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. מגלים שסע עמוק אצל רוחות רבות, של ימים אלהכאשר חוקרים בקפדנות את החיים המנטליים 

אלא , ולםלא רק השקפה אחת על הע, אפילו בתקופת הנעורים המוקדמת ביותר, אדם מקבלים-בני, כיום

עולים ספקות ביחס , כבר מן ההתחלה, כתוצאה מכך. האחת מלימודי הדת והשנייה ממדעי הטבע: שתיים

 .לנכונותן של מסורות דתיות

נוסף על אלה , דת חדשה להביא ףשוא (האנתרופוסופיה)שמדע הרוח  אדם עשויים לחשוב-בני

 .היא איננה כת חדשה, האנתרופוסופיה איננה דת חדשה. אין זה המקרה, אך; הקיימות

, את משמעותו של מסמך דתי זה, בעזרת מדע הרוח, להראות משימתנו תהיה ,בהרצאות אלה

. נוכל להצביע על הקשר של מדע הרוח למסמכים דתיים באופן כללי, ובעשותנו זאת פי יוחנן-האוונגליון על

למדע הרוח האנתרופוסופי אדם אשר התוודע . מדע הרוח מאפשר לנו להבין את הדתות השונות בעולם

כעובדה בעלת משמעות גדולה ביותר עבור חיי הרוח בכללותם של , מתייחס לכריסטיאניות כפי שהיא

אפשרי לחיים המנטליים והרוחיים של ימים אלה להבין את עומקיה של -נעשה בלתי. האנושות

אם נשתמש במה שהוא . הבנה זו יכולה להירכש רק באמצעות מדע הרוח האנתרופוסופי. הכריסטיאניות

 .נוכל להעמיק בחכמה הכלולה במסמכים הדתיים, יכול לספק

אנו יכולים לחקור את המסמכים הכריסטיאניים . ביכולתנו להשוות את מדע הרוח לפילולוגיה

המרצה הטוב ביותר . וביל אותנו אל תוך הרוח של מסמכים אלהמדע הרוח מ, אבל; פילולוגיהצעות באמ

 .יודע רק את השפה היווניתלא אחד ה, אחד היודע גיאומטריהשל אוקלידס הוא של הגיאומטריה 

הוא אמור להיות ; האדם של הזמנים המודרניים-מדע הרוח אינו אמור להיות דת חדשה עבור בני

מפגש -שיא ונקודתהכריסטיאניות היא . ת יימסרו להםהאמצעי שעמו התכנים האמיתיים של הכריסטיאניו

שהינה הדת עבור , הדתות האחרות אינן עושות דבר מלבד להצביע על הכריסטיאניות כל. של כל הדתות

הוא שופע עד ; לעדשופע  בההמעיין הנובע של האמת העולה  .לא תבוא שום דת אחרתואחריה העתיד כולו 

מדע . כדי כך שעם התקדמות האבולוציה של האנושות הוא יגלה את כל ההיבטים החדשים של הווייתה

 .האדם מכיוונים חדשים ושונים-אמור להציג את הכריסטיאניות לבני אנתרופוסופיההרוח 

 :מבט שונות-אפשר להתייחס למסמכים הדתיים השונים מארבע נקודות, עתה

אדם רבים אינם -בני, ברם. הנאחז במילים אשר נמסרות לו, המבט של המאמין הפשוט-נקודת .1

 :לאנית שלהם ואז הם עוברים החשיבה המודרוהמבט -יכולים ליישב בין נקודת

 חזרה
לתוכן 
 עניינים
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, האדם הנאורים-בני'המבט של -זוהי נקודת. שמתכחש אחד, הספקן, המבט של המבקר-נקודת .5

רבים מהם ממשיכים לחפש והם מגלים , אך. אל מעל לאמיתות הדתיות' התעלו'אשר ', הפיקחים

 :שבכל זאת יש הרבה מאוד הכלול במסמכים דתיים אלה ואז הם מפלסים את דרכם אל

אלה מפרשים את המסמכים הדתיים בדרכם שלהם ומגלים . הסימבוליסטיקניםהמבט של -נקודת .3

הוגים חופשיים רבים לשעבר , בגרמניה. בהתאם לידיעה או החדות שלהם, בהם הרבה או מעט

 : באמצעות מדע הרוח אפשר להגיע אל, לבסוף. מבט זו-נקודת לאהגיעו 

אנו מוצאים . מסמכים הדתיים שוב באופן מילוליהמבט שבה האדם לומד להתייחס ל-נקודת .4

 . פי יוחנן-האוונגליון עלדוגמאות יוצאות דופן רבות לכך במחקר על 

, פי מתי-האוונגליונים על. ם מיוחד למדי בין ארבעת האוונגליוניםתופס מקו פי יוחנן-האוונגליון על

, נתפס כסוג של האדרה פי יוחנן-יון עלהאוונגלאך , מוסרים לנו תמונה היסטורית על ישוע, מרקוס ולוקס

אך סתירות , מגלים סתירות רבות, כאשר משווים אותו לטענות המועלות באוונגליונים האחרים. פיוט נפלא

 .לא הבחינו בהן, פי יוחנן-האוונגליון עלכך שלא ניתן להניח שהמגנים הקדומים של -אלה ברורות כל

הסיבה לגישה זו . כאוונגליון הכי פחות אמין פי יוחנן-לאוונגליון עמתייחסים ל, בתקופה הנוכחית

האנושות , עשרה-במהלך המאה התשע. האדם בתקופתנו-טמונה בדפוס החשיבה המטריאליסטי של בני

. הוא גם שופט, כאשר אדם מרגיש, כי. מטריאליסטית ברגש וכתוצאה מכך גם בחשיבה נעשתה

אפילו אלה ; ווגט-מולזקוט ו, בספרים של בוכנר העולם המופיעה-המטריאליזם אינו מוגבל להשקפת

. עושים זאת בדרך מטריאליסטית לגמרי, מבט רוחית מסוימת-המפרשים את המסמכים הדתיים מנקודת

 Augsburger -בהויכוח התקיים . הויכוח בין קרל ווגט ופרופסור וגנר ממינכןתוך כדוגמה לכך אצטט מ

Zeitung הוא עשה זאת , ברם; וגנר דיבר על קיומה של הנפש. רל ווגטוהסתיים בניצחונו המוחלט של ק

נוח להם יותר עם , מטריאליסטיים תוהיות שלתיאולוגים יש רגשו. לחלוטיןבדרך מטריאליסטית 

. המתורגמים באופן חופשי משום שהם מקבלים יותר בקלות הסבר מטריאליסטיהאוונגליונים המתומצתים 

הרבה יותר מתקבל על דעתם ; האדם-העולה בהרבה מעל לכל בניהחשיבה המטריאליסטית דוחה ישות 

לא קביל  פי יוחנן-האוונגליון עלעל סמך . 'האדם הצנוע מנצרת, 'ות בישוע רק ישות אנושית אצילהלרא

. ישוע מהווה דבר שונה למדי-הכריסטוס בגוף-נפש. לראות בישוע רק את מה שחי גם בכל אדם אחר

חובקת את האדמה האלא כישות , יג לנו את הכריסטוס לא רק כאדם דגול מאודמצ פי יוחנן-האוונגליון על

 .כולה

עשר -ארבעה, בהתאם לרוח ולא רק בהסתמך על המילים פי יוחנן-האוונגליון עלאם נתרגם את 

 –: הפסוקים הראשונים מתקבלים בערך כדלקמן
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 .האלוהדבר היה , האלוהדבר היה אצל , בראשית היה הדבר .1

 .האלאשית אצל הוא היה בר .5

 .הכול נעשה על ידו ובלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה .3

 .האדם-בנישל אור והחיים היו ה ,בו היו חיים .4

 .אך החשיכה לא הבינה אותו, והאור האיר בחשיכה .2

 .ושמו יוחנן האלהיה אדם אשר נשלח מאת  .6

 .האדם יאמינו-פיו כל בני-שעל להעיד על האור, לעדותבא הוא  .7

 .הוא בא להעיד על האור, הוא לא היה האור .8

 .עמד לבוא אל העולם, האדם-המאיר לכל בני, כי האור האמיתי .1

 .אבל העולם לא הכירו, בעולם היה ועל ידו נהיה העולם .10

הישויות האנושיות , אבל'; אני'-אדם נושאי-וגם אל בני, הוא בא אל ישויות אנוש ספורות .11

 .ותולא קיבלו א', אני'-האדם נושאי-בני, האינדיבידואליות

 .אלהכוח לגלות שהם היו בנים של ה להם נתן את, אבל אלה אשר קיבלו אותו .15

אלא , שר ואף לא מרצון אדםאף לא מרצון הב, לא מדם, אלה אשר האמינו בשמו נולדו .13

 .מהאל

אשר  ,התורה של הבן, ואנחנו שמענו את תורתו, והדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו .14

.מלא חסד ואמת, של האב ,אחת-פעם-נולד
1
 

נתפסת ' בראשית'המילה . ידי האדם המודרני באופן מופשט-על נתפסותאפילו המילים הראשונות 

עלינו להיזכר במה שלימדו על , כדי לתפוס את משמעותה האמיתית של מילה זו אך, כהתחלה מופשטת

 .הספר הכריסטיאני הסודי של דיוניסוס האראופג-נקודה זו בבית

ישנן , מעליהן. אדם יוצרים סדרה של ישויות הזקוקות לגוף פיסי-ניחיים וב-בעלי, צמחים, מינרלים

, קיריוטטס, דינאמיס, אקזוסיאי, ארכאי, ארכאנגלוי, כלומר אנגלוי, ישויות שאינן זקוקות לגוף פיסי

 .עילאיות יותר שהינן ,כרובים ושרפים, כתרים

, ציה של העולם שלנואלה שכבר בתחילת האבולו הם. הארכאי הם הישויות הממשיות שלנו, כך

אם לאור הדברים האלה (. תקופת וולקן)נמצאו בשלב שהאנושות תשיג רק לקראת סוף האבולוציה שלה 

                                                      
1

 .הרוח-היא אדם( Sophia)החכמה ; החיים-הוא רוח( charis)החסד ; הרוח-עצמיותהיא ( aletheia)אמת ה, פי יוחנן-אוונגליון עלב 
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נוכל לתאר את מצב העניינים באופן תמונתי בעזרת , "בראשית היה הדבר", נחקור את הפסוק הראשון

כאשר . היא חיה בתוכנו. מחשבהמילה זו חיה בתוכנו כ, (דבר) לפני שאנו מבטאים מילה. ההשוואה הבאה

אם נדמיין לעצמנו את הרטטים האלה . מופקים רטטים; האוויר מסביבנו נכנס לתנועה, המילה מבוטאת

נוכל ; נוכל לראות את המילים נופלות על הקרקע כצורות ודמויות, מתגבשים ומתקשחים באיזושהי דרך

 בעתיד הוא יהיה הרבה יותרהרי ש, ירתי כיוםאם הדבר כבר יצ. לקלוט את הכוח היוצר של הדבר בעינינו

 .יצירתי

יש ברשותו איברים נוספים אשר כבר ; בעתידלאדם יש כבר איברים אשר יגיעו למלוא משמעותם 

כי אלה , הלב והגרון –לראשונים , לאחרונים משתייכים איברי הרבייה. נמצאים בתהליך של התנוונות

שיש לו סיבים על פי אף , רצוני-הלב מהווה שריר לא ,יתבעת הנוכח .נמצאים רק בראשית התפתחותם

סיבים רוחביים אלה מהווים ציון לכך שהלב נמצא בתהליך מעבר . רוחביים כמו לכל השרירים הרצוניים

ככל שזה , הגרון נועד להיות איבר הרבייה האנושי בעתיד הרחוק. רצוני לאיבר רצוני-איבר לאהיותו מ

יכול כבר להעביר את מחשבותיו לכדי רטטים , באמצעות הדיבור, פי שהאדםכ. עשוי להישמע מוזר כיום

 (.הדבר)לברוא את דמותו שלו באמצעות המילה  הוא יהיה מסוגל, כך בעתיד, באוויר

ולם שלנו ולכן אפשר להתייחס לארכאי היה את הכוח היוצר הזה כבר בתחילת האבולוציה של הע

, למינרלים הייתהמילה אלוהית נאמרה והיא , ת אבולוציית האדמהבתחיל. כישויות אלוהיות, בצדק, אליהם

 .אדם-חיים ולבני-לבעלי, לצמחים
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 ,לשבעה חלקים –מבט אחת -מנקודת –מחולק , כפי שהוא ניצב לפנינו ,האדם, פי מדע הרוח-על

לאדם יש גוף פיסי זה . ל הישות האנושיתווה רק חלק אחד שמה, חושינוהנתון לתפיסת , שמהם הגוף הפיסי

הכוחות אשר פועלים בגופנו הפיסי הם אותם כוחות אשר ; במשותף עם ממלכת המינרלים כולה שמסביבנו

 .כולו, פועלים בטבע המכונה דומם

ההבדל בין . ממש כפי שספוג יכול להיות ספוג במים, גוף פיסי זה חדור בכוחות עילאיים יותר, ברם

כימיים -מקיימים חוקים פיסיים, ים וחיים הוא שבגופים דוממים החומרים שמהם הם מורכביםגופים דוממ

החומרים השונים משתלבים זה בזה באופן מורכב מאוד ורק תחת השפעתו של , בגופים חיים, אך; בלבד

יש לחומרים הפיסיים . טבעית ונכפית עליהם-תם שעבורם היא לאהגוף האתרי שהם יכולים לשמור על צור

הרס הגוף החי והגוף האתרי נלחם ללא הרף זה מסמל את ; פי טבעם שלהם-נטייה תמידית להתקבץ יחד על

 .נגד הרס זה

החומרים של הגוף הפיסי מתקבצים יחד באופן שהינו טבעי , הגוף הפיסין כאשר הגוף האתרי נסוג מ

 .הילחם בהרס הגוף הפיסיהגוף האתרי ממשיך ל, לכן. עבורם והגוף הופך לגוויה ומתפרק לחלקיקים

אשר , מוח אתרי וכן הלאה, לאדם יש לב אתרי. איבר אתרי מקביללכל איבר של הגוף הפיסי יש 

, את הגוף האתרי בצורה חומריתלעצמם אדם מתפתים לדמיין -בני, באופן טבעי. תומך באיבר הפיסי התואם

רואה בגוף הרואה הרוחי . ים של כוחותאך במציאות הגוף האתרי מורכב מזרמים ספור, איכשהו כמו ענן דק

ישנו זרם העולה מכף הרגל שמאלית , למשל,כך. של האדם זרמים מסוימים שהינם חשובים ביותרהאתרי 

; למטה בתוך המוח( מ"ס 1.57)' כחצי אינץ, אל נקודה הנמצאת בין העיניים, (ראה תרשים)אל המצח 

 ומשם דרך הלב אל כף; א עובר אל כף היד בצד השניהו, משם; הוא חוזר אל כף הרגל השנייה, לאחר מכן

 .הוא יוצר מחומש של זרם של כוח, זובדרך . המוצא-ומשם חזרה אל נקודת, היד השנייה

לזרם זה של כוח שהאדם חב במיוחד את עמידתו . ישנם רבים; זרם זה אינו הזרם היחיד בגוף האתרי

ביחס . ידי גפיהם הקדמיות-הם כבולים לאדמה על, חיים-איננו מוצאים בבעלי, את הזרם הזה. הזקופה

אנו יכולים לומר שבחלקו העליון מהווה תמונה מדויקת של הגוף , לצורה ולגודל של הגוף האתרי האנושי

 . הם אינם תואמים לגוף הפיסי; החלקים הנמוכים שונים. הפיסי
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הגוף . ור רב על הטבע האנושיסוד אשר שופך א, סוד גדול טמון בקשר בין הגוף האתרי והגוף הפיסי

זה מסביר את העובדה שבטבעו של גבר יש הרבה מן . זכרי –זה של אישה , האתרי של גבר הינו נקבי

, כך. הגוף האתרי גדול יותר מן הגוף הפיסי, החיים-אצל בעלי. הנקבי ובטבע הנשי יש הרבה מן הגברי

 .לט מעל לראשו כמו כובעהרואה הרוחי רואה שגופו האתרי בו, במקרה של סוס, למשל

כלומר  ,העצבים וכן הלאה שלו, השרירים, קרוב אליו הרבה יותר מאשר הדםבאדם יש משהו ה

זה מכונה הגוף , במדע הרוח. הפנימית ישותוהוא מכנה  אשרכל  –הנאה וכאב , רגשות של שמחה וצער

 .החיים-האסטרלי והאדם מחזיק בו במשותף רק עם בעלי

עולם הצבע והאור אינו , עבורו; מושלם-ר מכיר את העולם שמסביבו באופן לאאדם אשר נולד עיוו

הוא קיים באותה ממשות שהוא מקיף וממלא את ; האדם נמצא באותה עמדה ביחס לעולם האסטרלי. קיים

העולם האסטרלי , כאשר חושיו האסטרליים של האדם נפקחים. אבל הוא אינו קולט אותו, העולם הפיסי

גדולות הרבה  אנושיתהישות הבהתפתחותה של זה המשמעות והחשיבות של רגע , ברם. רוגלוי עבו נעשה

כל אדם . ניתוח ידי-עליותר מאשר המקרה שבו אדם אשר נולד עיוור רוכש מחדש את כושר הראייה שלו 

 .כי גופו האסטרלי מועבר אליו בכל לילה ולילה, מושלם-אם כי באופן לא, מכיר את העולם האסטרלי הזה

המבט של מדע -כי מנקודת, אנו נחים בעולם האסטרלי כדי לשקם את ההרמוניה של הגוף האסטרלי

הגוף הפיסי והגוף האסטרלי  את הקשר בין. הפיסי ובגוף האסטרליעייפות היא רק דיסהרמוניה בגוף , הרוח

ס מים כך אם ניקח ספוג ונחתוך אותו לאלפי חתיכות קטנות ונשים אותן בכו. אפשר לתאר באופן הבא

אם נסחט את . רות של האדם הממוצעדבר זה מייצג את מצב הע, קטנטנותשהמים ייספגו באותן חתיכות 

הגופים האסטרליים , באותה דרך. הם ייאספו כנוזל אחד משותף, הספוגים הקטנטנים ונאסוף את המים בכלי

נכנסים , בספוגים הקטנטנים כמו טיפות המים אשר נספגו, שבמהלך היום היו אינדיבידואליים, האנושיים

מעצם העובדה  אנו מזהים זאת בכל בוקר. אל תוך המהות האסטרלית המשותפת והם מחוזקים על ידה
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, אך; עם אחריםבמהלך הלילה גופו מתערבב , לרואה רוחי היהכל עוד אדם לא . שהעייפות שלנו נעלמת

 .אצל רואה רוחי המצב שונה

, אך לעולם הצמחים כולו יש גוף אסטרלי אחד משותף, להםאין גוף אסטרלי משצמחים השונים ל

ער שייך לגוף ממש כפי שהשי –האדמה היא ישות חיה והצמחים מהווים חלק ממנה . כלומר זה של האדמה

 .האנושי

מילה זו ; אדם יכול לומר רק ביחס לעצמו' אני'את המילה . 'אני'העיקרון הרביעי של האדם הוא ה

אז האל בא , זה מהדהד בתוך ישות' אני'כאשר  .ננו מבחוץ תוך התייחסות לעצמנואינה יכולה להגיע לאוז

, למשל. הצמחים והמינרלים נמצאים בעמדה שונה, החיים-עולמות בעלי', אני'ביחס ל. לידי ביטוי בתוכה

ייתה אילו האצבע ה. 'אני'לעצמה כפי שאצבע ידנו אינה יכולה לומר ' אני'לעצמו חיים אינו יכול לומר -בעל

, באותה דרך; של הישות האנושית' אני'היא הייתה צריכה להצביע על ה, שלה' אני'רוצה לתת שם ל

לכל הפילים , לכל האריות .המשתייך לישות החיה בעולם האסטרלי' אני'החיים היה צריך להצביע על -בעל

 .ל וכן הלאהפיקבוצתי -'אני, 'האריקבוצתי -'אני'יש , כך; קבוצתי משותף-'אני'וכן הלאה יש 

משותף במרכזה של ' אני'היה עליהם להצביע על , שלהם' אני'אילו הצמחים היו רוצים להצביע על ה

והרואה הרוחי  הדבר שונה, בצמחים. הוא חש כאב, פצעחיים נ-כאשר בעל. הנמוךבעולם הרוח , האדמה

שפרה חווה כאשר העגל קטיפת פרח או חיתוך תירס מעניקים לאדמה את אותה תחושה נעימה יכול לומר ש

זה כאילו שאדם היה חותך חתיכת בשר , האדמה מהשורשן כאשר צמח נתלש מ, אבל. שלה יונק ממנה חלב

 .הדבר נחווה בעולם האסטרלי ככאב. חיים-של בעל

לא היינו מוצאים אותו בישות היוצרת מרכז בעולם , של המינרלים' אני'אילו היינו מחפשים אחר ה

של  וככוחהעליון הפרוש בכל מקום של המינרלים אפשר למצוא בעולם הרוחי ' אני'כי את ה, הרוח

 .הקוסמוס כולו

 –העולם האסטרלי  –החיים נמצאים -ים של בעלי-'אני'העולם שבו ה, הכריסטיאניתהנסתר  בתורת

עולמו  – הנמוךעולם הרוח  –ים של הצמחים -'אני'והעולם הכולל את ה, הקודש-העולם של רוחמכונה 

 באותה תורת. או הלוגוס דובר אליו הדבר, כאשר הרואה הרוחי מתחיל לקלוט רשמים בעולם זה. הבן של

 .עולמו של רוח האבמכונה  –עולם הרוח העליון  –ים של המינרלים -'אני'עולם ה, נסתר

הם מהווים ; התוודענו לארבעת העקרונות של טבעו, עתה. מצוי בתהליך של התפתחות מתמדתהאדם 

 –קדוש , אידיאליסט, אדם מתורבת, יפרא אדם. הנמוכה ספרו כרביעייה-שפיתגורס ציין בביתאת מה 

האדם המתורבת אינו עוקב ; לתשוקותיו הפראי משועבדהאדם , אבל. לכולם יש את ארבעת החלקים האלה

יטה שלהאידיאליסט עושה זאת עוד פחות והקדוש שולט בהן ; עוד ללא הבחנה אחר כל תשוקותיו ותאוותיו

 .מלאה
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, חלק זה הולך וגדל, במהלך האבולוציה האנושית. פועל על הגוף האסטרלי ומפריד חלק ממנו' אני'ה

כמעט הגוף האסטרלי כולו , בפרניצסקוס מאסיזי. נעשה קטן יותר ויותר, בעוד שהחלק אשר עבר בתורשה

: ון החמישי של הטבע האנושייוצר את העיקר, אותו חלק אשר עבר שינוי. ועבר שינוי' אני'ידי ה-עובד על

 .הרוח-עצמיות

החלק של הגוף האתרי אשר עבר . החיים-יכול לרכוש שליטה גם על הגוף האתרי או גוף' אני'ה, אך

השפעת הדת . מנות והדתשפעות הארי עובר שינוי תחת ההגוף האת. החיים-רוחמכונה ', אני'ידי ה-שינוי על

וחזרה זו היא הכוח המאגי אשר מבצע טרנספורמציה בגוף , יום חזקה במיוחד מפני שחוזרים עליה יום אחר

וכאן מדיטציה , העבודה המודעת בחניכה אזוטרית פועלת בצורה חזקה ביותר על הגוף האתרי, אבל. האתרי

 .והתרכזות הן האמצעים שבהם אנו משתמשים

וות למחוגי את המהירות היחסית בביצוע טרנספורמציה בגוף האתרי ובגוף האסטרלי אפשר להש

, בהתאם למצב גופו האתרי, מעטבאם אדם מצליח לשנות את המזג שלו גם אם רק . השעות והדקות בשעון

 .יש לזה ערך רב יותר מאשר רכישתן של תורות פיקחיות רבות

האמצעים לכך ניתנים רק . מצריך את הכוח הגדול ביותר, לשנות באופן מודע את הגוף הפיסי

. אנו יכולים רק לציין שוויסות הנשימה יוצר את תחילתה של טרנספורמציה זו, כאן. ספר אוקולטי-בבית

הכוח הנחוץ . אטמאאו  הרוח-אדםמכונה ', אני'ידי ה-גוף פיסי אשר עבר טרנספורמציה באופן מודע על

הכוח הנחוץ לביצוע ; הקודש-לביצוע טרנספורמציה של הגוף האסטרלי זורם אלינו מעולמה של רוח

הכוח הנחוץ לביצוע טרנספורמציה ; ה של הגוף האתרי זורם אלינו מעולמו של הבן או הדברטרנספורמצי

 .האב או האל האב-של הגוף הפיסי זורם אלינו מעולמו של רוח
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כך שנוכל להבין את המסמך הזה בצורה נכונה -עמוקות כל פי יוחנן-אוונגליון עלהאידיאות הכלולות ב

 .הלכת שלנו-ל חלקיו רק לאחר שנניח את היסוד הנכון לכך דרך הידיעה על האבולוציה של כוכבבכ

המילים . ך"והמילים הראשונות בתנ פי יוחנן-האוונגליון עלבין תחילתו של  יוצאת דופןקיימת התאמה 

ית ב  : הן בראשיתהראשונות בספר  ֵראשִׁ המילים  פי יוחנן-אוונגליון עלוב; ץר  ָאת ה  אֵ ם וְּ יִׁ מ  ש  ת ה  ים אֵ הִׁ ֹלא א  ר  בְּ

ית: הראשונות הן ֵראשִׁ ב ר בְּ ד  י ה ה  . כולו פי יוחנן-אוונגליון עלמילות פתיחה אלה נותנות את הטון היסודי ל. ה 

 ה בפעולה אותםהתפתחות האדמה יכולה להיות מובנת בצורה נכונה רק כאשר נוכחים לדעת שנמצאים ב

לאור מדע , ים מהווההלכת הגלוי לחוש-כוכב. ת האנושית האינדיבידואליתחוקים כמו באבולוציה של הישו

. כמו האדםונשנות -ישות רוחית זו עוברת דרך התגשמויות חוזרות. גוף הרוח השוכנת בורק את , הרוח

איננו מתכוונים לומר , בזה. מזהה שלוש התגשמויות לפני שהאדמה הגיעה אל מצבה הנוכחיהמחקר הרוחי 

אך אפילו הרואה הרוחי המתקדם ביותר יכול לדעת רק , רה לפני כן דרך התגשמויות נוספותשהיא לא עב

יוצרות שבע , יחד עם הנוכחית, התגשמויות אלה. שלוש התגשמויות קודמות ושלוש התגשמויות עתידיות

מד כאשר אדם עו. איזושהי אמונה תפלהמיישמים איננו , כאשר אנו משתמשים במספר שבע זה. התגשמויות

גם הוא רואה רחוק ; הדבר עם הרואה הרוחיכך . הוא רואה רחוק במידה שווה בכל הכיוונים, בשטח פתוח

, סטורן: מכונות, שבע התגשמויות אלה של האדמה, במדע הרוח. בזמן במידה שווה הן לפנים והן לאחור

 .שותשמות אלה מסמלים רק מצבים של אותה י. וולקן-ונוס ו, יופיטר, אדמה, ירח, שמש

הלכת סטורן הנוכחי קשור לאדמה -כוכב. של האדמה שלנו בעבר הרחוק מאודסטורן היה מצב 

אין לחשוב שבהתגלמות , שוב. ילד, והאדמה הייתה פעם במצב סטורן, הנוכחית כמו ילד הקשור לאדם זקן

ע למצב האדמה תגי, בהתגלמות הבאה; הלכת יופיטר הנוכחי-על כוכב תתהלךהאנושות , הבאה של האדמה

 .הלכת יופיטר הנוכחי מתקיים כיום-שבו כוכב

ופה שבין שני מצבים התק. פראליה, קיים מצב שמימי או רוחי, בין שתי התגלמויות פלנטריות

זוהי תקופה של ; התקופה שבה האדם חי בין שתי התגשמויותן יותר מ, ה תקופה של מנוחהפלנטריים אינ

 .מצב זה נראה עמום, מבחינה חיצונית. פעילות והכנה רוחיות עבור החיים הבאים

היא לא הייתה בנויה כפי שהיא בנויה , הפראליה כדי לעבור למצב סטורןמצב כאשר האדמה יצאה מ

ויוצרים מהן גוף אחד , שמש וירח, אילו היינו לוקחים את כל המהויות והישויות הכלולות באדמה. כיום

. עברה מאותו מצב עמום למצב סטורןהיא מנו כאשר אז היינו מקבלים את מה שהאדמה מורכבת מ, יחיד

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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אך במצב שהתאים לזה של , האנושות הנוכחית הייתה כבר קיימת שם; הוא לא הופיע כגוף בלי ישויות

אנו יכולים לקבל מושג על המבנה . יצרנו את היסודות הראשונים של הגוף הפיסי, על סטורן. הלכת-כוכב

לא היו שום  על סטורן. הלכת-להבין את המצב החומרי של כוכב הפיסי של האדם באותו זמן אם ננסה

החומר היה במצב ; נוזלים או גזים, לא היו חומרים מוצקים. תנאים של גופניות כפי שאנו נתקלים בהם כיום

 .שהפיסיקאי המודרני לא היה מזהה כגופניכזה 

אנו ', אדמה'במילה . חוםאש או אוויר ו, מים, אדמה: מדע הרוח מכיר ארבעה מצבים של חומר

; הם כל מה שהינו נוזלי' מים'. 'אדמה'מים קפואים או קרח כלולים ב, לכן; מתכוונים לכל מה שהינו מוצק

. 'אוויר'ייכנסו תחת הכותרת אדי קיטור , לכן; הוא כל מה שהינו גזי' אוויר'. 'מים'גם ברזל מותך הוא , לכן

רטט מהיר ביותר של חלקיקיו הקטנים , א רק מצב של חומראש או חום הו, פי השקפת הפיסיקאי בימינו-על

, פי מדע הרוח-על. הרבה יותר מאשר אווירעדינה מהות , חום הוא גם מהות, עבור מדע הרוח, אך. ביותר

מהות החום יכולה להתעבות , כאשר מקררים את חלקיו; הוא סופג את מהות החום, כאשר מחממים גוף

היו קיימות פעם רק הללו כל המהויות . לאדמה – ואלה, כול להתעבות לכדי מיםי, ופיןלחל, וזה, לכדי אוויר

 .רק החום היה קיים, כאשר האדמה הייתה במצב סטורן. כחום

כן היו כבר אז סימנים -פי-על-אף, גם נוצרו מתוך מהות החום הראשונים של הגוף האנושי היסודות

, הישות הפנימית ביותר של האדם, אלא גם הרוח, יםלא רק נבט הגוף הפיסי היה קי. של איברים מסוימים

הרוח -אדם. שהה בחיק האלוהות אשר יצרה את האטמוספרה הרוחית של סטורןרוח זה -אדם. הרוח-אדם

 .רק בסוף תקופת וולקן שהוא יהיה עצמאי. יותר מאשר אחת מאצבעותינו כיום, לא היה ישות עצמאית

התעבו ממצב של חום למצב של  –ן הגופים האנושיים וכ –החומר , תקופת שמש, בתקופה העוקבת

, ירדהובצד הרוחי האלוהות , הגוף האתרי של האדם התווסף לגוף הפיסי הקיים, כתוצאה מכך. 'אוויר'

 .החיים-את רוח ויצרהשלב נוסף , כביכול

האדם . לשעווההחומר התעבה למצב נוזלי ואת המהות הדחוסה ביותר אפשר להשוות , ירחבתקופת 

'; אני'לאדם לא היה , באותה תקופה. הרוח-עצמיות –הגוף האסטרלי נוצר ובצד הרוחי ; המשיך להתפתח

 .אם כי הוא נראה שונה מהם, החיים בימינו-אפשר להשוותו לבעלי

האדמה הופיעה שוב בתקופת האבולוציה הנוכחית , לאחר תקופת המנוחה שבאה בעקבות תקופת ירח

מבחינה . ירח ואדמה הנוכחיים, הויות והישויות שהיו כלולים בשמששלה והיא כללה בתוכה את המ

כי גוף אסטרלי זה התעצב לכדי ', אני'כך שגופו האסטרלי היה יכול לקלוט -האדם זוכך כל, חומרית

 .להפרות את הגופים הנמוכים יותר', אני'כ, כך שהיא הייתה יכולה-הרוח התעבתה כל, מצד שני. 'אני'-נושא
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היפרדות זו הייתה נחוצה כדי לספק . האדמהן וסמי החשוב והראשון היה היפרדות שמש מהמאורע הק

אותן ישויות רוחיות שעד אז היו מאוחדות עם האנושות  –לישויות הרוחיות העילאיות שדה פעולה הולם 

ישויות עילאיות אלה הגשימו את מטרתה של האבולוציה . והיו מוכנות לעבור לפעילות עילאית יותר

והן היו אז בשלב האבולוציה שהאדם יגיע אליו בתקופת וולקן הרחוקה של , כבר בתקופת סטורן, אנושיתה

ישויות רוחיות עילאיות אחרות כבר רכשו בתקופת שמש של האדמה את המצב הנעלה , שוב. האדמה

ור השמש אלה הן הישויות אשר שולחות עתה את כוחותיהן אלינו עם א. שהאנושות תשיג רק בתקופת ונוס

, האדמה ובלקחן עמן את המהויות והכוחות העדינים ביותרן שני סוגים אלה של ישויות נפרדו מ. הפיסי

 .את השמש הנוכחית בראו

הייתה סכנה . האדמה והירח היה עדיין בתוכהן כאשר השמש נפרדה מ זו הייתה תקופה עצובה

אילו השמש הייתה . ות של התפתחותל אפשריגווע ועמו כשהחלק הרוחי שבו , שהאדם ישקע רק בצורה

שהוא לא כך -הדבר היה גורם לאדם להתפתח לכיוון הרוח במהירות רבה כל, נשארת מאוחדת עם האדמה

אילו כוחות הירח היו נשארים מאוחדים עם כוחות , לעומת זאת. היה מסוגל לפתח את עצמו מבחינה גופנית

האדם היו הופכים לפסלים וכפי שגיתה אמר -יבנ, החיים בכללותם היו מתקשחים רק בצורה, האדמה

 .היה נוצר" אדם גבישי", פאוסטביצירתו 

איזון שהיה נחוץ , האדמה נוצר איזון בין החיים והצורהן דרך היפרדות הכוחות של השמש והירח מ

רק בגלל שכוחות אלה יכלו לפעול על האדם מבחוץ שהוא היה יכול להמשיך . לאבולוציית האנושות

הכוחות שבאו מהירח מזגו את ; החייםהשמש בראו והפרו את ן הכוחות שבאו מ. בדרך הנכונה להתפתחו

אבל החיים ; אנו חבים לירח, את צורת הגוף הפיסי שיש ברשותנו כיום. קשיחות צורותהחיים האלה לתוך 

 .באים מהשמש, אשר משתקעים בתוך גוף זה

י זרמים אלה מהשמש והירח פעלו בדרך שמש שהתאחדו עם הירח ששנ-היה זה דרך אחת מישויות

אחת מהישויות האלה נפרדה מהאחרות ; נפרדו עם השמש, הישויות הניצבות בשלב של אלים. הנכונה

אל הצורה או , הו  ה  אשר מאוחדת עם הירח ידועה בשם יְּ רוח זו . את הירח הנוכחי למשכנה ועשתה
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. 'אני'כך שהם היו מסוגלים לקלוט את תמצית העיצב את שלושת הגופים של האדם , יהוה, אל זה. הירח-אל

א א תֹו, בצלמויהוה עיצב את הגוף האנושי  ר  ים ב  ֹלהִׁ ל ם א  .בְּצ 
2
 

הספר האוקולטי -בבית. הספר האוקולטיים בכל העידנים החזיקו בידיעה זו על האבולוציה-בתי

המורה . בדרך הבאה, יותרפחות או , תהתלמיד קיבל את התורה הזא, של דיוניסוס האראופג הכריסטיאני

לא שמחה  מביעות אינןהן ; הן אילמות. אתה רואה את האבנים. התבונן בממלכות הטבע השונות: אמר לו

החיים התעלו מעל -בעלי. מביעים לא הנאה ולא כאב אינםהם ; גם הם אילמים. התבונן בצמחים. ולא צער

מבחין היית , אחר התפתחותם, בחינה רוחיתעם מבט חד מ, היית עוקבאילו . אילמים אינםהם ; לשלב זה

. ידי הקוסמוס-אותו דבר מבוטא כקולות על, העבר הרחוקן חיים מ-ידי בעלי-שבקולות המבוטאים על בכך

כך תמצא יותר ויותר שהקול הופך לביטויים של כאב , ככל שתעלה בסולם ממלכות הטבע ותתקרב לאדם

את אשר נובע מרוחו ם ניתנה היכולת לבטא בקול רק לאד. אינדיבידואלי והנאה אינדיבידואלית

כאשר יהוה עיצב ( דבר)למילה  היההקול , אך; החיים צווח את אשר מתרחש בטבע-בעל. האינדיבידואלית

 היהכאשר הקול . הגופים האנושיים בצורה כזו שהישויות הרוחיות של השמש יכלו להשתקע בהםאת 

שמש -הגיון ומשמעות חדרו אל תוך הקול כאשר כוחות .הרוח נכנסה אל תוך הגוף האסטרלי, למילה

ההתחלה הרוחית הממשית של האדם הייתה . ידי יהוה-נבראו עלר שאהעילאיים נדחסו אל תוך הצורות 

 .כאשר המילה הראשונה הדהדה בתוכו

ית: לנקודה שהאוונגליסט יוחנן נוגע בה בפסוק הראשון באוונגליון שלוהגענו , עתה ֵראשִׁ י ה בְּ ר ה  ב  ד  . ה 

 הנסתר מכונה בתורת, ים אל האדמה-'אני'מי ששלח את ה, הרוח העילאית ביותר התאחדה עם השמש

ס האור זרם מלוגו. זרמו בהדרגה לתוך צורות, כחלקים של לוגוס השמש, ים-'אני'ה, אבל. הכריסטוס

. שונים מחבריהם נעשוקלטו אותו ר שאאלה , ברם. מעטים קלטו אותובאותם זמנים קדומים אך , השמש

נִׁים ֵלאֹלהִׁיםהם כונו ילדים של האל או  .ב 
3
גוף אסטרלי , גוף אתרי, גוף פיסי: ברשותם היו ארבעה עקרונות 

צריך להגיע אל כל היה האור , ברם. היה עדיין חלש ועמום, העיקרון הצעיר ביותר, אם כי הרביעי', אני'ו

אדם ספורים שכבר קלטו -היו בני, אבל. 8-14פסוקים הדבר מצוין ב. עתאותה נחוץ בהיה האדם והוא -בני

אלה שהיו עדים . והם לימדו את האחרים, את האור במידה רבה כך שהם ידעו עליו ויכלו להיות עדים לו

, ה יציע את האור לכולםאלה שהיו מסוגלים לציין שעמד לבוא מי שבפעם הראשונ, לאור מהתנסותם שלהם

.יוחנן נסתרה כונו בתורת
4
ים ֹלא : אנו קוראים, 18 בפסוק. לה המכונים יוחנןבר הוא אחד מאהמח  ֹלהִׁ א  ת ה  א 

יש ֵמעֹול ם ָאה אִׁ המאורע . התגלם בכריסטוס ישועכי רק הוא , איש לפני אלה המכונים יוחנן, כלומר. ר 

 .בגולגתא הוא המאורע הגדול ביותר באבולוציה של האדם והקוסמוס

                                                      
2

 .27פסוק ', פרק א, בראשית 
3

 .02פסוק ',פרק א, פי יוחנן-האוונגליון על 
4

 .7-1פסוקים , שם 
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, הכריסטיאני הנסתרבמדע . אנו מוכרחים לעסוק במילה חשובה במדע הרוח, חילת לימודנו היוםבת

אנו מתכוונים לתקופת ירח של ', ירח'במילה . קוסמוס האהבה –והאדמה  קוסמוס החכמהקדום מכונה -ירח

עם  .התפתח אז היה חדור בחכמה אשרקדום מכונה קוסמוס החכמה היא שכל -הסיבה לכך שירח. האדמה

כאשר האדמה יצאה . קוסמוס החכמה הוחלף בקוסמוס האהבה, תקופת אדמה לאחר תקופת ירח הופעת

, הגוף הפיסי –אשר פותחו בתקופות קודמות הופיעו מחדש יסודות הישות האנושית , מחשכת הפראליה

אנו , כןל; ם ההדדייםההחכמה הושתלה בגופים אלה ובקשרי, קדום-על ירח. הגוף האתרי והגוף האסטרלי

, אנו מוצאים את החכמה הגדולה ביותר במבנה הגוף הפיסי. הללוגופים ה שלושתמוצאים חכמה בהרכב 

, אם נתבונן במחשבה שקולה בגוף האנושי. פחות במבנה הגוף האתרי ועוד פחות במבנה הגוף האסטרלי

העליון של אם נחקור את החלק , למשל. בכל חלק וחלק, נגלה את החכמה הזאת בכל איבר ואיבר

אין מהנדס . בנויים להפליא עם מחשבה ביחס לתכליתםהנגלה בה רשת של תאים , הירך האנושית-עצם

את שני העמודים אשר נושאים את החלק העליון של הגוף האנושי תוך שימוש  ליצורבימינו המסוגל 

הגוף הפיסי , ככלל. יוות העילאיות פעלו עלהושתלה בגוף האנושי כל עוד הרוח חכמה. מינימלי בחומר וכוח

רק . אפשר לראות את החכמה הגדולה ביותרדווקא בו כי , שלא בצדק, ביותר של האדם הנמוךנתפס כחלק 

הגוף האסטרלי ולכן ן באמצעות חכמה זו שהגוף הפיסי יכול לעמוד מול ההתקפות הבאות עליו ללא הרף מ

, מוכנסים בותה וקפה וכן הלאה  כאשרסי ההנאות והתשוקות אשר שולטות בגוף הפי. אינו נשבר בטרם עת

הוא היה צריך להיבנות , לכן. התקפות של הגוף האסטרלי על הגוף הפיסי ובמיוחד על הלב כל אלה הן

הצורה , כמובן. כך כדי שהוא יוכל לעמוד בכל ההתקפות הללו לאורך עשרות שנים-בצורה חכמה כל

 .ספורמציות רבותההולמת של הלב הייתה יכולה להתגלות רק לאחר טרנ

החכמה לא , אך. בה לכך שהאינטלקט שלנו יכול לגלותו שםהסי בניית העולם וזוחכמה טמונה ביסוד 

תכלית . בה תמלא את האדמה בהדרגהגם האה, ובאותה דרך; היא נמזגה לאט ובהדרגה, צצה לפתע בעולם

אך , במידה מועטה ביותר האהבה רק החלה למלא את האדמה. האדמה שלנו היא להתמלא אהבה יתאבולוצי

הכול היה מלא , כפי שבסוף תקופת ירח, היא תלך ותתפשט ובסוף תקופת האדמה הכול יהיה מלא אהבה

 .חכמה

חזרה 
לתוכן 
 עניינים



 

08 

רק אלה שהיו , ראשית. כוח האהבה היה קיים בו רק בצורה מקורית, האדמהן כאשר הירח נפרד מ

ספירת , לאחר מכן; ים במשך זמן רבמצב זה של דברים התקי. אהבו זה את זה, דם-זה לזה קשרקשורים 

 .נחוצה עצמאות מסוימתהייתה , לשם תפיסת האהבה והפעלתה. הפעילות של האהבה התרחבה בהדרגה

כוחות שמש )מפריד אחד מחבר ואחד : שני כוחות היו תמיד פעילים, מתחילת האבולוציה האנושית

נטו ', אני'ה-יחד עם נושא, ושת גופיוכך ששל-האדם התפתח כל, תחת השפעתם של שני כוחות אלה(. וירח

איחוד סופי לא היה יכול להיווצר בלי הוספת כוח קוסמי , אך. הרוח-החיים ואדם-רוח, הרוח-אל עצמיות

לכת אחר אשר יצר קשר -בא מכוכב, אשר הפעיל השפעה חזקה במיוחד לאחר היפרדות הירח, כוח זה. חדש

כאשר זו החלה את , ר סוג של מעבר דרך גוף האדמהיצ, מרס, לכת זה-כוכב. יוצא דופן עם האדמה

מהלך האבולוציה השתנה , הופעתו על האדמה ועםברזל היה חסר באדמה , עד אז. האבולוציה שלה

הביא ברזל לאדמה ומאותו זמן התאפשר לאדם לפתח דם חם הכולל שהוא הלכת מרס -כוכב. אחת-בבת

, הופיעכאשר מרס . הנפש האמיצה, התחושתית-הנפש, גם האסטרלי קיבל עיקרון חדש, ידי מרס-על. ברזל

הגוף , הגוף האתרי, האדם בין הגוף הפיסי-עלינו להבדיל בבני, עתה. יסוד התוקפנות התפתח בנפש

; התחושתית על הגוף הפיסי-דם אדום וחם היה תוצאת פעילותה של הנפש. התחושתית-האסטרלי והנפש

 . להימנות בין איבריה של הישות האנושית, גהבהדר, המפרה היה יכול' אני'ה, לאחר מכן

הוא תפס בעלות על . מילא עתה תפקיד חשוב במיוחד, יהוה, אל הצורה." הדם הוא נוזל מיוחד מאוד"

ביצע טרנספורמציה בתכונות התוקפניות , מילא אותו בכוחותיו שלו, הדם, התפתח לאחרונהר שאהאיבר 

 .'אני'ת הדם לכלי הפיסי של הא ועשהשל הנפש האמיצה לכדי כוחות אהבה 

פעל ' אני'אותו ', אני'ה-כוח, יהוה-אותו כוח. משלו' אני'לא לכל אינדיבידואל אנושי היה , בהתחלה

' אני'לקבוצה קטנה כזו היה . אשר שמרו על אותו דם דרך אנדוגמיה, דם-בכל אלה אשר היו קשורים בקשר

היו  בהתחלה. שאצבע קשורה לגוף כולוי האינדיבידואל היה קשור למשפחה כולה כפ. משותף

כמה  לאורךחי ' אני'ואותו ; המשפחה או השבטן האינדיבידואל חש את עצמו חלק מ; קבוצתיות-נפשות

, מעורבב-המשותף הורגש כל עוד הדם נשאר לא' אני'ה; הוא לא היה מוגבל לאלה שחיו באותו זמן, דורות

אלא כמשהו משותף , לא הורגש כמשהו אישי' אני'ה, לכן. שבטנישואים התקיימו רק בין בני אותו כל עוד 

האדם באותה תקופה זכרו -כך בני, לידתו מאזהוא חווה  אשרכפי שאדם זוכר כיום את . לכל חברי השבט

הנכד והנין חשו . כאילו הם עצמם חוו אותו, הקדמונים של אותו שבט האבותעשו  אשראת בצורה חיה 

עלינו להבין את סוד העידן הגדול של , ביודענו זאת. רבא-בסבא ובסבאאשר חי ' אני'בתוכם את אותו 

דורות  לאורךהמשותף אשר זרם ' אני'אלא של ה, לא היה השם של אינדיבידואל יחיד' אדם', למשל. האבות

ידי כך שטיפל -הוא עשה זאת על. 'אני'את הדם לכלי הפיסי של ה עשהבדיוק אמרנו שיהוה . רבים

יהוה כתוצאה מכך שיהוה העניק לו את -לאדם היההאדם ; נשימהא ביטא את כוחו בהו. בהתפתחות הדם

יש לקחת , ניתנו התנאים הראשונים הנחוציםלו , ה שנשימת החיים ננשפה לתוך האדםאת העובד. הנשימה
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זו של הנפש לא התרחשה  נשימה, אבל 

 .אוויר-לנושם היה האדם, כך. תהליך אשר נמשך אלפי שנים עברההיא , בפתאומיות

בעוד שהאדם בהווה נושם ונושף אוויר ובכך יש . קדום היה משהו אחר במקום נשימת אוויר-על ירח

גוף אתרי וגוף , קדום שהיו מורכבים מגוף פיסי-הרי שאבותיו הקדמונים על ירח, לו בתוכו מקור חום

. אש-קדום היו נושמי-אבותיו הקדמונים של האדם על ירח. נשמו ונשפו את מהות החום או האש, אסטרלי

אנו נושמים את ; אנו נושמים ונושפים לא רק אוויר. רואה בחומר כולו רק ביטוי של הרוחמדע הנסתר 

זיכרון של דבר זה מבוטא . אדםכפי שהבשר הוא גופו של ה, האוויר הוא הגוף של יהוה. שיש בו יהרוח

 .יקדום היה גם רוח-מה שנשמו ונשפו על ירח. ירוחבאגדה הגרמנית של ווטן אשר רוכב על ה

 היואך על האדמה הן , הן חיו באש, שם; קדום היו אותן ישויות רוחיות אשר חיות על האדמה-על ירח

כפי שתלמידים מסוימים , תחותןישויות נשארות מאחור בהתפ, באבולוציה הקוסמית. לישויות אוויר

והשלימו התפתחו מהר יותר , אשר הפכו את השמש למקום משכנןהישויות . הספר-נשרכים מאחור בבית

. את המעבר הזה קבוצה גדולה של ישויות לא הגשימה ,אבל; אוויר-אש לרוחות-את המעבר מהיותן רוחות

לט אותן בתוכו דרך האדם ק. ומהירח מהשמש ,ככוחות רוחיים, הקודמות פעלו עתה על האדם מבחוץ

, באמת, היו הישויות הרוחיות אשר התפתחו, שמש המפותחות ברמה גבוהה-בין האדם ובין רוחות. נשימתו

הן עדיין לא היו מסוגלות . שמש ויהוה-אך לא באותה מהירות כמו רוחות, הרבה יותר מאשר האדם על ירח

האש שלא השלימו -הן היו רוחות. ן השתדלו להשפיע עליוכן ה-פי-על-אף, להשפיע על האדם דרך נשימתו

 .הן חיו בתוך חום זה. הן פעלו ביסוד החום והוא היה קיים בדמו של האדם. את משימתן

האש אשר -בנשימתו ורוחות אשר חיוהאוויר -האדם הוצב בין רוחות, במהלך האבולוציה שלו, כך

אדם באמצעות אהבה -יהוה שאף לקבץ יחד בני. ההן פעלו בדמו כיריביו של האל יהו. בחום דמו חיו

אילו האהבה הייתה מתקיימת רק , אך. הוא שאף למלא אותם ברגש של שייכות לקבוצה. בקבוצות קטנות

. רצוני-הן היו מפתחות אהבה באופן לא; אדם לעולם לא היו הופכים לישויות עצמאיות-בני, בצורה זו

הקבוצות הקטנות . עם התוצאה שהאדם זכה בחירות אישית, ר זההאש כיוונו את התקפותיהן נגד דב-רוחות

הוא פעל בדם כאל . האדם יחד באהבה-להוביל את בני: ה היה מעוניין בדבר אחדויה .האדם התפרקו-של בני

רוחות אלה . האדם-הן אלו שהביאו אמנות ומדע לבני; האש הייתה שונה-רוחות פעולת. האהבה-הדם

אשר , תקדם תחת השפעתו של לוציפרהאבולוציה של האנושות המשיכה לה .רוחות לוציפריותמכונות 

האדם היו אמורים להיות מובלים יחד דרך -בני, תחת הובלתו של האל יהוה. ביא חירות וחכמה לאדםה

יהוה הציב את . הוא חב ללוציפר זאת –לתושב חופשי של האדמה  היההאדם . אחווה-העיקרון של דם

בצורה שהייתה פעם לאדם כאשר הוא , הנחש, האש-הופיעה רוח, שם; האהבה העדן של-האדם בגן-בני
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. השפעה לוציפרית זו נתפסה כפיתוי. קדום-פקחה את עיניו למה שעדיין נשאר מירחהיא עדיין נשם אש ו

המתקדשים הגדולים לא ; שגוי דברהספר האוקולטיים לא ראו בהארה זו -למדו בבתיר שאאלה , אבל

.הם הרימו אותו, כמו משה במדבר, אלא ,השליכו את הנחש
6
 

פעלה , לצד הדבר הזה. אהבה-התגלה במשך תקופה ארוכה דרך יהוה כדם, מה שהתגלה באנושות

של ישויות אנוש האהבה התפשטה בהדרגה מקבוצות . עיקרון אשר צריך להכין משהו שונה, רוח החכמה

אשר חש את עצמו , לכך היא העם העברידוגמה אופיינית . ממשפחות לשבטים ועמים, קטנות לגדולות

האנושות הייתה אמורה , אבל. כלומר אלה שלא השתייכו לדם', גלילים'כקבוצה אחת וכינה את כל האחרים 

את התקופה . אלא אהבה רוחית אשר תחבוק את האדמה כולה בקשר של אחווה, אהבה-לקבל לא רק דם

ה למה שעמד יש לראות רק כתקופת הכנ, י משפחהבין קרוב ששררהדי האהבה י-שבה האנושות הוחזקה על

מהווה רק , כללה פיצול הקשרים המגבילים ישויות אנושר שא ,של לוציפר ופעילותגם . לבוא מאוחר יותר

הספר -ישות עילאית זו כונתה בבתי. הכנה לפעילותה של ישות עילאית יותר שהייתה אמורה לבוא

 .הכריסטוס, לוציפר האמיתי, יתיהאור האמ-נושא, האוקולטיים הכריסטיאניים

לאדמה הייתה הופעה , אז. פני האדמה-הבה נחזור עתה לתקופה שבה האנושות האטלנטית חייתה על

האדמה השקועה ן חלק מ, הייתה יבשה, היכן שהאוקיינוס האטלנטי נמצא, בין אירופה ואמריקה. שונה למדי

נוס יעה שפעם הייתה יבשה היכן שהאוקיידמגיע בהדרגה ליהמדע המודרני . עתה במעמקי האוקיינוס

אטלנטיס הייתה מאוכלסת . 'אטלנטיס'יש מאמר מעניין על  ,קוסמוס, במגזין של הקל. האטלנטי נמצא כיום

הקשר בין הגוף האתרי והגוף הפיסי היה שונה מזה . האדם בימינו-אדם שהיו שונים למדי מבני-ידי בני-על

בין , במוח האתרי והשנייה במוח הפיסיהאחת : ת בראש האנושיהרואה הרוחי רואה שתי נקודו. כיום

 אך בתקופה האטלנטית, שתי הנקודות הללו חופפות, באדם בימינו. מתחת לפני השטח' העיניים כחצי אינץ

במקרים יוצאי דופן . מעבר למוח הפיסי ושתי הנקודות לא חפפו המוח האתרי בלט מעט; היה שונה המצב

רק בשליש . אידיוטיות –יתכן ששתי הנקודות האלה לא תחפופנה והתוצאה תהיה , אדם בהווה-אצל בני

' אני'האחרון של התקופה האטלנטית ששתי נקודות אלה נפגשו ורק מאותו זמן שהאדם למד לומר לעצמו 

היה , אבל; יפוטאופן לוגי או ליצור שבלחשוב , בני אטלנטיס לא יכלו לחֵשב, לפני אותו זמן. באופן מודע

הם לא ראו בבהירות . פני דורות והם היו רואים רוחיים באופן עמום-אשר התפשט על ם זיכרון מופלאלה

נתקל כאשר בן אטלנטיס . אך הם קלטו התרחשויות נפשיות, המתאר של אובייקטים פיסיים-את קווי

אם , למשל .אם היה חברותי או עוין, הנפש של היצור כלפיו-הוא קלט בראייה רוחית את הלך, חיים-בבעל

אם ראה צבע , אבל; הוא התרחק כי הוא ידע שמשהו עוין התקרב אליו, אדמדם-הוא ראה צבע חום

הוא גם זיהה את ערכם של מזונות מסוימים עבורו . תקרב אליוהוא ידע שמשהו סימפתטי מ, אדמדם-סגול
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מבדילים באופן , זו אשר שמרו על ראייה רוחית עמומה, החיים בהווה-בעלי. בעזרתה של ראייה רוחית זו

סוג הראייה שיש ברשות האדם כיום  .טבעם המזיקלדומה בין צמחים בשדות ביחס לערכם כמזון או 

בין בני אטלנטיס לא הייתה . בחלומות הוא שריד מתנוון של הראייה הרוחית של בני אטלנטיס הקדומים

היום שלהם הייתה ברורה פחות -תודעת. אדם בהווהשיש ל הפרדה ברורה בין תודעת העירות והשינה כפי

במהלך החלק המוקדם של התקופה . יותר של שינה וחלימה הייתה ברורה תודעתם במהלכן, אך; משלנו

הוא לא ידע דבר על פעולת , כאשר בן אטלנטיס התעורר. תודעה מוחלט-היו גם זמנים של חוסר, האטלנטית

האגדה היווני המספר על שניים -ידי סיפור-ה עלאנו נזכרים בז. תהליך זה הוצג לו רק בתמונות; ההתרבות

פעולת ההתרבות הייתה . אדם-שבאו ליוון ובדרכם זרקו אבנים מאחוריהם ומתוך אבנים אלה התפתחו בני

פעילות הרוחות בשל . דם-קשרבתודעה כל עוד נישואים התקיימו בין אלה שהיו קשורים -מוסתרת בחוסר

האדם התעוררה והם זיהו את פעולת ההתרבות -שתודעת בני, דםהא-הלוציפריות אשר פקחו את עיני בני

האדם ידעו עתה את אהבתם ולא חקרו עוד -היות שבני. האדם למדו להבדיל בין טוב ורע-בני. באופן מודע

ידי הכריסטוס שהביא לעולם אהבה עילאית יותר -יהוה הוחלף על, ואז. עצמאיים נעשוהם , הדם-את קשר

; אהבה אוניברסלית זו נמצאת רק בראשית דרכה. הדם-לוי בחברי השבט ובקשרית-את האדם לבלתי ועשה

לאהבה . היא תהיה חדורה לחלוטין באהבה רוחית זו, כאשר האדמה תעבור למצב יופיטר, יום אחד, אבל

 ֹוּתשְּ ת אִׁ א  , ֹוּמת אִׁ א  יו וְּ בִׁ ת ָאא א  נֵ ֹוש   ּוּנינ  אֵ י וְּ ל  א אֵ ב  י ש  מִׁ : אוניברסלית זו שטענתו של הכריסטוס מתייחסת

לֹו יות  יֹוחְּ ת ַאא  יו וְּ ח  ת א  א  , יונ  ת ב  א  וְּ  ת נ פְּשֹו ש  י, וְַּאף א  ידִׁ מִׁ לְּ יֹות ּת  הְּ .ֵאינֹו י כֹול לִׁ
7
שמוזג את הכריסטוס הוא  

פי -האבולוציה של האדמה מחולקת לשני חלקים על. האהבה האוניברסלית הזאת יותר ויותר על האדמה

דם באהבה -הדם אשר זרם בגולגתא מסמל את החלפתה של אהבה של קשרי –שוע הופעתו של כריסטוס י

 .לוציפר והכריסטוס, זהו הקשר בין יהוה. רוחית

 

                                                      
7

 .21פסוק , ד"פרק י, לוקספי -האוונגליון על 
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נ ה ע ל ה נִּׁתְּ ּתֹור  ה-ה  ְך, יְֵּדי מ ש  ר  ת ב אּו ד  מ  א  ד וְּה  ס  ח  .כריסטוס ישוע וְּה 
8
אם נבין ביסודיות את הפסוק  

האנושות אשר התרחש עם הופעתו של  רע בעל משמעות עמוקה בהיסטורייתנבין גם את אותו מאו, הזה

עקבנו אחר האבולוציה של האנושות בקווים  בהרצאות הקודמות של סדרה זו. דמהפני הא-הכריסטוס על

של  התפתחה בעבר הרחוק וכיצד לקבוצות ולדורות שלמים' אני'תודעת הכלליים ותיארנו את הדרך שבה 

רגש , בהדרגה. של האבות הקדמונים הממושךמזה למדנו להבין את העידן . משותף' אני'ישויות אנוש היה 

הראינו גם כיצד שני זרמים רוחיים באו לידי . מוגבל יותר ויותר לאישיויות היחידות נעשה' אני'זה של ה

ם באמצעות קשרים טבעיים אד-לקבץ יחד בני שאףהדם אשר -האחד היה זרם קשרי: ביטוי באבולוציה זו

 .האדם לעצמאיים והכין אותם לקשר הרוחי הטהור שהיה אמור להופיע-את בני עשה, הלוציפרי, והשני

משהו המביא סדר לחברה האנושית ' חוק'אדם הבין מתוקף , הישנה-במהלך התקופה כולה של הברית

בסס קשר מסוים בינם לבין עצמם אדם היו צריכים ל-בני, הדם איבד את כוחו המחבר-לאחר שקשר. מבחוץ

החוק נתפס כמשהו אשר בא מבחוץ וחוק זה שניתן מבחוץ תקף עד . י חיצונימחשבתסדר באמצעות 

את ההבנה , מבפנים, פיתחו בתוכנו, או המסירות והאמת אשר באים דרך כריסטוס ישוע" החסד והאמת"ש

האמורה להביא מסירות , כריסטיאניותה. להתפתח רק בהדרגה מסירות ואמת יכולות. של ידיעה אמיתית

כך חזקה יותר , ככל שהאדמה תתקדם באבולוציה שלה; נמצאת רק בתחילת צמיחתה, ואמת במקום חוק

כזה של חיי קהילה  האנושות צריכה לרומם את עצמה לשלב. תהיה השפעת הכריסטיאניות על האנושות

. להתייחס לשכנו כפי שהיה מתייחס לאחיו ,ידי אימפולס המתעורר בתוך עצמו-משך עלשאליו כל אדם יי

וזוהי משימתה  כוחם אל שלב גבוה זה של התפתחות באמצעותהאדם לא יכלו לרומם את עצמם -בני, ברם

ם יהעל שיכפהלאיזשהו חוק חיצוני אדם לא יזדקקו עוד -בני. של הכריסטיאניות לעזור להם להגשים זאת

המניעים  תהיינההפנימי לפעול כך שהמסירות והאמת  להם את האימפולס יהיהכאשר , את הגישה זאת

 .לפעולותיהם

אלא שמה שתיארנו מהווה , קאיננו מתכוונים לומר שהאנושות אינה זקוקה עוד לחו, בדברים דלעיל

הרצונית אדם יגיעו בהדרגה להיכן שהרמוניית העולם תיווצר דרך הפעולה -בני .שאליו יש לשאוף אידיאל

. היה צריך להיכנס, 'הכריסטוס'הכוח אשר מכונה באוונגליון , גשםזו תתאך כדי שמטרה , שלהם

                                                      
8

 .07פסוק ', פרק א, פי יוחנן-האוונגליון על 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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אל קשר זה עם מסוגל לרומם את עצמו שהיה , שמתוך כוחו הפנימי ,הספר האוקולטיים מדובר באחד-בבתי

קודם , יהיה צורך, כדי להבין את אשר אנו עומדים לומר". הוא נושא את הכריסטוס בתוכו"ש, האדם-כל בני

 :היזכרו בתכני ההרצאה השלישית בעזרת התרשים הבא. ור שוב על המבנה האמיתי של האדםלחז, כל

 

, דבר זה מתרחש שלב אחר שלב, אך. הרוח-לעצמיות נעשה, עליו' אני'דרך פעולת ה, הגוף האסטרלי

, אז; הרוחית-האינטלקטואלית ולבסוף הנפש-אחריה הנפש, התחושתית-דרך התפתחותה של הנפש

פועל על הגוף ' אני'ה, באותה דרך. הרוחית המטוהרת והבשלה-ח מוזגת את עצמה בנפשהרו-עצמיות

 .דת וחניכה אוקולטית, והאימפולסים היעילים ביותר במקרה זה הם ההשפעות של אמנות, האתרי

כך שהם היו , ו חניכהספר אוקולטיים שבהם תלמידים עבר-היו גם בתי, כריסטיאניים-בזמנים הקדם

הספר -ראייה זו התקיימה רק אצל התלמידים האמיתיים בבתי, אך; ת בעולמות העילאייםמסוגלים לראו

הגוף ן כאשר הגוף האתרי נפרד מ, האוקולטיים הנסתרים ביותר ואפילו רק ברגע הממשי של ההתקדשות

בכל . התקדשותמכונה , רומם אדם כך שיהא מסוגל לראות בעולם הרוחהתהליך אשר מ. הפיסי

. התקדשות למצב של שינהל-המועמדאת היה צריך להביא , כריסטיאניים-הזמנים הקדם ההתקדשויות של

הגוף האתרי נשאר  הרגילה בדה שבשינהוהשינה הרגילה מעצם הען שינה זו של התקדשות הייתה נבדלת מ

במהלך . הגוף הפיסין מ, לזמן קצר, התקדשות הגוף האתרי נפרדבעוד שבשינה של , עם הגוף הפיסי מאוחד

, ידי כך שהגוף האתרי נפרד-על. להתקדשות היה צריך לשמור על הגוף חי-הכוהן המכניס, רק הזמן הזהפ

התנסויות אשר  לחוותכדי , אל תוך העולמות העילאיים, יחד עם החלקים האחרים, אפשר היה להובילו

 .טיאנייםכריס-זו הייתה שיטת ההתקדשות בזמנים הקדם. למוח הפיסי, מאוחר יותר, תוכלנה להימסר

דמיינו לעצמכם שאדם שינה . נוצר סוג חדש לגמרי של התקדשות, דרך הופעתו של כריסטוס ישוע

כפי שחותם  ח זו מטביעה את עצמה בגוף האתרירו-עצמיות. רוח-את גופו האסטרלי כולו לכדי עצמיות

לאחר שדבר זה . חיים-לרוח נעשההגוף האתרי , ידי כך-על. מטביע את עצמו בשעווה ומשאיר את חותמו

היה זה רק דרך הופעתו . רוח-אותו לאדם ומשנההחיים מטביעה עצמה בגוף הפיסי -רוח, בוצע בשלמותומ

וההתנסויות אשר נחוו ; החיים-החיים ישירות אל תוך גוף-של כריסטוס ישוע שהתאפשר להטביע את רוח
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. רדות הקודמת של הגוף האתריבעולמות העילאיים יכלו מאז ואילך להתגלם במוח הפיסי בלי הצורך בהיפ

הם ירדו שוב , אז; התנסויות ההתקדשות מחוץ לגוף הפיסיכריסטיאניים חוו את -כל המתקדשים הקדם, כך

 .התרחש בעולם הרוחאשר לתאר את , מתוך התנסותם, אל תוך הגוף הפיסי ומאותו זמן ואילך הם יכלו

ישות , בפעם הראשונה, אה לעולםבישוע ב. הסוג הזהן משה ואחרים היו מתקדשים מ, בודהא

משה , התורות של בודהא. הייתה יכולה לראות את החיים בעולמות העילאיים, שבהיותה עדיין בגוף פיסי

של בודהא או משה הם  את התורות קיבלואלה אשר . תלויות באישיות השליח שלהן-היו בלתי, וכן הלאה

עם . הם חוו בעולמות העילאיים אשרמסרו את  דת אלה רק-כי מייסדי, חסידים של משה בודהיסטים או

רק דרך אישיותו שתורתו הופכת לכריסטיאניות וכדי להיות כריסטיאני אין זה . הדבר שונה, הכריסטוס

עצמם את כריסטיאנים אמיתיים הם רק אלה אשר חשים . מספיק רק לעקוב אחר תורת הכריסטיאניות

, מים הכלולים בתורה הכריסטיאנית או משהו דומה להםמשפטים מסוי. מאוחדים עם הכריסטוס ההיסטורי

הדבר המהותי הוא . הנקודהאינה זו , אך; אפשר היה למצוא באותו עולם לפני שהכריסטוס הופיע

ייצג את האדם , הולך בבשרשהוא מתייחס אליו כאחד שבעודו , שכריסטיאני מאמין בכריסטוס ישוע

 .המושלם

הסיבה לכך ." מתקדש הוא אדם אלוהי: "עה לעתים קרובותהטענה הבאה הושמ, בזמנים הקדומים

עולם הרוח עם הישויות הרוחיות או ה במעללהמתקדש נמצא , טמונה בעובדה שבמהלך טקס ההתקדשות

 הייתהבגוף הפיסי ' לראות'אדם היה יכול הפעם הראשונה ש, אבל. הוא היה האדם האלוהי ,אז; האלוהיות

ֹלהִׁים : עלינו לקחת את דבריו של יוחנן באופן מילולי, כך. א קודםל –האלוהות , דרך כריסטוס ישוע ת ה א  א 

יש ֵמעֹול ם ָאה אִׁ יד; ֹלא ר  י חִׁ ֵבן ה  ָאב, ה  ֵחיק ה  צ א בְּ ּנִׁמְּ יעֹו, ה  ר הֹודִׁ .הּוא ֲאש 
9
יכול את האלוהות היה , לפני כן 

. נה בצורה גלויה אל האדמההאלוהות ירדה בפעם הראשו, בכריסטוס. לתפוס רק מי שעלה בכוחות עצמו

י ה : פי יוחנן-אוונגליון עלהדבר נאמר לנו ב ר נִׁהְּ ב  ד  ן בְּתֹוֵכנּוה  כ  ר וְּש  ת ...ב ש  מ  ד ו א  ס  ֵלא ח  .מ 
10
הדברים נאמרו  

; חסידיו להיותהם אמורים ; את הדרךהאדם -הכריסטוס בא כדי להראות לבני. ספר של דיוניסוסה-תיגם בב

לפתח בתוכם את עיקרון , כלומר; את הקיים בגוף האתריבגוף הפיסי להטביע  הם אמורים להתכונן

 .הכריסטוס

רק מי ; לעולם לא יבינו, אדם החוקר אותו רק עם האינטלקט. חיים-הוא ספר פי יוחנן-האוונגליון על

ה לתקופ, יום אחר יום, הפסוקים הראשונים עשר-אם אדם ימודט על ארבע. יודע אותו באמת, שהתנסה בו

הן מעוררות , הן באמת מילים שאם ממודטים עליהן. הוא יגלה את תכלית המילים של פסוקים אלה, מסוימת

השיחה ', כמו החתונה בקנה בפרק ב, בנפש האנושית את הכושר לראות את החלקים השונים של האוונגליון

                                                      
9

 .08פסוק ', פרק א, פי יוחנן-האוונגליון על 
10

 .04פסוק , שם 
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, תרגילים אלה אמצעותב. התנסויותיו העצמיות של אדם בלוח האסטרלי הגדול כמו', עם נקדימון בפרק ג

מאות . פי יוחנן-אוונגליון עלהראייה הרוחית מתפתחת באדם ואז הוא יוכל לחוות בעצמו את אמת הכתוב ב

ידי הכריסטוס -היה רואה רוחי גדול אשר עבר התקדשות על פי יוחנן-האוונגליון עלמחבר . אדם חוו זאת-בני

 .עצמו

יוה   שהואאנו קוראים . ליון זהאינו מוזכר כלל בשמו באוונג' יוחנן'התלמיד  ל  יד ה ָאהּוב ע  מִׁ לְּ .ּת 
11
זוהי  

מתאר את ההתקדשות ' יוחנן'. ידי המאסטר עצמו-על ותהתקדשעבר אמירה טכנית והיא מציינת את מי ש

.שלו עצמו בסיפור הקימה לתחייה של אלעזר
12
פי -האוונגליון עלרק דרך התקדשותו של מחבר זה יה ה 

. ו שהקשרים הסודיים ביותר בין הכריסטוס ואבולוציית העולם היו יכולים להיחשףעצמ האלידי -על יוחנן

הקימה לתחייה של אלעזר , לפיכך; ההתקדשויות העתיקות נמשכו שלושה ימים וחצי, כפי שכבר אמרנו

.נאמר על אלעזר שהאל אהב אותו, כן-כמו. התרחשה ביום הרביעי
13
 

גופו האתרי הוצא כדי לעבור התקדשות ולקבל את , מתבעוד שגופו של אלעזר היה שרוע בקבר כמו 

הוקם , פי יוחנן-האוונגליון עלמי שלו אנו חבים את , התלמיד שהאל אהב, כך. אותו הכוח הקיים בכריסטוס

תהליך ; אשר סותרת את העובדה הזאת פי יוחנן-אוונגליון עלאין שורה אחת ב. ניעור לחיים, לתחייה

 .ההתקדשות מוצג בדרך נסתרת

ּמֹו -ע ל: אנו קוראים, ט"בפרק י. הבה נתייחס לסצנה נוספת באוונגליון זה, עתה דּו אִׁ מְּ ל ב יֵשּוע  ע  י ד צְּ

ּמֹו לִׁית, ו ֲאחֹות אִׁ גְּד  ּמ  י ם ה  רְּ ה ּומִׁ לֹופ  ת קְּ י ם ֵאש  רְּ .מִׁ
14
יש לדעת מי היו , ברצוננו להבין את האוונגליון הזהאם  

זה לא היה הנוהג גם בתקופות ; נים את אותו שם לשתי אחיותלא נות, כלל-בדרך. שלוש הנשים הללו

שמה של אמו של ישוע לא היה ש, פי יוחנן-האוונגליון עלסמך -על, הקטע שאותו ציטטנו מוכיח. מותודק

. לא נמצא מקום אחד שבו נאמר ששמה של אמו של ישוע היה מרים, אם נחפש באוונגליון זה כולו. מרים

ם: אנו קוראים, למשל ,בסצנה של החתונה בקנה ה ש  יְּת  ל יֵשּוע  ה  ּמֹו ש  .אִׁ
15
, מצוין משהו חשוב, במילים אלה 

מה משמעות . זה משתמש במילותיוהאוונגליון המחבר להבין רק כאשר אנו יודעים כיצד  משהו שביכולתנו

ל יֵשּוע  הביטוי  ּמֹו ש  ל לנו להתייחס למעבר א. גוף אתרי וגוף אסטרלי, ראינו שהאדם מורכב מגוף פיסי? אִׁ

מבצע טרנספורמציה בגוף האסטרלי מאוד לאט ' אני'ה. כך-פשטות רבה כלהרוח ב-הגוף האסטרלי לעצמיות

ממשיך לפעול ורק לאחר שפיתח ' אני'ה. רוחית-אינטלקטואלית ונפש-נפש, תחושתית-לכדי נפשובהדרגה 

 .ולה לעלות ממנההרוח יכ-הרוחית שהוא מסוגל לטהרה במידה כזו שעצמיות-את הנפש

 .התרשים הבא מציג את מבנה האדם

                                                      
11

 .21פסוק , ט"פרק י, פי יוחנן-האוונגליון על 
12

 .א"פרק י, שם 
13

 .35פסוק ', פרק ג, שם 
14

 .25פסוק , ט"פרק י, שם 
15

 .0פסוק ', פרק ב, שם 
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. האדם בהווה-החיים נמצאת רק במצב נבטי אצל רוב בני-הרוח יתפתח רק בעתיד הרחוק ורוח-אדם

(. איכשהו כמו חרב בנדן)הרוחית -היא מאוחדת עם הנפש; הרוח רק החלה-של עצמיות ההתפתחות

הישות האנושית מורכבת מתשעה חלקים , לכן. סטרליהתחושתית מאוחדת באופן דומה עם הגוף הא-הנפש

מאוחדים בצורה , התחושתית והגוף האסטרלי-והנפש, הרוחית-הרוח והנפש-אך היות שעצמיות; או עקרונות

פי -שעל, 'הקודש-רוח'הרוח זהה ל-עצמיות. אנו מדברים לעתים קרובות על שבעה חלקים, כך-קרובה כל

החים מכונה -רוח, פי אותה תורה-על. ות המנחה בעולם האסטרליהינה היש, הכריסטיאניות האזוטרית

 .'האב'או ' האב-רוח'הרוח מכונה -ואדם; 'הבן'או  'הדבר'

האור "אדם אלה -בבני'; בנים לאלוהים'כונו , הרוח בתוכן-אשר הולידו את עצמיותאותן ישויות אנוש 

אבל הם נשאו בתוכם , אדם של בשר ודם-הם היו בני, מבחינה חיצונית." קרן בחשיכה והם קלטו את האור

אשר עבר , של אדם כזה' ֵאם'ה. הרוחית-הרוח נולדה בתוכם מתוך הנפש-עצמיות; אדם עילאי יותר

הרוחית אשר טוהרה ועברה -היא הנפש; היא שוכנת בתוכו, אינה ֵאם גופנית, ספיריטואליזציה

, לידה במובן הנעלה ביותר, לידה רוחית זו .היא העיקרון המוליד את האדם העילאי יותר; ספיריטואליזציה

הרוחית המטוהרת והנעלה -הקודש נמזגת בנפש-הרוח או רוח-עצמיות. פי יוחנן-אוונגליון עלמתוארת ב

יו: הדבר מבוטא במילים הבאות. ביותר ל  ה ע  יֹונ ה וְּנ ח  יִׁם כְּ מ  ש  ת מִׁ ד  רּוח  יֹור  ת ה  י א  יתִׁ אִׁ .ר 
16
 

הֵאם של 'עיקרון זה מכונה , הרוח מתפתחת-רון שבו עצמיותהרוחית היא העיק-היות שהנפש

הכריסטוס היה , ידי הפריית הבתולה סופיה-על. 'הבתולה סופיה' –הספר האוקולטיים -בבתי, או' הכריסטוס

' מרים'האינטלקטואלית כונתה -הנפש, הספר האוקולטי של דיוניסוס-בבית. יכול להיוולד בתוך ישוע מנצרת

 .'מרים המגדלית' –התחושתית -והנפש

האדם העילאי יותר יכול להיוולד אך ורק , אבל; האיחוד בין שתי ישויות אנושן האדם הפיסי נולד מ

שיטת ההתקדשות הייתה זהה , בקרב העמים של הזמנים הקדומים. הרוחית אשר חובקת עם שלם-מהנפש

                                                      
16

 .32פסוק ', פרק א, פי יוחנן-האוונגליון על 



 

27 

: הם כונו כדלקמן, למשל, םהפרסיבקרב . לכל שיטת התקדשות היו שבעה שלבים או שבע דרגות. מיסודה

העורב כונה תמיד השליח . מידע מהעולם החיצוניאל המקדש היה צריך להביא אדם בשלב זה . עורב( 1)

האגדות הגרמניים של אודין ושני -האגדה של העורבים של ברבוסה וכן בסיפורי-למשל בסיפור, הרוחי

טי הלוחם היה רשאי להופיע ולהכריז את הספר האוקול-בבית. לוחם( 3. )אוקולטיסט( 5. )העורבים שלו

אלא גם כוחות , היו לו לא רק הדבר; האריה היה מקובע בצורה חזקה בתוך עצמו. אריה( 4. )התורות

. פרסי( 2. )נכון בכוחות שהופקדו בידיו-הוא עמד במבחן אשר הבטיח שהוא לא יעשה שימוש לא; מאגיים

 .האב( 7. )השמש-גיבור (6)

הספר האוקולטיים מתקדש בשלב -בכל בתי. 'פרסי, 'ת שמו של השלב החמישיב אוהבה נבחן מקר

הוא חש את . כי תודעתו התרחבה היכן שהיא כללה את העם כולו; החמישי כונה בשם העם שאליו השתייך

מתקדש , בקרב היהודים. תודעתו טוהרה והתרחבה לכדי תודעת העם כולו; כל צער העם כצער שלו עצמו

התקיימה בין הכריסטוס ר שאמבינים את השיחה , רק כאשר תופסים עובדה זו. 'ישראלי'בשלב זה כונה 

.ונתנאל
17
שהוא ראה אותו תחת עץ , דבריו של כריסטוס ישוע אל נתנאל. נתנאל היה מתקדש בשלב חמישי 

 .הרוחית-כלומר קליטת הנפש, מתייחסים לתהליך מיוחד של התקדשות, התאנה

האינדיבידואלית ' אני'ה-תודעת. הבנת התהליך הפנימי של ההתקדשותההתייחסויות הבאות יעזרו ל

ים של -'אני'ה, אך. שלהם' אני'פני האדמה עם ה-אדם מתהלכים על-בני; של האדם קיימת בעולם הפיסי

, ברם. משותפת' אני'-חיים יש תודעת-לכל קבוצה של בעלי, שם; במישור האסטרליהחיים מתקיימים -בעלי

של הגוף שיש לאדם במשותף ' אני'אלא גם את ה, החיים-של בעלי' אני'לא רק את ה בעולם האסטרלי יש

של ' אני'אנו מוצאים את ה, הנמוךבעולם הרוח . של הגוף האסטרלי האנושי' אני'ה, החיים-עם בעלי

אם נתרומם . של הגוף האתרי' אני'ה, םשל הגוף שיש לאדם במשותף עם הצמחי' אני'וכן את ה הצמחים

של אותו חלק שיש ' אני'של המינרלים ואת ה' אני'נמצא שם את ה, תר אל תוך עולם הרוח העליוןגבוה יו

דרך הגוף הפיסי שלנו אנו קשורים לעולם הרוח , כך. של הגוף הפיסי' אני'ה –לאדם במשותף עם המינרלים 

כאשר , ל מתקדשבמקרה ש. האינדיבידואלי שלנו' אני'אנו מתקיימים כאן בעולם הפיסי רק עם ה. העליון

יא שהוא נעשה מודע בעולם התוצאה ה, האינדיבידואלי שלו' אני'של הגוף האסטרלי חדור ב' אני'ה

הוא פוגש את הישויות , אז. הוא יכול לקלוט את הישויות שמסביבו ולהיות פעיל באותו עולם, אז; האסטרלי

החיים ואת הישויות -ל בעליהוא פוגש גם את הנפשות הקבוצתיות ש; אשר התגשמו בגופים אסטרליים

של הגוף האתרי גם מתמלא ' אני'ה, בהיותו מקודש עמוק יותר. 'מלאכים'העילאיות שבכריסטיאניות מכונות 

ים של -'אני'הוא פוגש את ה, שם. הנמוךתודעת האדם מתפשטת אז לתוך עולם הרוח . האינדיבידואלי' אני'ב

האינדיבידואלי חודר ' אני'עוד יותר מתרחשת כאשר ה התקדשות עמוקה. הלכת-הצמחים ואת רוחו של כוכב

                                                      
17

 .41-41פסוקים ', פרק א, פי יוחנן-ון עלהאוונגלי 
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שם הוא פוגש את . האדם מתעלה אז לתודעה אישית בעולם הרוח העליון –של הגוף הפיסי ' אני'את ה

התקדשות מתמשכת מרוממת את האדם לעולמות , כך. ים של המינרלים ורוחות עילאיות עוד יותר-'אני'ה

 .ישויות עילאיות יותר ויותר בהם הוא פוגש, עילאיים יותר ויותר

 .עולם הרוח העליון

 .ים של המינרלים-'אני'ה

של הגוף ' אני'ה
 .הפיסי

תודעה בעולם הרוח 
 .העליון

 .הנמוךעולם הרוח 

ים של -'אני'ה
 .הלכת-כוכבי

של הגוף ' אני'ה
 .האתרי

תודעה בעולם הרוח 
 .הנמוך

 .העולם האסטרלי

החיים -ים של בעלי-'אני'ה
 (.מלאכים)

של הגוף ' אני'ה
 .האסטרלי

 .תודעה בעולם האסטרלי

 .יום-תודעת .האינדיבידואלי' אני'ה .העולם הפיסי

 

. הוא יצר הרמוניה פנימית, האינדיבידואלי רכש שליטה מלאה על שלושת הגופים' אני'לאחר שה

לו לפתח את האדם יוכ-פני האדמה כדי שבני-הוא הופיע על –לכריסטוס הייתה הרמוניה זו במלוא היקפה 

עד  נציג ההתפתחות המלאה של האנושות בבן זה של האדם אנו רואים. הכוח הזה של הרמוניה פנימית

חוקים חיצוניים פעלו במקומה ו הרמוניה פנימית זו לא הייתה קיימת, קודם לכן. לשלב הרוחי הגבוה ביותר

האדם אמור לרכוש את . וסהרמוניה פנימית זו היא האימפולס החדש שהאנושות קיבלה דרך הכריסט –

ידי האור -העין בנויה על: "גיתה אמר. כלומר הוא אמור לפתח את הכריסטוס הפנימי', כושר הכריסטוס'

מוצתים דרך נוכחותו של הכריסטוס , כריסטוס פנימי זה, הרמוניה פנימית זו, באותה דרך" ;למען האור

 . האדם להגיע לשלב זה של התפתחות רוחיתאפשרי עבור -היה בלתי, לפני הופעתו; ההיסטורי החיצוני

אינן מנועות מלקבל את פני האדמה -אותן ישויות אנוש אשר חיו לפני הופעתו של הכריסטוס על

אנה שוב אל הן תבו, ונשנית-פי חוק ההתגשמות החוזרת-אין לשכוח שעל, כי; הברכות שהוא הביא לאנושות

אדם שוכחים את חוק -רק כאשר בני. ס הפנימיהזדמנות לפתח את הכריסטוהאדמה ולכן תהיה להן 

מראה את הדרך אל  פי יוחנן-האוונגליון על. צדק-ונשנית שהם יכולים לדבר על אי-ההתגשמות החוזרת

כפי שהשמש הפיסית הציתה את , אל אותה שמש אשר מציתה את האור הפנימי באדם, הכריסטוס ההיסטורי

 .אור העיניים

של הגוף האסטרלי ' אני'את ה; ר להשוות למהנדס אשר בונה מכוניתשאפשל הגוף האתרי ' אני'האת 

 .למי שהמכונית שייכת לו –של האינדיבידואל ' אני'ואת ה; אפשר להשוות למי שנוהג בה
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היא , כולל זה של דיוניסוס, הספר האוקולטיים-אחת המיסטריות המשמעותיות ביותר בכל בתי

. רק אלה אשר ידעו לפענח את סוד המספרים יכלו לקרוא מסמך אוקולטי. של המספרים המיסטריה

ספרו של -בבית. תמיד טמונה בהם משמעות עמוקה, שבו מוזכרים מספריםבכל מקום , במסמכים דתיים

, מוכרחאדם , כתוב הורגשנכון שה למרות. גם למיסטריית המספרים היה חלק חשוב, פיתגורס

אחרת תהיה סכנה שתוכנס למסמך , לייחס ערך מסוים לכתוב, אוקולטיים בהסבירו כתבים, כן-פי-על-אף

. מספרים שונים בעלי משמעות סודית אנו מוצאים, פי יוחנן-אוונגליון עלב. הרוח שהוא היה רוצה שתהיה בו

. דליתהמגמרים ומרים , הבתולה סופיה: בהרצאה הקודמת דיברנו על שלוש הנשים אשר ניצבו ליד הצלב

 .מספריםנתייחס לסוד נוסף של , עתה

יֵש ל ְך : כריסטוס ישוע אמר לה, במהלך שיחתו עם האישה השומרונית ְך וְּז ה ש  יּו ל  לִׁים ה  ע  ה בְּ ש  י ֲחמִׁ כִׁ

ֲעֵלְך ֵעת ֵאינ ּנּו ב  .כ 
18
מופיע , בסיפור הריפוי של האדם שהיה חולה במשך שלושים ושמונה שנים, ועוד 

יִׁם: משהמספר ח ל  ל, בִׁירּוש  ֵרכ ה-ע  ה בְּ יְּת  צ אן ה  ר ה  ע  א, י ד ש  ד  סְּ ָאה ֵבית ח  רְּ ּנִׁקְּ אֹות , ש  ר  דְּ ס  ֵמש ַאכְּ ּה ח  יב  בִׁ ּוסְּ

ים ֲעלֹות ע ּמּודִׁ .ב 
19
הבה נתייחס . חמש, נחקור בצורה מעמיקה יותר את משמעותו של מספר מיסטי זה, עתה 

, האדם מורכב מתשעה חלקים, כפי שראינו בהרצאה אתמול. לאדם בהקשר עם אבולוציית האנושות

עקרונות ספורים אלה של האדם מתגלים בהדרגה במהלך . מבט שונה יכולים להצטמצם לשבעה-שמנקודת

. הרוחית-הוא התפתח רק עד לנפש; לא כולם מפותחים באדם הממוצע בימינו. האנושיתהאבולוציה 

אל אותה תקופה באבולוציה האנושית שבה האדם למד זור הבה נח. הרוח רק מתחילה להתגלות-עצמיות

האדם היו עדיין -שבו לבני, קדם לאותה תקופה העידן האטלנטי הקדום. באופן מודע' אני'לומר לעצמו 

חי עם אשר התקדם , באותם חלקים של אטלנטיס התואמים לאירלנד בימינו. כוחות של ראייה רוחית עמומה

עם זה היה המפותח ביותר והוא , באותו זמן. האתרי והראש הפיסי חפפובאבולוציה עד כדי כך שהראש 

דרך , ישות מתקדמת מאוד הובילה את הקבוצה הזאת מזרחה. נועד להיות נושא האבולוציה של העתיד

נוסדה מושבה וממרכז זה נשלחו , שם. אל האזור של מדבר גובי של ימינו, אל מרכז אסיה, רוסיה של ימינו

זה התרחש בערך בזמן שבו כל . את התרבות אשר טופחה במרכז זה שיפיצוים שונים חלוצים בכיוונ

 .אפריקה ואירופה של ימינו החלו להופיע בהדרגה מבין גלי הים; שקעההלכה ואטלנטיס 

                                                      
18

 .08פסוק ', פרק ד, פי יוחנן-האוונגליון על 
19

 .2פסוק ', פרק ה, שם 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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, אטלנטיס נדדה מערבה ויצרה את האוכלוסייה המקורית של אמריקה של ימינו-קבוצה נוספת של בני

קבוצה אחרת נדדה אל אירופה . האירופאים כאשר אמריקה התגלתה מחדש ידי-היכן שהם נמצאו על

אגדות -מיתוסים וסיפורי, כל הקבוצות הללו שמרו על זיכרונות הראייה הרוחית שלהם בסאגות. הצפונית

הם שופכים אור על דברים רבים בהיסטוריה , כאשר מבינים כהלכה את הסאגות והמיתוסים האלה. קדומים

עלינו לדעת ; להסביר באופן קפדני את הסאגות והמיתוסים האלהאל לנו , אבל. מעורפליםן האנושית שעדיי

 .האגדות הקדומים האלה-וכוח הדמיון פעלו יחד כדי להפיק את סיפוריכיצד התנסויות של ראייה רוחית 

סביבתו מאשר  בתוךהאדם חי במידה רבה יותר , קרן לראשונה באישיות' אני'במהלך התקופה שבה ה

מאשר את בהירה פחות הוא קלט את קווי המתאר של האובייקטים והישויות שמסביבו בצורה . מאוחר יותר

' אני'ככל שה. ידידותיות או עוינות, מזיקות אואם היו מועילות  –עליו  םיהתוהפנימיות והשפע יהםתכונות

בעוד שהצורות , רוחית כך הלכו והצטמצמו הכשרים של ראייה, בתוך האישיות האנושיתויותר נסגר יותר 

אם נדמיין לעצמנו את העובדה . בצורה ברורה יותר ויותרבפני העיניים הפיסיות בעולם החיצוני הופיעו 

האדם לא ראה את , קודם לכן. עוצמה-יצרה שינוי רב' אני'נוכל להבין בקלות שכניסת ה, הזאת בבהירות

אטלנטיס הייתה ארץ של , התקופה האטלנטיתלקראת סוף . שלו' אני'הוא החל לתארו כ, עתה; גופו שלו

, שמש-לא היו עונות מתחלפות או גשם ואור. היא הייתה מכוסה בכמויות עצומות של ערפילים ;ערפילים

לאחר , אלה היו יכולות להופיע רק לאחר התקופה האטלנטית; ולא היו שום תופעות כמו הקשת בשמים

אשר חוצה גשר עם , האגדה של ווטן-העם כסיפור מאורע זה נשאר חי בתודעת .שהערפילים התפזרו

 .ך על נוח והתיבה"העיזים שלו ובסיפור התנ

ארץ  – (Niffelheim, Nobelheim) ניפלהיים הזיכרון של ארץ הערפילים נשמר בשם הצפוני

אל תוך האישיות האנושית בסאגה ' אני'האדם הצפוניים גם שמרו על הזיכרון של כניסת ה-ובני. הערפילים

לאחר ; הזהב התמוסס במים .ידי סמל הזהב-מיוצג על' אני'ה, באותה סאגה. (Niebelungen) הניבלונגןל ש

התעבה , פני העולם כולו-שעד כה היה מפוזר על', אני'ה. האוצר של הניבלונגן, הוא התעבה בטבעת, מכן

בבהירות רבה את אנו יכולים לראות , אגדה זה-בגרסתו של וגנר על סיפור. לצורה האנושית המוצקה

מודעת -ידיעה לא, יצר בעבודתוגנר לא היה מודע במלואו למה שו. מודעת של אמן יוצר-התפיסה הלא

ידי צלילי העוגב אשר מהדהדים לאורך -על שהתעורר לתודעה' אני'אפיין את ה וגנר, למשל. הנחתה אותו

 .(Rheingold)ריינגולד הפתיחה כולה של האופרה 

תרבות שעליה הוודות העתיקות עדיין , אטלנטית הראשונה-רבות האחרהת קמה, במזרח הרחוק

הדיווחים על . האימפולס הראשון עבור תרבות זו ניתן לכיוון דרום בתרבות ההודית העתיקה. מעידות

. ורק רואה רוחי יכול לקראם, דתייםאגדות ההודיים העתיקים ובמסמכים ה-עובדה זו שמורים בסיפורי

האדם של תרבות זו שמרו -בני. כוללות את האמת העמוקה ביותר, נראות סותרות טענות רבות שלכאורה

כי הם ראו בה נכס , והן עדיין היו כמהים לה, על זיכרונות ברורים של הראייה הרוחית העתיקה הקודמת
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, כך בממשותו של עולם הרוח שהם ראו בפיסי מאיה-הם עדיין היו מלאים כל. אבד להםר שאבעל ערך 

ידי כך שהם הרחיקו את מבטם מכל מה -הם שאפו לרכוש מחדש את האוצר האבוד הזה על, לפיכך. אשליה

השואפים להוביל את התלמיד אל תוך , זהו מקור תרגילי היוגה. הרוחי אלשהיה ארצי והפנו אותו ברציפות 

חר הנתיב הם חיפשו א; החלימה הקדום תשוקתם הייתה לחזור אל מצב. ידי צמצום התודעה-עולם הרוח על

 .העדן שהם איבדו-אל תוך גן חזרהשהיה מוביל אותם 

האדם קלט רק את העולם החיצוני בקווי מתאר עמומים , לאורך התקופה האטלנטית כולה

אטלנטית מסמלת כיבוש -התקופה האחר, לחוק הרוחי. האדם האטלנטי חי בעיקר בעולם הרוח; ברורים-ולא

היה מעט רגש , ההודים, אטלנטית הראשונה-ל התרבות האחרהאדם ש-לבני. הדרגתי של המישור הפיסי

והם שאפו להיפטר ממנו , עבור המתקדשים הוא היה אשליה מוחלטת; כלפי מה שנמצא בחוץ בטבע הפיסי

 .עולם הרוח, ולהגיע לממשות היחידה

 האדם הפרסי היה קרוב יותר לעולם החיצוני מאשר. תקופת התרבות השנייה הייתה הפרסית הקדומה

הוא שאף ; ידי האלים אורמוזד ואהרימן-המיוצגים על, הוא למד להבדיל במיוחד בין טוב ורע. ההודי

הקיום -ם הרוח בהווייתולילג, פעולה זירתהאדמה הייתה , עבורו. להתאחד עם הראשון כדי להילחם בשני

 .הפיסית

דם עשה צעד נוסף הא, שוב, וכאן, תבבלי-תכלדי-תאשורי-תהמצריהייתה  תהתרבות השלישי תקופת

בתרבות ; לפעולה האחיד זירה, מבחינה פיסית, היווההעולם , עבור הפרסים. בכיבוש המישור הפיסי

הוא יישם את הידיעה שלו בגיאומטריה וחילק . מועילה ולעשותההאדם החל ליישם את ידיעתו , המצרית

 .רונומיההוא הפנה את מבטו לעבר הכוכבים והוא הניח את יסודות האסט; את האדמה

דברים בהאדם היה עסוק ביישום המדע שלו , עד כה .תלטיני-תה היוונייתהי תהתרבות הרביעי תקופת

דמותו . בחומר, את טבעו האנושיבמיוחד , הוא החל לגלם את ישותו הפנימית, עתה; של העולם החיצוני

הרומים . ו הנפשיותובמחזות שלו הוא תיאר את תכונותישוב ושוב שלו שלו הופיעה ביצירות האמנות 

 .המדינה ותורת המשפט יתחו את רעיון האזרחות וכך הופיעופ

בעידן . על העולם החיצוני תושליטהרחיב את האדם , אנו חיים עתה שבה, תהתרבות החמישי בתקופת

להתרחש כדי שהאנושות תוכל  מוכרחהירידה זו הייתה . הרוח ירדה עמוק מאוד אל תוך החומר, שלנו

יש לנו , בעידן שלנו. לאחר שהרוח ירדה במלואה אל תוך החומר שעלייתה חזרה התאפשרהרק ; להתקדם

כאשר , הקדומיםבזמנים . את כוחות הטבע השונים לווסתהתפתחות עצומה של המדע ובעזרתו אנו יכולים 

הם לא היו צריכים להפעיל , האדם טחנו את התירס שלהם בדרך פרימיטיבית ביותר בין שתי אבנים-בני

חישבו על ההשקעה  .אך עתה הדברים שונים למדי, כוח מנטלי רב כדי לספק את צורכיהם הפשוטים

, יש לנו רכבות. החומריים של האדם המודרני מץ מנטלי אשר דרושה כדי לספק את צרכיוהעצומה של מא

ך א, בחומר בדברים אלה מהלוכמות עצומה של כוח מנטלי ג. שמליאור ח, טלפונים, קיטור-אוניות
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אנו רואים שההתפתחות כולה של האנושות , כך. הולכות ונעלמותהאדם -ההתעניינויות הרוחיות של בני

תכליתה של ירידה זו , אך. ה של הרוח האנושית אל תוך החומרתירידאת אטלנטית סימלה -בתקופה האחר

ה אל התחיל עלייל מוכרחהלאחר הירידה העמוקה ביותר , כי; יריב גדול זה של הרוח, היא כיבוש החומר

 .מודעיםחיים רוחיים 

 :אטלנטית אפשר להציג בתרשים הבא-את מהלך ההיסטוריה האנושית בתקופה האחר
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ריסטיאניות הופיע בתקופת הכ ה שלכוכב. אמור לגרום לעלייההוא שהכוח של הכריסטיאניות 

כריסטוס ישוע הופיע . ביותר בעקומת הירידה הנמוכהדה הרבה לפני ההגעה לנקו, התרבות הרביעית

את כל . כאישיות הכבירה אשר הביאה לאנושות את הכוח שיאפשר לה להתרומם מאוחר יותר אל הרוח

האנושות , בתקופת התרבות החמישית. תקופות התרבות הקודמות אפשר לראות כהכנה לכריסטיאניות

בה המטריאליסטית מחשיכה ומסתירה את האמיתות הרוחיות כי החשי, צריכה לעמוד במבחן חמור ביותר

, של אחווה עצוםהכריסטיאניות תאחד את האנושות בקשר , בתקופת התרבות השישית. של הכריסטיאניות

כי היא מכינה את הדרך , ואת מדע הרוח או האנתרופוסופיה יש לראות כשליח של התקופה העומדת לבוא

 חכמה-ומלאותאשר ניתנות למין האנושי עמוקות הכריסטיאניות תורות ה. לספיריטואליזציה של האנושות

. לא תהיה מסוגלת להחליף או לתפוס את מקומה של הכריסטיאניות יתעד כדי כך ששום דת עתיד

 .עצמה אל כל צורות התרבות העתידיותאת הכריסטיאניות תוכל להתאים 

הגוף הפיסי עבר התפתחות מיוחדת . לחקור צד נוסף של אבולוציית האנושות מוכרחיםאנו , עתה

הצורה שיש , רפחות או יות, לאדם הייתה, בתקופה האטלנטית וכאשר אטלנטיס שקעה אל מתחת לגלי הים

. התפתחבמיוחד הגוף האתרי , בתקופה ההודית. התפתחות העקרונות הרוחיים יותרהחלה , אז. לו כיום

וד לחיי הרוח ודבר זה היה קשור בהתפתחות ההודים היו פתוחים מא, באותה תקופת תרבות ראשונה

 .מיוחדת של הגוף האתרי
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אנו יכולים להעיר שהתרבות האירופית הנוכחית שלנו שונה מאוד מהאדם ההודי הנוכחי וכן מהאדם 

צריכים לעלות עליהם לקראת חיים  יארופשהנתיבים שהאדם ההודי והאדם האי ברורוכך , הודי העתיקה

אינם מתאימים לאדם , ים לותרגילי היוגה המותאמים לאדם ההודי ומועיל. שונים להיות מוכרחים, רוחיים

ידי המאסטרים מותאמות בקפדנות אל שלב ההתפתחות -שיטות ההתקדשות אשר מאורגנות על. יאהאירופ

. יכולה להיות מזיקה בשלב אחר, כי שיטה שהינה מצוינת בשלב מסוים, ידי האנושות בזמן נתון-שהושג על

, שישנו גרעין של אמת המשותף לכולןעל פי אף ; ה בלי סיבה שדתות שונות הופיעו במהלך הזמניםאין ז

השורש ועד ן מ, עץ מהווה. תקופות התרבות השונותין הביטויים השונים של אמת זו מותנים בהבדלים ב

האנושות  ,כך; מזה שהעלים והפרחים זקוקים לוועם זאת השורש דורש מזון אחר , כוליות שלמה, לפרח

 .בתקופות התרבות השונות דורשת דת ושיטת התקדשות שונות

בתקופת התרבות . הגוף האסטרלי במיוחד התפתח, בתקופת התרבות הפרסית

 –לטינית -בתקופת התרבות היוונית; התחושתית התפתחה-הנפש, בבלית-כלדית-אשורית-המצרית

, רוחה-עצמיותתתפתח ת התרבות השישית בתקופ. רוחית-הנפש –ובתקופה שלנו , האינטלקטואלית-הנפש

, הכריסטוס כדי לאפשר לנבט זה להתפתח-העוצמה של רוח-היא זקוקה לכוח רב. הנמצאת עדיין במצב נבטי

 לקליטתהאנושות תכין את עצמה , אז. הרוח תפותח-הכריסטיאניות האמיתית תהיה שם רק לאחר שעצמיותו

, עתה. הם יגשימו חיים רוחיים מופלאים, ברם; זה בתוכםמעטים יפתחו את הכוח ה, בהתחלה. החיים-רוח

, העצמיות בתוכם-אלה אשר מתכוננים ומפתחים את רוח; הכריסטיאניות נמצאת רק בתחילת התפתחותה

  .נגישה יותר לאנושותל, את הכריסטיאניות העמוקה והרוחית יותר הזאת, בתקופת התרבות הבאה, ישנו

הכין את התנאים , העבריהעם , עם קטן באופן יחסי, תהשלישי בתקופת התרבותאנו רואים כיצד 

; הכריסטוס חדר אל תוך הפיסי-כוח תהרביעיבתקופת התרבות כיצד ; שאפשרו את הופעתו של הכריסטוס

לאחר , עתה; האנושות שקעה עמוק מאוד אל תוך העולם הפיסי, תהחמישיבתקופת התרבות כיצד 

כוח וכושר גדולים יותר  תהשישיבתקופת התרבות היא תרכוש , עולם פיסי זהבשהאנושות רכשה שליטה 

האדם אשר , הכריסטוס מופיע כראשון. הכריסטוס הביאה עמה-כדי לקלוט לתוכה את חיי הרוח שרוח

תקופת . תהשישיבתקופת התרבות אשר כבר הגיע לשלב שיתר האנושות תשיג רק , מקדים מאוד את זמנו

 .רי ביותר באבולוציית האנושותא העידן החומהי תהחמישיהתרבות 

גוף מהווה ביטוי של איזשהו של מערכות ההרגשות הרוחיים יוצרים את הבסיס למצבי הגוף ומחלה 

מפני ההונים שהיה לעמי הייתה ביטוי בפיסי של פחד , הביניים-המחלה הנוראה של ימי, צרעת. רוחישיבוש 

אך , גופיהם הפיסיים היו עדיין בריאים. אטלנטיםההונים היו צאצאים מנוונים של ה. אירופה באותו זמן

לטיפוח החומרים פחד ואימה יוצרים קרקע מצוינת . גופיהם האסטרליים כבר זוהמו בחומרים של התנוונות

לפיכך חומרים מתנוונים אלה אשר חיו בצאצאים המנוונים של בני העם , המתנוונים של המישור האסטרלי
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ים ומאז ואילך הם גרמו לצרעת אהאסטרליים של בני העמים האירופם יכלו להשתרש בגופי, האטלנטי

 .בגופים הפיסיים של דורות מאוחרים יותר

האדם -העצבנות של בני. הכול מופיע בדרך רוחית ולאחר מכן זה בא לידי ביטוי בגוף הפיסי, בהתחלה

שאם נושות יודעים המנהיגים החכמים של הא. בעידן שלנו תוצאה של הגישה המטריאליסטית בהווה היא

עצומות של מחלות עצבים תפרוצנה וילדים ייולדו עם  מגפות, הגאות הגבוהה של המטריאליזם תימשך

. התנועה האנתרופוסופית הובאה אל העולם כדי להציל את האנושות מסכנות המטריאליזם. גפיים רועדות

ומי שנלחם ; ך למחלות הרסניותמכין את הדר, האדם-מי שמפיץ מחשבות ורגשות מטריאליסטיים בקרב בני

האינדיבידואל יכול לעשות רק מעט . האדם וכוחם להתפתח הלאה-נלחם למען בריאות בני, במטריאליזם

המקור המשותף ן החומרים לתחזוקתו מ א חלק מגוף האנושות כולו ומפיק אתכי הו, למען בריאותו שלו

דואל לראות בלב מדמם כיצד האינדיבי כרחמומי שחוקר את חוקי האבולוציה האנושית : האדם-לכל בני

כך משימתה של -אין זו כל. ביטוי של שיבוש רוחי ומנטלי של האנושות כולהוכיצד סבלו מהווה , סובל

כך חיפה כלפי מעלה אל תוך הרוחי ובאלא לתת לאנושות כולה ד, לסייע לאינדיבידואל האנתרופוסופיה

 .לפעול למען הבריאות הגופנית של האנושות

הכריסטוס -החיים תתפתחנה דרך כוח-הרוח ורוח-עצמיות, תקופות התרבות השישית והשביעיתב

כי , הכריסטיאניות מביאה בריאות וריפוי. ובאותו זמן הם ירכשו חשיבה ורגש בריאים, באלה הסומכים עליו

מהויות הגוף האנושי כגוף מוצק התפתח מתוך . החיים של הכריסטוס מכניע את כל המחלות והמוות-כוח

את חמשת  מסמלות חסדא-את הבריכה של בית האכסדראות אשר מקיפותחמש המרפסות או . נוזליות

רק . ולבסוף נכנע לגמרי לחומר, שהאדם השתמש בהם כדי לחדור עמוק יותר ויותר אל תוך הגוףהעידנים 

אינו אלה ות אכסדרא שמי שנכנס אל תוך חמ. לאחר שעבר דרך חמישה עידנים אלה שהאדם יכול להירפא

מתרחש מה , כאשר זה קורה, אך; לא התקרב אליו, הכריסטוס, יכול להירפא כל עוד המרפא הגדול

סיפור האדם שהיה חולה במשך שלושים ושמונה שנים , כך. פי יוחנן-האוונגליון עלשל  'השמתואר בפרק 

ק עוד לתרופות כאשר האדם לא יזדק, תהשישי בתקופת התרבותהוא הכרזה נבואית של מה שיתרחש 

 .מפני שהוא ירפא את עצמו, כלשהן

: כאשר הכריסטוס אמר. הדם היה עדיין חזק מאוד-הכוח של קשר, אטלנטית-בתחילת התקופה האחר

ּמֹו ת אִׁ יו וְּא  ת ָאבִׁ י וְֵּאינ ּנּו ש ֹונֵא א  ב א ֵאל  י ש  נ יו, מִׁ ת ב  ּתֹו וְּא  שְּ ת אִׁ יו וְַּאף א  , א  יֹות  ת ַאחְּ יו וְּא  ח  ת א  לֹוא  , ת נ פְּשֹו ש 

י ידִׁ מִׁ לְּ יֹות ּת  הְּ ,ֵאינֹו י כֹול לִׁ
20

בתקופת מילים אלה מתייחסות לשלב באבולוציה האנושית אשר יושג  – 

האדם לא . במקום רוחות של אומות וגזעים, משותפת של האנושות אחתתשלוט רוח , אז. תהשישי התרבות

הכריסטוס היה הראשון , שוב, כאן. 'האדם-בן' ,אלא הבן של האנושות, השבט או האומה שלו יהיה עוד בן

                                                      
20

 .21פסוק , ד"פרק י, לוקספי -האוונגליון על 
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יִׁם  –לשאת את השם הזה ובצדק  מ  ן ה ש  ד מִׁ י ר  ד ז ה ש  ב  לְּ ה מִׁ יְּמ  מ  ל ה ה ש  יש ֹלא ע  ן --אִׁ ם-ב  יּה   .ה ָאד  גְּבִׁ הִׁ ּוכְּמֹו ש 

ב ר דְּ ּמִׁ ּנ ח ש ב  ת ה  ה א  ן, מ ש  ם ב  יּור  יְך ש  רִׁ ם-כ ְך צ  .ה ָאד 
21
 כאשר יהיואדם יתנהגו -הוא התנהג כפי שבני, כבר אז 

 .בנים של האדם

אל אחת שלא היה לה שום קשר , ידי הכריסטוס בלכתו אל האישה השומרונית-זה מבוטא עלדבר 

ת העיקרון בניגוד לרוח המייצגת א, (פסיבי)היסוד באדם אשר מאפשר את התפתחותו הוא נקבי . יהודיםל

קודם , פעילות מתמשכת זו של היסוד הזכרי על העיקרון הנקבי הואשל ה תתוצא(. פעיל)הזכרי , המפרה

האינטלקטואלית -הנפש, התחושתית-הנפש, ולאחר מכן הגוף האסטרלי, פיתוח הגוף האתרי, כל

הדבר מצוין בשיחתו של הכריסטוס עם . הרוחית-הרוח מתפתחת בתוך הנפש-עצמיות, אז. הרוחית-והנפש

ֲעֵלְךכִׁ : כדלקמן, האישה השומרונית ֵעת ֵאינ ּנּו ב  יֵש ל ְך כ  ְך וְּז ה ש  יּו ל  לִׁים ה  ע  ה בְּ ש  ּתְּ . י ֲחמִׁ רְּ ב  ת דִׁ מ  ז ה א  .ב 
22
 

, והשישי, שהיו לאישה הם חמשת העקרונות העילאיים יותר אשר פועלים על הפיסי חמשת הבעלים

בעוד , כים יותר של אבולוציהחמשת האחרים הם שלבים נמו. אינו עוד הבעל במובן הישן, הרוח-עצמיות

אנו גם רואים , בשיחתו עם האישה השומרונית ,כך. מייצג את האלוהי והנצחי, הרוח-עצמיות, שהשישי

 . הכרזה של כריסטוס ישוע על העידן הבא

גוף . הרוח תשמור על האדם עצמו מטוהר-עצמיות, בעוד שחמשת העקרונות צריכים להיטהר מבחוץ

הוא מתקרב ומטהר את המקדש של , מסיבה זו; הוא יטהר גם את האנושות. רההכריסטוס כבר מלא בטה

 .אותו מסוגל לקלוט את הרוח ויעשה, מהעקרונות הנמוכים יותר הקשורים אליו, גוף האדם, הקודש-רוח

אוונגליון ההסברים אשר ניתנים כאן אינם צריכים לעורר את הרעיון שיש לראות את התיאורים ב

אופיו להם הותאמו בקפדנות , שמות לא ניתנו באופן שרירותי, בזמנים הקדומים. ים בלבדכסמל פי יוחנן-על

, התחושתית: ייצגו את שלוש הנפשות, נכון ששלוש הנשים אשר עמדו ליד הצלב של ישוע. של האדם

כאשר אנו . נכון גם ששלוש הנשים האלה עמדו שם בגוף לרגלי הצלב, אבל; האינטלקטואלית והרוחית

אנו מסתכלים בתמונות הסמליות של מה שיתגשם על אדמה זו בתקופת , פי יוחנן-האוונגליון עלם את קוראי

כל העובדות . בתחילת העידן שלנוהתרחש למעשה  אשראנו גם רואים את , אבל; התרבות הבאה

ידי הכוחות החכמים אשר מנחים את האנושות כסמלים של האבולוציה העתידית -וצגות עלת מההיסטוריו

 .של האנושות

 

 

                                                      
21

 .04-03פסוקים ', פרק ג, פי יוחנן-האוונגליון על 
22

 .08פסוק ', פרק ד, שם 
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מדוע , למשל. והדבר מבוטא בדיוק רב, הכול משמעותי וחשוב פי יוחנן-האוונגליון עלבמסמך כמו 

; הרצאות ספורותהיינו צריכים , אילו רצינו להסביר את כל הקשור בכך? הקודש בדמות יונה-מופיעה רוח

בהרצאות . מבט אחרת-חקור את אבולוציית האנושות מנקודתלרכוש לפחות מושג על כך אם נ נוכל, אבל

שהאדם היה כבר קיים  –שעבור מדען טבע בהווה הייתה נראית מזעזעת  –העלינו טענה , הקודמות שלנו

שבזמנים קדומים אין לשכוח , כמובן. בהתפתחות כולה של האדמה והיה לו חלקבתחילת אבולוציית האדמה 

אפילו לאדם אטלנטי הייתה הופעה . כיום ורכבשהוא מ מכפיופן שונה למדי מאורגן ומורכב באהיה האדם 

וגדול עוד יותר ; התקופה הלמוריתן ההבדל היה גדול יותר באדם מ. האדם בהווה-שונה למדי מזו של בני

 .הלכת שלנו-האדם בתקופה שבה השמש והירח היו עדיין מאוחדים עם כוכב-בבני

. ממשהו הקרוב אלינועלינו להתחיל , מדע הרוח בנושא האבולוציהכדי לחדור אל תוך האידיאות של 

מלבד העמים אשר הגיעו ; האדם אשר חיים עתה על האדמה לא נמצאים כלל באותו שלב של אבולוציה-בני

פותחה ההשקפה , בימינומדעי הטבע ב. ילדי טבע אשר נשארו מאחור בתרבות ישנם, גבוההתרבותית לרמה 

שהעמים המפותחים ברמה  –שעובדות חדשות סותרות אותה על פי אף , גדולה ודוגלים בה בדבקות –

ה תואמת לתוצאות המחקר השקפה זו אינ, אך; חור באבולוציהגבוהה יותר מקורם מאלה אשר נשארו מא

הבה נתאר בקצרה פרשה . להם התוודענו כאשר אמריקה התגלתההעמים  את, לדוגמה ,הבה ניקח. הרוחי

הלבנים הדפו את , כידוע היטב. ונן בחיים המנטליים והרוחיים של עמים אלההמאפשרת לנו להתב

. האינדיאנים הילידים עוד ועוד אל פנים הארץ ולא קיימו את הבטחתם למסור להם קרקעות ציד נוספות

לקחת מאתנו את , חיוורות-פנים, אתה: "יםאם למנהיג הפולשים האירופאחד המנהיגים האינדיאנים אמר פע

. האדם הלבן הפר את הבטחתו לאדם השחום ואנו גם יודעים מדוע, אבל. לנו אחרותלתת  נו והבטחתאדמותי

מה שהוא , אך. ובהן הוא שואף למצוא את האמת, יש ישויות מאגיותלאדם החיוור יש סמלים קטנים שבהם 

מלים מאגיים האדם השחום אינו מנסה למצוא את האמת באותם ס. כי זה לא דבר טוב; מוצא שם אינו האמת

הרוח  ,בברק וברעם. רשרוש עצי היער וברחש זרימת הנחליםב' הרוח הגדולה'הוא שומע את . קטנים

האינדיאנים האמריקאיים הם עם פרימיטיבי אשר נשאר רחוק ." נכון-הגדולה מודיעה לו מה נכון ומה לא

, ונתם ברוח מונותיאיסטיתאבל הם שמרו על אמ, גם השקפותיהם הדתיות פרימיטיביות מאוד; מאוד מאחור

שבכל התגלויותיו האינדיאני נמצא בקשר כה קרוב עם הטבע . הדוברת אליהם דרך כל הקולות של הטבע

בתרבותו  כך-כלי שקוע עמוק אבעוד שהאירופ; רוח היוצרת הגדולההוא עדיין שומע את קולה של ה

ן שניהם באים מ, ם באים מאותו מקורשניה. המטריאליסטית שהוא אינו יכול עוד לשמוע את קולו של הטבע

חזרה 
לתוכן 
 עניינים



 

37 

האירופאים , אבל. אמונה מונותיאיסטית שמקורה בראייה רוחיתהייתה לה , האוכלוסייה של אטלנטיס

עלינו . בעוד שהאינדיאנים קפאו במקומם ולאחר מכן הלכו והתנוונו, התעלו אל שלב התרבות הנוכחי שלהם

, במהלך אלפי שנים. להציג זאת בדרך הבאה אפשר. לזכור תמיד את התהליך הזה של האבולוציה

שאינם מתאימים , החוטרים. תמאפשר את אבולוציית האנושוושינוי זה הוא ה, הלכת שלנו משתנה-כוכב

 .יש לנו גבעול מרכזי של אבולוציה וענפים צדדיים אשר מתנוונים, כך. מתנוונים, עוד לתנאים

אמריקאיים היו עדיין -ם והאינדיאנים הצפוןאם נחזור לאחור מהנקודה באטלנטיס שבה האירופאי

אנו שוב , שם. לי'ג-ממהות דמוית, לתקופה שבה הגוף האנושי היה עדיין רך באופן יחסי נגיע, מאוחדים

 יוצאיםומהן ; אך בקו יורד, גופים אלה ממשיכים להתפתח. רואים ישויות מסתעפות וקופאות במקומן

נובעים מדמות אשר הייתה , האדם והקוף, אבל שניהם, הקוףן מ איננו יכולים לומר שמקור האדם. הקופים

ההסתעפות התרחשה בנקודה . יםאך שונה למדי בצורתה הן מהקוף והן מהאדם הנוכחי, משותפת לשניהם

נעקוב . לקריקטורה של האדם ולהיותשבה התאפשר לדמות מקורית זו לעלות מצד אחד ולרדת מצד שני 

 .בהרצאות קודמות ושנאמר לדבריםד הדבר נחוץ כדי למצוא קשר אחר תורת מקור המינים כל עו

 

עדיין הגוף האסטרלי , כיום. הגוף האתרי היה בחלקו מחוץ לגוף הפיסי ,בקרב האטלנטים הקדומים

רק במהלך השינה שהאדם מסוגל להתגבר על עייפותו של , לכן; מחוץ לגוף הפיסי במהלך השינהנמצא 

השפעות , כיום .סטרלי נמצא אז מחוץ לגוף הפיסי וכך הוא יכול לפעול עליומפני שגופו הא, הגוף הפיסי

אפשר לראות שרידים של השפעות אלה בתופעות עדיין אבל , נוספות על הגוף הפיסי אינן אפשריות עוד

שאנו מרחיקים לאחור בתקופה ככל , אבל. וכן הלאה, כתוצאה מפחד ואימה להחוויר, כמו להסמיק מבושה

גוף כך הוא היה יותר בעמדה לשנות ולעצב את ה, וככל שהגוף האתרי היה מחוץ לגוף הפיסיטית האטלנ

ותר נייד יכך מפני שהגוף הפיסי היה הרבה -גוף הפיסי הייתה שלמה כלשליטת הגוף האתרי ב. הפיסי

 בתקופה מסוימת באבולוציה האנושית שבה לגוף הפיסי היו הניצנים הראשונים של. ופלסטי מאשר כיום

זרוע כך שהאדם היה מסוגל למתוח -הכוח שהגוף האתרי הפעיל על הגוף הפיסי היה גדול כל, השלד הגרמי
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יהיה זה . דבר זה נראה אבסורדי לאדם בימינו. וכן הלאה, לו או למתוח אצבעות מרצונושאו יד מרצונו 

הוא ; כמו האדם בימינוהאדם הלמורי לא הלך על רגליו . נכון לחשוב שהאדם הלמורי דמה לאדם בימינו-לא

רק בצורה נבטית או  הופיעווכל האיברים שיש ברשות האדם כיום , ישות של אוויר, פחות או יותר, היה

 דמוטעות לחשוב שהלמורים  היזו. לבצע מטמורפוזה על עצמו, הוא היה מסוגל לשנות את צורתו. בסיסית

 .אך עדיין דומים, אולי גסים יותר, האדם בימינו-לבני

באמצעות , היה יכול להתעצב ולשנות את צורתו מבפניםהגוף האנושי  בתקופה האטלנטית, כן-כמו

הגוף , לכן. זה היה כך מפני שהגוף האתרי היה עדיין בחלקו מחוץ לגוף הפיסי, כפי שכבר אמרנו. הרצון

החיים -לבעלי והיווהישויות אשר לא פעלו בדרך הנכונה על גופן התפתחו , האתרי פעל על הצורה החיצונית

הן ; נוצרו, של הישות האנושית הנוכחיתזו הייתה הדרך שבה קריקטורות אלה . שאנו מכנים כיום קופים

מדוע חלק נעצר בשלב נמוך יותר ? מדוע הקופים התפצלו: נוכל לשאול, עתה. לא מהן, נוצרו מאתנו

האדם התאים את עצמו ? (לגוף האסטרלילא , אנו מתכוונים לנפש העילאית יותר)נפש -כישויות חסרות

 בעוד שהאדם היה מסוגל, הגוף הפיסי שלהם התקשה; אך הקופים לא היו מסוגלים לעשות זאת, לגוף

 .לשמור על גופו הפיסי רך ופלסטי

ביצע בו שאותו עיצב ו, עלינו לדמיין לעצמנו את האדם בתחילת האבולוציה הארצית בגוף אתרי עדין

התרשים הבא יעזור . האדם באותו זמן בצורה של כדור-ה קולט את בנירואה רוחי הי. שינויים ללא הרף

חיים -בעלישל  םהיה זה מאוחר למדי בתקופה האטלנטית שמיני. להסביר את אילן היוחסין של האבולוציה

האדם היה בשלב , באותו זמן. מפותחים מסוימים-יונקים לא, ובזמנים המוקדמים של אטלנטיס; הסתעפו

בזמנים קדומים עוד . אך היונקים נעצרו בשלב זה בעוד שהאדם המשיך להתפתח, יונקהאבולוציוני של 

אך ההתפתחות הגופנית של ; גופו היה שונה למדי מגופו של זוחל נוכחי. האדם היה בשלב של זוחל, יותר

היצורים שמאוחר . הוא היה אח נחשל של האדם; אך הזוחל נעצר, האדם המשיך להתפתח. הזוחל התנוונה

ידי הדג של -האדם היה בשלב המיוצג על, ומוקדם עוד יותר, הסתעפו מוקדם יותר, לעופות היוותר י

בזמנים . דגים מורכבות-לא היה דבר על האדמה שהיה עילאי יותר מתצורות, באותו זמן. תקופתנו

ה זו עד והתגלגלו בצור, ובזמנים העתיקים ביותר הסתעפו, חוליות-הבראשיתיים האדם היה בשלב של חסרי

שהינם אחים של האדם אשר הסתעפו בזמנים , (Monera) מונרה תאיים שהקל מכנה-החד, לזמננו

הוא היה תואם לזה שהקל מתאר , אילו היינו מפתחים את אילן היוחסין הזה של האדם. העתיקים ביותר

קל מתחיל ההבדל היחיד הוא שה; אנו יכולים לאמץ את אילן היוחסין של הקל כפי שהוא. ביצירותיו

בעוד שאנו רואים , החיים הנחותים ביותר ואז ממשיך את ההתפתחות עד לאדם-מהתפתחות צורות בעלי

כישויות  –החיים רק כהסתעפות בשלבים שונים -אדם כבר בצורה הראשונה ומתייחסים לממלכת בעלי-בני

לאה בקו ישר והשאיר הוא פיתח את עצמו ה; ל האדמההנולד הראשון עהאדם הוא , למעשה. אנוש מנוונות

 .את הישויות האחרות מאחור בשלבים השונים
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נראה שבאותו זמן היו צורות פיסיות אנושיות , בתקופה שבה העופות והזוחלים הסתעפואם נתבונן 

הרואה הרוחי יכול . אשר נראו כמו העופות המאוחרים יותר ואחדים שנראו כמו הזוחלים המאוחרים יותר

הוא רואה ; הרוחית של האדם עדיין לא תפסה בעלות על גופה ושבו ישות רחוקזמן להסתכל לאחור באותו 

שלא  ישויות רוחיותבנקודה זו נעצרות אותן . העוף-הקבוצתית של האדם מרחפת סביב הגוף דמוי-את הנפש

הן התפתחו , היו צריכות לרדת אל המישור הפיסי ולאחר שירדו אל שלב זה של אבולוציה בעולם הפיסי

אשר שמרו על , (הקודש-עולמה של רוח)אלה הן הישויות של המישור האסטרלי . י מעלה אל הרוחיכלפ

לחשוב על עלינו . כפי שהאדם תופס בעלות על האדמה הפיסית כממלכה שלו, האוויר כממלכה שלהן

 י יוחנןפ-האוונגליון עלמחבר , לפיכך. אם הן אמורות להתגלות באופן פיסי, ישויות אלה גם בצורה של עוף

, הרוח-הרוחית של ישוע ומילאה אותה כעצמיות-הקודש אשר ירדה אל תוך הנפש-היה צריך להציג את רוח

מתברר שהוא עמוק , כאשר אנו מתייחסים לסמל זה בהקשר עם האבולוציה של האנושות. בסמל של יונה

 .מאוד

ת של האנושות קשר עם האבולוציה הארצילפי יוחנן -אוונגליון עלכתוב בהנביא את , עתה

ספר -הוצבה בפני התלמידים בביתר שאנחזור בקצרה על תפיסה , לשם כך. מבט אחרת-מנקודת

הצמח שולח . התבונן בצמח והשווה אותו לאדם –:נאמר לתלמיד, בשלב מסוים בהתפתחותו. רוזנקרויצרי

ו הוא מפנה את איברי הרבייה של. 'אני'מקום מושבו של ה, אל מרכז האדמה, את שורשיו כלפי מטה

, במדע הרוח. להבשיל את הפרי פותח את פרחיו באור השמש ונותן לוהוא . אל האור, בצניעות אל השמש

היא פותחת את הפרחים . פעולה מפרה זו של האור מתוארת כמגע של קרן האהבה המקודשת של השמש

האדם מפנה את . תואם לראשו של האדם, השורש, החלק שהצמח טומן באדמה. הפור אדמהאת ה ועושה

הוא מפנה אל  אותם, אלה איברי הרבייה שלו, ומה שהצמח מפנה אל האור; אל האור, ראשו אל השמש

אנו . החיים עומד באמצע הדרך בין השניים-ובעל; האדם מציג את התמונה ההפוכה של הצמח. האדמה
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, האדמהן חוצה מהאדם פונה בצורה אנכית ה ;האדמהפנים את הצמח כפונה בצורה אנכית אל  ציגיםמ

: אפלטון ביטא זאת באמרו. אנו מקבלים את צורת הצלב, זו בדרך –החיים בצורה אופקית -בעל

 .הצלב הוא סמל קוסמי אשר הוצב באבולוציה של העולם." העולם הקדום-העולם נצלבת על צלב-נפש"

 

, לכן. לםכבוד מילא את התלמיד כאשר היה מסוגל להסתכל כך על התפתחות העו-רגש של יראת

; צמח-גם האדם היה ישות אתרית בעלת טבע דמוי, במקור. העבר הרחוק מאודן בצמח אנו רואים אח מ

אלמלא האדם ביצע טרנספורמציה למהות . צמח-המהות של גוף האדם הייתה דמוית, באותו זמן

. ולמאווים היה מתוודע לתשוקותהוא לא  ;הוא היה נשאר צנוע וטהור כמו הצמח, הצמח לכדי בשר-דמוית

הוא היה  ;עצמית-האדם לא היה מתעורר לתודעה, כי אילו היה נשאר כך, מצב זה לא היה יכול להישמר, אך

האדם היה צריך להתמלא בתשוקות . החלום שהצמח עדיין חי אותם כיום-חיים דמוייתוך הנשאר ב

; ת של בשר באותו זמןלמהויו היולא כל איבריו . חיים בבשרתוך הוא היה צריך להיכנס ל; ובמאווים

האיברים אשר מבטאים את הדחפים הנמוכים ביותר היו האחרונים להיכנס לאבולוציה של בשר והם כבר 

. הצמח לאורך זמן רב יותר-דמוי יםאופישמרו על  הרבייהאיברי . נמצאים במצב של התנוונות

ו ישויות שלא היו להם איברי מין אלה הי; מיניים-דואגדות ומיתוסים עתיקים עדיין מספרים לנו על -סיפורי

אדם רבים חושבים שעלה התאנה -בני. צמח-אלא איברים אלה היו מורכבים ממהות דמוית, של בשר ודם

בסיפור זה נשמר הזיכרון של ! לא. עדן הוא ביטוי של בושה-שהיה לישויות האנושיות הראשונות בגן

 .צמח-בעלי טבע דמויי רבייהאיברי  האדם אז היו-לבני, העובדה שבמקום איברי רבייה של בשר

, האיברים בגוף האנושי שהינם עדיין איברים נחותים יותר. הבה נפנה את מבטנו אל העתיד, ועתה

. גוף האנושיהן מ, להיכחד, להיעלם, לנשוריהיו גם הראשונים , האיברים שהיו אחרונים להשתלב בבשר

ד מהטהרה הצנועה של הצמח אל תוך החושניות ירכפי ש; ב נוכחי זה של התפתחותהאדם לא יעצור בשל

 .חזרה מתוך חושניות זו עם מהות מטוהרת למצב צנוע יעלהכך , של עולם התאוות והתשוקות

אחרים רק ו; אחרים הגיעו לשיא התפתחותם, מתנוונים ונהרסים גוף האנושיאיברים מסוימים ב

לשנייה והלב והגרון וכל  –המוח , ונהמשתייכים לקבוצה הראש הרבייהאיברי . מתחילים את התפתחותם
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מאיברים אחרונים אלה יתפתחו . הקשור ביצירת מילה משתייכים לאלה הנמצאים רק במצב הנבטי שלהם

לאיברים רצוניים  ייעשוהם . ויתפתחו הרבה מעבר להם הרבייהשל איברי  התפקודיםאלה שיקבלו את 

ר צורות האדם יוצ, שדרך הדיבור שלו, של סדרה זואפילו בהרצאה הראשונה , ציינו. במובן הנעלה ביותר

זו תהיה צניעות , אך; האדם יחזור לצניעות ולטהרה שהצמח שימר, אז. ובעתיד המילה תהיה יוצרת, באוויר

בשום , הוא אינו מהווה; לב נמצא רק בתחילת האבולוציה שלוהחוקר הרוחי יכול גם לראות שה. מודעת

ככל . זוהי טעות לחשוב שהלב הוא הגורם לזרימת הדם; מציג טריאליסטיההוגה המשהמשאבה , פנים ואופן

כאשר האדם יגיע לשלב גבוה , בעתיד. תנועת הלב היא תוצאה של זרימת הדם, שהדבר עשוי להישמע מוזר

בסיבים , היסודות לזה כבר נמצאים שם. גם הלב יהיה נתון לרצון המודע שלו, יותר של התפתחות

האדם יברא אז את כמותו באופן מודע באמצעות . משותף עם כל השרירים הרצונייםהרוחביים שיש ללב ב

ומה שבשלב נמוך יותר נמתח כגביע של הפרח , המהות בישות האנושית תהיה אז צנועה ומטוהרת; המילה

יפנה בשלב עילאי יותר של האנושות העתידית כלפי , כלפי השמש וקלט את קרן השמש כחץ של אהבה

שהשגתו ריחפה כמטרה , הגביע הזוהר, הקדוש-בגביע מוצגזה דבר . ביע אשר יופרה מהרוחיכג, הקוסמוס

 .הביניים-קורנת בפני האביר של ימי

ומסיבה זו אפשרי , לצמח יש גוף פיסי וגוף אתרי בלבד. הבה נתייחס לצמח ולקשר שלו לאדמה

. מתרכזת במרכז האדמהצמח תודעת ה. שלצמח יש אותה רמה של תודעה שיש לאדם במהלך הלילה בשינה

כפי שהשיער האנושי , כך עם האדמה שיש לראותם משתייכים אליה-הצמחים קשורים קשר הדוק כל

הם משולבים בגוף האסטרלי של , לצמחים הנבדלים אין גוף אסטרלי משלהם. משתייך לגוף האנושי

ם תהליך הדומה להתחלפות באורגניזם העילאי יותר של האדמה אנו מוצאי. התואם לזה של השמש, האדמה

צומחים , הם נובטים; הצמחים צומחים באביב ובקיץ, כתוצאה מכך. התודעה באדם בין שינה וערות

הגוף ; האדמהן הגוף האסטרלי של השמש נסוג מ, בסתיו ובחורף. השמש בפניופורשים את פרחיהם 

הרואה הרוחי . את במנוחההוא זוחל אל מרכז האדמה והצמחייה נמצ; האסטרלי של האדמה נעזב לעצמו

ו של הגוף והיות שנסיגה ז, יכול לראות את הקשר הזה בין שני הגופים האסטרליים בצורה טובה למדי

לקבל גוף אסטרלי משלו  מוכרחהאדם היה , של הצמחייה והפעילות החיצונית האסטרלי מסתיימת בעצירה

 .תודעה רציפה לרכושכי רק בדרך זו שהוא היה יכול , במהלך האבולוציה שלו

נעבור לחקר , עתה; וציית האנושותבהרצאות קודמות התייחסנו למשמעות של הכריסטוס עבור אבול

להן היה  שכבר בתחילת האבולוציה של האדמה ,הישויות. של רוח זו עבור האבולוציה הקוסמית המשמעות

הכריסטוס . בשמשמקום מושבן , האנושות תשיג רק בסוף האבולוציה הארציתאותו מצב של שלמות ש

גופו האסטרלי היה , בתחילת האבולוציה הארצית הנוכחית שלנו, לכן. לישויות האלה ככוח קוסמימשתייך 

טוס באה אל של הכריס ואישיותכאשר . מקום מושבו היה בשמש. שמשמאוחד עם הגוף האסטרלי של ה

 והתגשמותאותו זמן ומאז טוס השתקע באדמה בהכריס-האסטרלי של כוח קוסמי זה של רוח גופו, האדמה
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דרך הופעתו . האסטרלי של האדמה פהגועם  ברציפותגופו האסטרלי מאוחד , פני האדמה-של הכריסטוס על

בזמנו  ,אם. השמש מהות חדשה לגמרין האסטרלי של האדמה קלט מ גופה, פני האדמה-של הכריסטוס על

ה את התוספת של היא הייתה רוא ,הייתה מסתכלת לעבר האדמהלכת אחר -מכוכבישות , של הכריסטוס

דרך האיחוד של גופו . הגוף האסטרלין האסטרלי של האדמה בשינוי הצבע הקורן מ מהות חדשה זו לגופה

שמש -הכריסטוס הוא רוח, לכן. האדמה-גם לרוחהיה שמש -הכריסטוס רוח, האסטרלי עם זה של האדמה

; עם האדמה ברציפותהוא נשאר מאוחד , אדמהמהזמן שבו הכריסטוס הלך על ה. אדמה-ובאותו זמן גם רוח

הוא . והוא מנחה את האבולוציה של האדמה, האדמה היא גופו שלו. לרוח הפלנטרית של האדמה היההוא 

התרחש באותו זמן עבור  אשרומיסטריית גולגתא היא הסמל של , הגשים את האיחוד הזה בגולגתא

 .האבולוציה של האדמה

הגזע , הגזע הלבן: הם חילקו אותה ביניהם .את פני שטח האדמה עיקריים אכלסוארבעה גזעים 

ישנה . האטמוספרה אשר מקיפה את האדמה היא אחת ויחידה, אבל. הגזע האדום והגזע השחור, הצהוב

לְּקּום לְַּארְּ : פי יוחנן-אוונגליון עלהתייחסות לכך ב יו וְּחִׁ ג ד  ת בְּ חּו א  ת יֵשּוע  ל קְּ לְּבּו א  צ  י לִׁים ש  ח  יםה  ה ֲחל קִׁ ע  , ב 

י ל ד לְּכ ל ח  ח  כֻּּת נ ת. ֵחל ק א  ת ה  חּו ג ם א  ר, ֵהם ל קְּ פ  ה לְֹּלא ּת  יְּת  יא ה  הִׁ ל א ש  ה, א  ט  מ  ל ה לְּ עְּ מ  לְּ ה מִׁ צּופ  יג ה רְּ .ֲארִׁ
23
 

מסמלת , הכותונת הארוגה בחלק אחד רצוף, לעומת זאת; מסמלים את פני שטח האדמה בגדיו של הכריסטוס

יש להדגיש שוב שסמל זה , כאן. מקיף את האדמה מכל הכיוונים, נראה-שבהיותו אחיד ובלתיאת האוויר 

 .מהווה באותו זמן עובדה היסטורית

אֹוֵכל : הוא אומר. שבה אנו יכולים להבין את הטענה הבאה של המאסטראנו נמצאים בעמדה , עתה

ֵקב י ע  ל  יל ע  גְּדִׁ י הִׁ מִׁ חְּ .ל 
24
האם , אם האדמה היא גופו שלו, ית של האדמההוא הרוח הפלנטראם הכריסטוס  

כאשר ? רגליהם-האדם אוכלים את בשרו ושותים את דמו ודורכים עליו בכפות-אין זה מוצדק לומר שבני

וכאשר הוא מצביע ? "זהו גופי: "האם אין הוא יכול לומר, מן האדמה המופקיםמצביעה על הפירות רוח זו 

 אדם דורכים על גופה-וכאשר בני? "זהו דמי: "ין הוא יכול לומרהאם א, על המוהל הטהור הזורם בצמחים

אלא כדי , הוא לא אמר זאת במובן רע? רגליהם-האם אין הם דורכים עליו בכפות, של הרוח הפלנטרית

גם את הקטע הזה באוונגליון יש לקחת באופן . לציין את העובדה שהאדמה היא הגוף האמיתי של הכריסטוס

ן של אמת גדולה זו יש לשמור עבור הזמנים הבאים דרך המיסטריה של הסעודה ואת הזיכרו, מילולי

 . הקדושה

יכול להעריך רק מי שמסוגל לקלוט את ערכו של מאורע המשמעות העמוקה של הסעודה הקדושה את 

הכריסטוס עולה בצמחים שהאדמה -את כוחהוא רואה . עוצמה זה עבור האבולוציה הקוסמית כולה-רב

                                                      
23

 .23 פסוק, ט"פרק י, פי יוחנן-האוונגליון על 
24

 .08פסוק , ג"פרק י, שם 
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לאדם אינו מאורע אנושי  שהיההוא יודע שהמאורע של הכריסטוס ; ב ומפנה לעבר השמשמוציאה באבי

 .אלא גם מאורע קוסמי, בלבד
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 8הרצאה 

 0117 בנובמבר 25

 

המחבר אומר שהכריסטוס עשה דברים רבים אחרים שאינם מתוארים  ,פי יוחנן-האוונגליון עלבסוף 

ותר של הרצאות לא הייתה מספיקה כדי להסביר את כל אנו מוכרחים גם לומר שסדרה ארוכה י. בספר זה

הסבר  תספקנה לנושתי אידיאות אלה . 'אני'-ו' האב'בהרצאה זו נבחן את האידיאות . הכתוב באוונגליון זה

ה שונה יתשהי' אני'-מתודעתהאנושות החלה . על אבולוציית האנושות שעליה דיברנו בהרצאות קודמות

אלא , מדובר בישות אנושית אחת שלא היהעלינו להבין ', אדם'במונח  .למדי מזו שאנו מכירים כיום

הישנה חשו -בריתהן מהעברים . 'האב'הוא מי שמתחיל דור כזה . דורות ספוריםאשר הקיפה ' אני'-בתודעת

ישנו אחד ; עצמאי' אני'אינני ": והאישיויות היחידות בעם העברי אמרו לעצמם, שאברהם הוא האב שלהם

ן המוהל זורם מ, כפי שבעץ גדול." לי ף לכל אלה המשתייכים לעמי שלי וגםאברהם ומסתעהזורם מטה מ

זורם דרך , המשותף של העם העברי' אני'ה, כך באותה דרך המוהל של אברהם, השורש אל תוך כל הענפים

ואת , הוא התייחס לקו כולו של מוצאו ',אב'הישנה ביטא את השם -הבריתן מכאשר אדם עברי . השבט כולו

הוא , ֵאל' אני'כאשר הוא ראה ב. אלוהית תודעהה הוא כינ, אשר מקיפה את כל הדורות הזאת' אני'ה-תודעת

באב הקדמון של הגזע משותף שהחל ' אני'הוזכר לבני העם ש, ה הדהדכאשר השם יהו. כינה אותו יהוה

התודעה של ; זמןמצב זה השתנה במהלך ה, דרך ההתערבבות של הדם. זרם מטה דרך העם כולו, שלהם

את התודעה שעברה לאנושות והכריסטוס הוא הכוח שהיה אמור להביא , עברה אינדיבידואליזציה' הווה אני'

. הוא התכוון למשהו אשר זרם דרך ישותו הפנימית', הווה אני'הזמנים הקדומים אמר ן כאשר אדם מ. שינוי

ניצוץ או טיפה של  בתוכוהשני חש ; לוהיתא' אני'-הראשון התכוון לאל הזורם דרך הקהילה כולה כתודעת

 .המהות האלוהית

האדם מודעים בבהירות לכך -את בני עושהשמועבר אל האדמה כוח אשר הבה נדמיין לעצמנו , עתה

לזולת להיווכח בכך שהאל טמן כוח המאפשר , זה יכול לחיות בכל ישות אנושית אינדיבידואלית' הווה אני'ש

זה הוא משהו הקיים בכל אחד ואחד ' הווה אני'" –: אומר היהכוח זה . אנושיתטיפה ממהותו שלו בכל ישות 

האינדיבידואלי שלכם מאוחד עם ' הווה אני'מה שאתם קולטים כ. הכוח האלוהין הוא חלק מ, מכם

אחד , אני והאב': יכול לומר, התודעה של עובדה זומי מכם אשר פיתח בתוכו את . של האב' הווה האני'

. זורמת דרך דורות במשך מאות ואלפי שנים' אני'ה-תראו את תודעת, תסתכלו לאחור עד אדםאם . 'אנחנו

 זוהי תודעת. ם בתכונתו הבראשיתית כאדםקיימת תודעה אנושית עילאית יותר אשר ניתנה לאד, אבל

באה התודעה , לאחר מכן" .אלא את האנושות כולה, התודעה אשר מקיפה לא רק דורות ספורים, האנושות

. שלו' הווה אני'ידי האדם ל-במשך דורות ולבסוף עברה אינדיבידואליזציה על התקיימה, משתייכת לדורותה

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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: שהכריסטוס היה יכול לומר לכךסיבה זוהי הו' הווה אני'ל היסודותהיו כבר ברשות האדם , לכן

' הווה האני': "רואיש לק; ספר אוקולטי-זוהי התורה הנכונה של בית." לפני אברהם היה קיים' הווה האני'"

 ."לפני אברהם היה קיים

הספר -בכל בתי תהמוכר, מקראת הזהבבנשתמש ', הווה האני' תתורכדי להסביר מעט יותר את 

, עדן-בא יום אחד אל שער גן, יהוה נתן כמחליף של הבלאותו , פר שכאשר שתומס בה. הכריסטיאניים

זה  שהיו שזוריםשם הוא ראה שני עצים  .ולקר לו להיכנס לגן שממנו האדם סהכרוב עם רומח אש אפש

. העצים הללו שהיו שזורים זה בזהן והכרוב אמר לשת לקחת שלושה זרעים מ; הדעת-החיים ועץ-עץ: בזה

המתגלה , איברי-שת שם את שלושת הזרעים האלה בפיו ומתוך הקבר צמח עץ תלת, מת, אביו, כאשר אדם

חומר ." מי שהווה ומי שיהיה, אני מי שהיה: "מילים הבאותוהזוהר שלה התעצב אז ל, קורנתלרבים באש 

שעמו משה  המטהממנו עוצב . הגלם של העץ הזה אשר צמח מתוך קברו של אדם שימש לדברים רבים

עמו נבנה . המקדש של שלמה-העץ שימש גם לעיצוב העמודים שהוצבו בשער בית. את הניסים שלו ביצע

. מעץ זה נבנה הצלב שעליו ישוע מוסמר בגולגתא, לבסוף. ותוהגשר שישוע חצה כאשר הוא הובל אל מ

עץ הדם האדום : רואים שני עציםבתוך האדם אנו . האגדה-ניתן ההסבר הבא לסיפור הספר האוקולטי-בבית

. 'החיים'אדום הוא ביטוי של -עץ הדם הכחולו' הדעת'הדם האדום הוא ביטוי של עץ . אדום-ועץ הדם הכחול

היה זמן שבו לאדם לא . הספר האוקולטיים הקדומים-כך לימדו בבתי. יו נפרדים זה מזהשני העצים האלה ה

אשר באים , החיים. שקע בתוך גופו של האדם שהדם האדום הופיע' אני'רק כאשר ה; היה עדיין דם אדום

פי -להחיים וע-הם נבעו מהתפתחות עילאית יותר ממוהל; היו שם כבר זמן רב, אדום-לידי ביטוי בדם הכחול

בנפש זרח לראשונה ' אני'הכאשר , עדן-הזמן שבו הוא ניתן לאדם היה בתקופת גן, התורה הכריסטיאנית

הקבוצתית היה לו -בנפש, אך; קבוצתית-כאשר האלוהות ירדה והאדם היה הראשון שחונן בנפש, האנושית

ופר שכאשר האדם קיבל מס העדן-סיפור גןב. האינדיבידואלי היה יכול לנבוע' אני'הנבט הראשון שממנו ה

הוא למד להבדיל בין ; עיניו נפקחו, הוא למד להרים מבטו; לישות בעלת ידיעה היההוא , את הדם האדום

 .איש ואישה

בגוף האנושי ישנה . יכולה לנבוע רק דרך מות הדם' אני'-תודעת. ידיעה זו גבתה מחיר מסוים, אבל

גשים את משימתו כאשר הוא נצרך ומתוך הרס הדם ם הכחול ההד. ה מתמדת של חיים וחידוש החייםצריכ

בתוך נפש האדם יתפתחו הכוחות שדרכם הוא ילמד לווסת ולאחד את שני . 'אני'ה-הכחול מופיעה תודעת

פני האדמה -האדם על. ומוות הרגידי כך שהוא נושא בקרבו תהליך של -רק על' אני'חש את ההאדם . העצים

כיצד האדם שואף ללא הרף אוויר הכולל חמצן חישבו . רות של חייםכי רק הוא נותן לו אפש, תלוי בצמח

הוא צורך חמצן והופך אותו לחומצה ; תחמוצת הפחמן-אוויר הכולל דו, והוא נושף אוויר אשר נצרך

אשר הופך חזרה את החומצה הפחמתית אשר הוא מקבל רק דרך הצמח , הנחוץ לחייו, את החמצן. פחמתית

הצמח מחזיק . את האוויר לכזה שהאדם יוכל להשתמש בו שוב עושהוזה , ןידי האדם לחמצ-מופקת על
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בצורה של  מאוחר יותרהחומצה הפחמתית והוא ניתן חזרה לאדם אלפי שנים ן בפחמן שאותו הוא מפריד מ

 .פחם

יהיו , כפי שהם כיום ,החיים, ואם רק חלק קטן ממנו יחסרהאדמה היא אורגניזם שלם 

אם כי , החיים ובאדם ישות אחת-בבעל, אנו יכולים לראות בצמח, בט מסוימתמ-מנקודת .אפשריים-בלתי

האדם של -בני. קשר זה ישתנה, בעתיד הרחוק מאוד. האחרים לא יהיו מסוגלים לחיות, נוציא את הצמחים

אך רואה רוחי יכול לראות את התקופה שבה זרם החומצה הפחמתית יהפוך לחמצן , ימינו אינם יודעים זאת

 .ידי האדם עצמו-אלא על, רת הצמחעז בלי

שהאדם יגשים באופן מודע בתוך עצמו את , הספר האוקולטיים-זהו האידיאל העתידי הגדול של בתי

, בתוכו. שהאדם ילמד לשלב את פעילות הצמח בפעילותו שלו, ידי הצמח-מה שנעשה כיום עבורו על

מתקדש כבר יכול . חמתית לעצמויתפתחו האיברים אשר יאפשרו לו לבצע טרנספורמציה בחומצה הפ

, אני מי שהיה", אז. באחד הימים ישתלבו, עץ החומצה הפחמתית ועץ החמצן, לראות מראש ששני העצים

אך תחילה היה עליו להיות , חי גם באדם' אני'ה. יחיה כמשהו נצחי בכל ישות אנושית" מי שהווה ומי שיהיה

הדעת -הוא לא היה יכול להימסר באותו זמן שעץ. המוות-לעץ להיותהחיים היה צריך -עץ, בהתחלה. מופרה

תודעת הנצח הייתה צריכה , קודם. הצמח הוצב ביניהם; לכן שני העצים היו צריכים להיפרד, נמסר

שלושת הזרעים הם שלושת . כריסטוס ישוע נשא אותה בתוכו והוא העביר אותה אל תוך האדמה. להירכש

הונח בקבר יחד עם , מה שהינו נצחי בכולם. הרוח-החיים ואדם-רוח, הרוח-עצמיות: החלקים האלוהיים

מי , אני מי שהיה: "נשא סמל בוערמתוך הקבר צמח העץ אשר ; תודעת הנצח הוכרזה מתוך הקבר. אדם

 ".שהווה ומי שיהיה

: הזה בטבע האנושי כאשר הוא אומר" אני אדם אינדיבידואלי"הכריסטוס מורה לאדם להצית את 

רק . אז יהיה בידכם מה שמרכיב את איחודכם עמי', הווה האני'ותר ויותר על ההוויה של נסו להסתמך י"

רק רואה רוחי היה יכול לתפוס ." אחד אנחנו' אני'כי האב ו, שתוכלו להגיע אל האל האב זה' הווה אני'דרך 

שמעות היסטורית כוונתו לא הייתה לתעד משהו בעל מ. היה רואה רוחי פי יוחנן-האוונגליון עלומחבר , זאת

 .אלא הוא רצה לתעד את מה שאפשר לדעת כאשר רואים בעולם הרוח, בלבד

היה עליו להיכנס , כאשר רואה רוחי מזמנו של הכריסטוס רצה לראות את המתרחש בעולם הרוח

הוא בא אל . בא אל הכריסטוס בלילה, שליט היהודים, נקדימון. 'גדבר זה מצוין בפרק . למצב של שינה

והוא בא ; הגיע למצב שבו הוא היה יכול להיות רואה רוחישמפני , רצה להיות רואה רוחיס מפני שוהכריסט

 פרק זה אנו גם מוצאים את התורה החשובהב 2בפסוק . היום שלו נמחקה לגמרי-בלילה מפני שתודעת

יש, ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁי אֹוֵמר לְָּך –שהאדם יכול להיוולד מן הרוח  ם ֹלא יִּׁו ֵלד אִׁ כ נֵס  אִׁ רּוח  ֹלא יּוכ ל לְּהִׁ יִׁם וְּה  ּמ  ן ה  מִׁ

ים ֹלהִׁ לְּכּות ה א    .לְּמ 
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יִׁים: הכריסטוס אומר, 6פסוק  'בפרק יד ח  ת וְּה  מ  א  ְך וְּה  ר  ד  היכן נמצאת דרך זו המובילה אל . ֲאנִׁי ה 

; הרוח-תפועל על הגוף האסטרלי ויוצר ממנו את עצמיו' הווה האני? 'האלוהות הנעלה ביותר דרך הכריסטוס

. הרוח-הוא פועל על הגוף הפיסי ויוצר ממנו את אדם; החיים-הוא פועל על הגוף האתרי ויוצר ממנו את רוח

. החיים-ובה מופיעה רוח הרוח מתעצבת-עצמיות, של האדם פועל על הגוף האסטרלי' אני'כאשר ה, לכן

' הווה האני'כי , מת ואל חיי האמתטמונה הדרך אל הא' הווה אני'ב. בדרך זו האדם מגיע אל החיים האמיתיים

אנו יכולים להציג זאת בדרך . יותר ומאפשר לחיים האמיתיים להיווצר בהם הנמוכיםפועל על הגופים 

 : הבאה

  והחיים  האמת  הדרך  אני 

  הרוח-אדם  חיים-רוח  רוח-עצמיות  כיוון 

 

 . הרוח-החיים ואדם-רוח, הרוח-לגלות את עצמיותלקחת כדי  מוכרחמצביע על הכיוון שהאדם ' אני'ה

מחבר האוונגליון הזה . אנו יכולים למצוא גם אמיתות אנתרופוסופיות ישירות פי יוחנן-אוונגליון עלב

זה יש ניצוץ ' יאנ'שב, אינדיבידואלי' אני'את העובדה שלכל ישות אנושית יש  – 3פסוק  'בפרק ט –מספר 

, החדשה-ברוב התרגומים של הברית". האל בתוכנו"כדי להתפתח ל מוכרחוניצוץ זה  של המהות האלוהית

י: תשובת הכריסטוס לשאלה בִׁ ֵּור, ר  הּוא נֹול ד עִׁ א ש  ט  י ח  יו? מִׁ א וְֹּלא : אנו קוראים?, הּוא אֹו הֹור  ט  ֹלא הּוא ח 

יו ים; הֹור  ֹלהִׁ ֳעֵלי א  יִׁג לּו בֹו פ  ֵדי ש  ל א כְּ לכך  יגרוםשהאל , ל כריסטיאניהאם זו השקפה ראויה ש, אך. ֵאין ז ה א 

היכולה להגיע , איזו תפיסה מדהימה של האל? כדי שהאל יוכל להציג את הדרו בו שאדם ייוולד עיוור

. קטע זה פשוט וברור הרבה יותר כאשר אנו מתייחסים אליו עם הידיעה של מדע הרוח. למסקנה שכזו

 ייעשהקארמה שלו כדי שהניצוץ האלוהי שבו הוא מגשים את ה; לא הוא חטא ולא הוריו: "הכריסטוס השיב

הוא נולד : "זוהי הדרך שבה תשובת הכריסטוס צריכה להיות מתורגמת." תתגלינה' האל שבו'ופעולות גלוי 

כל ישות אנושית עוברת דרך התגשמויות ." להתגלות תוכלנהכדי שפעולות האל בתוכו עיוור 

יתכן שהוא הביא מחיים ; חטא בחיים נוכחיים אלהאין צורך שהאדם י. פני האדמה-ונשנות על-חוזרות

במובן , כאן יש לנו את תורת הקארמה. קודמים את האשמה אשר הובילה אל גורלו בחיים אלה

העובדה שתורת הכריסטוס הייתה . עלת מהתגשמות אחת לאחרתוקארמה אשר פ, אנתרופוסופי למדי

.סביר את המחלוקת שהוא יוצר עמםודבר זה מ, מנוגדת להשקפות הכלליות של היהודים ברורה
25
 

אנו קוראים שכאשר הפרושים  'בפרק ח. כיר לנו את תורת הקארמהבאוונגליון ישנו קטע נוסף המז

, האדמה, אבל. ישוע הרכין גופו בלי לומר דבר וכתב עם אצבעו על האדמה, שאלו את דעתו ביחס לנואפת

ידי -על. אך כותב את המעשה שלה באורגניזם שלו, מרשיע את הנואפתהוא לא . היא גופו שלו, כפי שראינו

                                                      
25

 .22פסוק ', פרק ט, פי יוחנן-האוונגליון על 
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כך כל זרע של אדם עולה בחיים , כך הוא מציין שכפי שזרע הטמון באדמה צומח ונותן פרי בהתאם למינו

תיאולוגים מאמינים . האחרים ונותן פרי בהתאם ואין שום כוח על האדמה היכול לגרוע את תוצאות המעשה

היות , יסטוס מת עבורנו ולכן הם אינם יכולים לקבל את תורת הקארמההם מאמינים שהכר. במוות מפייס

כאשר תופסים את , אך. לקח על עצמו את חטאי העולם, דרך מותו, שהיא סותרת את ההשקפה שהכריסטוס

ההשקפה התיאולוגית מתפוגג ההרמוניה בין ההשקפה האנתרופוסופית ו-חוסר, הנושא הזה באופן הנכון

 .להרמוניה והופך

פי חוק -על. החשבונות מסמל עבור הסוחר-רת הקארמה מסמלת עבור החיים בעולם את מה שספרתו

ומה שאני , תייצב מולי בחיים הנוכחייםתעלינו לקבל שההשפעה של מה שעשיתי בחיים קודמים , הקארמה

מעשים מוצבים ה, בצד אחד: חיים שלמים-יש לנו מאזני, כך. יופיע שוב בחיים מאוחרים יותר, עושה עתה

אם מישהו מאמין שתחת שלטון חוק הקארמה הוא אינו יכול , עתה. המעשים הרעים –ובצד השני , הטובים

הוא כמו סוחר , שכן אופן הפעולה שלו הינו תמיד תוצאה של מעשיו הקודמים, לבצע שום מעשה רצוני

עבור ." מאזן שליאינני יכול לסחור עוד כי הדבר ישבש את ה, איזנתי את הספרים שלי: "שהיה אומר

רמה תהיה שגויה באותה אזו תהיה דרך חשיבה שגויה והדעה שתיארנו לעיל ביחס לתוצאת הק ,סוחרה

 .מידה

חירות הרצון והקארמה יכולות להתאחד ; ה פטליסטיתתורת הקארמה אינ, בנת באופן נכוןמו בהיותה

ואם אדם . שינוי-ה משהו שאינו ברהקארמה אינ, תה מובנת באופן נכוןבהיו. זו עם זו באופן היפה ביותר

שהוא היה פועל הרי , הוא אינו יכול להתערב בקארמה שלובאמרו ש, סרב לעזור לאדם אחר בעת אסון

כאשר הדבר יכול , סוחר המסרב לקבל הלוואה או תשורה כספיתבאותה צורה שגויה שבה היה פועל 

בעוד שהמלווה רושם , חזיר מאוחר יותרשסוחר רושם הלוואה כחוב שעליו להכפי . רגל-להצילו מפשיטת

בעוד שמי שהמעשה נעשה , כך מי שעושה מעשה טוב רושם אותו כסעיף זכות, אותה בספריו כהלוואה

ונראה שהוא מקל על הקארמה ידי חוק הקארמה -מתן העזרה אינו מסולק על, כך. למענו ירשום אותו כחוב

לב כלפי -יכול לגלות טוב, מצעות מעשיו הטוביםבא, אדם. של הזולת באמצעות מעשים של עזרה הדדית

כלומר הם יכולים להקל על , אדם-ישנם גם מעשים היכולים להביא תועלת למספר גדול של בני, אך; חברו

עוצמה כמו -וכאשר מעשה מסוים הינו רב. החיים של רבים-ידי כך להירשם בחשבון-הקארמה שלהם ועל

מפני שמעשה זה מקל על הקארמה של כל , האדם-של כל בניהוא נרשם בקארמה , המעשה של הכריסטוס

 .אלה המאפשרים לו לפעול בתוכם

וקיומו אינו מפריע לחירות הפעולה  פי יוחנן-אוונגליון עלאנו רואים שחוק הקארמה מוזכר גם ב, לכן

 פי-על. כריסטוס ישוע קשר עצמו עם האנושות כולה, עצמית-דרך המעשה שלו של הקרבה. באיזושהי דרך

עם , הוא מובא לידי קשר עם גוף הכריסטוס. החשבונות של החיים-כל מעשה נרשם בספר, חוק הקארמה

הוא קולט  .אלא רושם את המעשה בגופו שלו, שהוא אינו מרשיע את הנואפתלכך סיבה זוהי הו, האדמה
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. ארציתמיד לבטא את עצמה שוב בעולם ה מוכרחההקארמה , כי; בגופו שלו את כל מה שהאדם עושה

קשר עצמו עם , דרך המעשה שלו, שהכריסטוסעל העובדה , ותי מאודבאופן משמע, זה מצביעסיפור 

 .הוא מנחה את האבולוציה העתידית של האנושות. ההתפתחות הקארמתית של האנושות כולה

אנו  – לטיני והאירופי-היווני, המצרי, הפרסי, ההודי –התרבות  עידני תכאשר אנו בוחנים את חמש

מה . פורה עבור האנושות כולה ייעשהאשר  הכריסטוס-הונחו היסודות עבור כוח שיהשלי שבעידןגלים מ

ן אשר תתפתח מ, הרוח-עצמיות, באותו עידן. שהוצב אז באבולוציה האנושית יופיע לחיים בעידן השישי

בעידן . ביעיהכריסטוס קרן באופן נבואי מהעידן השלישי לר-כוח. החיים-תתאחד עם רוח, הרוחית-הנפש

האנושות , אז. החיים-הרוח תתאחד עם רוח-תתקיים החתונה הגדולה של האנושות כאשר עצמיות ,השישי

את אותו קשר של אחווה אנו ; ואח לצד אחיו' אני'יתייצב לצד ' אני'ו, תתאחד לכדי קשר עצום של אחווה

אלא מציגה כיצד הבנים , וריתה רק עובדה היסטשאינ, בתיאור החתונה בקנה שבגלילמוצאים כבר מסופר 

מהעידן . האדם יתאחדו בעידן השישי בקשר עצום של אחווה אשר יקיף את האנושות כולה-של בני

. החמישי והשישי, הרביעי: עד שמאורע זה יתרחשצריכים לעבור עוד שלושה עידנים , השלישי

יֹו: אנו קוראים' בתחילת פרק ב, לכן; עידן מכונה יום, באזוטריקה נ הב  ק  ּנ ה בְּ ה ֲחתֻּ יְּת  י ה  ישִׁ לִׁ המציין , ם ה שְּ

נוכחת ( הרוחית-הנפש)ם של ישוע האֵ . מתייחסים למשהו אשר יתרחש בעתיד, שבתיאור אשר יימסר

נאמר , כאן." עוד לא הגיעה השעה? מה עליי לעשות עתה ומה עלייך לעשות: "בחתונה והכריסטוס אומר לה

מה עושה , והיות ששעה זו עדיין לא הגיעה. שהו אשר יתרחש רק בעתידבבירור שבחתונה זו בקנה מצוין מ

 ? ישוע

, שפעולה זו מציינת אש חדשה ב ושוב אנו מוצאים את הפירוש לכךשו. ים לייןמההוא הופך את 

. 'לוהט'ליין  נעשים' התפלים'המים  ,כי; היה אמור להינתן לעם היהודי אשר הלך והתנווןשחיים חדש -כוח

אם אנו מסוגלים לתפוס את , אבל. ח ששותי יין חשבו על ההסבר הזה כדי להצדיק את פעולתםאפשר להני

 .נוכל לחקור עמוק מאוד באבולוציה של העולם והאנושות, משמעותו של מעשה זה

לכל דבר , יש ביטוי תואם בחומרי ולהיפך, לכל מה שמתפתח ברוחי. אדם לא תמיד שתו אלכוהול-בני

; בהיסטוריה של האנושות והעולםרק בזמן מסוים  הופיע, אלכוהול, יין. לו ברוחי םחומרי יש את התוא

ן האלכוהול היה הגשר אשר הוביל מ. מחקר אוקולטיכאן אנו רואים אמת עמוקה של . בעתיד והוא ייעלם

 האדם לעולם לא, בלי ההשפעה החומרית של האלכוהול; העצמאי האינדיבידואלי' אני'הקבוצתי אל ה-'אני'ה

הוא הפיק את התודעה האינדיבידואלית ; האינדיבידואלי' אני'הקבוצתי אל ה-'אני'היה מגשים את המעבר מה

היא לא תזדקק עוד לאלכוהול ואז הוא ייעלם , לאחר שהאנושות תגשים את המטרה הזאת. האישית באדם

 .העולם הפיסין מ

יה החכמה של אבולוציית אפשר לראות שלכל דבר אשר קורה יש משמעות בהנחלעיל דמהדברים 

ה אשר הקדימו את יתר האנושות אל, לעומת זאת; שותה אלכוהולהאין לגעור באדם , מסיבה זו. האנושות
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פני האדמה -הכריסטוס הופיע על. עליהם להימנע ממנו, אינם זקוקים עוד לאלכוהולוהתפתחו עד כדי כך ש

העילאית ביותר בעידן ' אני'ה-ת תודעתכדי להעניק לאנושות את הכוחות אשר יאפשרו להם להגשים א

בשלב רק אילו היה משאיר את הדברים . האדם לשעה שעדיין לא הגיעה-הוא רוצה להכין את בני; השישי

הפיכת המים ליין מסמלת . האינדיבידואלי' אני'לעולם לא היה משיג את ההמין האנושי ', הקרבת המים'של 

שבה היא הייתה זקוקה , שות הגיעה לנקודה באבולוציה שלההאנו. את התרוממות האדם לאינדיבידואליות

הכריסטוס , כאשר תבוא התקופה שבה האדם לא יזדקק עוד ליין. לכן הכריסטוס הפך את המים ליין, ליין

? להופיע בכריסטוס, שיאפשר לו לשנות את המים ליין, כיצד התאפשר לכוח. יהפוך את היין חזרה למים

המים , על האדמה. הוא היה יכול להפעיל את כוחות האדמה בתוכו, הכריסטוס היות שהאדמה היא גופו של

משום שכל , הכריסטוס היה יכול להגשים כאישיות את כל המתרחש באדמה; הזורמים ביין הופכים ליין

ידי גופו -ברגע שבו האדמה היא גופו שלו והיא מונפשת על, להיות גם בתוכו מוכרחיםכוחות האדמה 

 .האסטרלי

הוא . הוא נובט וצומח ונותן פרי, כאשר אנו שותלים זרע באדמה? מגשימה האדמה עם כוחותיהמה 

של התרבות פועל גם אותו כוח . החיים מביאים רבים-גם בעלי, דרך רבייה. מאחד מופיעים רבים; מתרבה

, דמהלכריסטוס יש את הכוח שהינו טבעי לא. האדם-דבר מצוין בהאכלת חמשת אלפים בניהו, בכריסטוס

ונחיל עליה את , אם נזכור את המחשבה שהאדמה עם כוחותיה היא גופו של הכריסטוס. להרבות את הזרע

? מהם האוונגליונים, באופן כללי. לנו יתבהרופרטים רבים , פי יוחנן-אוונגליון עלאנו מוצאים מתועד ב אשר

שר היה לגלות במקומות שונים כמו שאפ, הצגה של עקרונות ההתקדשותיש לנו , פי יוחנן-אוונגליון עלב

להתקדשות עשה באופן חיצוני לא היה הדבר החיוני עבור -מה שתלמיד המועמד. זמנים העתיקיםב

של , דרגה אחר דרגה, התנסה בו שלב אחר שלבהדבר החיוני היה מה ש; השתייךהספר שאליו -בית

 .התקדשותה

חיים של בודהא שהם דומים לאלה הנדהמים מאוד לגלות בסיפור על מאורעות  מלומדים מודרניים

ידי העובדה שהמחברים של תיאורים אלה לא -זה מוסבר על. המתועדים בסיפור חייו של כריסטוס ישוע

אלה זהות אצל כל המתקדשים . אלא את העובדות הרוחיות הפנימיות, תיעדו את הנסיבות החיצוניות בחיים

מה שמתקדש היה צריך . יו להם אותן התנסויותכולם עברו את אותו נתיב ובמהלכו ה, כי; האמיתיים

וכל המתקדשים באותה רמה היו צריכים , להתנסות בו בנתיב ההתקדשות נרשם בכתבים על ההתקדשות

. כותבי ביוגרפיות כתבו רק ביוגרפיה של שלבי ההתקדשות השונים, לכן. אותן התנסויות אתלעבור 

מה שהוגשם בזמנים , אך; של התקדשות בעומקים שוניםהאוונגליונים אינם יותר מאשר תיעודים עתיקים 

המוות שעד אז התגברו עליו . התרחש בפומבי במיסטריית גולגתא, קודמים במצב נמוך יותר של תודעה

המאורע בגולגתא הוא התקדשות של מתקדש . התגברו עליו עתה בגוף הפיסי, בהתקדשות בגוף האתרי

 .י מישהו אחריד-שלא הוכנס להתקדשות על, נעלה ביותר
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היה יכול לתאר רק את חיי הכריסטוס בדרך שבה הם מתוארים  פי יוחנן-האוונגליון עלמחבר , לכן

מי שיחווה אותו יעורר בתוכו את הכול חיים ו-אוונגליון זה הוא ספר. של ההתקדשות כתב הקודש העתיקב

משפט , מי שמתנסה בו. ה רוחיתזהו ספר של רואה רוחי והוא נכתב לשם אימון לקראת ראיי. לראייה רוחית

. פנים אל פנים, שהוא פוגש בכריסטוס באופן רוחי, העוצמה-יחווה את התוצאה העצומה ורבת, אחר משפט

עליהם לעמול כדי להגיע לשלב שבו תופיע בהם הידיעה שהכריסטוס הוא ; אדם-אין זה קל לשכנע בני

 .ממשות

הכריסטוס והמחבר רצה לתת לכל אחד את ההזדמנות הוא הדרך המובילה אל  פי יוחנן-האוונגליון על

הרוח יחווה בתוך עצמו את עלייתה של אותה חכמה שדרכה הוא יוכל -מי שמפתח את עצמיות. להבינו

עומדים אמו ותלמידו אשר , לרגליו; הוא נתלה על הצלב: הכריסטוס עצמו מציין זאת. להבין מהו הכריסטוס

האדם את הידיעה על משמעותו של -אמור להביא לבניהיה  תלמיד זה. שאותו אהב, עבר התקדשות

ם האֵ !" זוהי אמך שאותה עליך לאהוב: "ם סופיה עם המיליםלכן כריסטוס ישוע מצביע על האֵ , הכריסטוס

האדם עד -הוא החכמה אשר מובילה את בני; של ישוע אשר עברה ספיריטואליזציה היא האוונגליון עצמו

הוא כתב עבורנו את האוונגליון , כלומר; ם סופיהיד זה מסר לנו את האֵ תלמ. ת ביותרלידיעה העילאי

 .זו כבירההמאפשר לאלה החוקרים אותו לדעת את הכריסטיאניות ולהבין את המקור והתכלית של תנועה 

האדם יתמסרו -וככל שבני, תיאוסופיה, 'האל שבאדם'כולל את החכמה של  פי יוחנן-האוונגליון על

 .כך הם יקבלו ממנו יותר ויותר חכמה והארה, המסמך הזהיותר ויותר לחקר 

 

* 

 

 



 

52 

 רשימת ספרים בהוצאת בדולח

 

 

 :רשימת הספרים בהוצאת בדולח מופיעה באתר

 

 

https://bdolah-books.wixsite.com/bdolah-books 

 

 

 

חזרה 
לתוכן 

 ייניםענ


