
 
 

 יום חמישי – 14.12.17

 החינוך האנתרופוסופיריפוי בכלים של 

 דר' מיכאלה גלוקלר

 היום הראשון לסדנא

כיצד אירועי הילדות משפיעים על הביוגרפיה השלמה שלנו? הכלים : 1הרצאה 

 המרפאים של חינוך וולדורף

18:00-16:30 

 חינוך לאלטרואיזם הבנוי על אוטונומיה של היחיד –א 1

משום הביוגרפיה.  במסגרתלהתייחס לילדות  ,יקרים, אני מאוד שמחה על כך שנתייחס לזמן הזהחברים 

 עד כמההשנה האחרונות,  40שכולנו יודעים, דרך הניסיון שלנו, וגם דרך כל המחקר שנעשה במהלך 

 מחויביםאנו חשים ככל שככל שאנו יודעים זאת,  ההשפעות של ילדות מוקדמת על שארית חיינו הינן חזקות.

מה , ככל שזה נמצא מתחת לעור שלנו, זה מה שחשוב, כך אנו יכולים להיות מחויבים לעשות את לעשות

 השפעות שליליות להתפתחות שלהם.טראומות בלתי הכרחיות.  מילדים רבים יותרלחסוך כדי שאנו יכולים 

ושהימים שיותר,  כמהשנבין  , ושאתם תעשו את מיטבכם,עשה את מיטבי על מנת שנבין זאתאאני מקווה, אני 

 . , זו תקוותי לימים הקרוביםהאלה יהיה מועילים

לא יהיה כאן כל הזמן, הוא  לכל מי שיש שאלות בקשר למתמטיקה, אתם יכולים לפנות לבעלי גאורג, הוא

 הוא יעבור כאן מפעם. הוא מתעניין במה שאנו עושים מורה ולדורף לשעבר וגם מתמטיקאילומד בעצמו, אבל כ

 . על שאלות מתמטיות באנגלית השבורה שלו הוא ישמח לענות לכםלפעם כמו כוכב שביט. 

אחזור קצת על כמה מכם הייתם כאן בשנה שעברה, אך הרוב לא. וכעת הייתי רוצה לקפוץ מיד לנושא שלנו. 

הדברים של שנה שעברה, אבל בהרחבה, על הרקע המרכזי החשוב של התמונה של הבנה אנתרופוסופית 

 של התפתחות הילד.



 
 

רוב הילדים זה היה בדיוק לאחר מלחמת העולם הראשונה. כאשר רודולף שטיינר התחיל את חינוך ולדורף, 

. כאשר הוא , לא במצב טובעברו טראומה כתוצאה ממלחמת העולם הראשונה, התזונה שלהם הייתה לקויה

שלא היה להם מושג קבוצה קטנה של אנשים, מורים לעתיד, ל 'ידע האדם'הפנה את ההרצאה הראשונה של 

. ואז הוא נתן קורס של שלושה שבועות, פתח את שעריוארבע שבועות לפני שבית הספר לגבי חינוך וולדורף, ו

ולאחר מכן כשנשאלו . השינויזה היה  ולאחר מכן בית הספר נפתח, והמורים עמדו בפני הכתות שלהם.

פנורמה, אבל לא יכולתי להבין דבר. היה ידע האדם, זה נו כלום. לא הב –מה למדתם? הם אמרו  –המורים 

ועליכם לדמות, זה היה לסמינר. דמו לעצמכם.  והמבואותמה שהיה טוב יותר זה ההרצאות על המתודולוגיה, 

כאשר אנו לומדים את זה היום בבית הספר הבינלאומי, אנו לומדים את כל הספרים האלו, הרצאה מאוד קצר! 

בצורה יסודית, וגם מנקודת מבט רפואית, אז מה שהוא אמר מדבר יותר ויותר. והייתי רוצה  אחר הרצאה

ששטיינר משהו להזכיר רק דבר אחד מההרצאה הראשונה, ולשים אותו כמוטיב מרפא לעבודה שלנו, וזה 

 רק משפט אחד, אנו מתחילים עכשיו עם חינוך אשר לא ייבנה על אגואיזם. – אומר בהרצאה הראשונה

 איזה סוג של חינוך מבוסס על אגואיזם?  –ניתן להעלות את השאלה ואנחנו נתחיל בזה. 

 מה הוא אלטרואיזם?  –השאלה האחרת 

שים טעם רע כשהם שומעים את המילה אלטרואיזם. היה שימוש רב לרעה אנשים רבים, במיוחד נשים, ח

צריך להיות פייה להיות תמיד בשירות של האחר, לא להיות אנוכי, וכדומה. זה לא במובן הזה. יהצבמילה הזו. 

קונספט של אלטרואיזם הקשור עם בריאות, אנושיות, התפתחות, הבנה עמוקה של החיים, ומה החיים 

 צריכים על פני האדמה, על מנת להרגיש טוב. 

. בכל מומנטום, אף כאשר איזון. בין מחלה ובין ריפוינכון  שיווי משקל  –כרופאה אני יודעת שבריאות משמעה 

אנו יושבים כאן, מתרחשים בגופנו תהליכים הגורמים למחלה. אולי אכלנו דבר מה לא טוב, אולי לא זזנו 

אולי דבר מה באוויר. כל ועכשיו אנו יושבים שוב, ולא נעים מספיק לעורר את מערכת החיסון שלנו, מספיק, 

 להחליש את מערכת החיסון שלנו.  יםשיכול גיב ברמה הפיזיולוגית, להשפעות וגורמיםלה הזמן עלינו

, ולא שמנו אותו במצב טיסה, כאשר אנו יושבים ולא צריכים שלנו הפלאפוןזה יכול להיות שלא כיבינו את 

 הפולסיםהוא כל הזמן מחליש את הריתמוס הטבעי של הגוף האתרי שלנו, משום שהוא נותן את . אותו

ללא ריתמוס, כל הזמן באותו התדר. כל מה  שתמיד בעלי תדר זה, מגנטיים,-הטכנולוגיים של הגלים האלקטרו

התחדשות, מקורות ריפוי נהדרים. עלינו לאזן את ההשפעות האלו, ומצד שני, יש לנו מקורות  –שזה לא יהיה 

 ובכל רגע ורגע בחיינו, יש איזון בין השניים. 

 ה, אלא איזון בין מחלה לריפוי. זה איזון עדין, לא מאוזן...בריאות אינה העדר מחל



 
 

 . אחדזה דבר 

באופן בו פועל האורגניזם שלנו, אנו רואים שיש לאורגניזם את הגישה,  כאשר אנו מתבוננים – הדבר השני

 נפגעתאיבר אחד בוברגע ש של עצמו. הוא אחראי על האורגניזם כולו.הקיימות שכל איבר לא אחראי רק על 

ואנו  –את השירות ההכרחי עבור הגוף כולו, הדבר יזיק לאורגניזם כולו , הפעילות הנדרשתהיכולת לעשות את 

 נכנה זאת מחלה. 

 בריאות מבוססת על אלטרואיזם. 

. דוגמא יפה לכך היא כמובן הלב אבל, אלטרואיזם שתנאי מוקדם לו היא האוטונומיה של כל איבר ואיבר

הלוקח רק מעט דם, אבל מאוד טרי, ישירות מהריאות, הוא נזקק למעט מאוד דם כאיבר המרכזי ביותר. עצמו, 

  הוא שירות טהור לכל האברים האחרים. אחוז  95. ו 5%לצרכיו. רק 

, אבל (self-sustainableעצמית )-שתהיה לנו קיימות –האלטרואיזם משמעותו וזה המודל של אלטרואיזם: 

כך שתהיה לאדם לעשות את שני הדברים. כך שלאדם תהיה בריאות עודפת, . ירות הסביבהמלא באנרגיה לש

התרגשות, הלך רוח של את עבודתו בסביבה. אין זו גישה של קרבן, אלא עם הכוחות העודפים שמחה לעשות 

הו מורה טוב? המשרת את מ .שירות. מה היא אימא טובה? האימא שיודעת את הצרכים של הילד שלה

מהו רופא טוב? זה שמכיר את המחלה מהו בנקאי טוב? כאשר הוא כן ולא מושחת. הנכון.  באופןדיו תלמי

אתם יכולים להתייחס לכל מה שאתם רוצים, כאשר הוא אמור להיות טוב הוא צריך  ומשרת את המטופלים.

 להיות אלטרואיסט, לשרת באופן הטוב ביותר. 

מבוסס על וכמובן  , תלמידאות,בקולגיום, בהורות השירות במסגרת היפה של שיתוף פעול – חינוך ולדורף

 לעצמי. כאשר אני לא דואגת לעצמי, אין לי כוחות עודפים על מנת לטפל בסביבה. הכרחיים טיפול ודאגה 

יכולה  את הכמות של האנרגיה לה אני זקוקה עבור עצמי, כך שלא אאשים את האחר, ומה אני להכירעלי 

היכולת האינדיבידואלית היא תנאי מוקדם לפיתוח יכולת . להניע לשירות שאני בוחרת עבור החברה

כיצד לעזור לילד להפוך לאדון של עצמו, ולכן, כאשר אנו מחנכים לבריאות עלינו להסתכל תחילה  חברתית.

רחש, באופן הזה שהילד יפתח ללמד אותו, לעזור לזה להתאבל לפתח יכולות אינדיבידואליות בספקטרום רחב, 

להתכונן לתרומה העתידית של את הרצון, התשוקה לתת את הכוחות העודפים לסביבה. דרך תהליך החינוך 

 האדם לחברה. 

, הוא הביא שוב ושוב זה קונספט מרגש ביותר, ובהרצאות החברתיות שלו לאחר מלחמת העולם הראשונה

מלחמת העולם הראשונה  וגם לפניעיות חברתיות כה רבות, יש לנו ב –. הוא אמר את התובנה היפה הזאת



 
 

לפני המלחמה, במהלך המלחמות הן מקור עצום לבעיות חברתיות. , היו בעיות חברתיות רבות כמובן

 ולאחר המלחמה קיימות בעיות חברתיות.  ,המלחמה

 ותפתרון לבעיהחינוך הוא ה אף פעם לא נפתור את הבעיה החברתית, אם לא נתמקד בחינוך.הוא אמר, 

החינוך לא ישמש לפתירת בעיות  –להתמקד על התפתחות בריאה. ללא זאת אבל, חינוך צריך חברתיות. ה

 אם לא,לפתור את הבעיות.  בריאות, צרכים, הבנה רק כך ניתןשל ריפוי,  קונספטיםרק בעזרת כי חברתיות. 

סמכויות  עדיין עייפים לדבר על זה. אבל. כל כך הרבה אנשים , לא נוכל לפתור אותןניתן רק לדבר עליהם

את מערכת החינוך, ממשרתת חיי עסקים, וחיים קהילתיים בסיסיים, למשרתת  מעטות בלבד טורחות לשנות

 . אלטרואיזם, כבסיס למסוגלות אינדיבידואלית וחברתית

וחה שאנו כאן בעבור הקונספט הזה עדיין בלתי נגלה, בלתי ידוע, לא קל ללמידה, אבל זה זרע לעתיד. ואני בט

 לעזור לזרע לגדול, בכל מקום שניתן לזרוע אותו.  –זה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 מה היא אם כן התפתחות בריאה?  –ב  1

 ?מתכווניםאז מה היא התפתחות בריאה? למה אנו 

על כאשר אנו מארגנים ועדות משותפות שיש לנו כבר עשרות שנים, אולי חלק מאתכם מכירים את הוורס 

רופאים, מורים, הורים, עובדים סוציאליים, האנתרופוסופיים השונים,  המקצועותשל בעלי קוליסקו, שם 

שטיינר נתן את הוורס  ועוד... קוליסקו היה המורה הראשון בבית ספר וולדורף. בעבור הרופאים שסבבו אותו, 

ותנו, והוא גם קשור לתרשים הבה וניתן לוורס הזה ללוות א. הרופאים למוריםהזה לעודד שיתוף פעולה בין 

 אותו מיד אצייר.

  – הוורס

 פעם בזמנים עתיקים

 בנפש של המתקדשים 

 המחשבה חיה בעוצמה 

 חולההוא שבאופן טבעי כל אדם 

 תהליך מרפאנראה כוחינוך 

 , כאשר הוא התבגרלילד שנתן בריאות

 עבור אנושות מלאת משמעות חיים. 

 

 , משום ששום דבר לא פועל באופן ספונטני ע"י הטבע.חולים בטבענוכולנו  למה אנחנו חולים באופן טבעי?

: יש חסך נורא באינסטינקטאנשים להרופאים משתכרים את שכרם משום שבאופן טבעי כפי שאתם יודעים, 

אנו אף לא , כיצד לנהל חיים חברתיים, באופן אנושי כיצד לאכול, כיצד לעשות סקסאנו לא יודעים כיצד לישון, 

עלינו ללמוד כל דבר שעבור החיות הוא נורמלי . נעימים חיים משפחתייםודעים מתוך האינסטינקט לקיים י

יש לנו לקות  אנו פגומים באופן טבעי.אנו במצב של חסך, וזו מחלה.  ביותר ללמוד באופן טבעי!

החיות נחנו לא חיות! ולהבין זאת, שרק אנו זקוקים לחינוך, משום שא . ..של חסךקולקטיבית  אינסטינקטיבית 

, שום חתול לא יכול להפוך אף פרה לא יכולה להיות יותר פרתית, אף כלב יותר כלבי –טבעי  באופןמושלמות 

 אבל אנחנו, בני האדם, בכל רגע ורגע יכולים לשפר את האנושיות שלנו.  – לחתולי יותר



 
 

נהפוך לבלתי  –אם לא ולכן, אנו זקוקים לחינוך ולחינוך עצמי. אנו ישויות במצב של התהוות ולא של היות. 

 . , נידרדראנושיים

 אבל איך זה פועל? 

לפעמים זה קורה . לפחות שנה של הזדקנות 20שנה יש תהליך של גדילה. בסוף החיים יש  כ  20במהלך 

 . ם שנה לאחר שנהומזדקני אך מתכווצים 90-95עד גיל  אנשים מאריכים חייםמהר, לפעמים זה מתארך. 

, כך אינקרנציה - באופן בריא (embody) ככל שאתה מתגשם גילה את החוק היפה הזה: רודולף שטיינר 

עבור שטיינר, . , עושה אקסקרנציה בריאה יותר כאשר אתה מתבאופן בריא (exbody) אתה יוצא מגופך

כרופאה התאהבתי ברעיון הזה. אני  בריאות לחלק שני בריא של החיים. מסיבה זו,חינוך בריא הוא ביטוח 

עם כל הדלקות האינסופיות שלהם, וחצבת, והפרעות אכילה וכיוצא  הבנתי שכאשר אני כרופאה עוזרת לילדים

, אני עוזרת גם למבוגרים שהם יהפכו להיות. כך אני עוזרת לרופאים להפוך לחסרי עבודה... כי רוב בזה

הרופא בעתיד  אמר,שטיינר ה הקונספט של שטיינר לרופא בעתיד. דרך אגב, זה היתהיה בריאה.  האוכלוסייה

 . של הילד יהפוך למרפא –בעתיד יהפוך למורה של בריאות. והמורה 

משום שריפוי רועש זה מקרה חירום, בספרו של שטיינר לרופאים הצעירים. נאמר  – חינוך הוא ריפוי שקט

 ניתוח, זריקות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 אבן הדרך הראשונה שלושת אבני הדרך של ההתפתחות:  – ג1

 ששטיינר מציין שלוש אבני דרך של התפתחות:  כל מי מכם שמכיר את חינוך וולדורף יודע

, אותו אנו רואים כאשר אנו היסוד הלבן של השינייםכתר השן.  –מכונה  - הבשלות של האמייל של השן

אנו רואים רק את החלק המינרלי,  –העצבים, השורשים, הדם אנו לא רואים את . פותחים את הפה שלנו

שאינו מתחדש, רק רופאי השיניים יכולים לתקן. לא הגוף שלנו. והדבר המעניין הוא שמערכת השיניים 

לא הכיר את המחקר, ואמר  בזמנו ורודולף שטיינר .6-8  בגילאיםמתרחשת  ,היוצרת את האמייל הזה השנייה

על המורים לשים לב מתי זה  –. והוא אמר 8ל  6בדיוק בין , 7גיל ערך ביה בוקעת בהשני השינייםשמערכת 

, ולפני זה הם צריכים להיות בקוריקולום של גן ילדים, רק אז הילדים בשלים ללימוד בבית הספרקורה, משום ש

לילדים  אז ישכאשר המוכנות הזו לבית ספר קורת, עבורה האמייל הוא הסמל, רק . למה? לא של בית ספר

מחר  –שהמורים יכולים לומר לילדים בסוף היום מה זה הזיכרון המופשט? זו היכולת הזיכרון המופשט, את 

ולדעת נעשה כך וכך, ובבקשה חישבו על זה וזה, אני אשאל אתכם על זה מחר. והילדים יכולים לשמור על זה 

, כן, עלינו להכין את זה ם יכולים לזכורמחר, וההכין למה יש לכם ל -את זה בבית, כאשר ההורה שואל אותם 

אבל הם יכולים מיד לזכור, אם אתם נותנים להם את . יכולים עדיין לעשות זאת. ילדים בגיל הגן לא וזה

. זו הסיבה לכך שהם אוהבים לשמוע את אותו הסיפור שוב זיכרון ריתמייש להם עדיין ההתחלה, ואז זה מגיע. 

רגילים לספר או לשחק למשך שבועות את אותו הסיפור. והילדים נהנים מזה. בגן ילדים ולדורף, אנו ושוב. 

 .re-member –עבורם זה היזכרות 

סיפור  אמרה: עכשיו אספר סיפור נהדר של האחים גרים,פעם כרופאת בית ספר ביקרתי בכתה א', ואז המורה 

נסיים את  כעת ילדים –היא אמרה לרוע המזל היא לא שאלה את הגננת. שחשבה שהם לא שמעו בגן. ו

אנו מכירים את זה כבר, אוח,  –ורוב הילדים אמרו  של יוחנן הנאמן. אספר לכם סיפור חדש השיעור, ואני

או, נשמע שוב את הסיפור הנהדר. והם היו מלאי  –, העיניים שלהם נפקחו משעמם.... חלק קטן התלהב מכך

 . ן נראה לעיןבאופ לק מהילדים, שהיו מנומסים לא הגיבוציפייה. וח

של הזיכרון המופשט, זה הנגיסה זו "בשלות שיניים" ניתן לראות זאת גם מבלי שהילד יפתח את פיו. היכולת 

 , כפי שניתן לשמור אוכל בין השיניים. אני יכולה לשמור על מה ששמעתיהרוחית, הנגיסה המנטלית: 

את החוק החשוב ביותר בהתפתחות: ביר הסבחר את אבן הדרך הזו בהתפתחות על מנת לשטיינר לכן רודולף 

מערך החיים שלנו, הוא גילה שההתגשמות של  המטמורפוזה של כוחות בנייה לכוחות חשיבה.מה שמכונה 

. הפעילות האחרת , לאפשר לגוף לגדוללתת חיים לגוף –הגוף האתרי היא רק פעילות אחת אותו הוא כינה 



 
 

מהגוף, להשתנות מכוחות  יםמשוחרר שהכוחות הללוכהגוף, וכאשר הגדילה נשלמת, לעזוב שוב את  –היא 

 חיים לכוחות חשיבה. 

 ל מחשבה, לא יוצר מחשבה. שרודולף שטיינר גילה שהמוח הוא משקף 

אם אנו חושבים לא ניתן לדבר באופן מילולי, אבל  םאת אלצהיימר יכולים לחוות זאת גם כשיש לנו חוליו אנ

אבל הם לא יכולים לשקף מפעילות מחשבה לפעילות מחשבה. לתפוס את זה  עליהם באופן הנכון, הם יכולים

, הם פחות אנו יכולים לראות שהם נרגעים –את זה דרך המוח. ניתן לראות זאת דרך התגובה שלהם 

 . אגרסיביים, מרגישים מובנים, אבל הם לא יכולים לבטא את עצמם

לא רק כוחות הנגיסה יכולים פעילות רוחנית, לא גופנית. ושטיינר גילה את החוק הזה. חוץ גופית, חשיבה היא 

 ויטליים, כוחות גדילההמטמורפוזה של כוחות . ככוחות חשיבה, אלא כל יתר הכוחות של הגוף שלנו לשמש

  !ההיריוןמתחילים כבר בשבוע השישי של  , כוחות חשיבהלכוחות אינטלקט

אמבריולוגיה במהלך הלימודים הרפואיים שלי, היה לי רגע של שמחה גדולה כשהגענו לרגע הזה. שלמדתי כ

 וזאת מתוך שתי סיבות: 

 זה היה פשוט נפלא להבין זאת.  –האחת 

האכילה של  בריאת העולם, גן העדן, חשבתי בעזרת התמונות היפות של התנ"ך עללפני רגע זה  –השנייה 

כדי לעזור באופן הנכון, עלינו לתרגם אותן לפיכך חכמה עצומה. ותמונות, ו ןאלו ה. טרם הזמןפרי עץ הדעת 

מיתולוגיות,  , אימגינציות, תובנות רוחניותלנו עם חיינו. אך ברגע שהבנתי את זה הבנתי שאין אלו רק תמונות

כתוצאה , אכל מהתפוחשברגע שהזוג הראשון נפל מגן העדן, משום, שזכרתי, . ידע פיזיולוגי מדעיאלא 

 . כל זה הגיע בד בבד עם שני הישגים פיזיולוגיים – מפיתויו של הנחש

ולפיכך הוא חייב  –היא יכולה ללדת, והוא יכול לעבוד ולא להעניק חיים ההפרדה בין גבר לאישה כך ש –האחד 

 . הלעזור ל

 . העיניים נפקחו, ויכולת החשיבה מתחילה –הדבר השני שהבנתי אך 

  !!!!הדברים האלה מתרחשים בשבוע השישי להיריוןשני בדיוק ו

תמיד כאשר לומדים  רוב בני האדם חושבים שגבר ואישה שונים באופן גנטי כבר מההתחלה. הבדיחה היא

 . שהאישה מושלמת, והגבר לא....   -xשלו חסר קו שיש ל   y -ללגבי הגבר שכאילו חסר לו משהו, ש גנטיקה



 
 

מיני. האברים הנשיים והגבריים מתפתחים במקביל אצל -יש עובר דושישי  עד שבועאבל בתחילת ההיריון 

: הגבר מפתח במקביל גם את האיברים הנשיים, והאישה מפתחת במקביל את האיברים הגבריים. ורק העובר

והאפקט של  ואז, כאשר אין פתולוגיות, , מתחיל כרומוזום המין שלנו לפעול.יםהשבועות הראשונ תשש אחרל

אני יודעת זאת, משום זה הוא שהמגדר הנגדי נעלם, ומשאיר רק שארית קטנה, שנשארת במהלך כל החיים. 

בשיעורי האנטומיה, היה עלינו לפתוח גוויות וללמוד את האברים. ואז ראינו את השאריות של אברי המין של ש

 המין הנגדי. 

לא נזקק לו, הוא  שהאורגניזםנהרס לחלוטין? כל מה  למה זה לאואז שאלתי את הפרופסור לאנטומיה שלי 

טוב, זה שארית מעניינת  –נפטר ממנו. מדוע לא זה? וכמובן הוא לא יכול היה לענות לי. הוא יכול היה להגיד 

 עובדה מעניינת. התפתחות,  של

רק כאשר עבורי זה היה פוקח עיניים. משום שראיתי שכל אבר יכול להתפתח  –אבל כאשר ראיתי את זה 

  ת שטוחה.רכף הרגל נשארק דרך פעולה. ללא זה  מתפתחכף הרגל שלנו גשר אתה מאפשר לו לתפקד. גם 

כוחות ויטאליים מאוד יצרניים, על מנת . סביבו, מחוץ לגופו כך עם המוח. המוח צריך להתפתח דרך מחשבות

 ברים צריכים להתרחש בשבוע השישי:ולכן שני דלהתפתח. 

אבל בבירור ברמה הפיזית  אצל הגבר והאישה המין השני נעלם. ההבדלה בין האברים הנשיים והגבריים. 

, חופשי מהגוף, ליכולת של המגדר השני כוח היצירה הפוטנציאליהשארית נשארת על מנת לפתח את 

של העובר,  האינפורמציה לישות אנושית שלמה. מחוץ לגוף, פועל מבחוץ ליצור ולבנות את המוח. חשיבה

 . , זה לא חסר משמעותלשקף מחשבה. וכך יש משמעות להשארת השאריות האלו בגוף להכין אותו

כגוף השולט. ולאישה יש גוף אתרי גברי  המנטליתלגבר יש גוף אתרי נשי בהילה אז, שטיינר חקר וראה ש

לכל כוחות הבנייה, לא שיש לכולנו במשותף זה שאנו עושים מטמורפוזה בהילה המנטלית כגוף השולט. מה 

, בהדרגה. ואנו מזדקנים יותר ויותר. אבל הרוב זה לחלוטין כוחות יצירתיים רק של השיניים, לכוחות חשיבה

ודבר זה מגיע ביחד. כפי שהוא מתואר בספר בראשית, ומצאתי . ויצרנים, שיכולים ליצור ישות אנושית שלמה

 האין זה נהדר? אני עדיין נפעמת.   –ח האברים של חשיבה שזה מאוד מרגש. הבחנה בין המינים, התחלת פיתו

הריפויי של  הבסיס של הקונספטזה  –אנו חושבים עם אותם הכוחות שהגוף שלנו גדל, מתחדש, מחלים 

האלו, שהופכים לבלתי  הזין את הכוחותל –. וכל הקוריקולום של חינוך וולדורף מכוון לכך חינוך וולדורף

מבלי  כך ששום דבר לא יתממש מוקדם מידי, או יישאר מאוחר מדי –רגש ורצון  חשיבה,תלויים בגוף, ל

 . שיופעל



 
 

לעשות כל דבר וחוק זה של מטמורפוזה של הכוחות הגדילה לכוחות חשיבה, מבוסס על הקונספט הנכון של 

 בזמן הנכון, ובכמות הנכונה. 

כלים המרכזיים של מהו החינוך אתו אנו את חמשת ההייתי רוצה לבנות את התמונה הזו כרקע היום, ולהזכיר

עובדים. וכך יהיה לנו רקע טוב, כאשר נלך שנה לאחר שנה, לדיספוציה של הלמידה שיש לילד בין לידה 

 לבגרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

אבן בדרך יכולת הבחנה,  –האסטרלי אבן הדרך השנייה:  –ד 1

 יכולת אינטגרציה.  –האני השלישית: 

אבן דרך שנייה עליה מדבר , ההרגשה. וזו יכולת הרגשאלא גם את  יכולת החשיבההזכרתי כעת לא רק את 

, כאשר ההופעה האמתית של ילד או ילדה, נער או נערה אבן הדרך של ההתבגרותשטיינר בהרצאותיו. זוהי 

 מתגלים. ומה זה כתהליך? 

בין המינים גורמת לקוטביות  הגדולה  הדיפרנציאציההגדולה ביותר!  )הבחנה(  דיפרנציאציהזהו התהליך של 

מאוד. והגוף האסטרלי, היכולת הנפשית שלנו, היכולת להרגיש,  , שוניםבין גבר לאישה. אנו שוניםביותר 

אני מקווה שאתם . גיל ההתבגרות הוא זמן של רגשות, לא של הרהוריםשמתגלה בסוף ההבחנה הזו במגדר. 

בעלי היה מורה מעולה למתמטיקה. הוא נתן את  –א זמן למתמטיקה... דרך אגב ל –זמן למוסיקה מסכימים. 

והוא  כשהוא בא מהכשרה אקדמאית והוראה בחינוך ממשלתי,  השיעורים הראשונים שלו בכתה התשיעית,

מי עדיין לא הבין? ואז  –טבו. ואז הוא שאל יועשה את מ A+B=C   אלגברה, ואמּר הסבירואז  .לימד בכתות ט'

ופחות ופחות ילדים הצביעו. ואז הוא הסביר זאת בפעם  –ושוב שאל הוא הסביר שוב למידים רבים הצביעו. ת

. הוא כמורה בלתי מנוסה לא הבין הבינוילדים הצביעו שהם לא  אותו מספרולהפתעתו הפעם  –השלישית 

 –. ואז ילדה אחת אמרה לו והוא עמד חסר אונים ?מה אני יכול לעשות –ארבע פעמים  , הסברתי את זהזאת

הטוב  הדידקטיזה היה השיעור  –אדון גלוקלר, אתה הסברת את זה שלוש פעמים אותו דבר. ובעלי אמר לי 

אז  –הוא הבין ברגע הזה, אם ילד לא מבין את ההסברים שלי זה היה עבורו קו מנחה. ו. ומימיקבלתי שביותר 

ה. אני יכול לשמוח על כך שמחצית מהילדים מבינים את זה לילד כז למה שצריך אני צריך ללמוד כיצד לגשת

 בדרך שאני מסביר...

כל שבת אחה"צ אני בבית הספר, וכל  –ילדים בשיעור אחד  40כי אי אפשר להספיק  –ואז הוא אמר לילדים 

ם מהדרכי ובבקשה אל תלכו למורה פרטי, כדי שלא תתבלבלו –מי שלא הבין דבר מה, יכול לבוא ואני אסביר 

 למצוא דרך להסביר זאת לכם באופן שאתם תבינו. ללמוד . ואני אשמח השונות

ובסופו  , ושוקולד וגלידה, ובדרך אגב עשו גם מתמטיקה.הילדים שמחו לבוא, ההורים חסכו כסף, היו ממתקים

 בכל הוא אמר לי  .מסוגו שאני מכירה . ולכן, הוא אחד מהמקצועייםמבחן הסיוםשל דבר כולם עברו את 

 לא של התלמיד. שלי, כך הוא אמר. הבעיהזו  –הקריירה שלו, הוא לא הכשיל אף תלמיד. אם התלמיד לא הבין 

 ת הדרך אליו. אעלי למצוא 



 
 

לא התבוננתי על היכולות של התלמידים. ניסיתי רק ליצור איתם  –ט י'  כתותבגיל ההתבגרות,  –ואז הוא אמר 

ובי"א זה היה  ורק בחלק השני של כיתה י' התחלתי להאיץ את הקצב.. עם כל אחד מהם טובים אישיים יחסים

. אבל הילדים צריכים להיות במצב רוח טוב, הם משום שתחילת כתה ט' וי' זה לא הזמן הנכון ללמודים מואץ

אנו צריכים להבין מה צריכים להרגיש שהם מובנים. אז נדבר על זה כשנגיע לשביעון השני. אבל עבור הרקע, 

. , אותו אסביר מיידמלבד דבר גדול אחד על מנת לא להקדים את יכולת החשיבה,בגיל ההתבגרות, קורה 

היכולת של ההבחנה . סימפטיה לאנטיפתיההקוטביות בין מה זה רגש? משום שמה ששולט זה הרגש, ו

 –בגוף  ההבחנה בין תאים שונים –פיזי באופן פיזיולוגי אסטרלי עושה בגופנו הוההפרדה. אז מה שהגוף ה

 זה היכולת של הכוח האסטרלי.  –תהליך ההבחנה וההבדלה ... וכו'. , תאי כלייהתאי שריר, תאי דם

כיצד לעשות אינטגרציה לדעת מתי הלב מוכן. . אינטגרציה – וזהמערך האני מביא סוג שלישי של פעילות ו

ולהפוך  ציה בין כל דבר לדבר,לעשות אינטגרשהוא לא יהיה גדול מדי או קטן מדי. בין הלב לשאר האברים, 

צריכים ש. ואלו הכוחות ישות שלמה, זה הכוח של האניאנחנו שלנו ש ההוליסטית התחושה את זה לשלם.

 את הזמן הרב ביותר לפעול. והם מופיעים רק בסוף , כאשר אנו מבוגרים. 

טוב  הכוח הזהכולנו מכירים את . להוביל את הגוף היכולש יכולת האינטגרציה וזוהי אבן הדרך האחרונה, ז

. והרצון מתחזק כאשר אנו , להתרכז, להתמקדאינטגרציההרצון שלנו צריך לעשות  כוח הרצון. מאוד, זהו

, כאשר אנו עושים את מה שאנו עושים מתמקדים בדבר אחד. כאשר אנו לא מחלקים את תשומת הלב שלנו

. מפריד –הגוף האסטרלי כאשר הרצון שלנו לא ממוקד מופיעים סימפטומים של מתח. אבל בנוכחות רוחנית. 

מראות על חולשת מערך האני שלא  –לכן אל התופעות הפתולוגיות, המתרחשות דרך דיסוציאציה, הפרדה 

ועלינו  ואז יש בעיות רפואיות., ויש חוסר איזון בין האתרי והאסטרלי. המרביבאופן  אינטגרציהיכול לעשות 

  . משני צדדים, מצד מערך האני ומצד הקונסטיטוציה האתרית ןלרפא אות

 :שלושת הלידות – המרכזיות  שלושת אבני הדרךלפיכך שטיינר מתאר 

 7בגיל  –לידת האתרי 

 14 בגיל –לידת האסטרלי 

 21  –בגיל  האנילידת מערך 

ששלושת אבני הדרך  על מנת להסביר באמת, והוא גם לא נשאל מספיק לרוע המזל, לא היה לו זמן להסביר

מומנטום תהליך, לא מטמורפוזה זו, שתהליך לידה זה הוא ... משום שהמציאות היא שרק אבני דרך האלו הינם

 בגילאים: שבע, ארבע עשרה, עשרים ואחת. 



 
 

, וגדילתהחל מהשבוע השישי יכולים להשתחרר כוחות להם הגוף לא נדרש יותר עבור אבל המציאות היא ש

ואז אנו מבינים שזה תהליך  עבור עבודה נפשית ומנטלית, וחוויות פנימיות. זהו תהליך מתמשך. והם מכינים 

בו אנו   -the phisiological afective platoיש זמן של יציבות, אותו אנו מכנים בפיסיולוגיה:  7מתמשך. מגיל 

 . חזקים מנטלית ופיזית

את שארית של הכוחות האתריים שלנו יעזבו  כאשר אנו מזדקנים אנו מאבדים חיוניות. וכאשר אנו מתים 

 הגוף. 

וגם עליה אספר . 14ואבן הדרך היא גיל  יעזובכוחות ההבחנה בגוף האסטרלי ואותו דבר עם: מה שלא נדרש כ

אבל התהליך ממשיך למשך כל החיים ואנו יודעים שבזמן  .אבן הדרך החשובה ביותר הוא 7בעוד גיל משהו. 

לנשים יש הזדמנות . ןהזה מתרחשת המנופאוזה )גיל הבלות( כאשר הנשים מאבדות את יכולת הלידה שלה

 להפוך לחכמות יותר מגברים, משום שאצל הגברים המנופאוזה לא כל כך משמעותית. 

אותו דבר לגבי איבר אותו אנו מאבדים באופן מנטלי.  תובאופן פיזי, אנו מרוויח מאבדותמה שאנו משום ש

ואם אנו לא משיגים זאת, אז לעיתים אנו דרך ניתוח, ניתן ללמוד להשתמש בכוחות העודפים מאופן מנטלי. 

חינוך עצמי במודע פועל מסביב. משום שאנו לא מונעים -נופלים לדיכאון, מרגישים את הכוח הזה באופן חצי

. ככל שנבין אינם מחלות. אלו טרנספורמציות –מנופאוזה אינה מחלה, הריון, הזדקנות להתמודד עם זה. 

 נוכל להתמודד עם זה.  –זאת טוב יותר 

. כאשר אנו 21, בגיל אבל אבן הדרך היא כאן ותיכולות האינטגרציה משתחרר – ואותו הדבר עם מערך האני

 גדלים. 

-לאימא השאירים את הגוף הפיזי לבדו, והוא ניתן חזרהכוחות האלו משתחררים כליל, מכל לאחר המוות 

 אדמה. 

-אנייכולות ה, הנצחיות נפשיכולות ה, הנצחיות , יכולות חייםגריטי הרוחנית שלנונטהאיאבל כל מה שהוא 

כל אלו ממשיכים לחיות לאחר המוות. אנו יכולים לדמות, כאשר אנו מתייחסים לתמונה הזו  – הנצחי הנני

גוף, נפש רוח. וחינוך, וחינוך  –כאל היפותזת עבודה, שאם זה נכון, יש לזה תוצאות עצומות על כל תמונת 

 קונקרטי.  אני רוצה להסביר את אבן הדרך האתרית באופן יותרבאופן אחר. אז עצמי יכול להיראות 

 תחילה: למה אבני הדרך האלו? למה מדובר על תקופות של שבע שנים? 

 : והמטמורפוזה שלה אבן הדרך האתרית



 
 

יצוב של רק גדילה והתחדשות! זה רק הגוף הפורמלי. וע המשום שהעבודה העיקרית של הגוף האתרי אינ

. השיניים הקבועות ןה האתרייםת שמאתגר בעיקר את הכוחוהתהליך הקשה ביותר, . ו7האברים נעשה בגיל 

ואז, במהלך החיים אנו יכולים להשתנות רק ולכן, באבן הדרך הזו ניתן לראות את התצורה העיקרית נעשית. 

, בגילאים הנמוכיםנגד ילדים במסגרת מסוימת. אנו לא מתעצבים יותר. וזו הסיבה שטראומות ילדות, אלימות 

לא ניתן למחוק את לתוך הגוף הפיזי, לתוך העיצוב של הגוף הפיזי.  בשבע השנים ותנכנס באופן פיזי ורגשי, 

אנו זה מתוך העיצוב של הגוף עצמו. אנו יודעים את זה כעת. שטיינר ידע את זה כבר אז. והסביר את זה. 

לאחר מכן, אלימות שנעשית יכולה להיות פחות יודעים זאת מתוך מחקר, מתוך ניסיון, מתוך תיעוד, ש

 בעייתית. 

זה באמת עיצוב רע של  –חלק מהזיכרון הגופי, אבל יותר מכך לא רק האלימות הזו בגילאים הנמוכים היא 

 ולכן זה אבן הדרך החשובה עד שבע.אותם לא ניתן לעצב יותר באופן אחר.  האברים,

, חלק 14גיל  וזה נעשה עד. הקטביםמה התפקיד המרכזי של הכוחות האסטרליים? להבחין בין  – 14ובגיל 

 . יותרופעילות של ההבחנה המרכזית משתחררת, כי הגוף  לא נזקק לכך מוקדם יותר וחלק מאוחר יותר. 

מערך רק כאשר אנו מבוגרים לחלוטין, המשימה המרכזית של  (21)גיל  ואותו דבר עם יכולת האינטגרציה,

תמונת האלוהים. צלם האלוהים. זו השלמות. זו התמונה של  את הגוף הזה לשלמות.האני נעשית. להפוך 

 ,ורק כאשר יצירת השלם נעשית, רוב הכוחות יכולים לעזוב. אבל כמובן וזו המשימה של מערך האני.האחדות. 

, ומזה אינטגרציהאנו מאבדים יכולות כאשר זה עיצוב מתמשך. הצורה שלנו משתנה במהלך כל החיים. 

, . והרפואה האנתרופוסופיתתחות, אז כמות רבה מדי של הכוחות האלה משתחררתנוצרות מחלות של התפ

זה העיקר של הרפואה שואפת להחזיר את הכוחות שהשתחררו בעודף.  ,בעזרת מינרלים ומתכות, מנסה

 –בורנו, מחנכים, הורים, מורים האנתרופוסופית, לפעול מתוך הצד של היסודות עם הכוחות האלו. אבל ע

איפה בגוף ולכן אני רוצה לשתף אתכם: של תהליך המטמורפוזה הזה.  ההיבטים המעברייםת את עלינו לדע

 משתחררים הכוחות האלו? 

מהלב! החל מגיל  המחשבות מגיעותחשיבת הלב. זהו ביטוי יפה, אך לא ביטוי גרידא.  המקום בגוף הוא הלב.

משום שהלב הוא המקום היחיד באורגניזם  הדרך לעזוב את הגוף היא דרך הלב. למה? ששה שבועות בהיריון.

הגוף האתרי יכול להשתחרר. כשזה עוצר,  ! ואזמגיע לרגע לעצירה מוחלטתבו מחזור הדם התמידי שלנו  שלנו

, נעצרת הסירקולציהכאשר משום שעל מנת לשמור על עצמו בתוך הגוף, הוא זקוק לסירקולציה של הדם. 

 הגוף האתרי יכול להשתחרר. 



 
 

 –משמעותו  stasisדיאלוג, דיאלקט,  –יוונית. והכוונה בין לבין -מילה לטינית Dia-Stasisבקרדיולוגיה יש שם: 

stopאחור, העורקים הגדולים של הלב דמו מלמעלה ו. פנימית קטנה. כשכל יחידת דם מגיעה ללב . עצירה

אבל שניהם ביחד באחת.  –ללב השמאלי  הטרי  הדם הכחול ללב הימני, הדם האדוםמעבירים את הדם ללב. 

צריכה לרדת מטה ולהגיע לעצירה הנכנסת המקורות העיקריים לתוך הלב, וכל יחידת דם  4מגיע מתוך  הדםאז 

זו עצירה . כאשר את משנה את הכיוון, את עוברת דרך נקודת היפוך. שוב מוחלטת לפני שעליה לעזוב את הלב

 של הדיאסטזיס. וברגע זה כוחות אתריים משתחררים.  זה רגעלא לשום כיוון.  -מוחלטת  

נשימה  ן. לכיכולים שוב להיכנס לגוףהדם בראות, קצת מהכוחות האתריים  שחמצוןרודולף שטיינר אומר 

ן שלא יותר מדי ישתחרר ולא פחות מידי. זוהי הרגולציה ההדדית בין זכי היא עוזרת לאטובה היא מבריאה. 

יש לנו את הכוחות האתריים האלו בהילה הבלתי חלק מהמסתורין. של הנשימה.  הו המסתוריןראות ולב. ז

לאילו מהמחשבות האלו נוכל הרפלקטיבית שלנו,  בפעילותואז זה תלוי מחשבה, רגש, רצון. נראית שלנו, 

 להיות מודעים באופן אינדיבידואלי.

שיתי מבדקים עבור הבשלות והגיע אלי כשעשהיה מאוד מוכשר במתמטיקה  לא אשכח אף פעם ילד קטן,

ובלי כמה יש פה?  –הוצאתי מתוך סל חבילת עטים, ושאלתי אותו עשיתי אתו תרגילים קטנים,  לכיתה א'.

כמה נעלמו? ואז הוא אמר  –אז כיסיתי כמות מסוימת ואמרתי  מחשבה כמעט הוא אמר את התשובה הנכונה.

את  –דע? הוא הסתכל עלי כמו סבא אל נכדו. ואמר כששאלתי אותו איך הוא יוללא היסוס את המספר הנכון. 

לדעת שוב את מה   re-mebering ואז הבנתי מה אפלטון אמר: יודעת, אני יכול לספור מבלי שהדבר יראה. 

שם..  אין בעיה? הכל –והילדים, כשמלמדים אותם כפי שאפלטון אמר.  באופן לא מודע! שאתה כבר מכיר

חכמה והוא לא חשב על זה לפני כן. זה עלה למודעות שלו ברגע שעשינו את התרגיל. הוא שם לב לכך. כך, 

ואנו יכולים רבה מאוד עומדת לרשותנו, הרבה יותר ממה שאנו יודעים. הכל תלוי במה שאנו פוגשים, לומדים. 

וים להבהיר לעצמם דברים ועד כמה הם תאללמוד המון מילדים, רק אם נשים לב לכך, עם הידיעה הזו. ולראות 

 מסוימים.

 . להבין את השאלות הנסתרות של הילדים, השאלות החבויותאמר שעלינו רודולף שטיינר 

 

 

 

 



 
 

 המטמורפוזות של הכוחות האתריים –ה 1

וכעת ברצוני לתאר את המטמורפוזה של הכוחות האתריים, משום שהבנה של זה מקלה עלינו את ההבנה 

האסטרלי ומערך האני הם מחוץ לזמן ומרחב. הם משום ששל המטמורפוזה של האסטרלי ומערך האני. 

ר לגוף לחדש . אך כל לילה הוא חוזלגוף. הוא נצחי רק כאשר הוא מחוץ האתרי הוא רק נצחי למחציתנצחיים. 

 . החושיםאברי , בעיקר את מערכת העצבים ואותו

: אמר הואהמאשש את מה שמודרני אני בדקתי אם יש מחקר רודולף שטיינר תאר זאת, ולפני כמה שנים 

ניסוי מחריד שבמהלך הלילה, האתרי מחדש בעיקר את מערכת העצבים ואת אברי החושים. ומצאתי את זה ב

את הכלבים ערים ככל שניתן. עד שהם התמוטטו ולא התאוששו יותר. תחילה עם החוקרים שמרו עם כלבים. 

עם כאב ועינוי, וזה נורא. עד שהכלב לא יכול היה  –תזונה, לאחר מכן עם רעש ואור על אברי החושים, ואז 

  לחוש שום דבר והוא התמוטט.

ואברי החושים ורק מערכת העצבים כלב המת. מצב הבריאות של אברי הואז הרגו את הכלב, ובדקו את ה

 , במהלך השינה,כך שאפילו אצל הכלבים על האתריכל יתר האברים היו רעננים ונורמליים. . לחלוטיןנהרסו 

בים להבחין בהבדל כאשר כלהאלו היו סביבו. ניתן  כאשר כל הכוחותלפצות על ערות עודפת, ערות יתר. 

 לה, כאשר הם ישנים ההילה שונה לחלוטין. כאשר כלבים ערים יש להם הי :ישנים או ערים

 ואותו דבר עם בני האדם. 

 שני אלטרואיזם. הוא אומר מלבד מה שהוא אומר עלבהרצאה הראשונה של ידע האדם, שטיינר  –ולפיכך 

  יישן היטב.על המורים לדאוג שהילד ינשום היטב ו –הנשמעים מוזרים נוספים דברים 

היות לבהרצאה הראשונה שלו, המורים צריכים למה ולא לישון, אז להיות ער בבית הספר אמור  אבל ילד 

 מעניין. אבל אם אנו מבינים את מה שאמרתי אנו מבינים למה. על הנשימה דיברתי.  בשינה שלהם? מוטרדים

. הוא עדיין מהגוף בגרות יכול להשתחרר במהלך הלילה-השינה מכריעה משום שהגוף האסטרלי רק בקדם

רק כאשר הם חושבים במהלך היום, והמורה מדריך הילדים, לכן,  הוא לחלוטין בתוך הגוף עדיין.  .לא נולד

 ויברציות-, יש להם אפטראז כשהילדים הולכים לישון –ומוביל את המחשבות שלהם, והרגשות והמעשים 

ם ואברי של מערכת העצבישל כל הפעילות שלהם ביום. והדבר תומך או מפריע להתחדשות  בגוף האתרי

כך שהגוף האתרי יכולת השינה. בנוגע ל לכן הלימוד מכריע התחדשות של כל הגוף. כמובן , והחושים

משתחרר באופן ריתמי, עוזב במהלך היום, מלווה את הגוף מבחוץ... אברי החושים... כאשר אנו מתבוננים 

הרפרזנטציה של העולם. זה  אנו הולכים החוצה מתוך האברים שלנו, אנו נוגעים באובייקטים, יוצרים את



 
 

אברי החושים צריכים מבפנים להתחדש באופן קיצוני, ע"י אותם הכוחות  פעילות לחלוטין חוץ גופית. לכן

 הפועלים מבחוץ במהלך היום. שיודעים כיצד לפעול איתם.  

הם  –, כאשר הם לא קשורים עם האתרי, משום שהאתרי עסוק בגוף הפיזי האני מערך והכוח האסטרלי ו

ונקשרים לעולם המקרוקוסמי. וזה מה ששטיינר מתאר בהרצאות כה רבות אודות השינה. נשארים מחוץ לגוף, 

רוח, על מנת להתקשר שנית -צריכים את המגע, את האוריינטציה בעולם הנפשכיצד האסטרלי ומערך האני 

 . האתרי שמגיע אז החוצה מהפיזיעם 

זו , החיים הנצחייםהוא  –החיים שלנו, אבל מחוץ -בגוף הוא זמן של זמן:כאשר הבנו את האתרי, שהוא גוף 

זה הנצח, -מה שאני חושבת זה בזמןתמונה יפה. או יותר נכון לומר מציאות. זמן החיים שלי הוא בגופי, אבל 

יכולים אני הכוחות אסטרליים וובדרך של גוף זמן, האת חיי הרוח שלי.  ןמכי כבר מכין את חיי לאחר המוות, זה

עם תרופות  קשה לא יכולים לחזור, רק כאשר אנו פועלים גם הם להשתחרר. אבל הם נשארים מחוץ לגוף. הם

, ומשתחררים אבל מה שמשתחרר באופן רגיל ולא פתולוגי נשאר. קשור לאתרי במהלך היום מתאימות.

חשוב ? מהם הכוחות המשתחררים במהלך כל החיים שלנולכן לעקוב אחרי ההתפתחות כולה:  בלילה.

לדעת, ואתן לכם כמה הארות/הערות. ולאחר מכן תוכלו להעלות שאלות על מנת להבין את הקונספט הזה 

 מתוך עצמכם. 

הבשלות הראשונה של עם מערכת האברים הראשונה המתפתחת היא מערכת העצבים, חשוב שתדעו ש

  העיניים מושלמות בלידה.מערכת החושים. של של המוח אבל גם התצורה העצב, 

 הכוחות הריתמיים – 14ולאחר מכן עד גיל השנים הראשונות.  העשר-מושלמת. זה בשבע האוזן – 4בגיל 

 . ושאר הגוף הכוחות המטבוליים – 14ולאחר גיל מתפתחים, 

 . ולפיכך, עלינו לצפות בכל שנה לכוחות אחרים למחשבה

ונעשה זאת בהמשך היום, שנה אחר שנה, אבל ככל שאתם תחשבו על הכוחות יורדים בהדרגה עם השנים. 

 ברצוני לתת דוגמא מרכזית לאתרי. זה קודם, תוכלו לעקוב ולראות את התוצאות ללימוד פרקטי. לכן, 

זה ברור. לילדים יש פנטזיות מבריקות, רפרזנטציות של תמונות, מלאות  –יצירת המחשבה, כאשר המוח נוצר 

, עשיתי זאת ילדותב למקומות בהם היינו חזרה וכאשר אנו הולכיםהאיברים האלו מתפתחים. וזה כאשר צבע. 

וכאשר חזרתי, בשנות הארבעים שלי, ולקח לי יומיים רק תמונות מרהיבות.  זכרתי פעם במקום של חופשה. 

אנו יודעים לדות. למצוא יותר את הזיכרון התמונתי שיש בי יכולתילא וזה היה כל כך נורמלי....  –להגיע לשם 

 זאת. 



 
 

אלא יכולות. אנחנו  ייצוגיותמחשבות  אין לנו יותר ,בגיל ההתבגרות כאשר כוחות הריאה שלנו משתחררים

  חשיבה דיאלקטית. –יכולים להניע מחשבות ברצוננו. אנו מכנים זאת 

חושבים בקוטביות. הם תמיד יכולים להגיד הפוך  , ולבשלות הריאות,מגיעים לבגרות, כאשר הם ילדיםלמה 

שיכולת דיאלקטית משום  , מבלי שלמדו את זה בשום מקום. הם יודעים את זה מתוך עצמם.ממה שאתה אומר

נשיפה. כיווץ הלב, שחרור, כיווץ, -נשיפה, שאיפה-נולדת, מגיעה מתוך האברים הדיאלקטיים שלנו, שאיפה

 שחרור. 

בני הנעורים לא מחפשים  .הוויכוחלתוך החשיבה שלכם, אז אנו רוצים את  סתנכנאם הדינמיקה הזאת 

 ויכוחהזמן את  עלינו ללמוד כיצד להגביל מסקנותלכן אל לנו לחפש זה הכיף.  פתרון. הם רוצים להתווכח

 . ושטיינר ממליץ דבר מה יפה, אספר לכם מחר. באופן הטוב ביותר

 זאת?  לעשותכיצד 

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

 . , זה כל כך מעשיביותר

אנו מפתחים מחשבה חמה, שמסוגלת לעשות אינטגרציה, מחשבה : יש אידאליזם יפה מאוד. ובגיל הנעורים

באינטגרציה. זה מעניק אוריינטציה לכל  . כשיש לי מחשבה, כל המחשבות האחרות נמצאות איתהעם כיוון

אז אנו עומדים על  –זוהי דינמיקה שונה לחלוטין. כאשר כוחות השלד משתחררים לחלוטין  – החשיבה שלי.

ואז, כאשר כוחות השלד לחלוטין מושלמים, ויכולים לשחרר זו דינמיקה שונה לחלוטין. רגלינו אנו בחשיבה. 

 . עצמאיתרק אז יש לנו יכולת מחשבה גוף, את הכוחות האתריים מפעילות על ה

לא יכולים לחשוב לחלוטין חשיבה עצמית. זו הסיבה שמגייסים אותם  18ילדים בני מגיע. לא זה עדיין  ,לפני זה

אפשר לעשות עליהם מניפולציה. ולכן שטיינר רצה שבית הספר  לצבא, לפני שהם מסוגלים לעמוד על דעתם.

ורוב האנשים מוצאים את המקצוע שלהם , ושלא ילכו למקומות אחרים. ואז זמן לאוריינטציה. 18יהיה עד גיל 

 זה נורמלי. ולא לפני זה.  21לאחר גיל 

לאחר ארוחת הערב נמשיך זה מה שרציתי להביא בשיעור הזה, אני פותחת את הדקות הבאות לשאלות, אבל 

 בשאלות. 

 דיון 

 ? )שם של מחלה(.arrythmia שאלה: דברתי על הדיאסטזיס, מה קורה במצב פתולוגי? 



 
 

 תשובה: אז הריתמוס מופרע, דם לא זורם ויש הפסקה, עד שהריתמוס חוזר.

 .ש ביהדות ריתמוסיםישאלה: חשוב לייסד ריתמוס בחיים של הילדים וגם טקסים. 

ותוכלי למצוא דברים רבים מהמסורת תודה ששאלת, תשובה: זה חלק מחמשת הכלים עליהם אלמד בהמשך. 

 שלכם שיכולים להזין זאת. 

 שאלה: לא ברורה

לכן שטיינר דאג מאוד לדיבור נכון. בזמנים המודרניים, תרגיל , יםתשובה: יש יותר מדי כוחות שמשתחרר

אנו מדברים. שירה נכונה, איות נכון,  ההדרך ב הטוב ביותר, אומר שטיינר, הוא לדבר באופן הנכון. הנשימה

דיבור נכון  מפעילים את פעילות הנשימה של האני באופן הטוב ביותר האפשרי. אבל אפשר גם לעשות 

 תרגילים, אם יש מורה טוב. 

  1סוף שיעור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


