהות הגוף האסטרלי עצמו

הם שונים מהאיברים שעמם אנו מתבוננים בעולם החושים . או אגו חדש' אני'לומד לדעת את עצמו כ

על איברי ; באפשרן לאור ולצליל לפעול עליהן, עיניים ואוזניים נשארות סבילות. הפיסיים בו הם פעילים

נמצאים בפעילות מתמדת ונוסף אפשר באמת לומר שבעודם קולטים הם , הקליטה המשתייכים לנפש ולרוח

דבר זה נותן לנו את . את האובייקטים והעובדות שהם קולטים, באופן מודע למדי, מביניםעל כך הם 

יה עם עצם הידיעה עצמה מהווה באותו זמן ערבוב, עם הנפש והרוח שלנו' יודעים'התחושה שכאשר אנו 

 .אנו חשים שאנו חיים בתוכן; העובדות שאנו לומדים לדעת

, בדרך השוואתית, את האיברים הספורים של נפש ורוח אשר מתפתחים באופן זה אפשר לכנות

.כלומר באופן אימגינטיבי, חושית צריכה לדמות אותם-השם תואם לצורה שבה תודעה על; לוטוס-פרחי
54
 

סוגים מסוימים של מדיטציה פועלים על הגוף האסטרלי בדרך כזו המובילה לפיתוח אחד או יותר 

יהיה מיותר למדי להדגיש את העובדה שאיננו צריכים , לאחר כל מה שנמסר בספר זה. לוטוס אלה-ימפרח

הייתה חותם ישיר של , שהשם מרמז עליהלחשוב על איברי קליטה אלה כאילו התמונה הסמלית שלהם 

ילות הם קיימים רק כל עוד הפע, אכן; חושיים וכלולים בפעילות מוגדרת של הנפש-הם על. טבעם הממשי

, על דבר כלשהו שאפשר לראותו באמצעות החושים איננו יכולים לדבר, בהקשר אליהם. ממשיכה להתקיים

חושי -המתעקשים לדמיין את העלאלה ! כפי שהיינו יכולים לדבר על ערפל או ענן סביב אדם בהיותו חושב

אני , להיראות מיותרת ככל שהערה זו עשויה. הבנות-באי, נמנע-באופן בלתי, במונחים חושניים ייתקלו

חושי ועם זאת רוצים לדמיין אותו בדרך -אדם המאמינים בעל-משאיר אותה היות שתמיד פוגשים בני

לעצמם שכאשר מדען הרוח מדבר על  חושית המדמיינים-ישנם מתנגדים לידיעה על, כן-כמו; חושנית למדי
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בטוח יותר ומעל , ישנו נתיב נוסף, ברם. מהימן ובטוח לחלוטין, מחושים באמצעות מסריו של מדע הרוח-הנתיב המוביל אל חשיבה משוחררת 
 פי השקפתו של גיתה-קווי יסוד לתורת הכרה על: הנתיב המדובר מוצג בספריי. ם רבים הוא קשה יותראד-עבור בני, עם זאת; לכול מדויק יותר

(GA-2 )פילוסופיה של חירות, חשיבה אינטואיטיבית כנתיב רוחי -ו (GA-4) . מה שחשיבת האדם יכולה להגשים בהיותה בספרים אלה דנים

אין לנו עוד בתוכנו את סוג , כאשר כך הדבר. אלא אך ורק אל עצמה, שים הפיסייםלא אל רשמים הבאים מהעולם החיצוני של החו, מוכוונת
בספרים שהוזכרו . שהינה כמו ישות בעלת חיים משלה חשיבה טהורהיש לנו , תחת זאת; החשיבה העוסקת אך ורק בזיכרונות של דברים חושיים

יכולה לשפוך אור על , הפועלת אך ורק בתוך עצמה, דה שחשיבה טהורההם מעידים על העוב. לעיל לא תמצאו דבר המופק ממסרים של מדע הרוח
עולם וידיעת  עולם החושיםביניים חשובה בין ידיעת -הספרים תופסים עמדת, כך. שאלות הקשורות ליקום ולאדם –השאלות הגדולות של החיים 

עם זאת עדיין נמנעת מלקחת על עצמה , תבוננות חושיתכאשר היא מתעלה אל מעל לה, מה שהם מציעים הוא מה שהחשיבה יכולה להשיג. הרוח
אלא שהוא מתוודע אליו כעולם של ; עולם הרוחכבר נמצא ב, אלההמוצג בספרים אדם העוקב במסירות אחר קו החשיבה ה. חושי-על, מחקר רוחי

ב זה ישאיר בו רגש ביחס לעולם העילאי שיניב ונתי, ייקח נתיב מוגן ובטוח, ביניים זה של התפתחות-מי שחש מוכן לקחת על עצמו נתיב. מחשבות

 .בזמנים שיבואו פירות יפים ועשירים
54

 .יש לומר שלשם זה אין שום קשר למציאות 
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הנתונים אובייקטים  –הו אופן הוא חושב עליהם כאובייקטים מוחשיים מעודנים באיזש, לוטוס-פרחי

 .ידי החושים החיצוניים-לקליטה על

אם היא מבוצעת באופן , המבוצעת לשם השגתה של הכרה אימגינטיבית יש השפעהכל מדיטציה ל

.על אחד או יותר מהאיברים האלה, נכוןה
55
ארגן את התרגילים הספורים בסדר ת הולמת תרוחי התאמנות 

פיתוח זה דורש . בהתאם למקרה, יחד או ברצף, נפש להתפתח בנפרדכזה שיאפשר לאיברים אלה של ה

, כי. לא תספיק, מידת הסבלנות שאדם רוכש במהלך הרגיל של החיים. סבלנות והתמדה גדולותמהתלמיד 

לפני שהאיברים יתפתחו עד כדי כך שהתלמיד יוכל  –במקרים רבים אכן זמן רב מאוד  –הדבר ייקח זמן רב 

הוא נכנס אל שלב , ברגע בו הוא נעשה מסוגל לעשות זאת. ליטה בעולם עילאי יותרלהשתמש בהם לשם ק

בהם התלמיד עוסק בתרגילים הנמסרים , ההיטהרותאו  המבחן, ההכנהלשלבי המכונה כך בניגוד , ההארה

.לשם פיתוח האיברים
56
  

ם פתאומיים אדם יחווה לעתים קרובות הבזקי, שאפילו לפני שהוא יגיע לשלב ההארהבהחלט יתכן 

מאפשרת לו להעיד על , העובדה שיש לו אותם. תודה-עליו לקבלם באסירות. המגיעים מעולם עילאי יותר

 –אם רגעים כאלה לא יגיעו במהלך תקופה ההכנה , אל לו להיסוג מהחלטתו, ברם. קיומו של עולם רוחי

בלנות מפני שעדיין אינו ס-כל אדם המאפשר לעצמו להיות חסר. שאולי תיראה לו כאורכת זמן רב מדי

יוכל לעשות זאת רק מי . עדיין לא הצליח למצוא את הקשר הנכון שלו אל עולם עילאי יותר, דבר' רואה'

הוא באמת פועל על משהו , עמם. מטרה בפני עצמה, והתאמנותשיכול לראות בתרגילים שלקח על עצמו ב

הוא יכול , דבר' רואה'ילו כאשר הוא עדיין לא ואפ. כלומר על גופו האסטרלי, בתוכו שהינו מטבע נפש ורוח

לא ', לראות'אם הוא החליט מראש מה הוא עומד , ברם '.אני באמת פועל ומתפקד בנפש וברוח': לחוש

, דווקא. בעל משמעות עצומה, לאמיתו של דבר, הוא יתעלם ממה שהינו, במקרה זה. תהיה לו תחושה זאת

ר שהוא כי זה שונה באופן קיצוני מכל דב. מבצע את התרגילים עליו לשים לב לכל מה שהוא חווה בעודו

הוא אינו פועל על , שבפעלו על גופו האסטרליהוא יבחין בכך , כבר בשלב זה. עולם החושיםנתקל בו ב

עולם שעליו חייו בתוך החושים  –ו האסטרלי חי עולם מסוג שונה למדי פאלא שבגו, מהות כלשהי

כך הישויות , גם כפי שהעולם החיצוני של החושים פועל על הגוף הפיסי. ברהחיצוניים אינם מוסרים לו ד

בהינתן שהוא , את החיים העילאיים בגופו האסטרלי' יחדור'התלמיד . העילאיות פועלות על הגוף האסטרלי

כלל -משמעות הדבר תהיה בדרך, "איני יכול לקלוט דבר: "הרף אם הוא יאמר לעצמו ללא. עצמו לא יפריע

ה שאותה גיבש לעצמו דעה כיצד הרושם הרוחי צריך להיראות והיות שהוא אינו רואה אותו בצורשהוא 

 ."איני רואה דבר: "הוא אומר, דמיין לעצמו
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 .נמסרים מדיטציות ותרגילים המשפיעים על איבר מסוים זה או אחר, ?כיצד קונים דעת העולמות העליוניםבספרי  
56

בסלקו מהם כל , תחום מסוים של חייו הפנימיים' רהטמ'התלמיד , ות התרגילים שהוא מתרגלמשום שבאמצע' היטהרות'נעשה שימוש במילה  
 .דבר שמקורו בעולם החיצוני של החושים
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ימצא במידה גוברת והולכת שעצם ביצועם הוא משהו שביכולתו , תלמיד בעל גישה נכונה לתרגילים

והוא ממתין , ורוח ב אותו כבר בעולם של נפשצועם מציהוא יודע שבי, יתר על כן. לאהוב בפני עצמו

ך נפש זה של התלמיד יכול להינשא אל התודעה בדר-הלך. בסבלנות ומעל לכול במסירות למה שעומד לבוא

החלטתי לבצע את התרגילים הנכונים לי ואני יודע שבינתיים אקבל כל : "הטובה ביותר עם המילים הבאות

תהיה ." יטתוכל הזמן לקלמתכונן אני פשוט ; סבלנות-אינני חסר, תואיני דורש או. מה שחשוב עבורי לקבל

בלי שום אמצעים , ן רב מאודאולי למשך זמ, על התלמיד לגשש את דרכו בחשיכה, אם כך: "זו טעות לטעון

זה פשוט לא נכון שעל התלמיד להמתין , כי "!הוא נמצא בנתיב הנכון עד שהצלחתו תוכיח זאתלדעת אם 

אם הוא לוקח אותם על עצמו . כל להיות בטוח בדבר תקפותםוגו את מטרתם לפני שהוא ישהתרגילים ישי

בבצעו אותם יבהיר לו שהוא הסיפוק שיש לו ; הוא אינו צריך להמתין לתוצאתם הסופית, הרוח הנכון-בהלך

מביא עמו  תרוחי התאמנותתרגול הולם של תרגילים המשתייכים לנתיב של . אכן נמצא בנתיב הנכון

אני עוסק בפעילות אני רואה ש": התלמיד יודע. אלא גם ידיעה מסוימת, סיפוק שאינה סיפוק גרידא-חושתת

אם רק יתבונן , רגעורוח יכולה להיות ודאות זו בכל רגע -לכל תלמיד ".לוקחת אותי קדימה בכיוון הנכוןה

לחלוף על פניו כמו אדם הרי שהוא ייתן להן , בצורה גסה יתבונןאם הוא . הבחנה רגישהבבהתנסויותיו 

על אף  – הצועד בחוץ אשר שקוע עמוקות במחשבותיו עד כדי כך שהוא אינו רואה את העצים שבצדי הדרך

 .רק היה מפנה את עיניו לעברם ראותם אילושהוא היה יכול בהחלט לפי 

תכן י, כי. תשפיע לפני הזמן, הדואגת תמיד לביצוע התרגילים, לא רצוי שתוצאה שונה מזו, אכן

. בהחלט שתוצאה מוצלחת לכאורה אינה יותר מאשר חלק קטן ביותר של מה שינבע במהלך הנכון והתקין

לנוע בין . הצלחה חלקית תוביל לעתים קרובות לדחייה ארוכה של הצלחה מושלמת, בהתפתחות רוחית

המובילות  רגיש להשפעות-לאלהופך את האדם , מושלם-צורות כאלה של חיים רוחיים המתגלות בשלב לא

משהו , ככלות הכול, אדם ראהכלומר העובדה ש –היתרון לכאורה . אל רמות גבוהות יותר של התפתחות

אלא , אינו יכול למסור אמת אובייקטיבית' ראייה'סוג זה של ; מהווה באמת יתרון אינה – עולם הרוחב

 .תמונות מטעות בלבד

* 

, התאמנותר של התפתחות אצל אדם העובהנמצאים במהלכה , הלוטוס-פרחי, איברי הנפש והרוח

, מבין איברי הנפש הספורים. לאיברים גופניים מסוימים, כביכול, בסמוךחושית -מתגלים בפני תודעה על

לוטוס בעל שני עלי -המכונה פרח –באמצע  ,הנקלט בין הגבותהאיבר הראשון הוא . נזכיר את הבאים

השלישי הוא ; עשר עלי כותרת-לוטוס בעל שישה-רחפ –השני הוא האיבר הנמצא באזור הגרון ; כותרת
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הרביעי הוא האיבר הנמצא סמוך ; עשר עלי כותרת-לוטוס בעל שנים-פרח –האיבר הנמצא באזור הלב 

.מוך לחלקים אחרים של הגוף הפיסיאחרים נראים ס. לטבור
57
 

הוא יודע  ,פיתח אחד מהםבו הוא  ברגע. הלוטוס מתגלים לתודעת התלמיד בגופו האסטרלי-פרחי

. הוא חש שביכולתו להשתמש בו ובעשותו כך הוא למעשה נכנס אל תוך עולם עילאי יותר. שהוא ברשותו

אדם שהגיע להכרה , לפיכך. הרשמים שהוא קולט שם עדיין דומים בהיבטים רבים לאלה של העולם הפיסי

תיו תוך התייחסות לתאר את התרשמויו, בדברו על עולם עילאי חדש זה, אימגינטיבית יהיה מסוגל

או להשפעת , או עשוי הוא להשוותן לשמיעת מוסיקה או דיבור; למשל תחושות של חום או קור, לתחושות

הוא מודע לכך שרשמים הנרכשים בעולם , ברם. שיש לו מהן זהו סוג התחושות, כי. או צבע עליו אור

הוא יודע שמה . עולם החושיםם בהנרכשי יםמממה שמוסרים רששונה לחלוטין משהו מוסרים , אימגינטיבי

נניח שהוא קולט רושם הדומה לתחושת  .אלא מטבע נפשי ורוחי, שמעורר אותם אינו מטבע פיסי או חומרי

מסיטואציה נפשית כלשהי או אלא יתייחס אליו כנובע , למשל לחלק מתכתי חם, הוא לא ייחס אותו. חום

שהרשמים האימגינטיביים הוא יודע . ש הפנימיים שלוממאורע מסוג שהוא היה מודע לו עד כה רק בחיי הנפ

אפילו כפי שרשמיו הפיסיים נובעים מעובדות , שלו נובעים מדברים והתרחשויות מטבע נפשי ורוחי טהור

 .ומהויות מטבע חומרי ופיסי

אחת . קיים באותו זמן הבדל משמעותי ביניהם, עולם הפיסיוההעולם האימגינטיבי  ביןעם דמיון זה 

ביכולתנו להבחין , בעולם הפיסי. נות העולם הפיסי מתגלה בעולם האימגינטיבי בדרך שונה לחלוטיןמתכו

, במקום זאת, אנו מוצאים, בעולם האימגינטיבי. התחלפות קבועה בין לידה ומוות, בהתהוות ומוות תמידיים

הפיסי אנו  בעולם, למשל. והופך לדבר אחר משתנהדבר אחד  –נצחית  טרנספורמציההתרחשותה של 

נראית לחושים -בלתי –צורה אחרת , עם נבילתו של הצמח, בעולם האימגינטיבי. רואים צמח נובל וקמל

, לאחר שהצמח נעלם כליל. שהצמח הקמל מקבל בהדרגה, להופיענראית כל הזמן כעומדת  –הפיסיים 

ה ומוות הם מושגים ליד, בעולם האימגינטיבי. מפותחת במלואה, ניצבת בפנינו במקומו צורה חדשה זו

דבר אחד משתנה  – פוזהרמושגים של טרנספורמציה או מטמויש לנו , במקומם. המאבדים את משמעותם

 .והופך לדבר אחר

הופכות , טבעה של האנושות ,9 אשר נמסרו בפרק, כך קורה שהאמיתות המתייחסות לישות האדם

ואלה  רק את תהליכי הגוף הפיסי ר לקלוטאפש, עם החושים הפיסיים. נגישות להכרה אימגינטיבית

 –' אני'התחושה וה-גוף, החיים-גוף –האיברים האחרים של טבע האדם . מתרחשים בתחום שבין לידה ומוות

אדם אשר התקדם אל שלב . הכרה אימגינטיבית מסוגלת לקלוט אותם, לכן; כפופים לחוק הטרנספורמציה
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השוואה לפרחים עם מספרים אלה -ברי, בהופעתם, כי האיברים הנדונים, הולם-אינו בלתי, 'עשר עלי כותרת-שישה'או  'שני עלי כותרת' התיאור 

 .של עלי כותרת
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גוף הפיסי וממשיך לחיות בסוג שונה של זה יכול לראות כיצד במוות משהו משתחרר כביכול מה

 .קיום-הוויית

ולא אילו רצינו להישאר באותו עולם . התפתחות רוחית לא מסתיימת בעולם האימגינטיבי, אבל

לא היינו יכולים להתמצא ; לא היינו מסוגלים לתת הסבר כלשהו לשינויים שהיו מתרחשים, להתקדם הלאה

שום , קיימת תנועה, בכל מקום בו. מנוחה-גינטיבי הינו מקום חסרהעולם האימ. בעולם שאליו רכשנו גישה

רק כאשר אנו מתפתחים אל מעבר לשלב . הוא אינו נעצר בשום מקום; דבר אחר מלבד תנועה ושינוי

אנו מוצאים מקום , אינספירציה באמצעותהכרה ההכרה האימגינטיבית ומשיגים מה שאפשר לכנות 

 .מנוחה

חושי ירכוש תחילה ידיעה אימגינטיבית -יל לרכוש ידיעה על העולם העלשאדם המתחאין זה חיוני 

אימונו של התלמיד יכול להיות מסודר כך שימשיך לתרגל . במידה מלאה ביותר ואז יתקדם לאינספירציה

הוא יגיע אל עולם עילאי , בבוא הזמן. תרגילים המובילים לאימגינציה לצד תרגילים לפיתוח אינספירציה

. להתחיל לראות משמעות יוכלעולם שבו הוא  –להתמצא יוכל אלא גם , יקלוטוא לא רק יותר שבו ה

עולם מה מראות חטופיםראות תחיל להוא י, רה הוא שעם התקדמות התלמידכלל יק-מה שבדרך, למעשה

 ".אני מתחיל להתמצא, עתה": בו התחושה תתעורר, לאחר זמן מה, האימגינטיבי ואז

עם הכרה . לעולם האימגינציהביחס עולם האינספירציה שונה וחדש יש להבין ש, יחד עם זאת

אנו מתוודעים , עם אינספירציה. טרנספורמציהאנו קולטים מאורעות ותהליכים העוברים , יתאימגינטיב

אנו רואים את התגלותן של , עם אימגינציה. העוברות טרנספורמציה הישויותלתכונות הפנימיות של 

אנו , מעל לכול; אנו חודרים אל תוך טבען הרוחי הפנימי, עם אינספירציה. ישויות אלו בתחום הנפש

עלינו לעסוק במגוון ישויות או , גם בעולם הפיסי. ביניהןשהקשרים  עללמגוון ישויות ולומדים מתוודעים 

ה לכל ישות יחיד, שם. אך בעולם האינספירציה מגוון זה הינו בעל אופי שונה למדי, מהויות מסוגים שונים

פי רשמים חיצוניים -לא כמו בעולם הפיסי על, קשרים המוגדרים, יש קשרים משלה עם ישויות אחרות

כאשר אנו . פי האופי הפנימי והטבע הרוחי שלהן-אלא על, כלשהם שהישויות עושות אחת על השנייה

על ישות  איזושהי השפעה חיצונית שהישות מפעילהבאיננו מסתכלים , קולטים ישות בעולם האינספירציה

נינו שם הוא קשר בין מה שעומד לפ; ידי ישות פיסית אחת על אחרת-הדומה להשפעה המופעלת על, אחרת

ישנו סוג אחד של קשר שאפשר , בעולם הפיסי. נובע אך ורק מהאופי הפנימי של השתייםשתי ישויות אשר 

. 'נועז'ת לפנינו המילה נניח שניצב. קשר המתקבל בין ההגאים או האותיות של מילה –להשוותו אליו 

אינם מתנגשים זה בזה או פועלים זה , למשל, ז-ההגאים ע ו. עז-ידי התחברות ההגאים נו-המילה נוצרת על

, לכן. אופיו הפנימי יפ-עלהם פועלים יחד וכל אחד מהם ממלא את חלקו ; על זה באיזושהי דרך חיצונית

נראות בפני הישויות באותו עולם . קריאהרציה לבעולם האינספי' ההתבוננות'אפשר להשוות את פעילות 

ביוצרן כביכול , בפניו בקשריהן השונים תתגלינההמתבונן כמו אותיות שעליו ללמוד תחילה ומאוחר יותר 
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ידי -מדע הרוח יכול לרכוש תועלת מהשוואה זו ולכנות את הידיעה הנרכשת על, לכן. חושי-כתב רוחי או על

 .רקריאת כתב הנסת: אינספירציה

יוסבר עתה תוך , וכיצד הדברים הנקראים יכולים להימסרקריאת כתב הנסתר מתבצעת כיצד 

נמסר תיאור של ישות האדם וכיצד היא בנויה , בהתחלה. התייחסות לפרקים הראשונים של ספר זה

עבר בעצמו שלבים שונים של , הוצג כיצד העולם שבו האדם מתפתח, לאחר מכן. מסוימיםמאיברים 

טווח השגתנו ההכרה האימגינטיבית מביאה ל. אדמהירח ו, מצב סטורן ואחריו המצבים שמש – התפתחות

מצד אחד לאיברי ישות האדם ומצד שני למצבים העוקבים של אדמתנו והשינויים , רשמים המוודעים אותנו

סטורן  ר שבין מצבהיה עלינו להמשיך הלאה וללמוד על הקש, כך-אחר. שהיא עברה עד לתקופתנו הנוכחית

הוצג בפנינו כיצד הנבט של . שמש וגופו האתרי וכן הלאהבין מצב , הגוף הפיסי של האדםשל אדמתנו ו

עד שקיבל את , ירח ואדמה, הגוף הפיסי התהווה עוד במצב סטורן והמשיך להתפתח דרך המצבים שמש

היפרדות השמש  בישות האדם לאור חלואלו שינויים , כדוגמה, היה גם צורך להציג. צורתו הנוכחית

איזה סוג של , ואז; המאורע המקביל ביחס לירחכתוצאה מבו  התרחשוושוב אלו שינויים נוספים , מהאדמה

במהלך את אותם שינויים מאוחרים יותר במין האנושי שבאו לידי ביטוי  לחוללפעולה היה נחוץ כדי -שיתוף

התמונה שנמסרה על . צרית וכן הלאההמ, הפרסית, ההודית –שבאו אחריה  התקופה האטלנטית והתקופות

מקריאה , ידי אינספירציה-אלא מידיעה שנרכשה על, הופקה לא מהתרשמות אימגינטיבית, קשרים אלה

 וגם. לים אינדיבידואלייםהרשמים של האימגינציה הם כמו אותיות או צלי, זו' קריאה'ביחס ל. בכתב הנסתר

אילו , מהלך חיי האדם לא היו יכולים להיות מובנים. תהקריאה הזאת נדרששהסברים מסוג זה רק עבור לא 

היינו קולטים כיצד במוות איברי הנפש , נכון. היה עלינו לחקרם בעזרתה של ידיעה אימגינטיבית בלבד

לא היינו מבינים כיצד המאורעות הקורים לאדם , אבל; ממה שנשאר מאחור בעולם הפיסימתנתקים והרוח 

כבר בעולם שבו קלטנו  אנו מתמצאיםאלא אם כן , ייםעבר ולמצבים עתידקשורים למצבי , לאחר המוות

העולם האימגינטיבי הוא כמו כתב שבו אנו , אינספירציה באמצעותהידיעה הנרכשת  בלי. באופן אימגינטיבי

 .היות מסוגלים לקראולבלי , רק בוהים

שתהיה זו שגיאה להזניח מהר מאוד הוא מבין , הרוח מתקדם מאימגינציה לאינספירציה-כאשר תלמיד

לבו לעובדות -המאורעות הגדולים של היקום ולרצות להגביל את תשומתהתופעות ואת טיפוחה של הבנת 

יכול לקרות בקלות שאדם שלא התקדש אל תוך . המשפיעות על ההתעניינויות האנושיות המיידיות שלו

אם . רל נפשו של האדם לאחר המוותהדבר החשוב עבורי הוא ללמוד על אודות גו": יאמר, הנושאים האלה

כך כמו -מדוע מציב מדע הרוח בפניי נושאים מרוחקים כל. רצון-אז אהיה שבע, אוכל לקבל מידע על כך

וכן , מהאדמה –היפרדות הירח , ומאוחר יותר –היפרדות השמש , המצבים סטורן ושמש של אדמתנו

ייווכח לדעת שהוא אינו יכול להשיג , ילאיתשהתוודע בדרך הנכונה לנושא כולו של ידיעה עמי  "?הלאה

אלא אם כן למד קודם על אותם נושאים גדולים שנראו לו , מידע אמין על גורל האדם לאחר המוות
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אם , ערך-קריאה ולכן חסרת-תמונת המצב שלתוכו מוכנס האדם לאחר המוות תישאר עבורו בלתי. מיותרים

יכולה להתבצע ההתבוננות הפשוטה ביותר ה. ים אלהמרוחקאינו יכול לחברה למושגים שעלו מתוך נושאים 

כאשר צמח עובר משלב הפריחה ומתחיל , למשל. דורשת ממנו שיכירם, חושית-אמצעים של הכרה עלב

אסטרלית שבתקופת הנראה שינוי במהות , חושיים של התבוננות-אז אם נתבונן בו בכוחות על, להניב פרי

, (המובילה מפרח לפרי)כפי שהיא מכונה ' ההפריה'עבור , אך. ענןהפריחה עטפה את הצמח מלמעלה כמו 

ונוכל להבין את . מהות אסטרלית זו תצטרך לקבל צורה שונה לחלוטין מזו שהייתה לה כתוצאה מההפריה

ידי לימוד המאורע -אם הכנו את ההבנה שלנו על, חושית-תפיסה עלבהתהליך כולו כאשר נראה אותו 

הצמח נמצא במצב דומה לזה , לפני ההפריה .כל תושביה חוו בעת היפרדות השמשהקוסמי הגדול שהאדמה ו

הפרח של הצמח הוא כמו שהאדמה הייתה , לאחר ההפריה. של האדמה כולה לפני שהשמש התנתקה ממנה

ידי לימוד -אם נשלוט במושגים שאפשר לרכוש על. ירח עדיין שכנו בה-כאשר השמש התנתקה וכוחות

 שנוכלשל צמח פורח תתייצב בפנינו בדרך כזו ' ההפריה'אז המשמעות של , מההיפרדות השמש מהאד

אין זו הגזמה לומר . ירח-במצב דמוי שמש ולאחריה-הצמח במצב דמוינמצא באמרנו שלפניה  הלבטא

שהמאורע הקטן ביותר בעולם יכול להיות מובן כהלכה רק אם נראה בו תמונה של המאורעות הקוסמיים 

רחוקים מהבנת טבעו הממשי כפי שהיינו רחוקים מהבנת תמונת המדונה של  נהיה, רה זאתבלי הכ. הגדולים

 .קטןכחול רפאל שהייתה מכוסה כולה מלבד כתם 

גדולים של הטיפוס שלה נמצא בין אותם מאורעות -שאב, הקורה לאדם מהווה בדרך זו תמונהכל דבר 

חושית קולטת -וננו להבין את מה שתודעה עלאם ברצ. ומקיו-הווייתקשורה ה שאלי, האבולוציה הקוסמית

 להביןעלינו  –בין אם בחיים שבין לידה ומוות ובין אם בחיים שבין מוות ולידה מחדש  –בחיים האנושיים 

מאורעות על ה מחשיבהאם נסתייע במושגים המרוממים שאפשר לרכוש רק שביכולתנו לעשות זאת 

המבט של מדע -מנקודת. נו את המפתח להבנת חיי האדםאלה יספקו ל. הגדולים של האבולוציה הקוסמית

 .עצמו שמש וירח מהווה באותו זמן לימוד האדם, לימוד האבולוציה של סטורן, הרוח

שלב נוסף של ידיעה . אנו לומדים כיצד ישויות העולם העילאי קשורות זו לזו, באמצעות אינספירציה

את השלב הזה אפשר לכנות . ימי ביותר שלהןפותח את האפשרות להתוודע אל ישויות אלה בטבע הפנ

.הכרה אינטואיטיבית
58

 מחוץצריך להיות , ידי החושים-על אובייקט הנקלט עלכדי לרכוש ידיעה  

רוח באמצעות -כדי לדעת ישות. פי הרושם שהוא עושה עלינו מבחוץ-לאובייקט ולשפוט אותו על

הרוח -תלמיד, שלב אחר שלב. מה באופן פנימילהיות מאוחד ע, צריך להתאחד עם אותה ישות, אינטואיציה

ו מגלות רק את יהוא כבר נמצא מעבר לתחושה שהתרשמויות, עם אימגינציה. מתעלה אל ידיעה מסוג זה

                                                      
58

, כאן. עשוי להתאים לאמת-משמשות לעתים לתיאור סוג של תובנה מעורפלת או רעיון פתאומי העשוי או לא' אינטואיציה' -ו' אינטואיטיבי'המילים  
הכרה הנושאת עמה ביטחון מוחלט , אור-מלאתמרבית והיא סוג של הכרה בעלת בהירות ' אינטואיציה'משמעות המילה . הכוונה שונה לחלוטין

 .ר תקפותהבדב
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נביעות של , בהתרשמויותיו, אימגינציה מובילה אותו לזהות. המאפיינים החיצוניים של הישויות שהוא קולט

ה לוקחת אותו צעד אחד קדימה אל תוך המהות הפנימית של האינספירצי. ממשות חיה של נפש ורוח

הוא חודר עד אל תוך , באינטואיציה. מה הן מהוות אחת כלפי השנייההוא לומד להבין : הישויות הרוחיות

 .הווייתן הפנימית

נמסר בספר זה כדי להציג את משמעותה של ר שאביכולתנו להתייחס לתיאור האבולוציה , שוב

אלא הם גם , שמש וירח התנהלו, ת סטורןודמים לא רק מתארים כיצד אבולוציוקים הקהפר. אינטואיציה

ניתנו רמזים על הכתרים או רוחות . זו בדרכים רבות ושונות בהתפתחותמתארים ישויות אשר לקחו חלק 

הוזכרו , ובהקשר עם אבולוציית האדמה עצמה. התנועה וכן הלאהעל רוחות , מהעל רוחות החכ, הרצון

המבנה כולו של היקום שוחזר עד הישויות שהיו שותפות מלאות בהבאתו לידי . ות לוציפר ואהרימןהרוח

וההכרה . ידי הכרה אינטואיטיבית-נרכש על, מה שאפשר ללמוד ביחס לישויות אלה. קיום-הוויית

 חרמה שמשתחרר מהגוף הפיסי לא. נחוצה אם ברצוננו להבין את מהלך החיים האנושיים האינטואיטיבית

עד , עצמו מיד לאחר המוות האדם מוצא את המצב שבו. בחלוף הזמן דרך שלבים שוניםהמוות עובר 

, מה שקורה מאוחר יותר, ברם. אפשר לתאר באמצעות התרגיל של הכרה אימגינטיבית, לנקודה מסוימת

ין מובן לחלוט-היה צריך להישאר בלתי, כאשר האדם מתקדם הלאה בתקופה שבין מוות ולידה מחדש

האינספירציה נדרשת כדי לגלות את מה שיכול להיאמר על אודות . במפתיעהאינספירציה למלא הופיעה א

מספיקה  אינהמגיע שלב שבו אפילו האינספירציה  ,אז. תקופת ההיטהרות תוםהרוח עם -חיי האדם בארץ

, ת ולידה מחדשבמהלך התפתחותו של האדם בין מוו. שבו היא מאבדת את דרכה ולא מצליחה להבין, עוד

 תמידהחלק באדם העובר התנסות זו נמצא , ברם. הוא נכנס לתקופה שבה רק האינטואיציה יכולה ללוותו

גם  –שוב באמצעות אינטואיציה  –אז עלינו לחפשה , ה בפנימיותה האמיתיתנואם ברצוננו להביבתוכו 

, עות אימגינציה ואינספירציהמי שמסתפק בידיעת האדם הנרכשת באמצ. במהלך התקופה שבין לידה ומוות

מהתגשמות אחת לזו , ימצא עצמו בלי אמצעי גישה למה שמתרחש בהווייתו הפנימית ביותר של האדם

ונשנים על -על חיים חוזריםרק עם הכרה אינטואיטיבית שאפשר לנהל מחקר הולם , לכן .הבאה אחריה

להיות מופק  מוכרח, מיתי ביחס לאלהכל דבר הטוען שהוא מידע א. הפעולה של הקארמה-האדמה ועל דרכי

על הווייתו הפנימית , ואם האדם רוצה ידיעה על עצמו. ממחקר שנעשה באמצעות הכרה אינטואיטיבית

הוא קולט את הדבר  ,באמצעות אינטואיציה. גם אותה הוא יוכל להשיג רק באמצעות אינטואיציה, ביותר

 .ור הבא אחריוחיים ארציים למחזאחד של מתקדם ממחזור בתוכו אשר 

* 

גם הם יכולים להירכש רק באמצעות תרגילים  – לאינספירציה ואינטואיציה הקשוריםכשרי ההכרה 

המתוארים לעיל כהתבוננות , התרגילים דומים לאלה שניתנו להשגת אימגינציה. בתחום הנפש והרוח

, חושים-קשורים לרשמיבעוד שהתרגילים המובילים לאימגינציה עדיין , ברם(. מדיטציה)פנימית עמוקה 
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מה כדי להבהיר . להיעלם במידה גוברת והולכת מוכרחהרי שבאלה המובילים לאינספירציה כל קשר כזה 

ניצבת , השושנים-כאשר אנו מודטים על צלב. השושנים-הבה נחזור שוב לסמל צלב, עתה צריך לקרות

הרכבת , אך. השושנים וכן הלאה ,הצבע השחור של הצלב – עולם החושיםפנינו תמונה שחלקיה מופקים מל

הרוח -אם תלמיד, עתה. עולם החושיםהיא מעשה שמקורו אינו עוד ב השושנים-החלקים כך שייצרו את צלב

 – עולם החושיםמונות של אובייקטים ממשיים בת –ינסה לתת לצלב השחור וכן לשושנים האדומות 

אז , הרכיבה את החלקים יחדר שאהרוחית בלי להחזיק שם דבר מלבד הפעילות , להיעלם לגמרי מתודעתו

עליו להתבונן . לאינספירציה, במהלך הזמן, בפעילות זו יש לו את המהות של סוג המדיטציה היכול להובילו

? מה עשיתי כאשר הרכבתי את הצלב והשושנים כדי ליצור תמונה סמלית": בנפשו שלו ולשאול את עצמו

אתן לתמונה עצמה להיעלם ; הדבר שאחזיק בו עתה אהו –התהליך שחוללתי בנפשי  –מה שעשיתי 

. את מה שנפשי עשתה כדי להפיק את התמונה ארגיש, להתייצב לפניילתמונה בלי לתת , ועתה. מהתודעה

אכנס , כלומר. אך ורק בפעילותי שלי אשר יצרה את התמונה החיא, אחיה חיים פנימיים לגמרי, לעת עתה

 ".תמונה שלי-אלא של הפעילות היוצרת, שהי תמונהלא של איזו, לתוך התבוננות עמוקה

עם . מחשבה שונות ורבות-הרוח בהקשר לתמונות-ידי תלמיד-מדיטציה מסוג זה צריכה להתבצע על

המחשבה -אנו מודטים על תמונת. ניקח דוגמה נוספת. היא תוביל אותו לידיעה באמצעות אינספירציה, הזמן

צמח המתהווה בהדרגה להופיע ה אנו נותנים לתמונת, התחלהב. ח קמלשל צמח נובט ולאחר מכן של צמ

אנו רואים כיצד הוא מגלה עלה אחר עלה ולבסוף פורח , אנו רואים אותו נובט מתוך הזרע; בפני תודעתנו

עם ביצוע מדיטציה על תמונה . עד שלבסוף הוא קמל, אנו רואים אותו נובל בהדרגה, לאחר מכן. ומניב פרי

שהצמח העניק לנו רק תמונה  –תהליך ההתהוות והמוות  –לפתח רגש לתהליך לכשעצמו אנו מתחילים , כזו

תוכל להופיע האימגינציה של אותה טרנספורמציה רוחית , אם נתמיד בביצוע התרגיל, ומתוך רגש זה. שלו

יהיה , אם נרצה להתקדם הלאה ולהגיע לאינספירציה התואמת. המונחת ביסוד ההתהוות והמוות הפיסיים

בפעילות הנפש שאנו עצמנו לבנו -יהיה עלינו לרכז את תשומת. לינו לבצע את התרגיל בדרך אחרתע

לחלוטין על הצמח להיעלם , עתה. מתמונת הצמח לאידיאה של התהוות ומוות, כדי להגיע, התחלנו בה

ממות רק באמצעות תרגילים מסוג זה שההתרו. ונשאר לנו למודט על מה שביצענו בנפשנו שלנו מהתודעה

 .אל האינספירציה אפשרית

. לתלמיד לא יהיה קל להיות בהיר בתודעתו ביחס לדרך בה עליו להתחיל תרגיל מסוג זה, בהתחלה

כאשר ברצונו לפתח אז , ידי רשמים חיצוניים-היה רגיל לתת לחייו הפנימיים להיות מונעים עלהוא אם 

יאבד עצות ביחס לדרך בה עליו הוא , םבנפשו חיים פנימיים המנותקים מכל קשר עם רשמים חיצוניי

יהיה זה חיוני יותר מקודם ללוות את התרגילים הנתונים , מוביל אל אינספירציהבנתיב ה, לפיכך. להתקדם

, אמצעים להבטחת יציבות וביטחון –בכל אמצעי הזהירות שהומלצו עבורו בהתחילו לרכוש אימגינציה 

יגלה התלמיד , אם יצליח באלה. שלו ובהתנהלותו ואופיו בחיי הרגש, באופן דומה בכוחות ההבחנה שלו
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והוא גם ; חושי-ראייה של העל ברוכשוהוא לא יסתכן באיבוד האיזון שלו . שיש להם השפעה כפולה עליו

על התלמיד יהיה . ידי התרגילים החדשים-יהיה מסוגל לעמוד במדויק ובמסירות בדרישות המוטלות עליו על

הוא , כל עוד לא עשה זאת; הםילאעם הרגשות המשתייכים , נפש מסוימים-יתנפש ונטי-לפתח כאן הלך

אם הוא יטפח בתוכו בסבלנות ובהתמדה את , ברם. בהחלט עשוי למצוא את התרגילים האלה קשים לביצוע

לא יעבור זמן רב עד שימצא עצמו מסוגל להבין , חושית-תכונות הנפש המבטיחות את לידתה של הכרה על

! אך לא כדי לשקוע בהרהורים –עליו להפכה להרגל , ההסתודדות עם נפשו שלו. ולבצעם את התרגילים

עליו להציב בפני עיני רוחו את ההתנסויות העוקבות שהוא נתקל בהן בחיים ולהתייחס אליהן , תחת זאת

ידי כך -מועשרים על, וכן רגשותיו, הוא יגלה שהחשיבה והאידיאות שלו. המאמץ יישא פרי. בשקט

הוא ייווכח לדעת כמה נכון הדבר שאנו רוכשים התנסות חדשה לא רק . זואל  זותנסויות נקשרות שהה

ידי כך שנותנים לישנים -אלא גם על, ידי קליטת רשמים חדשים או חוויית מאורעות חדשים בחיים-על

כאילו , זועל  זולפעול  –ואף לדעות שהוא רכש  –תלמיד המצליח באמת לתת להתנסויותיו . לפעול בתוכנו

כלל  מהווים אינם, ההתעניינויות והרגשות האישיים שלו, עם הסימפטיות והאנטיפתיות שלו, הוא עצמו

הוא יפתח את מה , למען האמת. חושית-יכין בתוך עצמו יסוד טוב במיוחד לצמיחת הכושר להכרה על, עניין

 .פנימיים עשירים חייםשאפשר לכנות 

. איזון והרמוניה צריכים למשול, נות והנטיות השונות של הנפשהדבר החשוב ביותר הוא שבין התכו

כאשר . צדדי-הוא נוטה בקלות רבה להפוך חד, כאשר האדם מתמסר לאיזושהי פעילות מסוימת של הנפש

הוא , של שהייה לעתים בעולם המחשבות שלו, הוא נוכח לדעת כמה מועיל ההרגל של התבוננות פנימית

כדי כך שתהיה לו נטייה במידה גוברת והולכת להתנתק מרשמי העולם עשוי לאהוב לעשות זאת עד 

יחד עם , מי שישמור, יתקדם הכי רחוק. הרגל כזה יכול להוביל רק לחיים פנימיים ריקים ויבשים. שמסביבו

. ביחס לכל מה שהעולם החיצוני מציע להתרשמותועל קליטה פתוחה , היכולת להיסוג אל תוך נפשו שלו

כלל נחשבים -כים להיות לנו בתודעתנו אך ורק אובייקטים ומאורעות כאלה אשר בדרךלא צרי, וכאן

, יכול למצוא מספיק התנסויות במסגרת גבולותיהם – שמצבו בחיים עלוב ומוגבל –כל אדם ; חשובים

אין לו סיבה לצאת בחיפוש אחר . בהינתן שהוא מטפח בתודעתו ובלבו רגישות כלפי כל המתרחש סביבו

שבה אנו קולטים את התנסויותינו  הדרךיש לשים דגש גם על . הן קיימות סביבו בכל מקום; תהתנסויו

יום אחד אתם עשויים לגלות שלאדם לו אתם רוחשים כבוד יש איזושהי תכונה , למשל. וחושבים עליהן

 התגלית עשויה להשפיע עליכם, בחשבכם עליו. פגםכבאופיו שאינכם יכולים לחשוב עליה אחרת מלבד 

איני יכול עוד , ביודעי מה שאני יודע עתה: אתם עשויים לומר לעצמכם. באחת משתי הדרכים הבאות

כיצד קרה שאדם : יכולים אתם לשאול את עצמכם את השאלה, או. לרחוש אליו כבוד כפי שעשיתי עד כה

, פגםכלא רק  ,הפגם את לראותאני  מוכרח, אולי? צריך לעמול תחת פגם מסוג זה, רבלו רחשתי כבוד  ,זה

בהתייצבכם ברצינות אל מול ? הנעלות ולי אפילו כנובע מתכונותיוא, אלא כתוצאה של החיים שהיו לו
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כתוצאה  צריכה להצטמצםלא , ככלות הכול, אולי אתם עשויים לגלות שרחישת הכבוד כלפיו, שאלה זו

. תהיה נכונה יותר בשל כך הבנתכם את החיים: תלמד אתכם משהו, כל התנסות כזאת. מגילוי הפגם באופיו

תשגו שגיאה גסה אם תתנו להערכתכם את הדרך הזאת של פגישת החיים להטעות אתכם ולגרום , כמובן

אם אפשרתם לעצמכם , או; ם או כלפיהם אתם משוחדיםהאדם או בדברי-לכך שתתרצו כל דבר בבני

ם לעצמכם שבכך אתם מקדמים את בדמיינכ, להיסחף אל הרגל של עצימת עיניים כלפי כל מה שראוי לגינוי

מלגנות אם זה כדי לספק את נטיותיכם שלכם שתימנעו , תעשו לאאת זה בוודאי , כי. הפנימית כםהתפתחות

יהיה זה מועיל אם גישה זו תאומץ בהתאם . להתנהג בסלחנות כלפיהם, במקום להבינם, פגמים ותנסו

נכון שאדם , ללא ספק. הפסיד מעצם אימוצהתוך התעלמות מכך אם עומדים אתם להרוויח או ל, למקרה

ממשיך לסלק ומי שברצונו להבין את הפגם , ברם. הבנתומאלא רק , משיפוט פגם ללמודאינו יכול 

שוב יש לנו מקרה שבו מה שנדרש אינו , כך. יתקדם מעט בהתפתחותו, מתודעתו כל תחושה של רוגז כלפיו

 .וניה בין התכונות השונות של הנפשאלא איזון והרמ, בכיוון זה או אחר צדדיות-חד

 –עילאית ת שהינה בעלת משמעות ניכרת עבור התפתחות ביחס לתכונת נפש אח במיוחדהדבר נכון 

לאדם המטפח רגש זה או שתמיד היה ברשותו כסוג של . כבוד-התמסרות מלאת יראת של לרגש כוונתי

אם היה מסוגל . חושית-הכרה עלל םהנחוצייש בסיס טוב שעליו יוכל לבנות את הכשרים , מתנת טבע

אז נפש זו תספק , אידיאלים נשגביםעבורו  ואדם שהיו-הערצה אל בניבבילדותו לשאת את עיניו במסירות ו

בשנים של , ומי שבחיים המאוחרים. בסיס טוב שעליו כוחות חדשים של הכרה יכולים לצמוח ולפרוח

, גבולות-מלא בפליאה ומסירות חסרת, כביםהכו-מפנה מבטו אל השמים זרועי, שיפוט מפותח יותר

דבר . חושיים-בהחלט יהיה בדרך להיות בשל לידיעת העולמות העל, בהתגלות של כוחות רוחיים עילאיים

ולא פחות חשובה . זה תקף גם לגבי אדם המסוגל לחוש פליאה והתפעלות מהכוחות הפעילים בחיי האדם

אדם אחרים שאת -כלפי בנילחוש במידה מלאה ביותר  הכבוד שאדם בשנותיו הבוגרות עשוי-היא יראת

אפשר להגיע לראיית העולמות ש, כבוד כזו קיימת-יראתבו ש במקוםרק , אכן. או מזהה משערערכם הוא 

מי שעבורו אין משהו . כבוד לא יתקדם הרבה בנתיב הידיעה-אדם שאינו מסוגל לטפח יראת. העילאיים

 .משי של הדברים יישאר סגור עבורוהטבע המ, בעולם כולו הראוי להערכתו

 עדכבוד והתמסרות -ידי רגשות של יראת-אם אדם מאפשר לעצמו להיות מובל על, לעומת זאת

. יחטא לחוק ההרמוניה והאיזוןגם הוא , הבריאים ההבלטה העצמית והביטחון העצמיביטול מוחלט של ל

יהיה זה , ואם יעשה זאת; תר בוגר ושקולכך שיהיה יותר ויו, הרוח יפעל ללא הרף למען התפתחותו-תלמיד

אם יראה את הנושא . בצמיחה מתמדת נמצאיםרק נכון שיהיה לו ביטחון בעצמו ויחוש ביטחון שכוחותיו 

וביכולתי להוציאם מתוך חיי  ביכוחות רוחיים חבויים ": הוא עשוי לומר לעצמו, כולו באורו הנכון

לא רק שעליי , יותר ממני רםאני צריך להעריץ משום שהוא  כאשר אני רואה משהו אותו, לפיכך .הפנימיים
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אלא יכול אני להיות בטוח שאגיע בזמן הנכון אל שלב ההתפתחות שבו אהיה דומה , כבוד כלפיו-לחוש יראת

 ".לו

יותר להתרחשויות או מצבים בחייו שבמהלכם הרגיל אינם מוכרים  קשובמסוגל להיות ככל שאדם 

כך תהיה לו יכולת גדולה יותר להניח את היסוד להתפתחות נכונה בנתיב המוביל , לו ויימנע מקביעת שיפוט

עומדת בפניו האפשרות לבצע פעולה אדם נתקל במצב שבו . דוגמה יכולה להבהיר זאת. אל עולמות הרוח

המניא  ,שאין להסבירו ,יש בנפשו רגש, אך "!עשה זאת": השיפוט שלו אומר לו. או לא לבצעה –מסוימת 

, או. אלא פשוט ימשיך בהתאמה עם שיפוטו שלו, שהוא לא ישים לב לרגש זהיתכן . ו מלעשות זאתאות

אם הוא יעקוב אחר העניין כדי , לאחר מכן. מנע מפעולהמובן זה בתוכו ויי-כנע לדחף בלתישהוא יייתכן 

כך שלא ביצע את היה נגרם נזק וטוב נבע מ, יתכן שאילו היה מציית לשיפוטו שלו, לראות מה יקרה בהמשך

הוא עשוי לומר  ",יב". התנסות כזאת מתחילה בתלמיד קו מחשבה העשוי להתפתח כדלקמן. הפעולה

עליי לשמור . יחי משהו המוביל אותי טוב יותר מאשר כושר השיפוט שלי בשלב זה של התפתחות", לעצמו

 ".ג עם כוחותיי הנוכחייםגבוהה הרבה יותר מזו שביכולתי להשיהנמצא ברמה  לדבר זהעל תודעה פתוחה 

עלינו להתחיל לחוש . נשיג תועלת ניכרת מכך, אם נשים לב למצבים מסוג זה בעודנו נתקלים בהם בחיים

 ושיפוטמה שנכנס אל תחום  שבאדם יש יותר מאשר( וזה בעצמו כבר מהווה סימן לבריאות חיינו הפנימיים)

שוב אנו עשויים להיות מובלים אל , כאן, רםב. עצם ההכרה של עובדה כזאת מרחיבה את הנפש. הרגיל

אם נרכוש את ההרגל של התעלמות מתמדת מכושר השיפוט שלנו משום . דרכים צדדיות מפוקפקות

להפוך לבובה של מניעים אנו בהחלט עשויים , שאיזשהו רגש עמום מאלץ אותנו לקחת כיוון אחר

 .מאוד אל שכל רפה ואמונות תפלותהדרך מובילה מהר , ומהרגל כזה. ברורים מסוגים שונים-לא

הוא רק יכול לקוות שהוא ימצא את . הרוח-הינה קטלנית עבור תלמיד, שהוכלסוג מאמונה תפלה 

שווא -מבריחה אל דמיונות, שיישמר מאמונות תפלותכך ידי -הרוח על-הנתיב הנכון והאמיתי אל ממלכת חיי

, 'מעבר להבנה אנושית'ול משהו בחיים שהינו אדם החש שמחה כאשר הוא מתייצב אל מ .ומחלומות בהקיץ

ינה מהווה הסמכה ללימוד א' מובן-הבלתי'אהבת . בדרך הנכונה עולם הרוחלא יהיה זה שייכנס אל תוך 

אמיתי הוא כזה המוכן תמיד לשער את  להרחיק לגמרי את הרעיון שמיסטיקןעל התלמיד , אכן. הרוח

לזהות כוחות וישויות הדרך הנכונה היא להיות מוכן . נוכחותו של מה שלא ניתן להסבירו או לחקרו

 .שנדרההכושר יוכל להיחקר לאחר פיתוח , לא נחקר היוםובו בזמן להניח שמה ש, נסתרים

אל לו לתת לדחף הפנימי שלו . בכל שלב בהתפתחותונפש מסוים -הלךחשוב שהתלמיד ישמור על 

כיצד : עליו לשאול ללא הרף, תחת זאת. סוימותלידיעה עילאית להובילו לשאוף לקבל תשובות לשאלות מ

סבלנית מתפתח בו כושר וכאשר הודות לעבודה פנימית , כי? עליי לפתח את הכשרים הנדרשים בתוכי

. נפש זו-רוח אמיתיים תמיד יעשו מאמצים לטפח גישת-תלמידי. הוא יקבל תשובות לחלק משאלותיו, מסוים
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יוותרו על כדי שיוכלו להפוך בשלים יותר ויותר ברוח והם , עצמםהם יהיו מעודדים לעבוד על , ידי כך-על

 .עד שהתשובה תגיע בזמן הנכון ימתינוהם . התשוקה לסחוט תשובות לשאלות מסוימות

, כי. העשויה למנוע מהתלמיד מלהתקדם בדרך הרצויה, צדדיות-שוב ישנה כאן אפשרות לחד, ברם

שביכולתו לענות בעצמו אפילו על שאלות  –צמת כוחותיו פי עו-על –ברגע מסוים הוא עשוי לחוש בצדק 

 .בכל פעולה ופעולה מתינות ואיזון ממלאים תפקיד חיוני בחיי הנפש, כך. מסדר גבוה ביותר

רוצה באמת לעמול אם התלמיד , נפש רבות נוספות שיהיה מועיל לטפח ולפתח-יש להזכיר תכונות

אחת מהן נמצא שיש לשים דגש על החשיבות העליונה  ובהקשר עם כל; אינספירציהב התאמנותבאמצעות 

הניתנים לשם השגת נפש אלה מסייעות לתלמיד להבין את התרגילים -תכונות. ביותר של מתינות ואיזון

 .מכשירות אותו לבצעםאינספירציה ו

שהוא ירחיק מהתודעה לא רק את התמונות שלהן התרגילים לשם אינטואיציה דורשים מהתלמיד 

גם את אותה מדיטציה על הפעילות הנפשית שלו אלא , תקעות כדי להגיע להכרה אימגינטיביתהתמסר בהש

שעתה לא נותר בנפשו דבר ממה משמעות הדבר היא . אותה תרגל לשם השגתה של אינספירציה, עצמו

לאחר הרחקת כל ההתנסויות החיצוניות  אם. כלפי חוץ ובין אם כלפי פנים בין אם, התנסה בו עד כהש

אם התודעה פשוט חומקת ממנו והוא שוקע אל תוך , לומרכ –לא נותר דבר בתודעתו , נימיותוהפ

אז משמעות הדבר היא שהוא עדיין אינו בשל לקחת על עצמו את התרגילים לפיתוח  –תודעה -חוסר

לאחר , יבוא זמן שבו, ברם. אינטואיציה ועליו להמשיך לעבוד עם אלה לפיתוח אימגינציה ואינספירציה

אלא יישאר בה משהו , התודעה לא תישאר ריקה, סולקו ממנה, הפנימיות והחיצוניות, כל ההתנסויותש

אפילו כפי שהוא התמסר קודם למה שהגיע אליו מרשמים , כל להתמסר לו בהשתקעות עמוקהושהתלמיד י

בו ולמד עד ביחס לכל מה שהתלמיד התנסה . זה הינו בעל טבע מיוחד מאוד' משהו'. חיצוניים או פנימיים

זהו משהו שעד עתה לא הייתה לי ": הוא יודע, כאשר הוא חש אותו שם בתודעתו. הוא חדש לחלוטין, כה

; מוסיקלי שאוזני שומעתכפי שקולט אני צליל  והי התרשמות ברורה ואני קולט אותהז. שום ידיעה אודותיו

שהמוסיקה יכולה להיכנס דרך  כפי, אינטואיציהדרך להיכנס אל תוך תודעתי רק  הא יכולהי, עם זאת

. ונה של קשר לחושים הפיסייםקים מהשארית האחרתוהרשמים שהאדם קולט מנ, אינטואיציהב ".האוזן

 .עולם החושיםתכונות משותף עם במתחיל עתה להיפתח בפני ההכרה שלו בצורה שאין לה דבר  עולם הרוח

* 

כתוצאה מהתרגילים . האסטרלי הלוטוס נפתחים בגוף-הכרה אימגינטיבית מושגת כאשר פרחי

בגוף האתרי או , שלא היו קיימים קודם, מופיעים תנועות וזרמים, שבוצעו להשגת אינספירציה ואינטואיציה

קריאת הכתב 'ו את שרים לאדם להוסיף לכשריתנועות אלה הן האיברים המאפ. החיים של האדם-בגוף

תלמיד השיג הש לאחרמעובדים בגופו האתרי השינויים ה. כוחות נוספים הטמונים מעבר לכךו 'הנסתר

, לב הפיסיל סמוךשהוא -היכן. חושית בדרך הבאה-מתגלים בפני ההכרה העל, אינספירציה ואינטואיציה



 

584 

יוצאות צורות רבות , מתוך מרכז זה. המתעצב לכדי איבר אתרי, נעשים מודעים למרכז חדש בגוף האתרי

זורמים , הלוטוס-החשובים ביותר יוצאים אל פרחי. וף הפיסישל תנועות וזרמים אל החלקים השונים של הג

ככל שהתלמיד התפתח . ונמזגים אל תוך המרחב החיצוני כמו קרני אור הכותרת שלהם-דרכם ודרך עלי

 תמבוקר התאמנותתחת , ברם .כך גדול יותר ההיקף מסביבו שבו אפשר לקלוט את הזרמים האלה, יותר

מרכז מקדמי , בהתחלה. צריכה להיות הכנה לכך. ו מתפתח מיד בהתחלהמרכז זה בקרבת הלב אינ, כהלכה

, אם ההתפתחות אינה סדירה. לב הפיסיהוא מועבר אל אזור הגרון ולבסוף מתמקם סמוך ל. מופיע בראש

חושית שלווה -שבמקום לרכוש תפיסה על תהיה סכנה, אז. יתכן שאיבר זה יתעצב מן ההתחלה באזור הלב

 .ל התלמיד להפוך לחולם בהקיץעלו, ואובייקטיבית

שבה הוא יכול לשחרר את הזרמים והאיברים האלה של גופו מגיע התלמיד לנקודה , עם התקדמותו

הלוטוס -פרחי. בלי שום התייחסות לגוף הפיסי, האתרי מתלות בגוף הפיסי ולהשתמש בהם ישירות

קרניים וזרמים , זה יוכל לקרות לפני שדבר. משמשים אותו ככלים שבאמצעותם הוא מניע את גופו האתרי

, בסגרם עליו כאילו ברשת מעודנת, היקף כולו של הגוף האתריאת הים לעצב מוכרחמיוחדים מסוימים 

אין עוד דבר שיעכב את התנועות והזרמים המתרחשים בגוף האתרי , אז. בהעניקם לו מהות עצמאית ונבדלת

כך שמה שמתרחש בחוץ ומה שמתרחש , דות עמומליצור קשר עם העולם החיצוני של נפש ורוח ומהתאח

ע יגשה היאמשמעות הדבר . אל תוך זה מסוגלים לזרום זה –בתוך הגוף האתרי האנושי , לומרכ –בפנים 

מתגלה סוג זה של הכרה . הרגע שבו הישות האנושית יכולה לקלוט באופן מודע את עולם האינספירציה

אנו קולטים רשמים דרך חושינו ואז , כאן. לעולם הפיסי כבעל אופי שונה למדי מזה של ההכרה הקשורה

 הידיעה. ה באמצעות אינספירציה אינה כזורכישת ידיע. מחזיקים אידיאות ומושגים על אודות רשמים אלה

מה שבפעולת ההכרה באמצעות . אין שום תהליך חשיבה לאחר ההתרשמות; מושגת בפעולה אחת בודדת

בהיות . זמנית עם הרושם-ניתן בהכרה אינספירטיבית בו, כן במושגהחושים הפיסיים נרכש רק לאחר מ

היה מתמזג עמו ולא היה מסוגל , התלמיד היה זורם מיד אל תוך עולם הנפש והרוח שמסביבו, הדבר כך

 .אלמלא היה מעצב קודם בגופו האתרי את הרשת שתוארה לעיל, להבדיל עצמו ממנו

הם משאירים את ; משפיעים לא רק על הגוף האתרי, התרגילים הניתנים לשם פיתוח אינטואיציה

שמתרחשים שם  אין להסיק מכך. חושיים הנמצאים בפעולה בגוף הפיסי-חותמם גם על הכוחות העל

הם ; חושית יכולה ליצור מושג אמיתי שלהם-רק הכרה על. שינויים הנתונים להתבוננות חושית רגילה

השינויים נוצרים כתוצאה מכך שתודעת התלמיד הבשילה . נמצאים מחוץ לתחום ההכרה העוסקת בחיצוניות

שהוא , בין אם כלפי חוץ ובין אם כלפי פנים, שהרחיק ממנה את כל מה שהתנסה בו בעבר על פי אף, כך-כל

 .בכל זאת מסוגל להתנסות התנסות מודעת באינטואיציה

הגוף הפיסי , לשם השוואה. עדינות ורגישות, אינטואיציה הן פנימיותל הנלוותההתנסויות , עם זאת

הוא מפגין התנגדות עיקשת לתוצאות אלה של , כתוצאה מכך; גס למדי, בשלב הנוכחי שלו, של האדם
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בסבלנות ובשלווה הפנימית אנרגיה ובאם מתמידים בביצוע התרגילים , ברם. התרגילים לפיתוח אינטואיציה

התלמיד יתחיל להבחין בכך שהוא רוכש . על המעצורים הקשים שהגוף הפיסי מציב ותגברי םה, הנחוצה

הוא גם יהיה . היה מודע להןשלפני כן התנהלו בלי ש, פו הפיסיבהדרגה שליטה על פעילויות מסוימות של גו

או תהליך  –הוא עשוי להבחין בכך שלזמן קצר הוא חש צורך לווסת את נשימתו . מודע לשינוי מסוג אחר

עם מה שנפשו עושה בתרגילים או בכל דבר אחר שהוא לוקח על כדי להביאו לידי הרמוניה  –גופני אחר 

גם , הוא שאין לבצע שום תרגיל עם הגוף הפיסי לבדוהאידיאל המוחלט . עצמו בחיים פנימיים מדיטטיביים

 .מהתרגילים לפיתוח אינטואיציה תוצאהכך שמה שקורה בפיסי יקרה אך ורק כ ;לא תרגילי נשימה

* 

הוא בשלב מסוים , כלפי מעלה בנתיב המוביל אל עולמות עילאיים ומפלס את דרככאשר התלמיד 

, בעולם החושים הפיסיים. מתחיל לקבל צורה חדשה, שהקשר ההדדי בין הפעילויות של אישיותויבחין בכך 

, בעניינים של חיי היומיום. פעולה באופן מסודר ואג לכך שהכשרים השונים של הנפש ישתפוד' אני'ה

צבים תמיד בקשר הדדי מזוהה ני –לרגש ולרצון , מתייחסים כאן במיוחד לחשיבהאנו  –כשרים אלה 

, לומרכ. הוא מענג אותנו או אולי אנו סולדים ממנו. הבה נאמר שאנו מסתכלים באובייקט מסוים. מסוים

מאוד יתכן . למושג שלנו על האובייקט, לתמונה המנטלית שלנו, נמנע-כמעט באופן בלתי, מתחבר רגש

תשוקה , כלומר. שהיינו מרגישים מומרצים להחליפו בדבר זה או אחררוצים גם להחזיק בו או  שהיינו

, (חשיבה)מאחד המשגה ' אני'חיבור זה נוצר כתוצאה מהעובדה שה. ורצון מתאחדים עם המחשבה והרגש

הייתה בריאה זו  הרמוניה. רגש ורצון לכדי כוליות הרמונית וכך מכניס סדר בכוחות של האישיות שלנו

הייתה מסתעפת לכיוון , למשל, התשוקה אילו –אונים בעניין זה -היה מפגין חוסר' אני'ה מתערערת אילו

ובכל זאת הרצון שלו כיוון לכיוון , אם מישהו חשב שכיוון מסוים היה נכון. אחר מזה של הרגש או החשיבה

לא את מה , שנכפה עליו לקבלאותו הדבר היה יכול להיאמר על אדם . נפשו לא תהיה במצב בריא –אחר 

 .אלא דווקא את מה שסלד ממנו, שאהב

רגש ורצון נפרדים בהחלט , חשיבה, יגלה שבדרך להשגתם של כוחות הכרה עילאיים התלמיד, ברם

לא תעורר עתה מעצמה , למשל, מחשבה. קיום עצמאית-כאשר כל אחד מהם מקבל סוג של הוויית, זה מזה

המצב יהיה כזה שבעוד בחשיבתנו אנו יכולים לקלוט דבר באופן אובייקטיבי . רגש מסוים ותניע רצון מסוים

עלינו יהיה , לפני שיכול להיות לנו רגש כלשהו כלפיו או שנגיע להחלטה כלשהי בנושא עם זאת, ואמיתי

אינם הרגש והרצון שלנו , החשיבה, חושית-בעודנו שקועים בהתבוננות על. לפתח בתוכנו דחף נבדל ועצמאי

; כמרכז היחיד של האישיות שלנו', אני'מה, כביכול, להיות פשוט שלושת כוחות הנפש הקורניםשיכים ממ

משמעות הדבר היא . הם הפכו לשלוש אישיויות נפרדותהדבר הוא כאילו . ישויות עצמאיותהם הופכים ל

ט סדר בין שלושת ושליכי הוא אינו צריך עוד להבטיח ש, להפוך חזק ביותר שלנו צריך' אגו'או ה' אני'שה

יש לאפשר לחלוקה הזאת לשלוש ישויות , ברם. עליו להנחות ולהוביל שלוש ישויות; הכשרים של הנפש
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למען , אנו שוב רואים כמה חשוב לכלול, כאן .חושית-להתקיים רק במהלכה של התבוננות על, נבדלות

לחיי הרגש ולחיי , ט המחשבתיתרגילים המעניקים יציבות ואיתנות לכושר השיפו, יותר התאמנות מתקדמת

, אל העולם העילאי יותר את היציבות והאיתנות הנחוצות של הנפשאם לא נצליח להביא עמנו , כי. הרצון

אם חולשה כזאת ! לרגש ולרצון, כשהוא אינו מנחה הולם לחשיבה –' אני'אז מהר מאוד נגלה כמה חלש ה

הלכידות הפנימית ; ידי אישיויות נבדלות-ים שונים עלהדבר יהיה כאילו הנפש נמשכת בכיוונ', אני'תתגלה ב

השינוי יציין שמדובר , את הכיוון הנכון תתפוסאם ההתפתחות , ברם .נמנע-שלה תיהרס באופן בלתי

אלא נשאר בשליטה אפילו על הישויות העצמאיות המהוות , אבד שליטההאגו אינו מ. בהתקדמות אמיתית

 .עתה את הנפש

מעוררת ישות , מאיתהחשיבה אשר הפכה להיות עצ. נלקח צעד נוסף, עם התקדמות ההתפתחות

היקום כולו . ישות שאפשר לתארה כמזיגה ישירה של זרמים רוחיים מטבע מחשבתי, ורוח רביעית של נפש

החיים -כפי שעולם הצמחים ועולם בעלי, מחשבותניצב עתה אל מול הישות האנושית כארמון אדיר של 

גם הרגש . הוא רואה אותו לפניו כארמון אדיר הבנוי ממחשבות; ושים הפיסייםבתחום החניצבים מולו 

. יות פעילים שם כישויות עצמאיותמעוררים בנפש כוחות ההופכים לה, שהפכו להיות עצמאיים, והרצון

 .עצמולכש' אני'ל –של האדם ' אני'הדומה ל, ישות שביעית, מופיע שם כוח שביעי, לכך נוסף

, האדם הכיר את החשיבה, חושי-לפני הגיעו אל העולם העל. תקשרת עם אחרתהתנסות זו כולה מ

חושי לא לפני שהוא -הוא נכנס אל תוך העולם העל. הרגש והרצון אך ורק כהתנסויות פנימיות של הנפש

ביסוד מה שהוא מסוגל לקלוט . אלא משהו מטבע נפשי ורוחי, לא משהו פיסי, ם המהוויםהחל לקלוט דברי

, כפי שאבנים, ישויות אלה מתייצבות בפניו כעולם רוחי חיצוני. ורוח קיימות ישויות של נפש, שעולם החדב

התלמיד יכול לקלוט הבדל משמעותי בין , ברם. חיים מתייצבים בפני החושים בעולם הפיסי-צמחים ובעלי

צמח . פיסייםעולם הנפש והרוח המתגלה עתה בפניו ובין העולם שהוא היה רגיל לבחון בעזרת החושים ה

אין זה כך עם התמונות של . לא חשוב מה האדם מרגיש כלפיו או חושב עליו, בעולם הפיסי נשאר כפי שהוא

. שיש לאדם כלפיהן ,או לרגש זה או אחר ,אלה משתנות בהתאם למחשבה זו או אחרת. עולם הנפש והרוח

מסוימת מופיעה לפניו בעולם  נניח שתמונה. מישותו שלו הנובעהאדם עצמו מטביע בהן בדרך זו אופי 

ברגע בו , אך. היא תופיע בצורה מסוימת, במקרה זה; הוא עשוי להיות אדיש כלפיה, בהתחלה. האימגינטיבי

כך בתמונות העולם -זהו הדבר הבולט כל. היא תשנה את צורתה, תחיל ליהנות או לסלוד ממנההוא י

הן גם משקפות את מה שהאדם , תלויות בו-ובלתיהן לא רק מהוות ביטוי של משהו מחוץ לאדם : חושי-העל

ומה . ישותו שלו מכסה אותן כמו עם מסך. הן חדורות לפני ולפנים בישותו שלו, למעשה. עצמו מהווה

. אלא משהו שהוא עצמו הפיק, אינו כלל אותה ישות, שהאדם רואה כאשר ניצבת לפניו ישות רוחית ממשית

ולא רק מה . מה שהוא רואה עשוי להיות כוזב, עם זאת, שעצמועשוי לעמוד לפניו משהו אמיתי לכ, כך

, למשל. שאינו משאיר את חותמו בעולם האימגינטיביאין בתוכו דבר ; שהוא מודע לו בתוכו הפועל בדרך זו
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הן , כן-פי-על-אף; אופיהכוח מעצורות מכוח החינוך או , נטיות נסתרות עמוק מאוד ישיתכן שלאדם מסוים 

בלי , כולה של האדם פי ישותו-קבל את צביונו עלאותו עולם י. על עולם הנפש והרוח מןאת חות תטבענה

 .קשר למידה שהוא עצמו עשוי לדעת על טבעו ואופיו שלו

בחין הבחנה ברורה בינו עליו ללמוד לה, להתקדם משלב זה של התפתחותכדי שהתלמיד יהיה מסוגל 

ם כל סוג של השפעה שהוא עצמו היה עשוי להשפיע על הוא למד לחסו, עד כה. שמסביבו עולם הרוחובין 

הדרך היחידה להבטיח זאת היא להיות מודע לגמרי למה שהוא לוקח עמו אל . עולם הנפש והרוח שמסביבו

ברגע . עצמית אמיתית ונוקבת-מדובר בראש ובראשונה ברכישת ידיעה, במילים אחרות. העולם החדש

מעורפלת את עולם הנפש והרוח המקיף -ראות בראייה בהירה ולאהוא יהיה מסוגל ל, שהיא תהיה ברשותו

יכולה אינה עצמית מסוג זה -ידיעה, מסוימות בהתפתחות הכוללת של האדםהודות לעובדות , עתה. אותו

בעולם הפיסי . כאשר האדם נכנס אל תוך העולם העילאי –באופן טבעי למדי , כביכול –להופיע שלא 

שלו פועל ' אני'הו; את תודעת העצמיות שלו, או האגו שלו' אני'את ה, ע לנוכידו, האדם מפתח, היומיומי

, התאוות והתכונות המיוחדות, הסימפטיות והאנטיפתיות, כל הנטיות. כמרכז משיכה עבור אישיותו כולה

האגו של האדם מהווה גם מרכז משיכה למה שאנו מכנים . ההשקפות והדעות שלו מתקבצות סביב האגו שלו

היינו קולטים באותו זמן , חשוף ובלי מסכותכשהוא אילו היינו מסוגלים לראות אגו זה שלנו . שלו הקארמה

בשל הדרך שבה חיינו , שעוד עלינו לעבור כך וכך מכות גורל בהתגשמויות הנוכחית והעתידיות שלנו

תמונה להיות ה מוכרח, עם כל המעמסות שלו, אגו זה, לכן. והנטיות שרכשנו בהתגשמויות קודמות

עולם חוק מסוים של פי -על. הראשונה הניצבת אל מול נפש האדם בעלייתה אל תוך עולם הנפש והרוח

עולם האדם קולט עם כניסתו אל תוך להיות הרושם הראשון ש מוכרח –של האדם  הכפיל –דבר זה , הרוח

סי האדם קולט את את החוק אם נחשוב על הדרך שבה בחייו במישור הפיאנו בהחלט יכולים להבין . הרוח

הוא קולט את עצמו רק , במילים אחרות. ברגש וברצון, עצמו רק במידה שבה הוא חווה את עצמו בחשיבה

, יתר על כן. החיים-הצמחים ובעלי, כפי שעושים האבנים, שלו לא ניצבת מולו מבחוץ' העצמיות; 'מבפנים

 .שלמה-הידיעה שהוא רוכש על עצמו חלקית ולא

בכל , זהו הדחף. עצמית מעמיקה-מלהגיע אל ידיעה מהאדםקיים משהו המונע בטבע האנושי  ,כי

אינו רוצה להונות את והוא , עצמית מאלצת אותו להודות בקיומם של פגמים באופיו-מקום שבו ידיעה

 .נעימה-הדחף להתחיל לפעול לשינוי תכונת האופי הלא – עצמו על כך

אז יש לומר , שאר כפי שהואבו הלאה מעצמו וייל-פנה את תשומתאלא י, אם הוא לא יציית לדחף

אם יבחן את עצמו , לעומת זאת. עצמית באותו כיוון-ל מעצמו את האפשרות להשגתה של ידיעהוגזישהוא 

, האופי שבה הבחין באופיו שלו-תייצב באומץ אל מול תכונתעצמית וי-סרב לתת מקום להונאהי ,בנחישות

במקרה . מסוגל לעשות זאת לא יהיה –כפי שהוא עתה  –שהוא ן אז או שיגלה שביכולתו לשפרה או יתכ

: זוהי הדרך שבה פועל טבע אנושי בריא, למעשה. יתגנב אליו רגש שאפשר לכנותו רגש של בושה, השני
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בחיי , כידוע לנו, עתה. רגש העשוי להתגלות בדרכים רבות –של בושה  תחושהעצמית מעוררת -ידיעה

שאותם היבטים באופיו אדם בעל רגש בריא ידאג לכך . שפעה מיוחדת עלינוהיומיום לתחושת הבושה יש ה

הבושה , לכן. לא יבואו לידי ביטוי במעשיו –לא ישפיעו על העולם באופן כללי , לו לחוש בושה הגורמים

 . היא כוח המאלץ את האדם להשתיק משהו בתוכו ולא לאפשר לו להיראות

קשה להבין שמדע הרוח מייחס השפעות מרחיקות לכת  לא יהיה לנו, בקפדנותאם נחשוב על כך 

המחקר הרוחי מגלה . בושהההרבה יותר להתנסות הנפש אשר דומה מאוד להתנסות המוכרת של תחושת 

, עם זאת. שבחיים הפיסיים האדם אינו מודע לה, נסתרת תחושת בושהבמעמקי הנפש האנושית סוג של 

שהאדם מודע  באותה דרך שבה פועלת תחושת הבושהשם היא פועלת . תחושה נסתרת זאת פעילה בנפש

מישותו הממשית והפנימית ביותר שתתייצב בפניו בתמונה ברורה הנתונה היא מונעת . כלל-לה בדרך

הוא . מה שהוא מהווה באמת, מוצג לפניובהיותו , האדם היה רואה, אלמלא תחושה זאת הייתה שם. לתפיסה

אלא היה , את הרגשות והרצון שלו בדרך פנימית בלבד, יאות שלולא היה חווה עוד את המחשבות והאיד

תחושה נסתרת של בושה מסתירה את , כך. חיים וצמחים-בעלי, אפילו כפי שהוא קולט אבניםקולט אותם 

היות , כי. ורוח את העולם כולו של נפש, באותו זמן, היא מסתירה ממנו; וזה לא הכול. האדם מעצמו

כדי הוא אינו יכול לראות את אותו תחום בתוכו שבו עליו להתאמץ עתה , ממנושישותו הפנימית נסתרת 

את ההזדמנות לבצע  מפסידהוא . ידיעה על עולם הנפש והרוח לרכושלפתח את האיברים שיאפשרו לו 

 .טרנספורמציה בישותו הפנימית כך שתוכל לרכוש איברים של קליטה רוחית

של איברי הקליטה  םהאדם טורח לקדם את התפתחותר שאכ, ת נכונהרוחי התאמנותבעיסוק ב, ברם

הוא , הוא קולט את מה שהוא מהווה באמת. הרושם הראשון הניצב בפניו הוא עצמיותו שלו, בתוכוהאלה 

בחיים . נפרדת מקליטת עולם הנפש והרוח-קליטה זו של האדם את עצמו היא בלתי. קולט את הכפיל שלו

ללא הרף בפני האדם את הכניסה אל תוך  חוסמתתרת של הבושה התחושה הנס, הרגילים בעולם הפיסי

מודעת של -מיד תחושה לא, ברגע בו הוא עומד לעשות צעד אחד אל תוך אותו עולם. עולם הנפש והרוח

התרגילים , ברם. לות בפניואזור בעולם הנפש והרוח שעמד להתג בושה מתערבת ומסתירה ממנו את אותו

תחושת הבושה שהוא נושא נסתרת , למעשה. השער אל תוך העולם שמעברפותחים את לעיל אשר תוארו 

שאנו יכולים לרכוש , רגש נכון ואופי חזק, המידה של הבחנה נבונה, כי. היא תרומה גדולה לאדם ,בתוכו

לא תספיק לנו בהתייצבנו אל מול ישותנו הפנימית ביותר בצורתה , תמיוחד התאמנותבחיים הרגילים בלי 

היינו מאבדים גם , הביטחון העצמי שלנואת היינו מאבדים ; נהיה מסוגלים לסבול אותה לא. האמיתית

עלינו להיעזר שוב באותם אמצעי זהירות שיש לנקוט , זה לא יקרהדבר כדי ש. תודעה של עצמיותאיזושהי 

, ריאכלומר התרגילים המיוחדים לטיפוח שיפוט ב –בהם לצד התרגילים לרכישת כוחות עילאיים של הכרה 

אמיתות של  די והותרלומד התלמיד על , הובריא ת נכונהרוחי התאמנותשל  במהלכה. רגש טוב ואופי חזק

מנת -על, עצמית-עצמית והתבוננות-על הצעדים שהוא דורש שיינקטו כדי להגיע לידיעהמדע הרוח וכן 
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פשוט שהוא תהיה רו משמעות הדבר עבו. פנימי ובחוסןלב שיהא מסוגל לעמוד אל מול הכפיל שלו באומץ 

. את מה שהוא התוודע אליו כאן בעולם הפיסי, כתמונה המשתייכת לעולם האימגינציות, ראה בצורה אחרתי

גורלנו  נותקף אימה בראותנו בפנינו את זרעילא , עם הבנתנואם בעולם הפיסי תפסנו את חוק הקארמה 

ולמדנו כיצד ברגע  לוציית העולם והאדםאת אבואם חקרנו בצורה נבונה . בדמותו של הכפיל שלנו העתידי

לא נהיה מוטרדים יתר על המידה , מסוים באבולוציה זו הכוחות של לוציפר חדרו אל תוך הנפש האנושית

 .שלנו דמותה של ישותנותוך ב של הישויות הלוציפריות ולפעילויותיהן בהפכנו מודעים לנוכחותן

כל  עולם הרוחך שהאדם לא ידרוש כניסה אל תומדברים אלה ביכולתנו לראות עד כמה נחוץ , ברם

תרגיל הפשוט של תבונתו עוד הוא לא למד והבין אמיתות יסודיות מסוימות של אותו עולם באמצעות ה

אז לפני , אחר הנתיב הנכון והרגיל תעקובההתפתחות הרוחית אם . אשר פותחה בעולם הפיסי היומיומית

עם תבונתו הרגילה בכל התכנים  ישלוטהתלמיד כבר , יחוש-שהוא ישאף להיכנס אל תוך העולם העל

 .הקודמים של ספר זה

לא דואגים לפתח בתלמיד ביטחון ויציבות בכוחות השיפוט וההבחנה שלו וכן  התאמנות שבהב

רכש את הכשרים הפנימיים לפניו עוד לפני ש יתייצביתכן שהעולם העילאי , ברגשות ובאופי המוסרי שלו

. וליך אותו לאבדוןכפיל שלו יגרום לו מצוקה גדולה ויהמפגש עם ה, במקרה זה. מולושעמם יוכל להתייצב 

הוא עדיין לא יהיה מסוגל , הוא יתחמק לגמרי מהמפגש עם הכפילאם  –כפי שעשוי לקרות  –מצד שני 

כי אז הוא לא יהיה מסוגל להבדיל בין מה שהדברים . להגיע לידיעה אמיתית כלשהי של העולם העילאי

עליו לראות קודם את , כדי שיהא מסוגל לעשות זאת. יבו מהווים באמת ובין מה שהוא עצמו רואה בהםמסב

הוא יוכל להפריד ולהבדיל מסביבתו את כל מה שזרם לתוכה מתוך חייו , אז; הדמות הנפרדת של ישותו שלו

 .הפנימיים

הכפיל , ולם הנפש והרוחברגע בו האדם מתחיל להתקרב אל ע, ככל שהדבר נוגע לחייו בעולם הפיסי

הכפיל מתייצב בחזית . ותומסתיר ממנו את עולם הנפש והרוח בכללהוא ועם זאת  נראה-הופך מיד לבלתי

אפשר בצדק לכנותו , לכן. לתוכו להיכנס כשיריםהאוסר כניסה לאלה שעדיין אינם , כמו שומר אותו עולם

 .שומר הסף של עולם הנפש והרוח

האדם פוגש את שומר , לעיל באופן שתוארחושי -עולם העלה לאקרבות מלבד המפגש עמו בזמן ההת

בעוד נפשו , ובמהלך פרק הזמן שבין מוות ולידה מחדש. הסף הזה גם כאשר הוא עובר דרך המוות הפיסי

שם המפגש אינו יכול להדאיג את , ברם. בהדרגהבפניו השומר מתגלה , ורוחו של האדם עוברות התפתחות

שלא היו בתחום השגתו , ותו ידיעה על העולמות העילאייםהיות שעתה יש ברש, היתר על המידהאדם 

 .בתקופה שבין לידה ומוות

הוא היה עלול להיכנע , אל תוך עולם הנפש והרוח בלי לפגוש את שומר הסףאילו האדם היה נכנס 

אותו עולם ובין מה  תוך ביא אלה יכול להבדיל בין מה שהוא עצמו ההוא לא הי, כי. זהאחר  בזה, לתעתועים
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, להוביל את התלמיד רק אל ממלכת האמת ה ונכונה צריכהבריא התאמנות, ברם. לאותו עולם באמתששייך 

להבטיח שהמפגש עם השומר יתקיים  ההתאמנות עצמה צריכה .אף לא פעם אל תוך תחום האשליות

תלמיד הינן הכרחיות עבור שאחת מהתנסויות המבחן את מפגש זה עם הכפיל מהווה , כי. כתוצאה הכרחית

 .שווא-עליו מהאפשרות של אשליה או דמיוןחושיים ואשר מגינות -השואף לתפיסה מודעת בעולמות העל

רוח ישגיח על עצמו ויוודא שהוא לא הופך להוזה וחולם -לכך שכל תלמיד עליונהישנה חשיבות 

 כאשר(. עצמית-השאה והשאה)מית עצ-הונאהלו לתעתועיםכי אז בקלות רבה מדי הוא ייפול קרבן , בהקיץ

, מאליו מובן. עצמם נהרסים בתהליךהתעתועים מקורות , בקפדנותמבוצעות  התאמנותהוראות ה

להצביע על ביכולתנו רק . כל הצעדים שעל התלמיד לקחת בהקשר זה אפשרי להיכנס כאן לפרטי-בלתי

 .כוונתם העיקרית

מקבלת  שהממשותור אחד יכול לנבוע מהעובדה מק. ישנם שני מקורות עיקריים לתעתועים מסוג זה

סכנה , באופן יחסי, קיימת, בחיים הרגילים בעולם הפיסי. הנפש של התלמיד עצמו-צביון מהטבע ומנטיית

לא , העולם החיצוני מטביע את חותמו האמיתי במתבונן בכל הבהירות; מועטה לתעתועים העולים ממקור זה

לא לפני שהוא נכנס אל , ברם. בהתאמה עם רצונותיו והתעניינויותיו חשוב כמה הוא היה רוצה לצבוע אותו

, לפניו ואז ניצב, והתעניינויות אלה שלועולם האימגינציות שתמונותיו משתנות תחת ההשפעה של תשוקות 

במפגש עם שומר , אך. מה מהוות למעשה יצירותיו או הצורות שהוא עזר לייסד, ממשותבכל הופעה של 

הוא עשוי להביא עמו אל תוך הוא יודע היטב מה , כך; תוך עצמושיש לו במה יד לדעת את הסף לומד התלמ

א עובר לפני הכניסה אל הודות להכנה שהו. מסולק, וכך מקור ראשון זה של תעתועים, עולם הנפש והרוח

ולתת התרגל כבר התלמיד לסלק את העצמיות בהתבוננותו בעולם הפיסי , רוחתוך עולם הנפש וה

אם ההכנה הייתה יסודית במידה . ייקטים ולמאורעות שלו לדבר אליו אך ורק מתוך טבעם הפנימילאוב

מפגש זה יציב אותו במבחן הסופי אשר יקבע . למפגש עם השומר, ללא דאגה, אז הוא יכול להמתין, מספקת

 .לסלק את עצמיותו, בהתייצבו אל מול עולם הנפש והרוח, אם גם שם יהיה מסוגל או לא

הוא מופיע כאשר אנו מפרשים שלא כהלכה רושם שאני . ישנו מקור נוסף לתעתועים, ד זהמלב

דוגמה פשוטה לכך בחיי היומיום היא האשליה שאנו נופלים ברשתה כאשר אנו יושבים ברכבת . קולטים

ישנם אינספור מקרים שבהם אשליה , כמובן. התקדמות הרכבתוחושבים שהעצים נעים בכיוון הפוך לכיוון 

אפשר בקלות להראות , כן-פי-על-אף; מסוג זה קשה יותר לסילוק מאשר בדוגמה הפשוטה של רכבת נוסעת

אם ניעזר בכל הזדמנות בשיפוט , שבעולם הפיסי אפשר תמיד למצוא דרכים ואמצעים לתיקון אשליות כאלה

. עניינים שונה ים נמצא מצבחושי-לא לפני שחדרנו אל התחומים העל, ברם. בריא כדי להבהיר את הנושא

הדרך נשארת פתוחה , כך; המוטעאותן באופן  נותידי תפיס-העובדות לא משתנות על, עולם החושיםב

דבר זה אינו , חושי-בעולם העל. משוחדת כדי לתקן את התעתוע תוך התייחסות לעובדות-להתבוננות בלתי

בגישתנו אליה אנו מגיעים ו, יתחוש-נניח שאנו רוצים להתבונן באיזושהי עובדה על. יכול להתבצע בקלות
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אותה נישא עתה אל תוך העובדה עצמה והיא , את התפיסה השגויה שיצרנו. למסקנה שגויה על אודות טבעה

מה שאנו מקבלים אינו , אז. אפשרי יהיה להבדיל ביניהן-תהפוך שזורה בה בצורה קרובה מאוד שבלתי

הפכה  –הטעות שולבה בעובדה החיצונית ; וננותהטעות בתוכנו והעובדה האמיתית באובייקט הנתון להתב

 .ידי בחינה חוזרת של העובדה בתודעה פתוחה-אפשרי פשוט לתקן את האשליה על-בלתי, לכן. לחלק ממנה

חושי בלי הכנה -שווא עבור אדם הניגש אל העולם העל-תיארנו כאן מקור שכיח של הונאות ודמיונות

 .הולמת

חושי -תופעות העולם העלמתוך  מתעתועים העוליםלהיפטר  התלמיד נעשה מסוגלש כפי, עם זאת

הוא למצוא עתה את הדרך להפוך את המקור השני  מוכרחכך , ידי אופיו ונטיותיו שלו עצמו-על ושנצבע

אם יתוודע קודם לכפיל שלו , למחוק את מה שבא ממנוהוא יהיה מסוגל . כוחות-לנטול הזה של תעתועים

טר ממקור שני זה של תעתועים לאחר שילמד לזהות מעצם טבעה ואופייה אם הוא יהיה מסוגל להיפ; עצמו

ברור , אילו תעתועים היו נראים בדיוק כמו ממשויות. חושי היא ממשות או תעתוע-עובדה של העולם העל

לתעתועים יש , חושי-בעולם העל. אין הדבר כך, אבל. מאליו שלא הייתה שום אפשרות להבדיל ביניהם

מהן התכונות וחשוב שהתלמיד יידע . מממשויות שבאמצעותן אפשר להבדיל אותם, להם דיותתכונות הייחו

יפקפק באפשרות , תרוחי התאמנותאדם שלא התוודע ל, כמובן. שבאמצעותן הוא יוכל לזהות ממשויות

 רוח להיות בטוח-תלמידיכול ", ישאלהוא  ",כיצד". כך-כאשר מקורותיהם רבים כל, להיות מוגן מתעתועים

מי שטוען  "?עצמית-אינה מתבססת על תעתועים והונאה, לעצמו רכששהוא חושב ששכל הידיעה העילאית 

מיובשים  –מקורות התעתועים מסולקים  תאמיתי תרוחי התאמנותזאת לא הצליח להבחין בכך שבכל 

 .תמתנהלההתאמנות מעצם הדרך כולה שבה , כביכול

הרבה מאוד על אודות כל הדברים , ההכנה שלו במהלך, רוח אמיתי ילמד-תלמיד, כדבר ראשון

יש לו סיכויים , בהיבט זה. ולכן הוא יעמוד על המשמר מפניהן, עצמית-היכולים לעורר אשליות והונאה

כל מה שהוא לומד . ללמוד ולנהל את חייו בהתנתקות שלווה ושיפוט בריא, טובים יותר מאשר לחבריו

 התאמנותו הופכת. מבוקרים-ודמיונות לאלהרגשות מעורפלות  וחווה נועד לשמור עליו מפני קשר כלשהו

בפני תפיסות , מן ההתחלה, את התלמיד המציב תואמיתי התאמנות נכונהכל , יתר על כן. אותו לזהיר מאוד

עליו לגייס את כוחות ההבחנה הטובים ביותר ; המלמדות אותו על מאורעות ביקום הגדול, עצומות ונשגבות

והוא יגלה שכוחותיו אלה נעשים בתהליך עדינים וחדים  העובדות הקוסמיות הגדולות פוס אתשלו כדי לת

' התגלויות'המעדיף לדבוק ב, רק אדם הנרתע מלהסתכן בכניסה אל תוך תחומים מרוחקים מאוד. יותר ויותר

רו את היכולים להבטיח עבו, המנטליים ושל כשרי חידוד פסיד את אותוהיה נתון לסכנה שיי, הקרובות אליו

 .היכולת להבדיל בצורה ברורה בין תעתוע וממשות

. מה שחבוי בתרגילים עצמם, כלומר –עדיין לא נגענו בגורם החשוב ביותר , עם כל זאת, ברם

, שהתלמיד ךים להיות מווסתים ומאורגנים כמוכרח ת נכונה והולמתרוחי התאמנותהתרגילים המשתייכים ל
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, בעלותו על השביל המוביל אל אימגינציה .גמרי לכל המתרחש בנפשומודע ליהיה , בהיותו עסוק במדיטציה

תמונה זו עדיין כוללת תמונות מנטליות החבות את מקורן למה שהוא . תמונה סמלית, בהתחלה, הוא יוצר

משמעות . משהו מלבדו שותף בבריאת תוכנה; ד של התמונהיהוא אינו הבורא היח. קלט בעולם החיצוני

הוא עשוי לייחס ; ין עשוי להימצא תחת האשליה ביחס לדרך שבה נוצר תוכן התמונההדבר היא שהוא עדי

הוא , כאשר התלמיד מתקדם הלאה ומתחיל לבצע תרגילים המובילים לאינספירציה. אותו למקור שגוי

, כאן. הנפשית אשר יצרה את התמונה ומסלק את התוכן הזה מהתודעה ומתמסר לגמרי להתבוננות בפעילות

במובן הרחב  –הנפשית הוא חב לחינוכו  ואת האופי המיוחד של פעילות, כי. ות יכולה להתגנבטע, שוב

מגיע הזמן שבו , עתה, אבל. להיות מיודע בצורה מלאה בדבר מקורהאפשרי עבורו -בלתי. ביותר של המילה

תוכן זה הרי ש, אם עדיין נשאר משהו. גם הפעילות הנפשית של התלמיד צריכה להיות מורחקת מהתודעה

לתלמיד יש . דבר לא יכול לחדור כאן בלי שייקלט וייבחן על כל חלקיו והיבטיו. וגלויחשוף לחלוטין 

, ואילךמכאן . באינטואיציה שלו משהו המגלה לו את האופי היסודי של ממשות טהורה בעולם הנפש והרוח

זהות כסימנים האופייניים הוא יכול לחפש אחר מה שהוא למד ל, ובכל מה שנכנס אל תוך שדה התבוננות

עין -ולכן הוא יהיה מסוגל להבדיל בין מה שהינו ממשי ובין מה שהינו מראית, של ממשות נפשית ורוחית

חושי -בעולם העל יםהוא יהיה מוגן מסכנת התעתוע, והוא יכול להיות בטוח שביישמו מבחן זה. בלבד

בלבל בין מוט ברזל חם דמיוני ובין מוט ו לאפשרי עבור-בו יהיה בלתי –באותה מידה כמו בעולם הפיסי 

 .ברזל חם היכול לשרוף אותו באמת

אשר  –ראה בעצמו חושיים ש-לתלמיד יכול להיות קשר זה רק לעובדות של העולמות העל, כמובן

אותן הוא מבין באמצעות , ידי אחרים-ולא לאלה שנמסרו על –הפכו עבורו לעניין של התנסות ממשית 

יהיה עליו להתאמץ כדי למתוח קו , אכן. בסיועו של רגש טבעי ובריא לאמת, ילים שלוכוחות ההבנה הרג

הוא יהיה מוכן ובעל נכונות לקלוט  .רוחית שהוא רכש בכל אחת משתי הדרכיםהידיעה הבין וברור חד 

מצד . את כוחות השיפוט הטובים ביותר שלו כדי להבינם ירכזמסרים על אודות העולמות העילאיים והוא 

האם זה התגלה בפניו הוא תמיד יבחן קודם , י התנסותו והתבוננותו הרוחיתרתאר משהו כפיכאשר הוא , שני

 .עם התכונות שהוא למד לזהות באינטואיציה אמיתית

* 

מחכות התנסויות , רוח שקיים מפגש עם שומר הסף-לתלמיד, חושיים-בעלותו אל העולמות העל

מה שתואר לעיל ככוח בין שקיים קשר פנימי בין שומר סף זה והוא יבחין בכך , כדבר ראשון. נוספות

מבט -מנקודת, ישות שביעית זו הינה, לאמיתו של דבר. אשר קיבל צורה של ישות עצמאית, השביעי בנפש

עליו . שנוכחותו מציבה בפני התלמיד משימה מיוחדת, השומר עצמו, הכפיל מאשרלא אחרת , מסוימת

תחת ההנהגה וההנחיה של  –הניצבת עתה לפניו כתמונה  – הרגילה וצמיותלהציב את מה שהוא מהווה בע

ללא הרף לצאת כשידו  ישאףהכפיל , סוג של מאבק ינבע כתוצאה מכך. העצמיות החדשה שזה עתה נולדה
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במנעו ממנו לעשות דברים שלא בהשראת , נכון כלפי הכפיל יחסאם התלמיד יצליח לבסס . על העליונה

 .הוא יגלה שכוחותיו האנושיים האמיתיים זוכים בעוצמה ויציבות, נולד לאחרונהר שאהחדש ' אני'ה

, בעולם הפיסי. מזה שבעולם הפיסימה -שונה במידתבעולם העילאי המצב , העצמית-בעניין הידיעה

נולדה ר שאהעצמיות החדשה , בעוד שבעולם העילאי, העצמית היא התנסות פנימית טהורה-הידיעה

, ברם. התלמיד רואה אותה שם לפניו כישות נבדלת. כתופעה נפשית חיצונית, ן ההתחלהמ ,לאחרונה מתגלה

לא חשוב כמה שלבים הוא השיג בנתיב , כי. גבש תפיסה מלאה של עצמיות חדשה זוהוא אינו מסוגל ל

יותר על התלמיד יתפוס , ובכל אחד מהם; תמיד יהיו עוד שלבים קדימה, חושיים-אל העולמות העלהמוביל 

כאשר התלמיד מתחיל להיות . היא יכולה להתגלות לפניו רק בחלקה, בכל שלב נתון. צמיותו העילאיתע

, אכן. רכש בעולם הפיסיש מבט-לראותה מנקודת, כביכול, הוא מתפתה בחוזקה, מודע לעצמיות העילאית

יו להשתקע על, כי. מנת שהתפתחותו תתקדם בדרך הנכונה-הדבר אפילו נחוץ על; שהוא יחוש מתפתהטוב 

עליו לראות כל זאת לאור העצמיות העילאית וכך לתפוס את , שומר הסף, במה שנראה לו ככפיל שלו

, מתחיל בהשוואה זוברגע שהתלמיד . ההבדל העצום בין מה שהוא מהווה עתה ובין מה שהוא נועד להיות

בדרך של התפתחות כל המכשולים העומדים  בהציגו עצמו כתמונת, בל צורה אחרתשומר הסף מתחיל לק

ואם ההכנה . התלמיד רואה עתה את המשא שהוא כל הזמן סוחב עמו בעצמיות הרגילה. העצמיות העילאית

אלא אעשה , איני מתכוון לקפוא על שמריי": את הכוח לומר בנקודה זולו שהוא עבר לא הצליחה להעניק 

אם הוא לא יהיה חזק מספיק  – "תהעצמיות העילאי לקראתפוסקים להמשיך בהתפתחותי -מאמצים בלתי

אבל כאדם , הוא ייכנס אל תוך עולם הנפש והרוח. הוא יהסס ויירתע ממה שעוד צפוי לו בהמשך, לומר זאת

הצורה של עשה לאסיר הוא יי, אז. אשר ויתר על כל רעיון לעשות מאמצים נוספים עבור התפתחותו

דמיין לעצמו יהוא ; ש עצמו כאסירוחי לאהדבר המשמעותי הוא שהוא , ברם. הניצבת לפניו בשומר הסף

ידי שומר הסף יכולה אפילו לעורר בנפשו את -המועלית עלהצורה . שהוא עובר התנסות שונה לחלוטין

יש לו כבר סקירה מלאה של כל העולמות , שבתמונות שהוא רואה בשלב זה של התפתחותו התפיסה

, רחוק מלראות עצמו כאסיר, אכן. משיך להתאמץשהוא הגיע לפסגת הידיעה ואין עוד צורך שי; האפשריים

ההיפוך  –שהתנסות כזאת . סודות היקוםאפילו בכל , נדלים-הוא חש שעתה הוא מחזיק באוצרות בלתי

אם נזכור שהאדם החווה אותה נמצא , לא תדהים אותנו, תהיה אפשרית –המלא של מצב העניינים האמיתי 

הלב הופנתה אל מאפיין זה -תשומת. להציג עצמם בהיפוכםטים עולם שבו הדברים נו, בעולם של נפש ורוח

 .בחקרנו את החיים שלאחר המוות, של עולם הנפש והרוח בפרק קודם

שומר הסף התייצב יש יותר מאשר בצורה שבה , בדמות שהתלמיד קולט בשלב זה של התפתחותו

כונות שהעצמיות הרגילה מחזיקה הוא היה יכול לקלוט בכפיל את כל הת, באותו זמן. פניו בפעם הראשונהל

כוח נוסף מצא את דרכו אל תוך , במהלך האבולוציה, ברם. בהן כתוצאה מהשפעת הכוחות הלוציפריים

כל , זהו הכוח המונע מהאדם. הכוח של אהרימן :כינינו אותו, בחלקים קודמים של הספר; הנפש האנושית
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המונחות ביסוד מה שהחושים  יותרוח-יותנפשהמלראות את הישויות , קיום פיסית-עוד הוא חי בהוויית

רואה עתה , כוח זה תמה שהנפש הפכה להיות תחת השפע. פני השטח של העולם החיצוני-קולטים על

אם הוא יהיה מוכן להתנסות . בדמות הניצבת מולו בהתנסות שאנו מתארים כאן –כמו בתמונה  –התלמיד 

השומר הגדול זהו . דמות נוספת תתגלה בפניו, מהר מאוד, ואז; הוא ייחס לה את משמעותה האמיתית, זאת

השומר הגדול אומר לתלמיד . שתואר עד כה, השומר הקטן של הסףהמכונה כך כדי להבדילו מ, של הסף

הוא מבקש ממנו . אנרגיה שאינה יודעת ליאותבאלא עליו להאיץ ולהתקדם , שאל לו להישאר בשלב זה

הוא , אחרת. נס יכול להפוך לאמת עבורו רק אם יתמיד במאמציולהבין שהעולם שלתוכו הוא זכה להיכ

, מוכן להתנסות זאת-ויגיע לא התאמנותאם התלמיד יתמסר לסוג שגוי של . ישתנה עבורו ויהפוך לאשליה

המום עם תחושה שאפשר להשוותה  –המום לגמרי , עם התקרבותו לשומר הגדול של הסף, הוא ימצא עצמו

 .מיםאך ורק לפחד ואימה עצו

מפני מוגן -או לאהשומר הקטן של הסף סיפק לתלמיד את ההזדמנות לבחון אם הוא מוגן המפגש עם 

וההתנסויות המובילות ; חושי-ם הובלת ישותו שלו אל תוך העולם העלצעהתעתועים העשויים להופיע מ

בפני  הוא יכול לעמודיאפשרו לו עתה לגלות אם , אותו בסופו של דבר אל השומר הגדול של הסף

 הגורמים לבה-ישוב יםאם הוא מוגן מפני התעתוע. התעתועים הנובעים מהמקור השני שתואר לעיל או לא

הוא יהיה  –בעוד שכל הזמן הוא רק אסיר שלו  –כנכס יקר להיתפס בעיניו התמונות שאליו הגיע -לעולם

 . מוגן מלהתייחס להופעה כממשות בהמשך התפתחותו הרוחית

המפגש עמו , כי. צורה אינדיבידואלית ושונה עבור כל אדם ואדם, ידה מסוימתבמ, שומר הסף יקבל

חושיים מסולק בסופו של דבר ונפתחת הדרך אל -הוא ההתנסות שבאמצעותה האופי האישי של רשמים על

שלכל ישות אנושית יש , תחום תקף בצורה אוניברסלית –כל צביון אישי  נטולותתוך תחום של התנסויות 

 .אליו גישה שווה

* 

להבדיל בין מה , בעולם הנפש והרוח שמסביב, לרוח מסוגל עתה-השואף, בהגיעו כה רחוק בהתנסותו

הוא יהיה בעמדה להעריך כמה נחוץ היה לחקור את , עתה. שהוא עצמו מהווה ובין מה שקיים מחוצה לו

נוכל להבין , כי. וחייוכדי להגיע להבנה אמיתית של האדם , אבולוציית העולם כפי שהיא מתוארת בספר זה

ירח , שמש, את גופו הפיסי של האדם רק אם נדע כיצד הוא נבנה לאורך השלבים האבולוציוניים סטורן

עלינו לעקוב אחר , כדי להבין את הגוף האתרי. כך גם עבור האיברים האחרים של ישות האדם. ואדמה

וננו להבין את כל מה שקשור ואם ברצ. ירח ואדמה, התפתחותו דרך השלבים האבולוציוניים שמש

אדם . שלב אחר שלב, עלינו לדעת כיצד היא התפתחה בהדרגה, לאבולוציית האדמה בתקופה הנוכחית

העובדות והישויות בין באדם ו שכלוליהיה בעמדה לזהות את הקשר בין מה  תרוחי התאמנותשעבר 

ק באדם שלא עומד בקשר כלשהו אין שום איבר או חל: אכן כך הדבר, כי. התואמות של העולם שמסביבו
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בקווים  רמזיםאפשרי לעשות יותר מאשר מסירת -כמעט בלתי, בספר זה. העולם בכללותו –ליתר העולם 

היה במהלך השלב , למשל, אל לנו לשכוח שהגוף הפיסי, אך. כלליים על התאמה אוניברסלית זו

התפתחו מתוך  –מוח וכן הלאה , אותרי, לב –האיברים שלו . התפתחותו בראשיתרק , האבולוציוני סטורן

הם קשורים לשלבים האבולוציוניים , לכן. ירח ואדמה, במהלך השלבים האבולוציוניים שמש, התחלה זו

, הגוף האתרי –ים להיאמר ביחס לאיברים האחרים של האדם מוכרחאותם דברים . ירח ואדמה, שמש

אין חלק ; האדם ו שלו נכנס אל תוך עיצובהעולם המקיף כול. התחושתית וכן הלאה-הנפש, התחושה-גוף

בהתפתחותו וכאשר הוא מגיע . תואמים בעולם החיצוני מהותשאין להם תהליך או , אחד או תכונה אחת שלו

כזו היא . הרוח לומד לזהות את הקשר הזה של ישותו שלו לעולם הגדול-תלמיד, תואר לעילר שאלשלב 

 – המיקרוקוסמוס', העולם הקטן'דע להתאמה הקיימת בין הוא נעשה מו: ההתנסות האופיינית בשלב זה

 .המקרוקוסמוס', העולם הגדול'ובין  –כלומר עולם האדם עצמו 

הוא מתחיל לחוש כאילו . ממתינה לו התנסות חדשה, זו תפיסהלאחר שהתלמיד פילס את דרכו אל 

. כישות עצמאית לחלוטין בשמרו באותו זמן על תודעתו, הוא צמח יחד עם המבנה העצום כולו של היקום

בלי לאבד את , עם זאת –התאחד עמו , התמזג עם היקום העצום כולוהוא עולה בו תחושה כאילו 

 .התאחדות עם המקרוקוסמוסאת שלב ההתפתחות הזה אפשר לכנות . האינדיבידואליות שלו

אליות להיעלם והאינדיבידו שהתודעה הנפרדת צריכה מרמזהוא לחשוב עליו כאילו לא  הכרחי

 .מאומנת-מדויקת ולא-רעיון כזה יכול לעלות רק מדרך חשיבה לא. ת תימזג אל תוך הכוליותהאנושי

 התאמנותהמושגים ב, נרשום לפי סדר את השלבים בדרך לרכישת כוחות עילאיים של הכרה, עתה

 :לפיתוח התקדשות אשר תוארו כאן

עם כוחות החשיבה והשיפוט הבריא התלמיד מקדיש עצמו ללימוד זה , בהתחלה. לימוד מדע הרוח (5

 .הנרכשים בעולם הפיסי

 .השגתה של הכרה אימגינטיבית (9

 (שלב זה מקביל לאינספירציה. )קריאת הכתב הנסתר (1

 (מקביל לאינטואיציה)שמסביב לאדם  עולם הרוחצעידה אל תוך  (4

 .ידיעת הקשרים בין המיקרוקוסמוס והמקרוקוסמוס (1

 .התאחדות עם המקרוקוסמוס (6

 .השלבים דלעילכל זמנית ואינטגרלית של -בוידי התנסות -ודי המוגדר עלנפש יס-הלך (7

הרבה . בזה אחר זה, בסדר מדויקלבים באים בהכרח הקורא אינו אמור לחשוב ששבעת הש, ברם

, שאחד השלבים הראשונים הושג רק באופן חלקייתכן . באופיו האינדיבידואלי של התלמידיהיה תלוי 

עשוי להיות נכון , למשל. על עצמו תרגילים המשתייכים לשלב מתקדם יותרכאשר התלמיד מתחיל לקחת 
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לבצע תרגילים שנועדו להביא , לאחר שהיו לו רק אימגינציות אמיתיות ספורות, באופן מושלם עבורו

תחום  לא, מקרוקוסמוסוההמיקרוקוסמוס  ביןאינספירציה או אינטואיציה או אפילו ידיעה על הקשר 

 .התנסותו האישית

* 

אז נוסף לידיעה על התמונות , לאחר שהתלמיד התקדם מאוד עד להתנסות של אינטואיציה

הוא , קשורות הדדיתהמשתייכות לעולם הנפש והרוח והיותו מסוגל לקרוא בכתב הנסתר כיצד תמונות אלה 

הוא  ,אז. התהווה העולם שאליו משתייך האדם, הפעולה ביניהן-שיתוף שדרךתחיל להכיר את הישויות גם י

אבק הוא יי. רוחית בעולם של נפש ורוח-לדעת את עצמו בתבנית האבטיפוס שלו כישות נפשית ילמדגם 

בבירור מה עדיין עליו להגשים כדי לרכוש שליטה על  יראההוא ובדרכו אל תפיסת העצמיות העילאית שלו 

הקורא לו , לפניושם  הסף הניצבהגדול של שומר ההיה לו מפגש עם , יתר על כן. שומר הסף, הכפיל שלו

הדגם שהוא , שומר גדול זה של הסף הופך עתה עבורו לאידיאל. לעבוד על התפתחותוללא הרף להמשיך 

ניצב שם לפניו כשומר מי  לזהותיתאפשר לתלמיד , בהגיעו אל מסקנה זאת. ירצה בכל מאודו ללכת בדרכו

שטבעו , והופך לדמותו של הכריסטוס השומר הגדול הזה משתנה בעיני התלמיד, עתה, כי. הגדול של הסף

התלמיד עובר , ידי התנסות זאת-על. וחלקו באבולוציית האדמה הוסברו בפרקים קודמים של ספר זה

הכריסטוס מתגלה בפניו כאבטיפוס . התקדשות אל תוך המיסטריה המרוממת הקשורה לשמו של הכריסטוס

 .האדמה המאוחד עם האבולוציה האמיתית של, והדגם האנושי הגדול

לרוח יגלה שהוא גם מסוגל -השואף, עולם הרוחס בבהגיעו כך דרך אינטואיציה לידיעת הכריסטו

תקופת התרבות  –אטלנטית הרביעית -התרחש מבחינה היסטורית על האדמה בתקופה האחר אשרלהבין את 

הוא עדיין פועל וכיצד , באבולוציית האדמה התערב, הכריסטוס, כיצד ישות השמש הגדולה. רומית-היוונית

הדבר שהוא ישיג  זהו, אז. יידע התלמיד מעתה ואילך מתוך התנסותו שלו, בה עתה וימשיך לפעול בעתיד

 .לו תימסרנההמשמעות והחשיבות של אבולוציית האדמה : ידי אינטואיציה-על

שוב לא ח, שכל אדם יכול לצעוד בוהינו נתיב , כאן חושיים אשר תואר-עלההנתיב לידיעת העולמות 

אל לנו לשכוח שתכלית הידיעה והאמת הייתה והינה , בדברנו על נתיב כזה. מהו מצבו או מהן נסיבות חייו

. ההתחלה שונה בתקופות שונות-אבל נקודת, אותה תכלית לאורך כל התקופות של אבולוציית האדמה

תקדשות במצרים המועמד לה, למשל, התחלה שממנה התחיל-האדם אינו יכול להתחיל היום מאותה נקודת

אינם יכולים פשוט להילקח כתרגילים עבור , תרגילים שניתנו לתלמיד במצרים העתיקה, כן-כמו. העתיקה

האדם עברו דרך התגשמויות ספורות והתקדמות זו -נפשות בני, מאז אותה תקופה. אדם בעידן הנוכחי

נפש משתנות מהתגשמות היכולות והתכונות של ה. מהתגשמות להתגשמות אינה חסרת משמעות ותכלית

עשרה -עשרה והשלוש-אפילו לימוד שטחי של ההיסטוריה ישכנע אותנו שמאז המאות השתים. להתגשמות

, האדם-הדעות והרגשות של בני; לפני כןקיימים תנאי החיים היו שונים מאוד מאלו שהיו , של העידן שלנו
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יעה עילאית אשר תואר כאן הוא נתיב הנתיב אל יד. השתנו למדי ממה שהיו קודם, אפילו הכשרים שלהם

ההתחלה את מצבה של ישות אנושית -הוא לוקח כנקודת. אשר הותאם לנפשות המתגשמות בתקופתנו

 . החיה בתנאים הטיפוסיים של התקופה הנוכחית, בימינו

כך גם ; הצורות החיצוניות של חיי האדם על האדמה עוברות שינוי, עם התקדמות האבולוציה

הדבר הינו בעל חשיבות . כל תקופה חדשה מביאה דרכים ושיטות חדשות, התפתחות עילאיתבנתיבים של 

 .נתיב ההתקדשותבין הרמוניה בין חיי האדם בעולם בכללותו ו תשרהחיונית שבכל שלב 
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 6פרק 

 האנושי והמין העולם של האבולוציה העכשווית והעתידית

 

את קודם  להביןתידית של העולם והאדם בלי אפשרי לדעת את האבולוציה הע-בלתי, במדע הרוח

בהיותו רדום , מה שהוא קולט כולל, כאשר מדען הרוח מתבונן בעובדות הנסתרות של העבר, כי .העבר

, תיארנו את השלבים האבולוציוניים סטורן. לו על ההווה והעתיד מה שיכול להיוודעכל גם את , בתוכו

. היה עלינו לחקור את השלבים הקודמים, ה לאור מדע הרוחכדי להבין את האדמה עצמ. ירח ואדמה, שמש

אפשר לומר שהוא כולל בתוכו את העובדות של , אדמה זה כאן ועכשיו-על מה שהאדם נתקל בו בעולם

, הישויות והמהויות אשר לקחו חלק בשלב האבולוציוני ירח. שמש וסטורן, השלבים האבולוציוניים ירח

תודעה פיסית אינה יכולה , ברם .מה שמרכיב את האדמה הנוכחית שלנו המשיכו להתפתח ומהן התהווה כל

; נראה עבור החושים החיצוניים-חלקו נשאר בלתי. לקלוט באופן מלא את כל מה שהתפתח מירח לאדמה

העולם הארצי שלנו , כאשר מגיעים אל שלב זה. חושית-אפשר לראותו רק בשלב מסוים של מודעות על

שלא התגבש  קדום-הקיום של ירח-הכולל בתוכו את החלק של הוויית, חושי-עולם עלנראה מאוחד עם 

לא כפי שהיה במהלך השלב האבולוציוני , בהווההוא כולל אותו כפי שהוא , ברם. לכדי מוחשות פיסית

, כי. ר להגיע אל תמונה של אותו מצב קדוםשפא, חושי-במהלכו של מחקר על, עם זאת. קדום-ירח

תמונה אחת . פיסת המצב הנוכחי מתחלקת מעצמה ובהדרגה לשתי תמונות נפרדותת, בהתבוננות נוספת

בעוד בשנייה אנו מזהים מהר מאוד , קדום-מגלה את הצורה שהייתה לאדמה במהלך השלב האבולוציוני ירח

תמונה שרק בעתיד הקוסמי תהפוך להיות ממשית באותה  –שהיא כוללת צורה שעדיין נמצאת במצב נבטי 

אנו רואים שמשהו זורם ללא הרף , ובעודנו מתמידים בהתבוננות רוחית. ממשיתבימינו אדמה הבה דרך ש

אנו רואים את מה , לפיכך. המתרחש על האדמה ת תוצאתבה אנו מזהים א, אל תוך צורה עתידית זו

 אליוחושי -עם המתרחש בעולם העל תתאחדנההקיום אדמה -התוצאות של הוויית. שאדמתנו נועדה להיות

, מטמורפוזה ברהותקבל בעומהאיחוד שלהם תופיע המהות הקוסמית החדשה שהאדמה  ו מתייחסיםאנ

 .קדום עבר מטמורפוזה והפך לאדמה-אפילו כפי שירח

באופן  אדם המסוגל לראותה. יופיטראת הצורה האבולוציונית העתידית הזאת אפשר לכנות 

חושי של -לבחלק הע, כי. ים לקרותמוכרחיו יה יראה בבירור שבעתיד הקוסמי דברים מסוימים, חושי-על

 לאחר, צורות מסוימות שנועדו מראש שתקבלנהנוכחות ישויות ומהויות , קדום-האדמה הנובע מירח-עולם

שכבר יופיטר יכלול את , לכן .הנתונה לתפיסה חושית, שהמאורעות התואמים התרחשו על האדמה הפיסית

הנכנס אל תוך התהליך האבולוציוני , קדום ובנוסף משהו חדש-השלב האבולוציוני ירחידי -נועד מראש על

חושית יכולה להשיג ידיעה מסוימת על -תודעה על, כך. על האדמה התרחשרק כתוצאה ממה שבינתיים 

חזרה 
לתוכן 

 יםעניינ
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הישויות והמאורעות הנצפים בתחום זה , עם זאת. המאורעות והתהליכים של השלב האבולוציוני יופיטר

הם אפילו אינם יכולים להיות מתוארים כתצורות  .די החושים החיצונייםי-אינם מסוג היכול להיקלט על

כל . כאלה העשויות לעורר משהו הדומה להשפעות הנתונות לתפיסה חושית, חומר-נטולות, אוויר עדינות

הם אינם באים לידי ביטוי . אור רוחי וחום רוחי טהורים, אלו רשמים של קול רוחי, מה שאנו מקבלים מהם

שיש אפשר לומר אלה על ישויות , כן-פי-על-ואף. פסםוחושית יכולה לת-רק תודעה על. חומרית בהתגשמות

זיכרונות הן נושאות מאגר של  –את ישותן הנוכחית  המראההנפש  –שלהן  יבטבע הנפש. להן סוג של גוף

ומה שהן חוו  בישויות אלה את מה שהן עוברות בהווה מסוגלים לראותאנו , כי. שלהן' גוף'זהו ה. מרוכזים

הן חוות אותו . את הזיכרון הקוסמי הזה הן נושאות בתוכן כסוג של גוף. בעבר הקוסמי ויכולות לזכור

 .את גופוחווה האדם על האדמה באותה דרך שבה 

ישויות , עתידי-קדום ויופיטר-לרכישת ידיעה על ירח ראייה רוחית גבוה יותר מזה הנחוץ לשלב של

 ,קדומה-פותחות יותר של מה שהיה קיים במהלך השלב האבולוציוני שמששהינן תצורות מ, ומהויות

קיום כדי להתחמק מכוח של תפיסה -הן נמצאות בשלב מרומם של הוויית, עתה. הופכות נתונות לתפיסה

התמונה הרוחית של עולם עילאי זה , וכן. קדום ולתצורות הנגזרות ממנו-שהטווח שלו מוגבל לירח

; בעבר חלק אחד מוביל לידיעה על השלב האבולוציוני שמש. לשניים, נוספתתוך השתקעות , מתחלקת

לאחר שהתוצאות של כל מה תקבל כלומר התצורה ש, החלק השני מגלה תצורה קוסמית עתידית של האדמה

מהשלב התצורות הנגזרות  –תצורות העולם שמעבר אל תוך  תזרומנהעל האדמה ועל יופיטר שהתרחש 

שלב גבוה יותר של תודעה יאפשר לתפוס את  ,ביקום העתידי, בשפת מדע הרוח. ברהאבולוציוני שמש בע

 עתידיעוד יותר תקלוט שלב אבולוציוני מפותחת חושית -תודעה על, לבסוף. ונוסמה שאפשר לכנות שלב 

הקשר של וולקן לשלב האבולוציוני סטורן דומה לקשר של ונוס . וולקןאותו אפשר לכנות , מרוחק יותרו

עלינו , עתיד של אבולוציית האדמהבהווה וב, עברב תוך התחשבות, כך. יופיטר לירח לולקשר ש לשמש

 .וולקן-ונוס ו, יופיטר, אדמה, ירח, שמש, סטורן: למנות את שלביה העוקבים

כך הדבר , כפי ששלבים אבולוציוניים עצומים אלה של האדמה הופכים נגישים לתודעה רוחית, עתה

כזו שאינה יכולה  –בנקודה זו עלינו למסור אזהרה חיונית , אך .עתיד רחוק פחות גם לגבי העובדות של

להיפטר לגמרי  מוכרחאדם , כדי לרכוש ידיעה אמיתית של דברים אלה. להיות מודגשת יתר על המידה

מאומנת כפי שהיא בהתחלה בהתבוננות בממשויות הנתונות לתפיסה , מהרעיון שחשיבה פילוסופית רגילה

שכל להתגלות באמצעות  –ולא נועדו  –דברים אלה אינם יכולים . יכולה בכלל להיות לעזר ,חושית

תוך שילוב  –הוא יוכל באמצעות החשיבה , קדום-מי שחושב שבלמדו ממדע הרוח על ירח. וחשיבה

מהר , לפענח לעצמו איך יופיטר ייראה –קדום -העובדות הידועות של האדמה הנוכחית עם אלה של ירח

ידי תודעה מפותחת המגיעה -דברים אלה נועדו להתגלות אך ורק על. ק באשליותוימצא עצמו עסמאוד 
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הן תוכלנה  –אז רק ואכן  –רק אז , רק כאשר הן מתגלות כך ונמסרות בצורה הולמת. לתפיסה ישירה שלהם

 .חושית עצמית-להיות מובנות אפילו בלי תודעה על

בהתחלה , כי. נמצא במצב שונה מאשר בדברו על העבר ,במסרו דברים עתידיים, מדען הרוח, ברם

כמו אלה שכבר לב ואותה התנתקות -אפשרי לאדם להתבונן במאורעות עתידיים באותו גילוי-בלתי

. העבר נחווה בדרך שונה למדי; יכול רק לעורר את הרגש והרצון שלו, מה שעומד לקרות בעתיד. התרחשו

כדי שיהיה מושג , אבל. הקיום היומיומית-גם ביחס להוויית ן הדבריודע עד כמה נכו, חיי האדםמי שבחן את 

בדרכים העדינות הרבות שבהן כאשר עוסקים בעובדות אוקולטיות או ישים על המידה העצומה שבה הדבר 

. בהם חושיים ועל הקשיים החבויים-האדם צריך שתהיה לו ידיעה מסוימת על העולמות העל, מתגלה הדבר

 .אותם יש לכבד, מדע הרוח מוגבל במסגרת גבולות ברוריםענף זה של , לפיכך

כך גם , וולקן-מסטורן ל, כפי שביכולתנו לעקוב אחר הסדרות העצומות של האבולוציה הקוסמית

 מאז. התקופות של אבולוציית האדמה לבדה, למשל –ביכולתנו לעקוב אחר הסדרות הקצרות יותר 

באו שלבים עוקבים בהתפתחות , טיס הקדומה לקצםההתפרצות העצומה שהביאה את החיים של אטלנ

. לטינית-כלדית והיוונית-המצרית, הקדומה-הפרסית, הקדומה-המתוארים בספר זה כתקופות ההודית, האדם

תקופה זו הייתה בהכנה מאז המאה הרביעית או . התקופה שהאדם עובר בימינו –החמישית היא הנוכחית 

עשרה -השלוש, עשרה-פיע בהדרגה סביב המאות השתיםהיא החלה להו; החמישית לאחר הספירה

החלה סביב  –לטינית -היוונית –התקופה הקודמת . עשרה-והופיעה במלואה במאה החמש, עשרה-והארבע

עם . התרחש עם סיום השליש הראשון שלההכריסטוס -כאשר מאורע, י הספירההמאה השמינית לפנ

כל הכשרים של נפש האדם ו המבנה והנטייה בכללותם, לטינית-כלדית ליוונית-המעבר מהתקופה המצרית

לא היו , החשיבה הלוגית וההבנה האינטלקטואלית של העולם המוכרים לנו כיום. שינוי יסודי ועבר, שלו

, ידי תרגול שיטתי של האינטליגנציה שלו-הידיעה שהאדם רוכש כיום על. כלדית-קיימים בתקופה המצרית

. חושית-על, םמיבהיבטים מסוי –נמסרה לו כידיעה אינטואיטיבית ופנימית  היא; נקלטה על ידו באופן ישיר

האדם ראה את האובייקטים מסביבו ומעצם פעולת ההסתכלות . כזו הייתה צורת ההכרה הנכונה לאותו עידן

בעלת הינה כאשר ההכרה . עלה מעצמו בתוכו –התמונה שלהם שנפשו הייתה זקוקה לה  –המושג , בהם

אלא גם תמונות , רק תמונות מהעולם הנתון לתפיסה חושית מופיעות בנפשו של האדםלא , טבע כזה

של עובדות וישויות שאינן נתונות לתפיסה , אם כי מוגבלת, ממעמקי החיים הפנימיים מהם עולה ידיעה

חושית העמומה והקדמונית של המין -זו הייתה שארית של המודעות העל. ידי החושים החיצוניים-על

 .כולוהאנושי 

אדם החלו -בני. האלה הכשריםאדם שחסרו להם -נולדו יותר ויותר בנילטינית -בתקופה היוונית

הם נסחפו רחוק יותר ויותר מהתפיסה הישירה . לחשוב על אודות דברים עם חשיבה אינטלקטואלית טהורה

 –אלית שלו היה עליהם ליצור לעצמם תמונה אינטלקטו, תחת זאת. החלום של עולם הנפש והרוח-דמוית
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אפשר לומר שהאדם היה במצב זה לאורך התקופה , באופן כללי. אם כי בסיוע חיי הרגש, אינטלקטואלית

היו , הקודמים ייםהנפש םכשריהעל  –כנכס מן העבר  –רק אלה אשר שמרו . אטלנטית הרביעית-האחר

ידים המאוחרים של עידן הם היו השר, בלא. ישירות אל תוך תודעתם עולם הרוחעדיין מסוגלים לקלוט את 

כושר נפשי קדום מאבד , מעצם חוקי האבולוציה, כי. אופן ההכרה שלהם לא התאים עוד לתקופה; שחלף

חדשים ואינם כשרים החיי האדם מסתגלים ל. את משמעותו המלאה כאשר כשרים חדשים מתפתחים

, דשים של אינטלקט ורגשלהוסיף לכשרים החהיו אינדיבידואלים שהחלו , ברם. משתמשים עוד בקדומים

לחדור שוב אל תוך עולם הנפש  יכלושבאמצעותם , התפתחות מודעת ומלאה של כוחות הכרה עילאיים יותר

שלא היו צריכים להתחשב , היה עליהם להתחיל בדרך שונה מזו של תלמידי המתקדשים הקדומים. והרוח

התקופה הרביעית , כך. הרביעיתאטלנטית -בכשרים החדשים של תודעה ונפש שהתפתחו בתקופה האחר

אלא שהיא הייתה . המתוארת בספר זה, תרוחי התאמנותחזתה בניצנים הראשונים של הצורה המודרנית של 

.היא הייתה יכולה להגיע למלוא התפתחותה רק בתקופה החמישית; בראשיתה
59
אלה שהצליחו להגיע אל  

האינספירציה , באמצעות האימגינציההיו מסוגלים לרכוש , חושיים בדרך חדשה זו-העולמות העל

שלא התקדמו אל מעבר אלה , לעומת זאת. ידיעה על התחומים העילאיים של ההוויה, והאינטואיציה שלהם

היו יכולים רק ללמוד את מה שהראייה הרוחית הקדומה , לכוחות האינטליגנציה והרגש שפותחו לאחרונה

 .פה ובין אם בכתב-אם בעלבין , עדיין ידעה מהמסורות שהועברו דרך הדורות

אם הם לא היו יכולים להגיע אל העולמות . הכריסטוס-דברים אלה נכונים גם ביחס למאורע

אדם שנולדו לאחר תקופה זו היו יכולים רק ללמוד ממסורת על המהות והמסתורין -בני, חושיים-העל

מתקדשים שעדיין שמרו על  –יש להוסיף שהיו מתקדשים אחדים מסוג אחר , ברם. הממשיים של מאורע זה

ידי פיתוחם הם היו יכולים להתעלות אל עולמות עילאיים -שעל, חושית-כשרים טבעיים של תפיסה על

הם סייעו במעבר מהדרך הקדומה של . תוך התעלמות מהכוחות החדשים של אינטלקט ורגש, יותר

עם . היו קיימיםסוג זה עדיין אינדיבידואלים מ, גם לאורך המאות המאוחרות יותר. התקדשות לזו החדשהה

, הסימן המייחד את התקופה הרביעית היה ניתוק הנפש האנושית מקשר ישיר עם עולמות הנפש והרוח, זאת

 ,נפשות. יותר ומשוכלליםהכשרים האנושיים של הבנה ורגש הפכו עמוקים , כי מעצם עובדה זו

הביאו את פירות ההתפתחות  ,הה יותרשבהתגשמותן בתקופה הרביעית פיתחו את הכשרים האלה לרמה גבו

מנותקים באותם ימים ועזובים לכוחותיהם אף על פי שהם היו . הזאת אל התגשמויותיהן בתקופה החמישית

, הכריסטוס-המסורות המרוממות של החכמה הקדומה ומעל לכול מאורעשם כדי לפצות על כך היו , שלהם

 .עולם עילאי יותרנתנו להם את הביטחון המלא ב, כוח תכניהןשמעצם 

                                                      
59

 .עשרה והלאה-עשרה ובמיוחד מאז המאה החמש-עשרה והשלוש-מהמאה השתים 
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פיתחו כוחות , נוסף לכשרים של אינטלקט ורגשהיו גם אלה שכל הזמן , כפי שאמרנו קודם, עם זאת

עליהם הוטל להתנסות בעובדות של העולמות העילאיים ובמיוחד במיסטריה של . הכרה עילאיים יותר

אדם -וך הנפשות של בנימהם זרם תמיד אל ת. אמצעית-חושית בלתי-הכריסטוס באמצעות הכרה על-מאורע

 .אחרים מה שהם היו יכולים להבין ולקלוט בצורה מועילה

חושית לא היו מפותחים -התפשטות הכריסטיאניות החלה באותו זמן שבו כשרים של הכרה על, לכן

זה היה בהרמוניה עם המגמה כולה של אבולוציית המין . כך נועד להיות. המין האנושימאצל חלק גדול 

ההשפעה החזקה ביותר . וזה מסביר את ההשפעה המהממת של המסורת באותו זמן אדמההאנושי על ה

כאשר להם עצמם לא היה הכושר של , חושי-האדם אמונה ואמון בעולם העל-הייתה נחוצה כדי להעניק לבני

על האדמה  התקיימוכמעט תמיד , עשרה-עם חריג של מרווח זמן קצר במאה השלוש. ראייה רוחית

, ידי אימגינציה-מסוגלים לרומם עצמם אל תוך העולמות העילאיים עליו הש, ים ספוריםאינדיבידואל

אלה היו היורשים האמיתיים בעידן הכריסטיאני של המתקדשים שבזמנים . אינספירציה ואינטואיציה

משימתם הייתה לרכוש מחדש באמצעות  .הקדומה המיסטריות-כריסטיאניים הנחו ולקחו חלק בחכמת-קדם

את הידיעה שנרכשה ונשמרה בעידנים שחלפו בשיטות של המיסטריות , האנושיים שלהם הכשרים

 .הכריסטוס ואת משמעותו העמוקה יותר-היה עליהם להוסיף את ידיעת מאורע, לשם כך. הקדומות

הופיע כוח הכרה שהיה יכול להגיע אל כל מה שהיווה הנושא והתוכן , בקרב המתקדשים החדשים, כך

בעוד שבמוקד שלה קרנה הידיעה העילאית של המיסטריות של , קדומהשל ההתקדשות ה

מתקדש זו למצוא את דרכה אל תוך החיים -רק במידה קטנה ביותר הייתה יכולה ידיעת. הכריסטוס-מאורע

שמשימתה הייתה לחזק ולייצב בנפשות אנוש את , הרחבים יותר של המין האנושי במהלך התקופה הרביעית

החלה התקופה , אז. מאוד' ידיעה נסתרת'היא הייתה , במהלך תקופה זו. רגש שקוליםחשיבה ושל הכשרים 

כוחות האינטלקט של , כדבר ראשון. שאת המאפיין שלה אפשר לתאר כדלקמן, הידועה כחמישית, הנוכחית

לאחר ההכנה . הן בהווה והן בעתיד, תקדים-להתפתח והם ימשיכו לעשות זאת במידה חסרת המשיכוהאדם 

מאז המאה , עשרה לאחר הספירה-עשרה והשלוש-תוך התחלה אטית במאות השתים, גתית לכךההדר

התקופה החמישית הפכה לתקופה של , כך. התגבר ועדיין ממשיך להתגברעשרה והלאה הקצב -השש

בעוד שהידיעה המסורתית מן , האבולוציה האנושית המתמסרת יותר ויותר לטיפוח כוחות אינטלקטואליים

הייתה גם זרימה , אבל. מאבדת אחיזתה בנפש האנושית –דיעה הכרוכה באמון ואמונה פשוטים הי –העבר 

שהגיעה מהתצורות המודרניות של תודעה והכרה , פנימה הולכת וגוברת בהתמדה של הידיעה העילאית

 חלחלה אל תוך המחשבות ודרכי החשיבה של' הידיעה הנסתרת, 'ניתנת לתפיסה-בהיותה בלתי. חושיות-על

הינו דבר טבעי למדי והיה , שהאינטלקט לכשעצמו היה צריך לנטות ועדיין נוטה לדחות ידיעה זו. האדם-בני

 .יתגשם, מה שנועד מראש, דחייתו לפרק זמן מסוים למרות, אבל. צפוי
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, ותמשיך לעשות זאת במידה גוברת והולכת האוחזת בהדרגה במין האנושיהידיעה הנסתרת את 

אנו קוראים על הגביע הקדוש בסיפורים ואגדות . הגביע-ידיעת, של סמל מפורסםבשפתו  ,אפשר לכנות

אנו מגלים שהוא מתאר בצורה משמעותית ביותר את , ובעודנו לומדים את משמעותו העמוקה יותר, קדומים

את המתקדשים של , לכן .שמרכזה במיסטריה של הכריסטוס, ההתקדשות החדשה-לבה ומהותה של ידיעת

ששלביו הראשונים , הנתיב המוביל אל תוך עולמות הרוח. הגביע-דשימתקאפשר לכנות  העידן החדש

התקדשות חדשה זו שבעוד את העובדות שלה -אופייני לידיעת. הגביע-מדעמסתיים ב, בפרק הקודםהוצגו 

שברגע בו  הרי, (השיטות להשגתה תוארו לעיל)אפשר לחקור רק בעזרת כשרים עילאיים יותר של הכרה 

כשרים . אפשר להבינן בדיוק באמצעות כשרי התודעה והנפש שהתקופה החמישית פיתחה, חקרו ונתגלוהן נ

אנו חיים , עתה .היא תלך ותתבהר עם הזמן. אלה ימצאו יותר ויותר סיפוק והגשמה בידיעה העילאית יותר

יקף נרחב בתקופה שבה הידיעה העילאית צריכה להיקלט אל תוך התודעה הכללית של המין האנושי בה

ת של המין וכאשר האבולוציה התרבותי. ספר זה נכתב לאורם של דברים אלה; מזה שהיה עד כה יותר

; הכריסטוס יהפוך יעיל באותה מידה-אז האימפולס הרוחי של מאורע, הגביע-האנושי תספוג את ידיעת

ניות תושלם ההתפתחות החיצונית יותר של הכריסטיא. א תלך ותתחזקוהיהאמיתית תתגלה  משמעותה

אינספירציה , גינציהמה שהאדם לומד לדעת באמצעות אימ. האזוטרי, ידי ההיבט הפנימי-בהדרגה על

הרגש , יחדור את החשיבה, עם המיסטריה של הכריסטוס בהתאמהל העולמות העילאיים ואינטואיציה ע

ל הגביע תהפוך הידיעה הנסתרת ש. עם התקדמות הזמן ,במידה הולכת וגוברת –האדם -והרצון של בני

 .כל דרכיו וצעדיו של האדםאל תוך באופן מלא יותר  שיחדור, גלויה ותתפתח לכדי כוח בחיי האדם

האדם ועם -חושיים תמשיך לזרום אל תוך תודעת בני-ידיעת העולמות העל, לאורך התקופה החמישית

הידיעה שהייתה יתאפשר למין האנושי לרכוש מחדש ברמה גבוהה יותר את , תחילת התקופה השישית

, אך. החלום של אותם ימים קדומים-חושית העמומה ודמוית-דרך הראייה העלברשותם בעידנים קדומים 

מה שהנפש ידעה על עולמות עילאיים בזמנים . החזקה המחודשת תהיה בעלת צורה שונה מזו של הישנה

כסוג ' נונית' – םמעצמ והופיע הם. קדומים עדיין לא היה חדור בכוחותיה האנושיים של אינטליגנציה ורגש

, אלא הוא יבין אותן לפני ולפנים, מסוג זה' השראות'האדם לא רק יקלוט , בעתיד. של השראה רוחית

אליו  תזרוםהרוחית כאשר הידיעה . הביטוי האמיתי של ישותו הפנימית ביותר, בהרגישו אותן כאילו שלו

או . אותה אמיתית ומבוססת וכך תאשר את הידיעה האינטליגנציה שלו תמצא, ביחס לישויות או למאורעות

: אז הוא יאמר לעצמו, אם בידיעה רוחית איזשהו רושם או עיקרון מוסרי של התנהגות אנושית יתעורר בו

הנפש -הלך, עד התקופה השישית ".יהיה מוצדק אם איישם את ההשלכות של ידיעה זוהרגש שלי כלפיו "

 .ספר גדול ומספק של ישויות אנושידי מ-על ימומשוהנפש האלה -ונטיית

תרמה  –כלדית -המצרית –שהתקופה השלישית מה מביאה סוג של חזרה על התקופה החמישית 

הנפש האנושית הייתה עדיין מסוגלת לקלוט חלק , בתקופה השלישית. לאבולוציית המין האנושי
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שרים האינטלקטואליים הכ. אם כי יכולת התפיסה הלכה ופחתה, חושיים-מהממשויות של העולמות העל

. הלכו והתקרבו, האדם אל תוך העולמות העילאיים למשך פרק זמן מסויםכניסת שעמדו לחסום את 

, שוב מתגלות, במצב מעומעם של תודעהשנראו בתקופה השלישית , העובדות החושיות, בתקופה החמישית

אינדיבידואלי וחדורה גם במה עם רגש  בהיותה מיושמת, ידי האינטליגנציה של האדם-עתה עלנתפסות אך 

מקבלות צורה הן , בתקופה החמישית, לפיכך. שהנפש רכשה באמצעות ידיעת המיסטריה של הכריסטוס

הם נתפסו כמו כוחות , חושיים-כאשר האדם קלט בזמנים קדומים רשמים מהעולמות העל. שונה לחלוטין

המובילה  אבולוציה. בו נכחא עצמו לא ם שהועול – המשפיעים עליו וממריצים אותו מעולם רוחי חיצוני

 –האדם יחוש את הרשמים האלה כנובעים מעולם שלקראתו הוא מתפתח , עתה. תחולל שינוי, לעידן חדש

כאילו הזאת אל לנו לראות את החזרה . עם התקדמות הזמן ,יותר ויותרניכר , עולם שבו גם לו יהיה מקום

ת המצרית והכלדית והועבר הלאה דרך יושחי בתרבו הנפש האנושית אמורה פשוט לספוג מחדש את מה

מאפשר לו לחוש עצמו כאיבר של , בהיותו מובן באמת ונקלט בנפש האדם, אימפולס הכריסטוס. המסורת

 .הוא יודע זאת בתודעה מלאה ומתנהג בהתאם; לא רק שהוא חש כך. שעד עתה היה מחוצה לו, עולם רוחי

האדם עם -חדורה בנפשות בני, חיים בתקופה החמישיתכפי שהתקופה השלישית מתעוררת שוב ל

, כך התקופה השישית תהיה קשורה לשנייה, התשורות והערכים החדשים שנרכשו בתקופה הרביעית

בתקופה השביעית תינתן לחכמה הנפלאה כולה , כך. הקדומה-ההודית –והתקופה השביעית לראשונה 

והיא תהפוך . לחיות שוב בנפשות אנושהאפשרות  ,הקדומה-ידי המורים הגדולים של הודו-שנמסרה על

 .הם יחיושלפיה האמת  –לשלהם 

 שינויים הקשורים לאבולוציית –גם עוברים שינויים , מלבד האדם, הדברים והיצורים של האדמה

שאפשר , יפקוד את האדמה זעזוע עצום נוסף, לאחר שהתקופה השביעית תשלים את מהלכה. המין האנושי

שתנו תחת התנאים שי. אטלנטית-בין סוף התקופה האטלנטית ותחילת התקופה האחר להשוותו לאסון

, אשר יהיו אז בהתגשמותהנפשות . חיי האדם יתפתחו שוב דרך שבע תקופות עוקבות, כתוצאה ממאורע זה

האדם האטלנטיים חוו ברמה נמוכה -יחוו בדרגה גבוהה יותר את השותפות עם העולמות הרוחיים שבני

רק אלה שבהם תתגשמנה . לא כל אחד יעמוד בתנאים החדשים שישלטו אז, האדם-בניבקרב , לאב. יותר

לטינית והתקופות -היוונית: אטלנטיות-השפעות התקופות האחרת שעיבדו בתוכן בצורה מועילה את נפשו

. חייהם הפנימיים יהיו בהרמוניה עם מה שהאדמה תהפוך להיות. השישית והשביעית, החמישית, העוקבות

בשעה שבעבר הם היו חופשיים לבחור שידאגו לכך שיהיו מתאימים , האחרים בהכרח יישארו מאחור

לתנאים שישלטו לאחר האסון , כי. להתקדם עם האבולוציה המתפתחת של העולם או שיתרשלו בבחירה זו

אלה שבהתגשמויותיהם בין התקופות , יתאימו בצורה הטובה ביותר ומעל לכול, הממשמש ובא

חושית עם הכוחות האנושיים שלהם של -יצליחו בשילוב החכמה העל, אטלנטיות החמישית והשישית-רהאח

הנפשות אשר , בתקופה השביעית. מכריעותהתקופות ההתקופות החמישית והשישית הן . אינטליגנציה ורגש
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ם אותעבור , כי. הלאה בהתפתחותן תמשכנה, את המטרה האבולוציונית של התקופה השישית תשגנה

חלון הזדמנויות  םיהיה לה; אפילו העולם הסובב יהיה שונה מאוד, לא השיגו את המטרה הזאתאדם ש-בני

כאשר התנאים יאפשרו , ים להמתין לעתיד רחוק יותרמוכרחצר שבו יוכלו להשלים את אשר החמיצו ויהיו 

 .זאת

חושית -הכרה על ידי-השינויים העתידיים המזוהים על. מתקדמת האבולוציה מתקופה לתקופה כך

יבוא , כך. אלא גם את הגופים השמימיים הסובבים בקשר שלהם לאדמה, כוללים לא רק את האדמה עצמה

 יהיו מסוגלים, לעזוב את האדמה יםמוכרחשבתקופת למוריה הקדומה היו , זמן שבו הישויות והכוחות

האדמה להתקדם  כדי לאפשר לתושבי להתנתקהלמורית היה עליהם בתקופה . להתאחד עמה מחדש

הירח . תאפשר להם להתחבר שוב, האבולוציה המתקדמת של האדמה ושל המין האנושי. בהתפתחותם

כי עד אז למספר מספק של נפשות אנוש יהיה מספיק כוח לעשות שימוש מועיל , יתאחד מחדש עם האדמה

לצד נפשות , שבומי יהיה גם זמן קוס, עם זאת. למען המשך התפתחותן, בכוחות הירחיים שהשתלבו מחדש

. יחיו גם אחרות שיפנו אל נתיב המוביל אל הרוע, אנושיות שהשיגו את הרמה הגבוהה הזאת של התפתחות

שהן , כיעור ומעשים רעים, טעויות מידה כה רבה שלעל הקארמה שלהן  יכבידונפשות מפגרות אלה 

חריפות לקהילה המתקדמת בקרב מתנגדת בו, לסטיות ורועשתהיה כפופה , תיצורנה קבוצה מיוחדת משלהן

 .המין האנושי

 ובעזרתםירח -האנושות הטובה תהיה אז מסוגלת להשתמש בכוחות, באמצעות התפתחותה הרוחית

ודרך . אם כי כממלכה נפרדת, באפשרם להם לקחת חלק בהמשך אבולוציית האדמה, את הרעיםלשנות 

בזמן , גם תהפוך מסוגלת –הירח בהיותה מאוחדת עם  –האדמה , עבודה זו של האנושות הטובה

 .הלכת-להתאחד מחדש עם השמש ועם יתר כוכבי, האבולוציוני הנכון

על . האדמה תעבור שינוי ותהפוך להיות מצב יופיטר –מסע בעולם עילאי  –לאחר הפוגה קוסמית 

נו לכדי הכוחות של ממלכה זו ישת; לא תהיה קיימת עוד, מה שאנו מכנים כיום ממלכת המינרלים, יופיטר

, מעליה. אם כי בצורה שונה מאוד, ביותר הנחותהעל יופיטר ממלכת הצומח תהיה , כך. צמח-כוחות דמויי

הרוחיים  לת את צאצאיהכולשאפשר להגדירה כ החיים עם שינוי ניכר וממלכת האדם-תהיינה ממלכת בעלי

מלכת אדם ברמה גבוהה האנושות הטובה יהוו מ צאצאיה של, לבסוף. שמקורה באדמה של האנושות הרעה

היה להשפיע ולהאציל על הנפשות אשר נפלו אל וחלק גדול מפעילותה י ,האדם הטובה זוהי ממלכת. יותר

 . כך שיוכלו להצטרף לראשונה, תוך הקבוצה השנייה

ביותר תהיה ממלכת  הנחותההממלכה . תיעלםממלכת הצומח גם , בשלב האבולוציוני ונוס

במהלך . שלמותןשונות ברמת , יו שלוש ממלכות אדםמעליה יה. פוזה שנייההעוברת מטמור, החיים-בעלי

בשלב האבולוציוני יופיטר יבוא , לעומת זאת. האדמה תישאר מאוחדת עם השמש, השלב האבולוציוני ונוס

לאחר ששמש ויופיטר , אז. ת מבחוץזמן שבו השמש תיפרד שוב ויופיטר יקבל את ההשפעות השמשיו
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יתנתק מתוך ונוס גוף שמימי , בשלב מסוים. ר לשלב האבולוציוני ונוס יתגשם בהדרגההמעב, תאחדו שובי

כולל את כל הישויות אשר התמידו בקיום המהלך האמיתי של , לכאורה' ניתן להשיבו-שבלתי'ירח זה . נפרד

חום שאינו דומה לאיזשהו דבר בת, הוא נכנס לקו התפתחות כזה שאין מילים היכולות לתארו. האבולוציה

בצורת קיום שעברה ספיריטואליזציה , אנושות שהתפתחהה, לעומת זאת. פני האדמה-התנסות האדם על

 .שתיאור כלשהו שלו יהיה מעבר להיקפו של ספר זה ,תמשיך הלאה אל השלב האבולוציוני וולקן, מוחלטת

אידיאל  –הגביע מגיעה לשיא באידיאל הנעלה ביותר שאפשר להעלות על הדעת -אנו רואים שידיעת

זוהי התוצאה הסופית של ההרמוניה שהושגה . ידי מאמצי האדם עצמו-על תנוצרר שא, ספיריטואליזציהה

ההרמוניה בין כוחות האינטליגנציה והרגש שהאדם רכש עד  – עידן הנוכחיבבתקופות החמישית והשישית 

נועד בסופו של דבר , מייםמה שהאדם מגשים בזה בחייו הפני. עולמות הרוחבין הידיעה האמיתית של כה ו

, תודעתו ורוחו ובשאיפת, קולט מהעולם שמסביבו גדולים ונעלים הרשמים שהוא. להפוך לעולם חיצוני

ולבסוף מזהה בבירור את הישויות הרוחיות שהרשמים האלה  משערהוא בהתחלה , צא לקראתםובעודו י

הוא מתחיל , יתר על כן. ופיות בכללותןלבו מגיב לתפארת ולרוממות האינס. לבוש חיצוניעבורן ממהווים 

מהווים –באופי ובעוצמת התכלית , ברגש, באינטלקט –לדעת שההתנסויות וההישגים של חייו הפנימיים 

 .עולם הנמצא בתהליך התהוות, זרעים עבור עולם רוחי עתידי

ביעה ק, האם החירות האנושית עולה בקנה אחד עם ידיעה מוקדמת זו כולה: יתכן שתעלה השאלה

בתוכנית  ההיה תלויתאדמה לא האלא שחירות הפעולה של האדם בעתיד ? מראש זו של העתיד הקוסמי

ידי החלטתו הנוכחית שעד אז -חירותו בעוד שנה מהיום תשתבש עלש מכךיותר , קוסמית שהותוותה מראש

ופשי בה במידה הוא יהיה ח, בנהבחיותו בבית ש. א מחליט עכשיושעל תכנונו הו, הוא יעבור לגור בבית

האדם יהיה חופשי  –במסגרת התנאים השוררים , שוב –ונוס -גם על יופיטר ו ,כך. זאת שאופיו מאפשר

ידי העבר -לא במה שמוגדר מראש על, החירות תהיה תלויה. פי ההיקף והמידה של ישותו הפנימית-על

 .אלא במה שהנפש הפכה להיות מעצם מאמציה שלה, הקוסמי

* 

בכל . שמש וירח, תוצאות השלבים האבולוציוניים סטורןה נושאת בתוכה את אבולוציית האדמ

החכמה קיימת בתוכם כפרי של מה . האדם על האדמה מגלה חכמה, תהליכי הטבע המתרחשים סביבו

כפי שתואר בפרק קודם  – קדום שהתפתח-האדמה היא הצאצא הקוסמי של ירח. שנעשה בתקופות הקודמות

מתחילה אבולוציה שדרכה תכונה , עם האדמה עצמה. קוסמוס של חכמהכדי ל עם כל היצורים שלו –

האדם חש עצמו , כתוצאה מהאבולוציה הארצית. חכמה זו –מוחדר אל תוך  –מתווסף אל , כוח חדש, חדשה

ידי רוחות -או האגו מולד בתוכו על' אני'הוא חב זאת לעובדה שעל האדמה ה. כאיבר עצמאי של עולם רוחי

ידי רוחות החכמה על -עם גופו האתרי על, ידי רוחות הרצון על סטורן-שהיה עם גופו הפיסי על כפי, הצורה

התהווה , כל מה שמתגלה עתה כחכמה. קדום-ידי רוחות התנועה על ירח-עם גופו האסטרלי על, שמש
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ים שהישויות והתהליכים של האדמה יכול. החכמה והתנועה, ידי הפעילות המשותפת של רוחות הרצון-על

נובע מהעבודה של שלוש , להשתלב בהרמוניה ובחכמה עם הישויות האחרות של העולם שמסביבם

, ובעתיד. עצמאי שלואו האגו ה' אני'מקבל האדם את ה, המרוחות הצור, עתה. היררכיות אלה של רוחות

החדש  וולקן באמצעות הכוח-ונוס ו, יופיטר, של האדם ישתלב בהרמוניה עם הישויות של אדמה' אני'ה

 . להיות באדם על האדמה מוכרחההתחלתו . כוח האהבהזהו . הקדומהשהאבולוציה הארצית שותלת בחכמה 

של האדם מכניס ' אני'כל מה שה. קוסמוס של אהבהמתפתח והופך ל קוסמוס החכמה, כך

ת עליה היה עלינו לספר בתארנו א, זוהי ישות השמש המרוממת. יצמח ויהפוך לאהבה, להתפתחות בתוכו

במעמקים הפנימיים . אהבההכל של -שבהתגלותו ניצב כאבטיפוס החובק, הכריסטוס-האבולוציה של מאורע

הוא יצמח ויתפשט עד שימלא את האבולוציה הקוסמית , משם. נשתל זרע האהבה, ביותר של ישות האדם

תון לתפיסה בעולם החיצוני כולו הנ, כפי שהחכמה הקדומה מציגה את נוכחותה בכל כוחות הטבע. כולה

החי בכל התופעות שיהיו לאדם , אהבה ככוח טבע חדש – האהבהתתגלה כך בעתיד , חושית שעל האדמה

הידיעה שהאדם רוכש וכן כל מעשה שהאדם עושה עם הבנה . זהו סוד האבולוציה העתידית כולה. מסביבו

מופיעה אהבה במין  רק במידה שבה. לכדי אהבה, בסופו של דבר, הם כמו זריעת זרע שיבשיל, אמיתית

זוהי האהבה עצמה שתתפתח לכדי , כי. שנעשית עבודה יצירתית אמיתית עבור העתיד הקוסמי, האנושי

 .מטרת הספיריטואליזציה –הכוחות החזקים המובילים את המין האנושי לקראת המטרה המכריעה 

ם זרעים פורי יהיו, האנושי והאדמה בה במידה שידיעה רוחית זורמת אל תוך אבולוציית המין

מהלך . מעצם טבעה שידיעה רוחית אמיתית תהפוך לאהבה, כי. המסוגלים להתקיים עבור העתיד הקוסמי

ד מראה כיצ, לטינית עד התקופה הנוכחית אל תוך העתיד-מהתקופה היוונית, אחריו עקבנו ההיסטוריה כולו

 . וה את ראשיתהלה הוא מהו, ומגלה את המגמה האבולוציונית העתידית נוצרתהתמרה זו 

האתרי , חיה בגופים הפיסי, שמש וירח, לאורך השלבים האבולוציוניים סטורןהחכמה שהוכנה 

לוציית מאז אבו. היא פונה פנימה, של האדם' אני'ב. היא מתגלה כחכמת העולם. והאסטרלי של האדם

שר היא מתחיה וכא. החכמה באדם עצמו –העולם החיצוני הופכת לחכמה פנימית  תחכמ, האדמה ואילך

האהבה ; מבשר האהבה, לוץהחכמה היא הח. היא הופכת לזרע של אהבה, של האדם' אני'ב, בחיים הפנימיים

 . של האדם' אני'נולדה מחדש בר שאתוצאה של חכמה היא 

הרי , נה דמיוניתאם למישהו תהיה נטייה לחשוב שתיאור זה של האבולוציה הקוסמית מרמז על תמו

נגזר עליהם , שגורלם נחרץספורים אדם -בני ידי אבולוציה זו-לחשוב שעל. כהלכה השהוא לא הבין אות

הנתונה לתפיסה החיצונית  –מביא טיעון שגוי על הדרך שבה שתי הממלכות ', אנושות הרעה'להשתייך ל

שני זרמים אבולוציוניים , בגבולות מסוימים, הן מייצגות. קשורות זו לזו –ורוח  וזו של נפש חושית

החומרי , החיצוני –הכוחות הטבועים בזרם הראשון תוך ממופיעות ' האנושות הרעה'התצורות של . דיםנפר

רק אם , תחוש כורח להתגשם בתצורה כזאת –אינדיבידואל אנושי  –נפש אנושית . והנתון לתפיסה חושית
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את הזמנים רו יתכן אפילו שבקרב נפשות אנושיות אשר עב, בבוא הזמן. היא עצמה יצרה את התנאים לכך

בלי יוצא מן , הן עשויות להיות. לא תישארנה נפשות שינפישו את התצורות האלה, האבולוציוניים הקודמים

התצורות תצטרכנה להיות מונפשות מחוץ , במקרה זה. טובות יתר על המידה עבור גופים מאותו סוג, הכלל

ידי נפשות -על תונפשנההן . קודמותחיו לאורך התקופות הר שאידי נפשות -ליקום בדרך אחרת מאשר על

חושית יכולה לתאר -הכרה על. זה של התגשמותנות תכנסנה את עצמן אל תוך סוג כרק אם האחרו, אנושיות

אין . 'רעה'-ו' טובה' –היא רואה שבעתיד הקוסמי תתקיימנה שתי ממלכות אדם . רק את מה שהיא רואה

כאילו מתוך כורח או , מה יהיה מצבן בעתיד הקוסמי, םממצבן של נפשות אנוש כיו, לחשוב ולהסיק מסקנות

יש לחקור , האבולוציה של גורל הנפשות האנושיותאת האבולוציה של תצורות אנושיות ואת . חוק טבע

של המטריאליזם ותשבש נטייה לבלבל בין השניים תהיה שריד . לאורך שני נתיבים נבדלים של מחקר רוחי

 .ושיח-את ההשקפה הברורה של מדע על
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 7פרק 

 פרטים מתחום מדע הרוח

 

  הגוף האתרי של האדם 1.7

התפיסה אינה דומה , חושית-ידי תפיסה על-נבחנים על, טבע האדםשל איברים עילאיים יותר כאשר 

יש , תחושת חום ,כתוצאה ממגע באובייקט, יש לנוכאשר . בדיוק לתפיסה באמצעות החושים החיצוניים

ההתנסות הפנימית . ומה שנפשנו מתנסה בו –כביכול , זורם ממנו –א מהאובייקט לבטח להבדיל בין מה שב

בלי , חישבו על התנסות ממשית זו בנפש, עתה. ידי האובייקט-זהה לחום הנפלט עלשל תחושת החום אינה 

חישבו על התנסות הנפש בתחושת החום בלי אובייקט פיסי חיצוני כלשהו הנמצא שם ומחולל ; האובייקט

לתלמיד מדע הרוח יש התרשמויות . שווא בלבד-יהיה זה דמיון, אם התנסות כזו תופיע בלי שום גורם .אותה

בשלב , אבל. מעל לכול שום גורם שאפשר לייחסו לגופו שלו, להן אין שום גורם פיסי, פנימיות כאלה

ההתנסות  הוא יכול לדעת מעצם טבעה של, מהדרך שבה התרשמויות אלה מופיעות, תפתחותהמסוים של ה

רוחית -אלא נובעת מישות נפשית, שווא-שההתרשמות הפנימית אינה רק דמיון( כפי שהוסבר בפרק קודם)

 .נובעת מאיזשהו אובייקט פיסי, למשל, כפי שתחושת החום הרגילה, חושי-המשתייכת לעולם חיצוני על

ות הפנימית של יש להבדיל בין צבע האובייקט ובין ההתנס. הדבר דומה ביחס להתרשמות של צבע

הבה נדמה . בקלטה אובייקט אדום בעולם הפיסיחישבו על מה שהנפש מתנסה בו , עתה. הנפש ביחס לצבע

. אך מסיטים את מבטנו הלאה מהאובייקט, לעצמנו שאנו מחזיקים בזיכרון חי של ההתרשמות

מעורר  הצבעשימית בין ההתנסות הפנאנו יכולים להבדיל ; הזיכרון של הצבע היא התנסות פנימית-תמונת

החושים החיצוניים -התנסויות פנימיות אלה שונות באופן מהותי מרשמי. ובין הצבע החיצוני לכשעצמו

שמחה יותר מאשר התחושות הרגילות הן נושאות את חותמם של רגשות כאב או . אמצעיים-הבלתי

ידי -נפש בלי שתיגרם לא עלדמיין לעצמנו התנסות פנימית מסוג זה העולה בעלינו ל. אמצעיות שלנו-הבלתי

התנסות כזאת עשויה לקרות לאדם הנמצא בדרכו . ידי היזכרות באובייקט כזה-אובייקט פיסי חיצוני ולא על

הוא יהיה מסוגל לדעת במקרה נתון שזו אינה המצאה גרידא של , יתר על כן. חושית-לרכישת ידיעה על

ואם מתעוררת התרשמות זהה לזו של . ביטוירוחית ממשית באה בה לידי -אלא שישות נפשית, התודעה

, עם אובייקט פיסי, ברם .'אדומה'הרי שאפשר לומר על הישות שהיא , אובייקט אדום בעולם הפיסי

, חושית אמיתית-בראייה על. ההתרשמות החיצונית תופיע תמיד ראשונה ולאחריה תופיע ההתנסות הפנימית

כמו זיכרון , מעורפלת –תחילה ההתנסות הפנימית : תהפךלה מוכרחהתהליך , עבור אדם מהתקופה הנוכחית

 מוכרחכל עוד לא מבינים שהסדר . ההופכת חיה יותר ויותר, ולאחר מכן תמונה חיה –גרידא של צבע 

 (.הזיות וכדומה)קשה יהיה להבדיל בין התרשמות רוחית אמיתית ואשליות הדמיון , להיות כזה

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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או שהיא נשארת מעורפלת כמו רמז עמום  –ת חיה באמת התמונה הופכ, בהתרשמות רוחית מסוג זה

הדבר תלוי בשלב ההתפתחות  – בעוצמה כמו זו של אובייקט חיצוניאו שהשפעתה נעשית ממשית 

 .הרוח הגיע אליו-שתלמיד

אם . אפשר לתאר כדלקמן, את ההתרשמות הכללית שקולט הרואה הרוחי מהגוף האתרי של האדם

כוח רצון כזה שאפילו כאשר אדם פיסי ניצב מולו הוא יוכל להסב מיד את ח חושית פית-השואף לידיעה על

חושית במרחב הנתפס -הרי שהוא יהיה מסוגל לראות בתודעה על, לבו ממה שעיניו הפיסיות רואות-תשומת

הרצון לפני שאפשר יהיה להסיט את  יש לחזק במידה רבה את כוח, כמובן. ידי האדם הפיסי-על

כך שההתרשמות , אלא ממשהו שהאדם ניצב למעשה מולו, מה שנמצא בתודעההלב לא רק מ-תשומת

חיזוק כזה של הרצון אפשרי ויכול להתגשם באמצעות התרגילים לרכישת הכרה , אך. הפיסית תסולק לגמרי

שם עולה בנפשו אותה . כללי של הגוף האתרי רושם, בהתחלה, יתאפשר לתלמיד לקלוט, אז. חושית-על

התנסות זו הופכת חיה וברורה והוא ; האפרסק-צבע פריחת, הבה נאמר, יש לו בראותוהתנסות פנימית ש

. הוא יקלוט את האיברים והזרמים של הגוף האתרי, אז. 'האפרסק-פריחת'לגוף האתרי יש צבע : יוכל לומר

התנסויות התואמות  –את הגוף האתרי אפשר לתאר גם במונחים של התנסויות אחרות של הנפש , אבל

את , יתר על כן. צבע בלבד-תופעת ו מהווהא אינכי הו, קולות וכן הלאההתרשמויות של , שות של חוםלתחו

נדע , את הנאמר כאן אם נזכור. אפשר לתאר באותו אופן, הגוף האסטרלי ואיברים אחרים של ישות האדם

 (9ראה פרק . )כיצד יש להבין את התיאורים של מדע הרוח

 

 העולם האסטרלי  1.7

. מופיעה כגוף שמימי נפרד –מקום משכנו של האדם  –האדמה , בוחנים רק את העולם הפיסי כל עוד

שיחד עם  לכן אפשר לומר. ו אינה קיימת עודהפרדה ז, חושית מתעלה אל ספירות אחרות-הכרה עלכאשר 

 .למה שהוא הפך להיות עד ימינו אנו, קדום-את המצב של ירחגם תודעה אימגינטיבית קולטת , האדמה

גם גופים ; אליו חושי של האדמה משתייך-הוא עולם שלא רק הטבע העל, העולם שאליו נכנסים כך

אדם המכיר את העולמות , באותו תחום. מהווים חלק ממנו, הנפרדים באופן פיסי מהאדמה, שמימיים אחרים

.אלא גם של גופים שמימיים אחרים, חושי לא רק של האדמה-חושיים רואה את הטבע העל-העל
60
, לפיכך 

המושגים בין האבולוציה שהתרחשה על האדמה על קשרים גם אפשר היה לדבר , במהלכו של ספר זה

, כאשר הגוף האסטרלי של האדם מתרחק בשינה. מרס וכן הלאה, יופיטר, והשלבים האבולוציוניים סטורן

מים קוסמיים אלא גם לעולמות שבהם נוטלים חלק תחו, הוא משתייך לא רק לאדמה ולמצבים הארציים

                                                      
60

הרוחי אלה החשים מונעים לשאול מדוע הרואה , צריכים לזכור זאת. של גופים שמימיים אחרים שהוא רואה בהתחלה חושי-העלזהו הטבע , שוב 

 .הם חושבים על תנאים פיסיים הנתונים לתפיסה חושית, ת מסוג זהבשאלם שאלו, אינו מתאר לנו את מצב העניינים על מרס וכן הלאה
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עולמות אלה חודרים אל תוך גופו האסטרלי של האדם גם במצב , יתר על כן. עולמות של כוכבים –נוספים 

 .מוצדק' גוף אסטרלי'השם , לכן. של ערות

 חיי האדם לאחר המוות  1.7

הייתה התייחסות לפרק הזמן שבו הגוף האסטרלי נשאר מאוחד עם הגוף האתרי , במהלכו של ספר זה

(. 1ראה פרק )נוכח כל הזמן , זיכרון הדועך בהדרגה של החיים בכללותם שהסתיימו עתה. מות האדם לאחר

שבה הגוף האסטרלי אוחז  האחיזהבהיותו תלוי בעוצמת , משך הזמן שלו משתנה אצל אינדיבידואלים שונים

שית יכולה חו-הכרה על. השליטה שיש לגוף האסטרלי על הגוף האתרי, במילים אחרות –בגוף האתרי 

אבל נשאר , צריך באמת לישון, ידי התבוננות באדם שמתוך מצב נפשו וגופו-ל שליטה זו עלשרושם  לקלוט

להישאר ערים בלי ליפול , אם נחוץ הדבר, אדם שונים יכולים-מתברר שבני. ידי כוח פנימי מוחלט-ער על

עדיין עם הגוף האתרי ר שהקשר כלומ –זיכרון החיים שהסתיימו זה עתה . לתוך שינה לפרקי זמן שונים

האינדיבידואל , אם נכפה עליו לעשות זאת, כמו פרק הזמן הקיצוני שבובערך לאחר המוות אורך  – נשמר

 .היה מסוגל להישאר ער

* 

משהו שאפשר לתאר כסוג , (1 ראה פרק)שות האנושית לאחר המוות כאשר הגוף האתרי מתנתק מהי

היא . תמצית זו כוללת את פירות חיי העבר. העתידית שלו כולה של תמצית שלו נשאר עבור האבולוציה

האבולוציה הרוחית של האדם בין מוות ולידה  הזרע אשר מתפתח לאורך –של חייו הבאים ' זרע'הנושאת 

 .מחדש

* 

של האדם חוזר אל העולם ' אני'ידי העובדה שככלל ה-בין מוות ולידה מחדש מוגדר עלש ןאורך הזמ

 . עולם זה עבר שינוי כזה כך שיוכל לתת הזדמנות להתנסויות חדשותהפיסי רק לאחר ש

שינוי , בהיבט אחד. מקום משכנו הארצי של האדם עובר שינוי, כאשר האגו שוהה בעולמות הרוחיים

שינויים . שינויים במיקום האדמה ביחס לשמש, למשל –זה קשור לשינויים המתרחשים ביקום הגדול 

הם מוצאים . פני האדמה-קשורים להתפתחותם של תנאים חדשים על, קוסמיות תקופתיים הכרוכים בחזרות

 -מבצע הקפה שלמה ב, לילה-בו השמש זורחת ביום השוויון יום, בעובדה שתחום השמים, למשל, ביטוי

, הנקודה האביבית נעה מתחום אחד של השמים אל תחום אחר, לאורך תקופה זו. שנה בערך 96,111

שתנו במידה התנאים על האדמה י –שנה בערך  9,511 -ב, כלומר –פרק זמן זה  עשר של-ובחלק השנים

היות שהתנסויות , יתר על כן .פני האדמה-שביסודו של דבר הנפש תתנסה בהתנסויות חדשות על כךמספקת 

במהלך פרק זמן זה תתרחשנה שתי התגשמויות  ככלל, פי התגשמות האדם כנקבה או זכר-אלה משתנות על

 –דברים אלה תלויים גם בכוחות שנאספו במהלך החיים הארציים , ברם. כר והשנייה כנקבהאחת כז –
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תקפים רק , כל הציונים כמו אלה שנמסרו כאן, לכן. כוחות שהאינדיבידואל לוקח עמו דרך שער המוות

 .יהיו וריאציות אינדיבידואליות רבות ומגוונות; במובן הכללי ביותר

, בתקופה שבין מוות ולידה מחדש עולם הרוחעו של האגו האנושי במסרק בהיבט אחד שאורך , כך

שדרכם עוברת הוא יהיה תלוי בשלבי האבולוציה , בהיבט אחר. תלוי בנתונים הקוסמיים שהוזכרו לעיל

של האדם אל מצב רוחי ' אני'אבולוציה זו עצמה מביאה את ה, לאחר זמן מה. עולם הרוחהישות האנושית ב

אותה תודעה  לאמתחיל לערוג הוא . עוד סיפוק בהתנסויות הפנימיות של הרוח שבו הוא אינו מוצא

כניסה זו מחדש של הישות . קיום פיסית ומפיקה סיפוק מהשתקפות זאת-המשתקפת בהוויית, שהשתנתה

הצמא הפנימי של הנפש להתגשמות : האנושית אל תוך חיים ארציים היא תוצאה של שני הגורמים הבאים

. צריכים לפעול יחדאלה שני גורמים , לכן. למציאת טבע גופני מתאים, תנת באופן קוסמיהני, והאפשרות

 היטב-התגשמות מותאמת, יע למלוא עוצמתוהג' צמא'במקרה אחד תיתכן התגשמות אפילו לפני שה, לפיכך

 מפני שבזמן, יהיה עליה להמתין עד שהצמא יעבור את רמתו הרגילה, בעוד שבמקרה שני; ובטווח השגה

בה במידה שהדבר נובע מהאופי והתכונה בכללותם של . המתאים לא נוצרה שום הזדמנות להתגשמות

 .יהיו תוצאה של תנאים אלה, הנפש וכושר ההסתגלות השולטים של האדם-גם הלך, מבנהו הגופני

 

 השלבים בחיי האדם  1.7

אין זה מספיק להתייחס , לידה ומוותלהבין במלואם את חיי האדם ואת שלביהם העוקבים שבין כדי 

חיוני לקחת בחשבון גם את השינויים שעברו . ידי החושים החיצוניים-רק לגוף הפיסי כפי שהוא נתפס על

האדם משתחרר , עם הלידה הפיסית. השינויים מתוארים להלן. חושיים של טבע האדם-האיברים העל

ים מעתה מוכרח, שי וגוף האםשעד כה התחלקו בין העובר האנוכוחות . מהמעטה הפיסי של רחם האם

מאורעות אחרים , חושית-עובדה היא שעבור תפיסה על. אופן עצמאי בגופו של הילד הקטןואילך לפעול ב

המקבילים למאורע של הלידה הפיסית כפי שהיא , חושיים-מאורעות על –מסוג זה מתרחשים במהלך החיים 

עד  –כיסוי אתרי  ,אדם עטוף מעטפת אתריתה, באשר לגופו האתרי. ידי החושים החיצוניים-נראית על

מאורע זה מציין את . כאשר הכיסוי האתרי נושר, בשנה השישית או השביעית, התחלפות השיניים בערך

בין הגילאים  –הנושרת בגיל ההתבגרות , האדם עדיין עטוף מעטפת אסטרלית, אחריו. הגוף האתרי' לידת'

.'אני'נולד ה, ת זמן מאוחרת יותרבנקוד, ןלאחר מכ. 'נולד'הגוף האסטרלי . 56 -ו 59
61
 

, תחושתית-נפש –עם שלושת איברי הנפש . החיים הבוגרים של האדםמתחילים , 'אני'עם לידת ה

ידי -המתעוררים בהדרגה ומופעלים על –התודעה -רוחית או נפש-שכלית ונפש-אינטלקטואלית או נפש-נפש

                                                      
61

בו העובדות , חינוך הילד לאור מדע הרוחמוצגות בספרון שלי , חושיות אלה-הנובעות מממשויות על, המבט החינוכיות המועילות מאוד-נקודות 

 .מוצגות בפירוט רב, המוצגות כאן בקצרה
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, ברם. להם הוא תורם את תרומתו, השורריםהעולם -תנאיהוא מוצא את מקומו ההולם בחיים בתוך , 'אני'ה

לה זכה מהשנה השביעית  ,ובכיוון הנגדי של התפתחות, לדעוךלבסוף מגיע זמן שבו הגוף האתרי מתחיל 

עולם שהביא עמו מ החבוייםהוא פיתח את הכוחות , בהתחלה. יש שינוי בתפקוד הגוף האסטרלי. והלאה

עתה  ,אך. ידי כל ההתנסויות שזרמו אליו מהעולם החיצוני-וא הועשר עלה, לאחר לידת האגו. בלידה הרוח

הגוף האתרי הוא מנצל את . יזון מגופו האתרי שלוהגוף האסטרלי מתחיל לה, רוחיבמובן , מגיע הרגע שבו

עובדות . יזון מהגוף הפיסי ולכלות אותומתחיל לה, בתורו, הגוף האתרי, ובהמשך מהלך החיים. ומכלה אותו

 .קשורות קשר הדוק להתדרדרות הגוף הפיסי בגיל מבוגראלה 

התקופה הראשונה היא פרק הזמן שבו הגוף . חיי האדם מתחלקים באופן טבעי לשלוש תקופות, זהב

מקבלים את המגיע ' אני'הגוף האסטרלי וה, בתקופה האמצעית. הפיסי והגוף האתרי צומחים ומתפתחים

שבה התפתחות הנעורים של הגוף האתרי , הגופנית הדעיכהופת התקופה השלישית והאחרונה היא תק. להם

הגוף האסטרלי  –מהלידה ועד המוות  –בכל המאורעות האלה . מתהפכת, במובן מסוים, והגוף הפיסי

 מוכרחובתקופה האחרונה הוא , 56 -ו 59שמבחינה רוחית הוא נולד בין השנים  היות, יתר על כן. מעורב

מה שהגוף האסטרלי צריך להגשים באמצעות הכשרים הרי , והגוף הפיסי להשתמש בכוחות הגוף האתרי

. מתפתח בקצב נמוך יותר מאשר במקרה שבו הוא לא היה שוכן בגוף פיסי ובגוף אתרי, והכוחות שלו

האבולוציה של הגוף , לאחר שהגוף הפיסי והגוף האתרי הושלכו, (1כמוסבר בפרק )לאחר המוות , לפיכך

 .בין לידה ומוותשהחיים , אורכת כשליש החיים שחלפו' ופת ההיטהרותתק'האסטרלי במהלך 

 

  עולם הרוחתחומים עילאיים יותר של  1.7

ה בהדרגה אל התחומים של חושית מגיע-ההכרה העל, אינספירציה ואינטואיציה, באמצעות אימגינציה

גם שם היא יכולה . האדםבהם היא יכולה לתפוס את הישויות המשתתפות באבולוציית העולם ו, עולם הרוח

קיימים תחומים עילאיים יותר . מובנים לה, היא מוצאת שחיי האדם בין מוות ולידה חדשהלקלוט ובקליטה 

 .להזכירם מלבדאיננו יכולים לעשות יותר כאן אם כי , קיום-של הוויית

. וחיותעולם של ישויות רחושית חיה ונעה ב-הכרה על, בהתעלותה פעם אחת אל שלב האינטואיציה

עד לתחום הרוחי הנגיש , כביכול, מגיעות, דאגות המין האנושי בימינו. גם הישויות הרוחיות מתפתחות, אבל

ם אף מקבל האדם השפעות מעולמות עילאיי, במהלך התפתחותו בין מוות ולידה מחדש, אמת. לאינטואיציה

בהתבוננות . לו רות אותןהמוס הן אלה עולם הרוחישויות ; באופן ישיר אך הוא אינו חווה אותן, יותר

מה שהן  –הן ידאגות, ברם. מה שהן עושות באדם ומטעמואנו קולטים את כל , אינטואיטיבית בישויות אלה

להיתפס רק באמצעות צורות הכרה  ותיכול –דורשות לעצמן כדי שהן תוכלנה להנחות את אבולוציית האדם 

 .עילאיות יותר מאשר אינטואיציה
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לעולמות שהפונקציות הנמוכות ביותר שלהם הן העילאיות ביותר מתייחסים  אנו, באמרנו זאת

; פני האדמה-הן בין הדברים העילאיים יותר על, למשל, החלטות מושכלות. פני האדמה-המוכרות לנו על

עבור העולמות העילאיים אליהם אנו . הפעולות והתגובות של הממלכה המינרלית הן בין הנמוכות ביותר

מעבר . פני האדמה-להחלטות מושכלות יש בקירוב אותו ערך שיש לתגובות המינרליות על, תהמתייחסים ע

 .קיים התחום שבו התוכנית הקוסמית הגדולה נארגת מתוך גורמים רוחיים טהורים, לתחום האינטואיציה

 

 האיברים של ישות האדם 1.7

 –ישות האדם במטרה לשנותם  או האגו פועל על האיברים של' אני'כיצד התואר , 9לקראת סוף פרק 

זה היה בהתייחסות . הרוח-החיים והגוף הפיסי לאדם-הגוף האתרי לרוח, העצמיות-הגוף האסטרלי לרוח

החלה   כשרים שהתפתחותם רק –לפעילות האגו על טבע האדם באמצעות הכשרים העילאיים ביותר 

, ציה מקדימה ברמה נמוכה יותרקיימת גם טרנספורמ. במהלך השלבים העוקבים של האבולוציה הארצית

כפי . מתפתחות, השכלית והנפש הרוחית-האינטלקטואלית או הנפש-הנפש, התחושתית-שבאמצעותה הנפש

, על הגוף האסטרלי עברולכת -התחושתית ושינויים מרחיקי-התהוותה הנפש, שבמהלך אבולוציית האדמה

. בהתאמה, ינוי בגוף האתרי ובגוף הפיסיבש הרוחית כרוכה-והנפשהאינטלקטואלית -כך גם התפתחות הנפש

 .האדם והאבולוציה של העולם, 4הרבה יותר מזה תואר בפרק 

, נובעת מגוף אסטרלי שעבר שינויהתחושתית -נכון לומר שהנפש, במובן מסוים, כך

באותה מידה , אבל. ר שינוי והנפש הרוחית מגוף פיסי שעבר שינויהאינטלקטואלית מגוף אתרי שעב-הנפש

, הנפש הרוחית. נפרד מהגוף האסטרלי-ן לומר שכל שלושת האיברים של הנפש מהווים חלק בלתינכו

ליים בגוף פיסי שעוצב היא חיה חיים אסטר. יכולה להתהוות רק כמהות אסטרלית בגוף פיסי הולם, למשל

 .הולם להיות משכן

 

 מצב התודעה בזמן חלום 1.1

שריד , מצד אחד, חלום מהווה-תודעת. ל ספר זהש 1החלום תואר בפרק מצב , בהיבטים מסוימים

גם בתקופות קודמות של  ובמשך זמן רבקדום -האדם על ירחה אשר הייתה ברשות התמונ-מתודעת

 לאתנאים קודמים ממשיכים לפעול גם לאחר שהאבולוציה התקדמה , באופן כללי .אבולוציית האדמה

החלום בימינו -מצב, עם זאת. יל מזמנים קדומיםרגתודעה החלימה היא שריד של מצב , כך. שלבים חדשים

משפיע על המתרחש בגוף האסטרלי , שהתפתח מאז, כי האגו, התמונה הקדומה-שונה במהותו מתודעת

, עם זאת. ידי נוכחותו של האגו-תמונה שעברה שינוי על-זוהי תודעת, לכן. במהלך השינה בעודנו חולמים

ר שאהחלום -אין משהו המופק מחיי, מודעת-החולם היא לא בה במידה שהשפעת האגו על הגוף האסטרלי

אותו הדבר ישים גם ביחס למה . רוחית של העולמות העילאיים-יכול להיות מקור ישיר של ידיעה מדעית
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האגו פחות או יתר מסולק , בכל אלה. מראש וראיית הנולד-תחושות, שלעתים קרובות מוזכר כהתגלויות

מה ; רוחי ברור-אין להם שום יישום מדעי. תודעה קדומים יכולים להופיעשרידים ממצבי , וכתוצאה מכך

 .שהאדם קולט במצבים כאלה אינו יכול להיכלל בין מחקרים תקפים של מדע רוחי אמיתי

 

 חושית -הנתיב אל הכרה על 1.7

, שתיאור מפורט למדי שלהם נמסר בספר זה, לרכישת ידיעה על העולמות העילאיים הנתיבאת 

הנתיב הראשון אינו משאיר . הרגש נתיב-ישנו נתיב נוסף המוכר כ. ל הידיעהא הנתיב הישירכנות אפשר ל

 –נתיב השני ה, אך. להעמקה אינסופית בחיי הרגשהוא מוביל , ההיפך הוא הנכון; מפותח-את הרגש בלתי

עובדה היא . תבשאפו להתעלות משם אל ידיעה רוחית מפורט, פונה אל חיי הרגש באופן ישיר –נתיב הרגש 

עובר שינוי מעצמו לכדי , שרגש שלו אדם מקדיש ללא הסתייגות את חייו הפנימיים לפרק זמן ארוך דיו

היא במשך שבועות או חודשים או -אם הנפש משתקעת מרצונה, למשל. יתלכדי ראייה אימגינטיב –הכרה 

התעלות הדרגתית דרך , כך. יתשתנה לכדי תפיסה רוחהרי שהתוכן הרגשי י, שות של ענווהברג אפילו יותר

הוא קשה מאוד ליישום , אך. חושי-יכולה להפוך לנתיב המוביל אל העל, רגש זה ורגשות אחרים מסוג זה

הינה כמעט  –נסיגה מהתנאים השוררים של החיים המודרניים  –התבודדות . בסביבה הרגילה בימינו

הרשמים שהאדם קולט ללא הרף מחיי , ניםבשלבים הראשו, מעל לכול, כי. הכרחית עבור נתיב רוחי זה

מה שהנפש הייתה משיגה מעצם השתקעותה ברגשות  -ומתנגשים ב -למפריעים , היומיום בתקופתנו

תנאים הטיפוסיים בו של האדם בלא חשוב מה מצ, אפשר לבצעו; נתיב הידיעה המתואר כאן שונה. נבחרים

 .של תקופתנו

 

  וחדותוננות בהתרחשויות וישויות מיהתב 1.7

חושית -השתקעות ושיטות דומות של רכישת הכרה על, האם באמצעות מדיטציה: אפשר לשאול

, בין מוות ולידה מחדשששל החיים , נאמר –אנו מגיעים רק לממשויות כלליות , המתוארות בספר זה

נפש  כמו למשל, או האם מתאפשר לנו גם לקלוט התרחשויות וישויות מסוימות –ועובדות רוחיות אחרות 

, עולם הרוחכך את היכולת לראות ברכש שר התשובה היא שאדם א ?אנושית אינדיבידואלית לאחר המוות

שר עם אינדיבידואלים הוא אכן נעשה מסוגל לתק. נעשה גם מסוגל לקלוט בפרטי פרטים את המתרחש שם

כול להתבצע רק הדבר י, בהתאמה עם מדע רוחי אמיתי, אבל. בין מוות ולידה מחדש עולם הרוחהחיים ב

ביחס לישויות כי רק הוא יכול לאפשר להבדיל בין אמת ואשליה , ה והולמתסדיר התאמנותלאחר 

, התאמנות הולמתאלה אשר יטענו שביכולתם לזהות את הפרטים הרוחיים בלי לעבור . ולהתרחשויות שם

הרשמים שאדם  כלומר הפירוש האמיתי של, גם הדרישה הבסיסית ביותר. חשופים לאינספור אשליות



 

256 

יותר כאשר הרשמים קשורים לעובדות  התאמנות מתקדמת – תרוחי התאמנותמניחה מראש , קולט

 . מפורטות ולישויות אינדיבידואליות

בספר  של עולמות עילאיים המתוארותובדות לאדם לראות את הע תאשר מאפשר התאמנות אותה, כך

אינדיבידואלית במהלך חייה לאחר המוות או לו גם לקלוט נפש אנושית  תמאפשר, זה על מדע הנסתר

עם . לראות ולהבין את הישויות הרוחיות השונות המשפיעות על העולמות הגלויים מתוך העולמות הנסתרים

כלומר ידיעה רוחית של  –הסתכלות אמינה בפרט אפשרית רק על יסודה של ידיעה אוניברסלית יותר , זאת

מי שמשתוקק לראשון ולא . בדות המתייחסות אל כלל המין האנושיעו, העובדות הגדולות של היקום והאדם

אל תוך אותם תחומים שהאדם . נמנעת-זוהי התנסות בלתי, עולם הרוחבהתבוננות ב. יתעה בדרכו, נילש

שבו , הכניסה מוענקת לו אך ורק לאחר שצעד לאורכו של נתיב ידיעה חמור ומייגע, נוטה להשתוקק אליהם

בשאלות אוניברסליות והוא רוכש תובנה על המשמעות העמוקה יותר של החיים ההתעניינות מתמקדת 

 .בכללותם

אז ורק אז ראוי האדם , אנוכי אחר ידיעה-בחיפוש כן ולא צעד לאורכם של נתיבים אלהלאחר ש

בכמיהה לראות , כי. ת בתוכושחקירה מוקדמת שלהם הייתה מספקת אנוכיות נסתר, לראות את הפרטים

כמו האהבה שיש לו כלפי  –ע מתוך אהבה טהורה האדם משתכנע בקלות רבה מדי שהוא מונ  , עולם הרוחב

אפשרית רק עבור אלה , תובנה צרופה על העובדות והישויות הבודדות. ידיד אינדיבידואלי שמת

מאפשרת להם לקלוט גם את ההתגלויות , באמיתות האוניברסליות של מדע הרוחשהתעניינותם הכנה 

 .ח מדעית ובלי כמיהה אנוכיתהמפורטות ברו

 

* 

 



 

257 

 8פרק 

 הערות משלימות

 

, יכ .יכולים בקלות להיות מובנים שלא כהלכה, ההסברים שניתנו כאן על אודות הזיכרון( 11' עמ)

כאשר משהו . הרי שהוא עשוי לפספס את ההבדל היסודי, כאשר אדם מסתכל אך ורק בהיבט החיצוני

אין זה בשום פנים ואופן זהה , ואפילו אצל צמחים, חיים-אצל בעלימתרחש , הדומה לכאורה לזיכרון

חיים מבצע את אותה -כאשר בעל. המאפיין היסודי שאותו תיארנו, ידי האדם-לזיכרון האמיתי הנחווה על

כאילו , מבחינה חיצונית, עשוי להיראות, פעולה שלוש או ארבע פעמים ולאחר מכן חוזר על כך שוב ושוב

חלק מהמדענים שלנו וחסידיהם הפילוסופים מרחיבים את . עוקבת ללמודהכרון ומהיכולת הדבר נובע מזי

מניע את ראשו וגופו מן , מתחיל לנקר את גרעיני התירס, אפרוח שרק בקע מהביצה. המושג עוד יותר

הוא היה , לכן; אפשרי שהוא למד לעשות זאת בהיותו בתוך הביצה-בלתי. צהדיוק הנחורמת הההתחלה ב

יש להודות שהתופעה יכולה להיות מתוארת . מהם הוא ירד, ללמוד זאת דרך אלפים רבים של דורות רחמוכ

, עלינו להתמקד במאפיין היסודי, לשם הבנה אמיתית של ישות האדם, אבל. כך שתיראה כסוג של זיכרון

עובדה זהו דבר שונה מאוד מה. זמן מאוחרת יותר-תפיסה מודעת של התנסות קודמת בנקודתכלומר 

, בספר זה 'זיכרון'זהו הכושר לתפוס את העבר המכונה . גרידא שמצבים עוקבים מושפעים ממצבים קודמים

אילו . של מצבים מוקדמים במצבים מאוחרים יותר –לא חשוב כמה שונתה  –ולא ההתרחשות החוזרת 

, החיים והצמחים-יתופעות אלה ואחרות בממלכות בעלעבור  'זיכרון'היינו מתעקשים על השימוש במילה 

אינם עוסקים במילה , ההסברים הנמסרים כאן. הרי שהיינו נזקקים למונח אחר עבור הזיכרון האנושי

אותו דבר . יסודי מעל לכול להבנת ישותו של האדם –משמעי של הבדל יסודי -אלא בזיהוי החד, גרידא

חיים מפגינים במיומנויות של -ישים על הדרגה הגבוהה לכאורה של אינטליגנציה שלעתים קרובות בעלי

 .לזיכרון כפי שהוגדר כאןבאמת לא ניתן לייחס זאת . פעולה והתנהגות

בגוף האסטרלי ובגוף ' אני'ידי ה-לא ניתן למתוח קו ברור בין השינויים המעובדים על( 64' עמ)

, וט שלומרחיב את טווח השיפ, וכך מרחיב את תודעתו, כאשר אדם לומד. הם מתמזגים זה בזה. האתרי

הרוח והמגמה של נפשו -חיים משפיעה על הלך-כאשר ההרחבה של השקפת. מתרחש שינוי בגוף האסטרלי

. הרי שיהיה שינוי בגופו האתרי –שונה ממה שהיה קודם , כאשר הרגש הטבעי שלו כלפי הנושא שלמד –

כל מה שמחלחל אל . תרישינוי בגוף הא יוצר, עד שאנו נזכרים בו באופן טבעי, כל מה שאנו הופכים לשלנו

על הגוף האסטרלי הגיעה עד לגוף ' אני'מראה שפעולת ה, יימחה-תוך חיינו הפנימיים כך שייזכר באופן בל

 .האתרי

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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השינה אמורה . לא מתייחסים לקשר בין שינה ועייפות בדרך ריאליסטית, כלל-בדרך( 74' עמ)

, נאמר, אינו צריך להיות עייף כדי להירדם אדם; זוהי גישה פשטנית למדי, אך. להתקיים בעקבות עייפות

להיות עוד גורם של  מוכרחשבאדם שעמום מסוג זה , התשובה הברורה. מעניינת-בהרצאה שהוא מוצא לא

משוחדת מובילה אותנו להבחין בערות ובשינה בין -התבוננות בלתי. אינה בוודאי רצינית או מדעית, עייפות

כמו תנועת , יםמוכרח, יל של החייםקשרים שבמהלך הרג –שני קשרים ברורים של הנפש עם הגוף 

עולה בנפש , כדי להתמלא בפרק זמן מסוים ברשמי העולם החיצוני. להתחלף בסדרה ריתמית, מטוטלת

ההתחלפות הבאה . שבו הנפש נכנעת לתהליכי טבעה הגופני, השתוקקות לעבור ממצב זה למצב אחר

במהלך . ולם החיצוני והמצב שבו הוא מתמסר לגופו שלוהמצב שבו האדם מתמסר לרשמי הע: מתקיימת

. מודע-מודע וזה לחילופין מתרחש כולו בלא-ההשתוקקות למצב השני נוצרת באופן לא, המצב הראשון

עלינו דווקא לומר שאנו חשים , לאמיתו של דבר. הכמיהה להתמסר לטבע הגופני היא זו שמתגלה כעייפות

ההרגל מאפשר לעתים , עתה. ולא שאנו רוצים לישון כי אנו חשים עייפים ,עייפים משום שאנו רוצים לישון

כאשר אדם , לכן. קרובות לנפש האנושית להעלות מצבים שבחיים הרגילים היו בהכרח מתרחשים בזמן

, אז. אין זה קשה להקיש את הכמיהה להתמסר לגוף, אוטם את עצמו בכוונה תחילה מפני רשמים מסוימים

 .אין לו שום סיבה לעשות זאת, גם אם מעצם מצבו הטבעי של האדם, ןהנפש הולכת לישו

כשריו האינדיבידואליים של אדם היו  ילולהבין שלא כהלכה את הטענה שאהיה קל ( 517' עמ)

, אפשר לענות, בוודאי. הרי שהם היו צריכים להתגלות בתחילת השושלת ולא בסופה, תלויים רק בתורשה

כדי . אלא שההתנגדות אינה תקפה. הם זקוקים לזמן כדי להתפתח – ע בהתחלהכשרים אינם יכולים להופיה

ש מדבר מוקדם יותר קיים שם בדור הקודם עלינו להראות שהוא היה , להוכיח שדבר מאוחר יותר מור 

אילו היה מוצג שמשהו היה קיים בתחילתו של אילן היוחסין והוא הופיע . ר המאוחר יותרוקיים שוב בדו

כמובן אין זה כך כאשר מופיע בסוף מה שלא היה קיים , אבל, היה זה הגיוני לדבר על תורשה ,שוב בהמשך

 .רק כדי להראות את הטעות בוצעהרעיון  היפוך. לפני כן

, והאדם עצמו, תואר כיצד העולם שהאדם משתייך אליושל ספר זה  6 -ו 4בפרקים ( 597' עמ)

נרמז גם על . 'וולקן-ונוס ו, יופיטר, אדמה, ירח, שמש, סטורן'מתפתחים דרך המצבים העוקבים המכונים 

, יופיטר ומרס, סטורן –לגופים השמימיים הקיימים מלבד האדמה הדרך שבה האבולוציה האנושית קשורה 

החלק הפיסי שלהם נתון לתפיסה , ובשלב האבולוציוני הנוכחי שלהם, גם הם מתפתחים, כמובן. למשל

 .וכן הלאה' מרס', 'יופיטר', 'סטורן'-מוכרות לאסטרונומיה הפיסית כידי החושים שלנו בצורות ה-על

הוא התהווה משום . קדום-סטורן הנוכחי מהווה סוג של התגשמות מחדש של סטורן, לאור מדע הרוח

הן היו חדורות . ישויות שלא היו מסוגלות לעזוב עם השמש, לפני שהשמש נפרדה מהאדמה, שהיו שם

היו צריכות , מעל לכול, ותשהן לא יכלו לחיות היכן שתכונות שמשי, רןכך במאפיינים של סטו-כל

גם יופיטר הנוכחי הופיע מפני שהיו שם ישויות בעלות מאפיינים כאלה שהאבולוציה , כך. להתפתח
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מהווה גוף שמימי המאוכלס , לעומת זאת, מרס. הקוסמית כמכלול תפתח על יופיטר העתידי ולא לפני כן

דבר מהתקדמות  להפיקלא היו יכולות קדום הייתה כזו שהן -אבולוציה שלהן על ירחידי ישויות שה-על

מרקורי הנוכחי . קדום במישור גבוה יותר-מרס מהווה התגשמות מחדש של ירח. נוספת כלשהי על האדמה

בכך שהן פיתחו תכונות ארציות  ישויות המקדימות את האבולוציה הארציתעבור המהווה מקום משכן 

ונוס הנוכחי מהווה צפייה , באופן דומה. בצורה עילאית יותר מזו האפשרית על האדמה עצמהמסוימות 

 .נבואית במצב ונוס העתידי

אלו הן הסיבות לכך ששלבי העבר והשלבים העתידיים של אבולוציית העולם מכונים בשמות הגופים 

טואלי והמדעי המופעל סוג השיפוט האינטלקל. בקוסמוס, כביכול, נציגיהם הנוכחיים –השמימיים 

גופים השמימיים של העם הקשר הנרמז , אלהלשמות לא תהיה בעיה להתנגד , בהתבוננות בטבע החיצוני

הנתפסים באופן  –שמש וכן הלאה , טורןס –הפיסיים הנוכחיים לשלבים האבולוציוניים הקוסמיים 

תמונה ברורה  –בעין הנפש אפשר לראות את מערכת השמש  כפי שעם חשיבה מתמטית, עם זאת. חושי-על

אפשר למלא את התמונה המתמטית , חושית-עם הכרה על –ומובנת של התרחשויות קוסמיות במרחב ובזמן 

הנפשה זו של התמונה הקוסמית , למעשה. מוכחת תקפותו של הקשר הנרמז, אז. בחיים הפנימיים של הנפש

המדע נכון לחפש , אמת. ות קפדניותטבעי-נמצאת בקו הישר של התפתחותן של חשיבה וחקירה מדעיות

מדעי , מעצם המעשה הזה, עם זאת. אחר הקשר בין מערכת השמש והאדמה רק במושגים מתמטיים ומכניים

שישלימו וירחיבו את ההיבט אל מושגים , גם בתחומם שלהם, הם יתקדמו. הטבע העתידיים יתקדמו הלאה

 ,לאבעצם ; זמנה הגיע –הרחבה זו , דעיים נוכחייםגם לאורם של מושגים מ. ירוח-יהמכני עם ההיבט הנפש

ביכולתנו רק להצביע על  כאן. ספר נוסף אם כי הדבר מצריך כתיבת, אפשר להראות זאת. זמנה עבר

 .הבנות חדשות-גם אם נסתכן באי, העובדה

הסיבה להן טמונה . ההתאמות בין מדע הרוח ומדעי הטבע קיימות רק לכאורה-אי, לעתים קרובות

, חושית-ידי הכרה על-לפתח אידיאות שלמעשה מועלות לא רק עלמייגות הנמשכת של מדעי הטבע בהסת

תודעה , בממצאי המדע המודרני. הדבק במידע חיצוני הנתון לתפיסה חושיתידי סוג הידיעה -אלא גם על

שיטות  באמצעותגילוי , שוב –פתוחה יכולה לקלוט בכל מקום סימן לשדות החדשים של התבוננות וגילוי 

עובדות אלה יראו שהמחקר שלנו בטבע . גילוי עובדות הנתונות לתפיסה חושית –טבעיות טהורות -מדעיות

המתגלות להכרה , בה במידה שלהתרחשויות הקוסמיות. החיצוני תואם במלואו למה שידוע לראייה הרוחית

 .מוכחת תקפותן, יש מקביל כלשהו בטבע הנתון לתפיסה חושית, חושית-על

 

  



 

221 

 רשימת ספרים בהוצאת בדולח

 

 :רשימת הספרים בהוצאת בדולח מופיעה באתר

 

https://bdolah-books.wixsite.com/bdolah-books 

 

 


