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 בכלים של החינוך האנתרופוסופיריפוי 

 ר מיכאלה גלוקלר"סופשבוע עם דסדנת 

 2017שלום, דצמבר, נווה 

 עבור משתתפי הסדנא תקצירים

 

 (היום הראשון בסדנא)תנו ביום חמישי יתקציר ההרצאות שנ

14/12/17 

 חינוך לאלטרואיזם הבנוי על אוטונומיה של היחיד.1

אנו מתחילים  – שטיינר אומר. לאחר מלחמת העולם הראשונה, רודולף שטיינר התחיל את חינוך ולדורף

 . על אגואיזם עכשיו עם חינוך אשר לא ייבנה

, התפתחות, אנושיות, צריך להיות קונספט של אלטרואיזם הקשור עם בריאות  ?מה הוא אלטרואיזם

 –בריאות משמעה . על מנת להרגיש טוב, ומה החיים צריכים על פני האדמה, הבנה עמוקה של החיים

  .איזון. שיווי משקל  נכון בין מחלה ובין ריפוי

בריאות  .הוא אחראי על האורגניזם כולו. ראי רק על הקיימות של עצמושכל איבר לא אח– הדבר השני

 . מבוססת על אלטרואיזם

(, self-sustainable)עצמית -קיימות .האוטונומיה של כל איבר ואיבראלטרואיזם שתנאי מוקדם לו היא 

 . אבל מלא באנרגיה לשירות הסביבה

 

  ?מה היא התפתחות בריאה .2
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אנו זקוקים לחינוך ולחינוך , לכן. טבעי ואינסטינקטיבישעבור החיות הוא עלינו ללמוד כל דבר אדם כבני 

 . הוא ריפוי שקט בריא  חינוך. נידרדר, נהפוך לבלתי אנושיים –אם לא . עצמי

 (exbody) כך אתה יוצא מגופך, אינקרנציה - באופן בריא (embody) ככל שאתה מתגשם:  שטיינר

 . אקסקרנציה בריאה יותר כאשר אתה מתעושה , באופן בריא

 

  :שלושת אבני הדרך של ההתפתחות .3

יש עד אז , אז יש לילדים את הזיכרון המופשט, מערכת השיניים השנייה בוקעת  7בגיל  –לידת האתרי 

  .המטמורפוזה של כוחות בנייה לכוחות חשיבהזו . להם עדיין זיכרון ריתמי

הקוטביות בין סימפטיה . ההרגשה, יכולת הרגש - יכולת הבחנה – 14 בגיל –לידת האסטרלי 

 .היכולת של ההבחנה וההפרדה. לאנטיפתיה

התחושה שאנחנו ישות . לשלםהדבר להפוך את  .יכולת אינטגרציה - 21  –בגיל  האנילידת מערך 

  .כוח הרצון זהו, שלמה

 הנני הנצחי-יכולות האני, הנפש הנצחיותיכולות , יכולות חיים הנצחיות, ת שלנווכל מה שהוא הרוחני 

 . כל אלו ממשיכים לחיות לאחר המוות –

 

 המטמורפוזות של הכוחות האתריים .4

הוא נצחי רק . האתרי הוא רק נצחי למחצית. הם נצחיים. האסטרלי ומערך האני הם מחוץ לזמן ומרחב

 . את מערכת העצבים ואברי חושיםבעיקר , אך כל לילה הוא חוזר לגוף לחדש אותו. כאשר הוא מחוץ לגוף

 . על המורים לדאוג שהילד ינשום היטב ויישן היטב : שטיינר

זמן החיים שלי  .הוא החיים הנצחיים –אבל מחוץ , החיים שלנו-בגוף הוא זמן :שהוא גוף של זמן, האתרי

את חיי  ןכיזה מ, זה כבר מכין את חיי לאחר המוות, הנצח-אבל מה שאני חושבת זה בזמן, הוא בגופי

 . הרוח שלי

 . כוחות אחרים למחשבה -  לבבכל ש
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 מלאות צבע, רפרזנטציות של תמונות, לילדים יש פנטזיות מבריקות . 

 אנחנו יכולים . אין לנו יותר מחשבות ייצוגיות אלא יכולות, כאשר כוחות הריאה שלנו משתחררים

מגיעה מתוך האברים . חשיבה דיאלקטית –אנו מכנים זאת . להניע מחשבות ברצוננו

 .שחרור, כיווץ הלב ,נשיפה-שאיפה, הדיאלקטיים שלנו

זה חשוב  –חושבים עם אותם הכוחות עצמם שהאברים שלנו נזקקים להם על מנת להיבנות אנו 

 . זה כל כך מעשי, ביותר

 

 ארבע הרמות של החוויה האנושית  .5

המחשבה היא השפה המשותפת באנושות, כולם חולקים באותה חכמה, אותה אמת, אינטליגנציה של 

הקוסמוס אליו אנו שייכים, ורק רודולף שטיינר נתן את התשובה למקור הפוטנציאל של החשיבה, 

 מאיפה מגיע כל הידע העצום הזה. 

  יכולת הרוחנית שלך.כיצד רוח פועלת בחומר, וכיצד החומר משפיע על ה הוא לימד וחקר 

 יש לנו ארבע רמות של חוויית האנושיות שלנו: 

 . עצמנו, לא נרגיש חוויה פיזית זו במרחבללא  החווייה שלנו בחלל, במרחב:

 : (, אותם משרת החומרmanifestation)  ביטויים:יש לנו ארבע 

 משרת את חוויית העצמי. –חומר מוצק 

 .זמן הליכים, חוויותמשרת ת –חומר נוזלי 

 דיבורמודעות, שמיעה, מפגש, פנימיות, חוויות חוויות משרת  –חומר אווירי 

 לא קשור לחומר, הוא קשור לחום. – האנימערך 

 פלוס חום.  ,יש לנו שלושה מצבי צבירהלכן 
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 האדם כפנטגרם .6 

שלנו הפנטגרם הזה מאוד משמעותי, גם להבנת הטבע של ארבעת המרכיבים פנטגרם.  בני האדם הינם

 הפועלים יחד:

 הפיזייםהכוחות  האברים הפנימיים .שטיינר אומר:אנחנו פיזיים ביותר.  – השמאלי מתחת לסרעפת בצד

 . הכי הרבה בחלק הזהמשפיעים על הגוף שלנו 

 . כימיות שלנו-, מרכז הראקציות הביואנחנו הכי חיים. שם נמצא הכבד – הימני מתחת לסרעפתבצד 

 שם נמצא ליבנו הכי חזק שם.  – בצד השמאלי למעלההאיבר האסטרלי שלנו 

בצד הזה, מעל  –ן שטיינר אמר . אנחנו מרוכזים, מכוונים לעולם החיצוני – הצד הימני, הזרוע הימני

 לדיאפרגמה, אני הכי מודעת למערך האני שלי. זהו הצד האובייקטיבי ביותר בי. 

 העיקרון החמישי, הוא העיקרון של הקווינטה. –שהביא את הפנטגרמה האנושית אמר  ,פרצלזוס

 בקווינטה אסנציה כרצון חופשי. רצון לא מוכוון גוף המנפסטציה שלו היא –מערך האני  

 ועל חמשת עקרונות אלו בנוי חינוך וולדורף. 

 

 ארגז הכלים של חינוך וולדורף .7 

  ארגז הכלים הפיזי:

 טיפוח פעילות החושים שלנו, מעוררת את הגוף הפיזי שלנו לתצורה שלו.  .1

לכן האתרי יכול לשלוט על  רתמוסים מאזניים ניגודים, .נשא החיים הם יםריתמוס –אתרי ה .2

 הקוטביות האסטרלית. 

על מנת לחזק את הגוף האסטרלי, עלינו זהו הריתמוס של הגוף האסטרלי!  ריתמוס שבועי: .3

 השבוע  לדאוג לריתמוס

 זה הריתמוס של המערך האתרי.  –חודש  .4

במקרה . להיווצרהריתמוס של הגוף הפיזי. המערך הפיזי שלנו נזקק לשנה על מנת  –שנה  .5

 נדרשת לפחות שנה על מנת שנחזור לעצמנו.  –תאונה של ניתוח או 
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 מערכות יחסים סביב בית ספר וולדורף ובתוכו .8

 יחסים.הכוח של מערכות  –המערך האסטרלי 

  עניין באחר.ערכת יחסים טובה מבוססת על מ

 זה אוצר.  –המורה שלי כנה  :אם לתלמיד יש הרגשה כנות. –דבר נוסף 

 כבוד לאוטונומיה של כל ילד וילד.  אוטונומיה. –דבר שלישי 

 

 ארבע הסגולות של המורה: . 9

 כל שיעור הוא יוזמה חדשה  .של המורים יוזמה למערך האני. לחזק את מערך האני .1

 רוחני וארצי.  שהוא יגלה עניין בכל דבר –הסגולה האסטרלית  .2

 כנות. כנות ללא פשרה.  –על מנת לחזק את האתרי במורה  .3

 "מר". –וכרופאה אני יכולה להגיד על המורה לא להפוך "חמוץ".  –על מנת לחזק את הפיזי  .4

 

 השקפת עולם, גורל ובריאות .10

 21ב  והדבר מתבסס, בגורלו אם אדם מוצא השקפת עולם העוזרת לו להתמודד עם כל מה שקורה לו 

 חיים. הוא מצא שלושה כלים להשיג את זה: בריאות ארוכת השנים בחיים, אז יש לו סיכוי ל

 עקרון ההבנה. חוש "ההבנתיות". מה שמחלה אותנו זה חוסר ההבנה.  .1

 קשורה למחשבה.  –ר בחיי הרגש. הבנה קשו .חוש "המשמעותיות" –משמעות  .2

כאשר אני רוצה באמת, אני יכול  –אנשים בריאים כאשר יש להם תחושה בסיסית  .3

 חוש המסוגלות.  The principle of menegabilityלעשות. 

  . אני מסוגל –מה בעל משמעות, וגם למדתי דבר  –הוא אמר: בכל שיעור הילד צריך להרגיש  

עצמי. על המורה לעמוד -הכל תלוי בחינוךאכן, זה ארגז כלים עצום, משום שני. מערך הא –והאחרון 

 בפני הסטודנטים שלו כמודל. 

. מורה ולדורף לא מלמד אנתרופוסופיה. אנתרופוסופיה היא לא דת, אלא השקפת עולם –ולבסוף 

 אוריינטציה רוחנית, דרך רוחנית. 
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 15.12.17  (יום שישי )היום השני לסדנאההרצאות שניתנו בתקציר 

 אוטיזם ומחלות קשב וריכוז.1 

 הם שני אתגרים של זמננו.  ADHDאוטיזם ו 

בעיקר לחלק  הקשורמראה גיוון  . והספקטרום של אוטיזםהספקטרום של האוטיזםאנו מדברים כבר על 

 אברי חושים קושרים אותנו לעולם, והקשר הזה מופרע מאוד בספקטרום האוטיסטי.  מהחושים שלנו

אקטיביים מידי להיות בכל מקום ובשום מרגישים יותר מידי,  –הילדים יכולים להיות יותר מידי בחוץ 

אנו יודעים שמה לא מעיזים לצאת החוצה משום שזה יכול להיות מסוכן.  מקום. והאחרים בדיוק הפוך.

לקשר  מופניתשלהם  אבל כל תשומת הלב, אינטליגנטייםהילדים מאוד  –גר ראוטיזם, אספשמכונה 

  של העולם. לאינטליגנציהשלהם  האינטליגנציהבין 

 

 ריתמוס  – שבעת תהליכי החיים .2 

החיים מבוססים על ריתמוס. זה ההיבט הפיזיולוגי. ככל שהמערכת הריתמית שלנו טובה, כך נוכל 

 להתאים לסביבה שלנו. 

כך בחייך הבוגרים, אתה יכול לחיות  – מתבססת בילדות דרך ריתמוסככל שהמערכת הריתמית שלך 

  .של בעיות עתידיותלמניעה  הבנת העקרונות הבסיסיים בחיים, עוזרת לחלוטין מעבר לריתמוס. 

את הולכת ומתרוקנת  הרוח הופכת לחסרת כיוון ומטרה, –חיים הנצחי לא פעיל, כלומר אם מעין ה

 זה תחילת הסוף.  –כאשר אתה מתחיל לתפקד במקום לחיות ומותשת יותר ויותר. 

 

  בממד החברתי שבעת תהליכי החיים. 3

, פתיחה לעבר הסביבה, נשימה, עם פתיחההחיים מתחילים . מתנהלים ופועלים בממד הזמןהחיים 

 אכילה, התבוננות. כאשר את לא נפתחת לעבר הסביבה, את מתחילה לדעוך, לא לחיות. 

 הוא חי, ועבורה הוא חי.  מתוכהמה שהוא חי, צריך סביבה הולמת 

 נשימהתהליך החיים הראשון: 
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 התחממותשטיינר מכנה זאת גם:  ההסתגלות.השני החיים -תהליך

 , עיכול, להפוך אותו לשלך. תזונה – תהליך השלישיה

תהליך  ומה  רואים –לתהליכים חברתיים, ולוקח את ארבעת המרכיבים  מעביר את זהכאשר אתה 

 ? מופרעשהחיים 

 . אתה מחליט, הגוף שלך צריך להחליט, מה אני שומר, ומה אני מפריש. הפרדה –ואז התהליך הרביעי 

. יש לי כל מה שאני צריך על מנת שאמשיך sustainabilty. שימור. קיימותוא ה התהליך החמישי –ואז 

  .ללכת

  ?יהשישי והשביעמה נדרש על מנת לעבור לתהליך החיים 

 . : מה הם צרכי? מה הם צרכי האחריםלהבחיןכוח החיים הרביעי מאפשר לנו 

 אני יכולה ללכת מעבר לצרכי האישיים,  תהליך הגדילה. –שלב השישי 

  .לטרואיזםאהאחרון, ואז 

 במקביל. אך מצד שני, לחלוטין באופן כרונולוגי, האחד על השני.  מתנהגיםכל תהליכי החיים 

המוטיב של הסיפור המפורסם של  – הכלי המרכזי הואהסוד של הגורל קשור לתזונה. מה מעשיר אותי, 

 לשאול את השאלה הנכונה ברגע הנכון. : פרסיבל

 

 שביעון ראשון –שבעת תהליכי החיים וחינוך וולדורף  .4

כמטפלים עלינו  לנהל את הגוףילמד בשנה הראשונה  , הפעוט,מה ההישג בשנה הראשונה? שהתינוק

 כל מה שמאפשר לילד להיות פעיל בעצמו, ולנוע מתוך הכוונות שלו עצמו.  –לדעת זאת 

  .אמתימה שהילד צריך לראות אמור להיות  

 : עיקריותשתי יכולות התינוק צריך להתאמן בבשנה הראשונה 

 תשומת לב.  .1

 . עד שהילד יכול לעמוד וללכת באופן חופשי – שליטה על הגוף .2

 החושים הנמוכים:  מה שמכונה:את  עלינו לעורר באופן הזה, 
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 מגע חוש ה 

 הרגשה בטוחה, הרמונית,  – חוש החיים 

  חוש התנועה 

הם לא יכולים . אם הם לא ניתנים לנו, גנטית ללמידת דברים ופיתוח יכולותדיספוזיציה רק יש לנו 

 . להתפתח

 

 ADHD -הראשונה והשנייה בחיי הילד, וגם: אוטיזם ו ההשנ.5

 השנה הראשונה בחיי הילד א.

 אבני הדרך של התפתחות? וגם על הליך האינקרנציה. ןמה ה

החכמה של החומר המוצק,  הידע הוא אינטגרלי לחכמה של ארבעת המערכות החוקיות שיש לנו: 

הרגשות כולן של כל  –כל אזור המחשבה, וחוקי העולם. החכמה של האסטרלי  –החכמה  של האתרי 

 תהליכי הדיפרנציאציה,  וחכמת האני, מה האני רוצה לעשות באינקרנציה הזאת?  לזה הילד שם לב. 

י יודע את כוונת החיים האלו. וכל מה שאנו צריכים לעשות זה לא לסכל את הכוונות איתן נולד הילד.   האנ

 יודע מהו הצעד הבא אותו הוא צריך לקחת בהתאם לגורל שלו. רק הוא 

עלינו לעזוב את הגוף, לבסוף, ללמוד  –אינקרנציה לאחר מכן  –תחילה אנו צריכים להתגשם בגוף 

 ב את הגוף. להשתמש במה שעז

הלידה, שעדיין לא -מה שמסביב לילד, מה שלא התגשם, זו האינטליגנציה של הילד שעדיין בשלב טרום

 התגשמה, ושהיא חיה בקשר קרוב מאוד עם הסביבה. 

 השנה השנייה בחיי הילד )אוטיזם( –ב 

ובייקטים האני רוצה תחילה להתמקד, להתרכז בגופו שלו, וללמוד לגשת בהדרגה לא –שנה ראשונה 

מתחיל להקשיב. כל ההתכווננות הולכת לעבר ההקשבה. לא להתבוננות במרחב. לאחר מכן ולמרחב. 

 דרך זה הוא מתחיל לגלות מרחב פנימי. 

 הפנימי והחיצוני –ההקשבה היא הנוף הפנימי. אנו זקוקים לשני הנופים . דיבור מתחיל בשנה השנייה 

רק  בא לידי ביטויוהחיצונית, הנוף הפנימי והחיצוני. לכן הוא אוטיזם הוא הפרעה בין הסביבה הפנימית 

 השנייה.בשנה 
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 משמעות המחלות. .6

 יש שלושה היבטים של למידה כאשר אדם מסוים חולה: 

 .עלי להתמודד אתהקשורה לגורל האישי שלי, המחלה היא שלי,  –, מסר אישי היבט אישי  

  לפעמים למחלה יש תפקיד עבור הסביבה של החולה. – היבט סביבתי   

פקיד עבור יש לה תלעיתים המחלה היא חלק מהאנושות; היא קשורה לאנושות.  – אנושי-החלק הכלל

 האנושות כולה.

 . המחלה עצמה רוצה לאזן את הגורל, היא חלק מריפוי הגורל –רודולף שטיינר     

  וכיצד אנו הופכים לישויות אינדיבידואליות? מה הוא האני?      

נפש נצחיים ואז אנו -המסקנה הייתה שכל עוד אנו בעולם הרוח, אנו ישויות רוחניות נהדרות, עם חיי אני

אז אנו מקבלים כלי עם גבולות, המעניק לנו תודעה על מסגלים לעצמנו את הגוף הפיזי. ומה קורה אז? 

 עצמנו, האני שלנו, הנפש שלנו.

  בגורל מעניק לנו כוח"."הכאב בגורל מעניק לנו חכמה. המזל  –שטיינר 

אבל לא  –אבל מחכים אותך, הופך אותך לחכם יותר. השמחה מעניקה כוחות  –הכאב צורך כוחות 

 מחכימה אותך. צריך לפיכך למצוא את האיזון בין כאב לשמחה. 

 

 אוטיזם  .7

אופן אוטיזם הוא לא בעיה כללית. כל ילד מציג את הבעיה באופן אחר. צריך למצוא את הדרך לטפל ב

אחר בכל ילד וילד. צריך למצוא את ההפרעות החושיות והתקשורתיות של הילד המסוים. והילדים 

 שונים האחד מהשני.

תי עבור הילד אם ניתן, על מנת שהילד יגדל בסביבה בטוחה. יב-לכן, צריך לחפש מרפא טוב, וליצור חינוך

 וא נדון להתקפה, האוטיזם יגדל.פתח. ובבית ספר ציבורי, כאשר היככל שהילד ירגיש בטוח, הוא י
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וזה, דרך אגב, המשמעות, "התפקיד" של  המחלה הזו.  –עלינו ללמוד לראות את הילד האינדיבידואלי 

 . מספר האוטיסטים גדל, משום שאנו צריכים ללמוד לראות את הילד האינדיבידואלי

 האסטרלי. ו-בין אוטיזם וסרטן אין קשר. סרטן נמצא בין הגוף האתרי

 טן זה חוסר בהבחנה. יש לך גידול ללא הבחנה. זה סרטן.סר

 שם אין איזון –אוטיזם מתרחש בין הגוף הפיזי ומערך האני 

כל המערכת מכוונת מחלה, ולא בריאות. הכסף הגדול מגיע רק ממחלה. ולא דרך בריאות זה כל כך 

שאנו יודעים,  –רכזית היום ה המאבל לא עושים שום דבר. וזו הבעי פשוט, כפי שזה רע. אנשים יודעים

 אבל לא עושים. משום שאנחנו שונאים את הויכוחים האלו, אבל עלינו לעשות אותם.

 

8.ADHD  

אם השנה הראשונה לא נעשית באופן  .מערך האני בשנה הראשונה מתרכז רק בתשומת לב ובשליטה

השנה הראשונה היא מוקדמת לבעיות קשב וריכוז, וחוסר שליטה על התנועות. -הנכון, אז יש נטייה

כאשר אנו . ADHD. לאחר מכן ניתן רק לתמוך בילד עם הפרעת השנה של המניעה הטובה ביותר

במיוחד בהקשר לשנה  מטפלים ומחזירים את מה שהילד החמיץ בשלוש השנים הראשונות, אבל

 הראשונה, אז יש ביכולתנו לעזור באופן הטוב ביותר. 

הרבה יכולות אלוהיות אנו לומדים.  –גם אנחנו לומדים המון: סובלנות, תשומת לב, סבלנות מלאכית 

 .ולאחר מכן בדבר הבא, ולאחר מכן השלישי –הילד לומד צעד אחר צעד להתמקד, להתרכז בדבר אחד 

 ו בטחון, שלווה, והתגשמות של האנרגיה המפורזת, ונותן לאני את הכוח. והדבר מעניק ל

יו ד רוצה אימון נוסף לרצון שלו, עלעלינו להתייחס למחלה של קשב וריכוז, כקריאה ענקית לכך שהיל

 אני נראה, אני חשוב.  –לחזק את מערך האני שלו: ולחוות: עוזרים לי 
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 (היום השלישי לסדנא) שבתההרצאות שניתנו ביום תקציר 

16/12/17 

 כיצד להתמודד עם העולם הדיגיטלי?

המכונות הראשונות שהומצאו היו בשירות האכילה  .טכנולוגיה היא הגאווה של האנושות –טכנולוגיה 

 המצאות יצירתיות ששירתו את חיי היומיום ואת אמנות החיים. 

 ללמוד לחיות ולמצוא את המכשירים המתאימים.  -זו הייתה משמעות החיים 

 הדור הראשון של הטכנולוגיה נוצר כולו במטרה לשחרר את האדם מהעבודה הפיסית הקשה.

 כיצד למשוך משהו מאוד כבד במעלה ההר וכד'.  –השיא של זה היה המצאת הגלגל 

במכשירים, כי זה יעיל, חסכוני, בטוח יותר, וגורם  היום אנשי עסקים חולמים להחליף את כל האנשים

 לפחות מתח נפשי. 

זקוקים לעבודה לא רק עבור כסף אלא גם כדי שיוכלו לעשות משהו עבור האחר,  אנשים הבינו שהם 

 מהמוני אנשים עובדים לשרת את האחר, להיות מעורבים חברתית.  המנעהטכנולוגיה 

 יש ארבעה מאפיינים של הטכנולוגיה:

 זו אמנות, אתה צריך להמציא את המכשירים. .א

 את הכוחות שלך ברמה מסוימת. תהיא משחרר .ב

 היא נושאת בתוכה את הסכנה להפוך אותך לפסיבי ועצל. .ג

היא יכולה לגרום לבעיות כאשר היא מגיעה מהר מדי, מוקדם מדי ואינה מאפשרת לאנשים  .ד

 להסתגל ולמצוא דרכים חדשות להיות יצירתיים ואפקטיביים. 

הדור הבא של המכשירים קשור בחיי הרגש שלנו, כל הטכנולוגיה שמודדת וחשה. היא החליפה 

 והוציאה מפעולה את הרגשות / תחושות של האנשים. 

לאנשים יש נטייה חזקה להפוך את החיים לסרט אחד גדול ולשבת ולהתבונן בלי  - 20-מאה הה

  ועוד. לעשות כלום. תעשיית המחשב, הטלפונים הניידים
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העולם הדיגיטלי יוצר כל הזמן תפיסה של או או, ומרגיל אותנו לצורת חשיבה לא נכונה, בלתי מותאמת 

 לחיים. 

חשיבה אמיתית היא תמיד דיאלקטית, אי אפשר להבין את המושג קטן בלי להשוותו למושג גדול. וגישה 

 זו לרוחני ולמציאות החושית מופרעת. 

אחוז מאילו שמתחילים מוקדם  10-15אין התמכרות. אבל  16באופן נורמלי כאשר מתחילים רק בגיל 

 יותר מתמכרים, כי ההתמכרות הרגשית הרבה יותר שכיחה מההתמכרות הקוגנטיבית. 

  .יש דיגיטלזציה מיותרת של המון דברים 

  מומצאים גוזלים מאיתנו את היכולת לחשוב בכוחות עצמנו. ההמכשירים 

  הסימביוזה בין האדם והמכונה שאינה מתוך בחירה אינה אנושית 

 והסכנות המרכזיות הן:

 אובדן האמפאתיה .1

 אובדן היכולות הסוציאליות. .2

 .האחוז עולה כל הזמן –התמכרויות  .3

 חוסר יכולת לתקשר ולקבל אנשים שונים ממך. .4

 .פגיעה ביכולת השפתית -ים צעירים אצל ילד .5

 

 13:00 – 11:00 –דיון 

 בידואלים חופשית יאיך מייצרים חברה של אינד שאלה:

 3-שלושת הראשונים הם תהליכי הסתגלות, במיין סטרים, ה - כולנו חיים שלוש ביוגרפיות תשובה:

 ההחלטה שלך!  – 4מספר  –האחרים קשורים באנושות, מה אתה יכול לתרום, כיצד תשרת, והאמצעי 

ן ומה משמעותו במשפחה, במערכות יחסים של הורים הייתי רוצה לדעת קצת יותר על סרט שאלה:

 וילדים וכד'?

לפעמים אתה חולה בשביל לשרת  –אינדבידואלי -. כל מחלה צריכה אדם, יש לה אספקט אישיתשובה:

אנחנו  .המחלה נוכחת בחיינו לא על מנת להעניש אותנו אלא בכדי לפקוח את עיננו. את הסביבה שלך

 י ליצור מחלה ברמה הפיסית. אינקרנציות כד 4-זקוקים ל
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 האם כל זה תוצאה של משהו שהוא לא עשה נכון בחיים האלו או בחיים הקודמים?  :אלהש

"זה הכל קרמה, אינך יכול לעשות דבר". זה קצה אחד. "מה  –כל מה שאין לך אתה יכול ללמוד  מיכאלה:

. זו המוטיבציה הגבוהה ביותר. והחיים שאיני יכול להשיג בחיים האלו אני יכול להכין עבור החיים הבאים"

 האמיתיים הם ערבוב בין השניים. 

 את יכולה להתייחס למחלות כמו שגרון, כרון, פיברומיאלגיה  שאלה:

 שיגרון זו מחלה שבה אתה מנסה לגרום לגוף שלך להיות במנוחה,  .הכאב מעורר מודעות מיכאלה:

שטיינר אומר שכל מחלה היא תוצאה של פעילות שהיתה אמורה להיות ברמה הרוחנית אבל ירדה 

יש לי היכולת לאזן את כוחות הנפש שלי וליצור שלווה פנימית לנפש שלי מתוך העבודה לפיסי, לגוף. 

 .העצמית שלי

  ?מה לגבי מיגרנה וכאבי גבשאלה: 

מיגרנה היא גם מצב כרוני, שעוזר  .ות מטבולית בראשנוצרת כאשר יש יותר מדי פעילמיגרנה  תשובה:

 לך לפתח סגנון חיים בריא, עם מספיק שינה, עם ריתמוסים, 

בחלק השלישי של החיים כאב גב נועד לעורר את האני לשנות את סגנון החיים, להתכונן – כאב גב

 למוות. 

 האם קיים קשר בין פעילות רוחנית או לחלופין התנהגות אינסטינקטיבית, למחלות.  שאלה:

  .: המושג המרכזי כדי להבין כיצד מחלה מגיעה וכיצד היא קשורה לאגואיזםמיכאלה

האגואיזם הבריא הוא שעלי לדאוג לעצמי כדי להתקיים, כי אם לא איעלם ואז לא  –האגואיזם הבריא 

 בכלל כאשר איעלם. אוכל להיות סוציאלי 

הרוע נמצא בתוך גן העדן, כאן. שטיינר אמר: הרוע אינו נמצא  ,הדבר היחיד שנאסר הוא פרי גן העדן

אלוהים לא איזן את הרוע, עלינו  בני האדם, ,בטבע שלנו לוגי,ובטבע, שם אלוהים יצר שלום, איזון אק

 . דעתללמוד לאזן אותו בעצמנו דרך הרצון החופשי שלנו, דרך פרי עץ ה

 (מחוץ לגוף)הוא מאוד בריא אם במקום הלא נכון  (בתוך הגוף)אם נשתמש באגואיזם במקום הנכון 

 זה ייצור חוסר סדר ובעיות שונות בכל הרמות. 
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לוציפר ואהרימן: כל המחלות הפיסיות שלנו קשורות בחוסר התעניינות ביופי ובחוכמה של העולם 

  באנשים אחרים.הזה. וכל המחלות המנטליות, הפיסיכיאטריות, נובעות מחוסר עניין 

לוציפר מביא את האגואיזם בחשיבה וכאשר מתגברים על כך ובמינים אחרים גואלים אותו ומגיעים 

לגן העדן. ואת אהרימן נוכל לגאול דרך סובלנות, הוא אדון המתח, חוסר הסובלנות ודרך סובלנות נוכל 

 לגאול אותו. 

 

 15:00-14:00 -סיכום הסדנא 

 זור להם להגיע לגישה יותר אוניברסלית.איך לגשת לקשישים ולע שאלה

אם אנשים אינם יכולים להגיע לנקודה שבה הם לוקחים אחריות על ההתפתחות שלהם,  תשובה: 

אנשים שאימנו עצמם מכל הבחינות, הם בסכנה לנסיגה, רגרסיה ודיכאון בגיל המבוגר. ללמוד לקחת 

ל האלטרואיזם. אם איננו מבינים זאת, קוף המחט ש –אחריות על עצמך זה המקום הכי אלטרואיסטי 

  לא לוקחים זאת בחשבון, לא נמצא לא אותנו ולא את האחר.

 . בנוגע לאגואיזם ואיך לשאול את השאלות הנכונות שאלה:

עוזר מאוד לדעת קצת על לוציפר ואהרימן, כי שניהם רוצים לפתות אותנו לשאול את השאלה  מיכאלה:

"מצפון רע", רגשות אשם אופיניים -"מצפון טוב", המצפון האהרימני  -הלא נכונה. המצפון הלוציפרי 

לנו  מאוד לאהרימן.  הם רוצים להשיג מה שהם יכולים, להזין את עצמם דרכנו. ומצפון האמצע שבו יש

 חירות, יגיע רק אם באמת נרצה להאזין. 

לוציפר רוצה שנהפוך לאוטומטים מוסריים, שנפתח את התשוקה להיות מושלמים ואהרימן שרוצה 

 שלוט באחרים. נש

 מה דעתך על גנים שנמצאים ליד בתי זקנים.  שאלה:

רכות יחסים, על התוצאות מאוד טובות בתנאי שיש בחירה חופשית. זו הזדמנות ליצור מע מיכאלה:

בסיס קבוע. עלי אבל לסייג ולומר כאשר העובדים לא מתאימים, המקום יכול להשתנות לגמרי. החוק 

 הוא התבונן קודם ואז תחליט ואל תבטח במערכת אלא באנשים. 
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, איך להתמודד עימם: דרך אחת לתת להם להיות בצד, להירגע והשנייה ADHDלגבי הילדים עם  שאלה:

 פעילות.  לתת להם הרבה

שתיהן נדרשות. ילד עם בעיות קשב וריכוז הוא בדרך כלל מותש תמידית, כי הוא כל הזמן מוצף  מיכאלה:

לאפשר להם לנוח ולהתאושש. וכאשר יש להם צורך כן לנוע ולזוז לתת להם לעשות זאת  אזובגירויים, 

 .עם עוד ילד עם בעיות קשב וריכוז

הבים מאוד להיות ליד מבוגר שמראה להם משהו, שמעניין אותם יש אופציה שלישית, הילדים הללו או 

במשהו,  הילד יכול לחקות זאת, ויכול להירגע בזמן התמקדות, אז הוא יכול ללמוד מהמבוגר לפתח 

 תשומת לב.

 

 

 

 

 


