
 
 

  יום חמישי – 14.12.17

 ריפוי בכלים של החינוך האנתרופוסופי

 דר' מיכאלה גלוקלר

 היום הראשון לסדנא

 בהתאם להכרת ישות האדםחינוך  – 2הרצאה 

 ארבע הרמות של החוויה האנושית  –א'  2

 שאלה על האמייל שבשן.  :ש

הוא חומר בשן, אשר ברגע שהוא מושלם, כוחות החיים ששימשו לבניית הגוף  האמייל :ת )של אילן(

 זהו החומר הקשה ביותר בגוף. הפיזי משתחררים לחשיבה. 

מה אנו עושים כאשר אנו חושבים? יש לנו האם אנחנו יכולים להתבונן על החשיבה שלנו? : מיכאלה

לפעמים אנחנו מחפשים  וגי של חשיבה.תמונות ויש לנו תהליכים. יש לנו זרימה של מחשבה, רצף ל

אנו פעילים ברצון שלנו בחשיבה. אנו מערבים גם רגשות בתהליך  אחר הרעיון, אנו לא מוצאים אותו.

לאנשים יכולה להיות אנטיפתיה עצומה נגד אנו אוהבים או לא אוהבים מחשבות מסוימות.   – החשיבה

זה לחלוטין נגד כל מה שהם נספט האינקרנציה. אנשים מסוימים לא אוהבים את קומחשבות מסוימות. 

זה לחלוטין . הפרספקטיבה שקשורה לזהות שלהםעבור אנשים אחרים זה מרגישים. הם משוכנעים. 

העצום הזה של  האורגניזםאבל זה תלוי כיצד אנו מקשרים את ההבנה העצמית שלנו עם שונה. 

 מחשבות ותכנים אפשריים איתם אנו באים במגע. 

אני  .גם לשפהמחשבות מגיע. מחשבה היא מעבר כמות עצומה זו של פוטנציאל אף אחד לא יודע מנין 

לכן, כאשר אתם  יודעת שאנשים רבים חושבים במילים. אבל, מחשבה אמתית היא מעבר למילים

עליכם להביא את זה לחשיבה, ואז אתם יכולים מתרגמים, תחילה עליכם, על מנת להבין מה נאמר, 

למרות רק מילים, לא הייתם מבינים דבר,  מתרגמתאם אורנה הייתה ם את זה לתמלול שלכם. לתרג

אז המחשבה היא השפה המשותפת באנושות, משום שאין שום מחשבה מאחורי זה, ת. רישהכול בעב



 
 

 דאותה אמת, אינטליגנציה של הקוסמוס אליו אנו שייכים, אבל כל אחכולם חולקים באותה חכמה, 

את זה במילים שלו, וכל אחד מאתנו יכול למשוך מהחכמה הזו, רק מה שחווינו באופן  מאתנו מדבר

 ...'וכופגשנו, דיברנו, אישי. דבר, קרא, 

מאיפה מגיע כל הידע העצום  ,ורק רודולף שטיינר נתן את התשובה למקור הפוטנציאל של החשיבה

 . הזה

מלבד אנתרופוסופים ספורים. וגם עכשיו אף אחד לא יודע, את זה,  ידעאף אחד לא כאשר זה היה חדש, 

לחינוך ולחינוך  לרפואה, חדש בסיסאך כאשר אתם יודעים זאת, ומנסים להבין את זה, זה נותן לכם 

 עצמי, משום שאתם יודעים כיצד רוח פועלת בחומר, וכיצד החומר משפיע על היכולת הרוחנית שלך. 

והן לא בגדר תאוריה,  אשר בלעדי הידע הזה היא רקת, הפסיכוסומטי ההאינטראקציוכך ניתן להבין את 

אכן לא הזה שאני  בקונספטלכם שהן נכונות.  והדבר הטוב הוא אף אחד לא יכול להראות מעשיות. 

. משום שכל עבורכםלך שזה נכון, אני יכולה רק לאפשר לך להפוך את זה לברור מעצמו  להראותיכולה 

 חוות ולהשתכנע בעצמו. סות, לחשוב, להתנאחד צריך ל

'קליק' ומאז אני עובדת עם  היה. ברגע זה, שלי אותי, בשיעור האנטומיה שכנעאמרתי לכם מה 

לא המחשבות הן המופיעות במחשבה שלכם, אלא יכולת הקונספט הזה עם הבנה הולכת וגוברת. 

לכם פנטזיה יש  – לפני שהבשלות של השיניים נמצאת שםיצירת מחשבות מופיעה במחשבה שלכם. 

אף פעם לא ניתן לדעת אם ילד מדווח על מה  . מחשבה בתמונות., בתנועהמחשבה מסוג אחרחיה, 

מרגע זה ואילך  ואפשר לראות את זה  באמתזה קצת יותר ממה שהוא ראה.  שהוא ראה באמת, לרוב

משנים את צורת , הם לדבר עצמו, הם מתחילים להיות מדויקיםגם בציורים של הילדים, הם מגיעים 

 הפנטזיה נעלמת.  – למשחק ראלי המשחק שלהם

כאשר אתם עוצמים את עיניכם, אתם משום שיכולת העיצוב היא הפעילות העיקרית של חשיבה. 

, ולא תגידו שזה נראה רואים את המיקרופון בעיני רוחכם. זוהי יכולת 'שיניים', אתם רואים זאת בחדות

יש אורגון משמעותו כלי. אז . כלי -ארגון המילים מגיע מיוונית, משמעותו שונה. אז התהליך, הפעילות, 

כאשר אנו חושבים. עבורי, דוגמא משמעותית ביותר הייתה כאשר למדתי  instrumentsלנו כלים, 

חשיבה  , למשלהרבה פילוסופיה לפני שהגעתי לרפואה. והצורות השונות של הפילוסופיה לחשוב

מחשבה  –העיכול מתפקד באופן אנליטי, קטבולי. כך גם מחשבה מחברת.  ,סינטטיתמחשבה  אנליטית,

אנליטית, מפרקת. מחשבה אנבולית, חשיבה בונה. אתם בונים את הגוף שלכם. אתם מחברים את 

ובונה את  סינתזהעושה אני שלי,  מחשבותיימחברת את החלבונים שלכם, אני מחברת את שלי. אני 



 
 

הגוף שלנו  הםבאותה צורה ותהליכים שב אתם מתנהלים בחשיבה. השקפת העולם שלי, לא שלכם

  .עליה כל דבר מבוסס – עבורי זו הפרדיגמה הפסיכוסומטיתוזו הייתה התובנה של שטיינר. פועל. 

: דיברת על דיאסטזיס, הנקודה, בהקשר לגוף האתרי היוצא. ברצוני להבין, משום שזוהי נקודת מפגש, ש

וה של כיווץ שהיא מחווה אסטרלית, מול מחוות  ההתפשטות שהיא מחווה גם כוחות אסטרליים, והמחו

 אתרית.  וכיצד הכוחות של הגוף האתרי קשורים לכוחות האסטרליים. 

משום  עולה, מדוע?זמן  ,האתרי הוא הגשר בין חלל ונצח. מרחב ונצח. כאשר האתרי נכנס לחלל . ת

ודרך החיים, תהליכים וזמן מגיעים לאבולוציה. לא דרך החלל, המרחב, שאז תהליכי חיים מתרחשים. 

חומר נוזל מאפשר במרחב כל דבר נוקשה במקום שהוא. לפיכך, חומרים מוצקים קשורים למרחב, 

 לתהליכי זמן להיות נראים. 

הגוף  חיים. לפיכך,-לפיכך החיים מבוססים על ריתמוס, על תהליכים, ויכולים להיראות במסגרת של זמן

, אנו חשים מרחב הגוף הפיזי הוא הגוף המרחבי בשלושת הממדים .הזמןתהליכי, גוף האתרי הוא גוף 

. אבל האסטרלי ומערך האני הינם מחוץ לזמן ולמרחב. לפיכך, אנו יכולים לקבל אותם במציאות מסוים

ם, או כאשר אנו ומה שבתוכנו הוא גם מחוץ לנו. אבל זה מתחיל להיות מודע או בפניבאופן פנימי. 

שלנו נותן לנו אימפוט אחד של  החיצוני, כאשר יש לנו מפגש, כאשר אנו פוגשים גבול. הגבול "ננגעים"

 מה שיכול להיות מודע, אבל גם הגבול הפנימי שלנו.

מודעות היא התחום של הגוף האסטרלי. לפיכך, הרגשות הן תחילת המודעות. ברגשות יש קוטביות בין 

 . הרגשות הן קוטיביות בצורתם. , או חוויות של האובייקטיםעולם-ויתעצמי וחו-חווית

הכל מתלכד.  הו, מרכז הנפש שלנו, ביכולת הריכוז שלנ , חוויתמתאפשרת רק דרך עיצוב האניומודעות 

  . אני –את הנקודה הזו אנו מכנים 

 יש לנו ארבע רמות של חוויית האנושיות שלנו: 

ללא גוף פיזי  רק החוויה שלנו בחלל יכולה להפוך אותנו לאינדיבידואליים. החווייה שלנו בחלל, במרחב:

על מנת להרגיש אינדיבידואלי עלינו לחוש את הגבולות שלנו, שאנו אין לנו אינדיבידואליות. משום ש

אנו מתגשמים בגוף על מנת לקבל . עצמנו, לא נרגיש חוויה פיזית זו במרחבנפרדים מכלל העולם. ללא 

 עצמית. -ללא הגוף הפיזי, הדבר בלתי אפשרי. בעולם האתרי לא ניתן לפתח מודעותצמית. מודעות ע

 הגוף הפיזי הוא מבודד יחודיות שלנו. שטיינר אומריהמרחב, על מנת להשתכנע ב תלחווייאנו זקוקים 

 כעת אנו מתקרבים לשאלה. הגוף הפיזי מבודד אותנו משאר העולם.  –



 
 

 : , אותם משרת החומר(manifestation)  ביטויים: היש לנו ארבע

 משרת את חוויית העצמי. – חומר מוצק

 .תהליכים, חוויות זמן מרשת – חומר נוזלי

אפשריים רק באוויר, ומה  –מודעות, שמיעה, מפגש, דיבור פנימיות, חוויות חוויות משרת  – חומר אווירי

כי אנו 'שואפים ונושפים', אנו מדברים אנו יכולים לתקשר.  ןלכ –שהיה בתוכי כעת נמצא בתוכך 

  ומקשיבים, מילים שלנו נישאות ע"י האוויר. 

 איכות טהורה, . הוא, סובסטנסלחום אין חומרשמשום לא קשור לחומר, הוא קשור לחום. – האנימערך 

 אבל כשלעצמו הוא לא חומרי.  –קשור לחומר 

 פלוס חום.  ,יש לנו שלושה מצבי צבירהלכן 

 והילהם  – הטמפרמנטיםארבעת הנוזלים,  ארבעת האלמנטים, לימדו כבר על ארבעתהיוונים, ש

משום שעבורם מצב צבירה היה מערכת חוקים. משפחה של חוקים  מדוע?ארבעה מצבי צבירה. 

 כל החוקים במוצק היו עבור היוונים הקונספט של האלמנט המוצק. מסויימים. 

 .המים-אלמנט , היו הקונספט שלכל החוקים העוסקים במים

 האוויר. -כל החוקים העוסקים באוויר היו הקונספט של אלמנט

 החום. -היום הקונספט של אלמנט –כל החוקים העוסקים בחום 

של חוקים הפועל בחומר  , אורגניזציההגוף הפיזי הוא מערכת ומערךהזה.  שטיינר חידש את הלימוד

 מוצק. הגוף הפיזי הוא לא חומר!

  ם לאותו דבר:יש לנו שמות נרדפי

 גוף אתרי, מערך אתרי, מערכת חוקים המכוונת את החיים. 

 גוף אסטרלי, מערך אסטרלי, מערכת חוקים המכוונת את האוויר. 

זה בלתי נראה. זה חוק טהור אותו ניתן לחשוב. אני, מערך האני, מערכת החוקים המכוונת את החום. 

כל אובייקט מוצק מציית לחוק ושת הממדים. כאשר אני שומטת את העט, אתם נוכחים בחוק של של

זה יכול . לייפועט אאפשר לאני יכולה לחשוב על הדבר הזה, מבלי שזה. ומה הפלא של האדם? זה ש

במחשבה אני יכולה לעשות זאת, אין להיות לי ברור מעצמו שהעט ייפול, מבלי שאעשה זאת בפועל. 



 
 

ובטבע החכמה הזו מוגשמת! כל אובייקט  וזה עובד.  –ואחר כך אני מאפשרת לו ליפול  צורך שהעט יפול

יש נפרדות. ורק בני  –אין אינטגרציה של זה בחשיבה שנופל צריך לציית לחוק הזה! זה מוטמע בתוכו. 

 האדם יכולים לנהל את חכמת העולם באופן אינדיבידואלי. בטבע, כל החכמה נובעת מחוקי הטבע. היא

 . נו, לא בקונסטיטוציה האנושיתבאבולוציה של תאינהרנטי מוגשמת,

 אינסטינקטיבי. -הופך אותי לישות נתונה לחוק באופן פיזי שליש ממנירק 

 מגיבה לסביבה שלי, ותלויה בזה לחלוטין. אני  –בשליש ממני 

והאתרי הוא הגשר בין ובשליש האחרון אני המנהלת, כאשר אני לומדת לנהל את המשאבים האלה. 

כשהוא מגיע מהלב, אך גם פועל בגוף שלי. משום וכיצד האתרי עושה זאת?  ארבעת האלמנטים והרוח.

שבאבולוציה כולה של הטבע והאנושות ארבעת מצבי הצבירה מתפתחים בהדרגה, ולכל אחד מהם יש 

 הסוגי אתר, ולא רק ארבע היש לנו ארבעכוח אתרי מסויים אחד, פעילות אתרית אחת מסוימת. לפיכך, 

 אלמנטים. 

 קשור למערך האני.  – אתר החום

לכן יש תמיד אור באוויר. האוויר הופך את האור לנראה. האור הוא בלתי קשור לאוויר.  –אתר האור 

 האוויר מאפשר לאור להפוך לנגלה. נראה. 

 קשור לנוזל.  –אתר הכימי 

 קשור למוצק.  –אתר החיים 

העובדה שהאתרי קיבל את הכוח להתגבר על המוות, והחייה את החומר בכך שהוא הפך אותו למאפשר 

את פעילות חיי הנפש, היא הכוח האתרי הגבוה ביותר. לפיך הוא התפתח אחרון, יחד עם המוצק. 

. םבכולולפיכך האתרי יכול להיות הגשר בין הפיזי, האתרי, האסטרלי, האני והחוקים הנצחיים החיים 

האתרי כגשר בין העולם  – הרצאות יפות על נושא זהארבע נתן שטיינר,  1920 בכריסטמס מסיבה זו

 GA 202 –רצאות הגשר אני מאוד ממליצה. ה. הפיזי לעולם הרוח

 ()בקרוב יצא לאור בהוצאת "כחותם". יש אותם כבר בעברית, יש גם תרגום נוסף

 

 



 
 

  האדם כפנטגרם –ב  2

 מיכאלה מציירת פנטגרם על הלוח היבטים:יש לנו חמישה 

. שטיינר מראה לנו שהפנטגרם הזה מאוד (בתיקיות פנטגרם. )יש לכם את הפנטגרם בני האדם הינם

 משמעותי, גם להבנת הטבע של ארבעת המרכיבים שלנו הפועלים יחד:

הקיבה, הכליה השמאלית  האברים הפנימיים:אנחנו פיזיים ביותר.  – השמאלי מתחת לסרעפת בצד

, אין להם אותו גובה, לרוב האנשים הכליה השמאלית נמצאת כמו נמצאת יותר נמוך מהכליה הימנית

הכי משפיעים על הגוף שלנו  הפיזייםהכוחות  ושטיינר אומר:לכן זה יותר "פיזי".  – היה לה יותר משקל

, והרגל הימנית כרגל אלית מאחור. לכן היוונים הציבו בפסלים שלהם את הרגל השמהרבה בחלק הזה

 הופכי לזה הוא הצד הימני. המשחקת, זה מעניין

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

השתן מוכן שם, ההורמונים, תהליכי  פעולות ביוכימיות באותו זמן. 1000בתא כבד אחד יש יותר מ 

.... כולם מוכנים  מטהר, פורק רעלים, מסנטז קטבולי, אנבולי, –בתא אחד בלתי יאומן!  סילוק רעלים. 

 באותו זמן. פעילות חיים עצומה! , מהמוח ועד לכף הרגל,בכל האברים השונים

נו, הרגש של המודעות שם נמצא ליבהכי חזק שם.  – האיבר האסטרלי שלנו בצד השמאלי למעלה

ראש, בקיבה, לא בחזה הימני, אתם יכולים לחוות את זה שלנו, חוויות מרוכזות אנו חווים בלב, לא ב

  כאן אתם מרגישים הכי מודעים לכך.  –בעצמכם 

אונות  כאן יש לנו שלושמשום ש אנחנו מרוכזים, מכוונים לעולם החיצוני, – תהצד הימני, הזרוע הימני

אנו כאן כל האברים פתוחים לעולם החיצוני,  שואפים פנימה . , שהנו איבר פנימיריאה. אין מקום ללב

ותו לא! האינטגרציה בין השייכות הפנימית שלי לעניינים החיצוניים בחילופין אובייקטיביים עם העולם, 

שטיינר אומר, כאן בחלק הזה,  באופן פיזולוגי זה נעשה בעיקר בחזה הימני שלי, לגמרי אורגני. –שלי 

בצד הזה, מעל לדיאפרגמה, אני הכי מודעת למערך האני  –לא מטה את השיפוט. לכן שטיינר אמר  הלב

 שלי. זהו הצד האובייקטיבי ביותר בי. 

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

  –שטיינר אומר בעקבות ההסברים של שטיינר.  ואנו יכולים להבין זאת

 היא המטמורפוזה של הפעילות האתרית, הפועלת מחוץ לגוף.  – חשיבה



 
 

, חופשיה להיות מנוהלת ע"י הכוונות , פועלת מחוץ לגוףתמטמורפוזה של הפעילות האסטרלי –רגש 

 . שלנו

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

זה סיפור אחר. אך באופן פיזיולוגי אנו מכוונים  -  האם אנו משתמשים בחירות שלנו? פנומנה פיזיולוגית!

רצון שלנו באופן חופשי, משום שהם פועלים מחוץ לגוף! אבל אם אנו  לנהל את המחשבה, רגש,מראש 

האני שלנו באני יכולת . ואנו מחליפים את רוח שלנו-הנפשאז היא מכוונת את  –נותנים זאת לסמכות 

 . עליון, באופן חלקי או שלם, לפי בחירתנואחר, אני 

 הלב.  –המקום הפיזי, בו המטמורפוזה מתרחשת זה 

 ועל חמשת עקרונות אלו בנוי חינוך וולדורף. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  ארגז הכלים של חינוך וולדורף –ג  2

  ארגז הכלים הפיזי:

קשורים החושים. כל מה שאנו עושים על מנת לטפח את  מערכת החושים שלנו.  הפיזיעם  .1

את טיפוח פעילות החושים שלנו, בראש וראשונה מעוררת מוטורית. -אינטגרציה סנסו

הגוף הפיזי קשור באופן שאנו לכן אומר שטיינר, . הגוף הפיזי שלנו לתצורה שלו

היכולת המכונה: יכולת החיקוי, היא להשתמש בחושים שלי ולאפשר משתמשים בחושים. 

יכולת וב אחר מה שראיתי. לחקות את זה, לעצב זאת מחדש. לכן קלגוף הפיזי שלי לע

כל תהליך ההתגשמות מוכוון ינהלו. מעו, יחוו, הילדים יראו, ישבמה שהחיקוי תלויה 

כיצד ניתן להזין  – , ונדבר על זה מחריש לנו אחריות עצומה שם. ומונע מכך תפיסת חושים

את תפיסת החושים של הילד בגילאים הנמוכים, בהם הגוף הפיזי באופן הטוב ביותר 

בשבע השנים הראשונות, באופן כזה, שהתצורה, הפעילות של הגוף הפיזי תהיה  מתעצב

ויחד עם זה הסביבה כולה. למה חשובה לנו  – זה הדבר הראשון ? חושיםהטובה ביותר

ין יהיו יהפרופורציות של הבנהכתה תהיה אסתטית, שהאווירה כל כך בחינוך וולדורף, ש

 –תהיה בכל מקום  שהאסתטיקהטוב בחדר,  , שיהיה טבע מסביב, שיהיה סדרותהרמוני

הכסף הזה הוא  אין זה על מנת לבזבז כסף! כסף זה הוא השקעה טובה בבריאות הילד. 

 שלההשפעה את במשך שנים רבות, מפורסם שלמד  פרופסורויש השקעה טובה. 

. הוא מצא שככל שיש הרמוניה בקרב התלמידים אלימותעל רמת ה של בתי ספר  הבניינים

היה המייסד של בית  ברנרד רוף,בתי הספר, יש פחות אלימות בבית הספר. יבה של סבב

, רובם באו לבית הספר תחת הגנההם עבריינים ששהו בבתי סוהר, ומוזנחים, ספר לילדים 

אתם יכולים לדמות גם תנאים אחרים, אבל זו דוגמא ילדים אלימים.  בטקסי בגלל שהם היו

בית הספר היה כל כך הרמוני, אסתטי, והעניין המעניין היה שבולטת, לפחות בגרמניה. 

כיצד אתה עושה  –היה בו כלל ונדליזם. והוא נשאל  שבכל זמן שביקרת בו כך –נקי, נעים 

והילדים ידעו שגם אם יהיה ונדליזם, בבוקר שלמחרת זה זה הסטינג.  –זאת? הוא אמר 

רק:  –, בחיוך, ללא עונש ה ונדליזםורים מחקו כל מעשמהיעלם. היה ציוד של תלמידים ו

מילולית. והיה מעניין, הוא גייס -תקשורת בלתי .לתגובה מסוג זה אין מקום בבית ספר שלנו

והעיר כספים רבים על מנת לבנות את בית הספר, והייתה גם תרומה של מיליון אירו. 

. ואז מי העניקה כסף רב לבית הספר הזה, משום שהם רצו שהוא יהיה בסגנון וולדורף

שהעניק את הכסף, הקרן, ראה עד כמה בית הספר הזה הופך לאנתרופוסופי קלאסי, הם 



 
 

לא נבזבז את הכסף, אם לא יהיה ארכיטקט מסוים שיתכנן את זה. ואז היזם אמר  –אמרו 

אנחנו לא מקבלים את מיליון היורו,  –אוקי, אז להתראות כסף... ואז הוא חזר ואמר  –

אנחנו רוצים שתבנה את בית הספר באופן  –אז, ראש העיר אמר לו מסיבות אלו ואלו. ו

 .  הפרויקטהנכון בעיניך, ואתה תקבל מאתנו את הכסף. ואז הוא יכל לסיים את 

תרבות משחקת תפקיד. מה  ;תזונה משחקת תפקיד ;הסביבה משחקת תפקידכך ש

זיהום אוויר שמגיע מהבית משחק תפקיד. אז אני חושבת שאתם יכולים לדמות עד כמה 

 בריאות הגוף הפיזי.משחקים תפקיד ב. , המים, האדמהמשחק תפקיד

. מאיפה התפקוד הריתמי ריתמוסאנו נכנסים לעולם של  – לאתריוכאשר אנו מגיעים  .2

של האושקה, המייסד  שטיינרשל ודאי כמה מאתכם מכירים את הציטוט המפורסם מגיע? 

מאי, ורצה להבין יהוא היה כ באמת החיים?, מה הם ששאל את שטיינר של חברת וואלה

עליך ללמוד את הריתמוס.  –ושטיינר אמר  את הפנומנה של החיים, מה הם באמת החיים.

הוא נוגד  האלקטרוניאין חיים מבלי ריתמוס. ולפיכך, הזיהום  נשא החיים. הם יםריתמוס

ם, ולא על טקטי משום שהוא מבוסס תמוס.ינוגד ר הבריאות באתרי. הוא -מצבאתרי. 

בחיים אין משמעותם מוות. משום ש –וטקטים הוא חוזר על עצמו באופן טכני. ריתמוסים. 

החוזר על עצמו בדיוק אותו דבר. אתם לא יכולים לנשום שתי נשימות זהות, אין שום דבר 

של כאן ועכשיו.  במומנטום. החיים מראים את היחודיות שלהם שום עלה הזהה לעלה אחר

לכן אנו מכנים את  לציית כוכבים בשמים, שחוזרת בדיוק על אותו דבר.אין שום קונסט

, אותו מספר. כל רגע באבולוציה אינספור. לא ניתן לספור בדיוק עם החזרה –הקוסמוס 

 ריתמוס שלנו הוא חלק בתהליך פתוח. אנחנו נמצאים במערכת התפתחותית פתוחה. לכן,

לכן האתרי יכול לשלוט  מאזנים ניגודים, תמוסיםיר זה חזרה על משהו דומה, אך לא זהה!

ואז ניתן  על הקוטביות האסטרלית. משום שריתמוס מופיע בין קוטביות. שאיפה, נשיפה.

יד שלנו הוא -כל ריתמוס מראה תהליך בזמן. אפילו השעון לאזן קוטביות בתהליך של זמן.

שעות  24הוא בעל יום ולילה. כל יום  –ממוצע של ריתמוס השמש מסביב לאדם רק חיקוי ל

שעות.  24 –כל יום שונה מחברו, כל לילה שונה. הממוצע  –בממוצע. אבל היום האמתי 

שעות. אבל זה מגיע מהשמש, לא  24ו את השעון הביולוגי שלנו שעון של ולכן יש לנ

ממערכת הגנים שלנו. החיים לא מבוססים על מערכת הגנים, הם מבוססים על הריתמוס 

דורנך. הגוף שלי -כאן אנו שעה מוקדם מאשר בשוויץשל הגנים. מלו מגיבה המערכת 

גם אם אני עוברת יבשה, המערכת , לחלוטין לריתמוס השמש החדש מתאים את עצמו

אני אחלה מכל השינויים האלה. זוהי מערכת  –אם לא  ית שלי היא מערכת מגיבה;טהגנ



 
 

להתאים את עצמך, מסתגלת. ריתמוס מאפשר התאמה. ככל שאת יכולה חיה, מגיבה, 

 . כאשר את רוצה לעשות דבר רציני, את אמורה להיות מסוגלתאת חזקה יותר, יציבה יותר

. להתקדם למרות כל מיני דברים, משום שאת יכולה להתאים עצמך לנסיבות משתנות

חיים באופן ביננו יודעים זאת היטב. אנו עושים משמרות לילה, מקרי חרום, וכו'... הרופאים 

 מבחינת ריתמוס חיצוני. אבל אם המערכת הריתמית הפנימית שלהם יציבה לא בריא

ריתמוס שלנו. וכיצד נוכל לדאוג -וחינוך וולדורף מבוסס על הביו, אז אין בעיה. ובריאה

לכן  הריטואלים הקטנים, הטקסים הקטנים הם שמכינים אותנו לאתרי. לריתמוסים? ע"י 

הדבר שוב ושוב ושוב בצורה ריתמית. פסטיבלים  וריטואלים. זה אותוחגים בכל הדתות יש 

המחנך למה . טקסי הודייה ,תפילה יומיתימי זיכרון, שבועיים, חודשיים, ימי הולדת, 

זה מעורר את  זה טקס. , כדבר ראשון?האנתרופוסופי מברך כל ילד בשמו מידי יום ביומו

פוגשים אותי, מצפים לי. זה מחזק את האני שלו. מתכוונים אלי,  –הילד אומר לעצמו  האני!

שירים מסוימים, דקלומים מסוימים כל הריטואלים היומיים, מהברכה,  לכן שטיינר אמר,

השעות, הוא הריתמוס  24הריתמוס של  זה מחזק את מערך האני. –הנעשים בכל יום ויום 

משום שיש חום יותר.  אתר החום מתחזק, והאני מתגשם טוב של מערך האני. עידוד יומי. 

במפגש המחודש כל יום. ושטיינר רצה שהמורים יהיו ידידותיים, בעלי חוש הומור, חמים. 

 האני נחלש.  ,אם לא –הילדים אמורים לאהוב את המורה, להרגיש רגשות חמים 

. ברוסיה ימי השבוע מכונים על שם הפלנטות. בעברית רק שבת )שבתאי( ריתמוס שבועי: .3

 סטורן מסמן את הגבולות בין הזמן רק במספרים, מעניין. גם בעברית.הם משתמשים 

 הנצח והזודיאק.ומערכות פלנטריות הקשורות לתהליכים, ובין 

Sunday – Sun  שמש 

Monday – moon  ירח 

 וכן הלאה, באנגלית וגם בצרפתית. 

הריתמוס של השבע הנו ריתמוס של  תחייה  resurrection ברוסית יום ראשון נקרא

התפתחות, יש לנו אותו גם בשבע הימים של הבריאה, במסורות שבע השנים. ביפן, 

 ריתמוס שבע השנים.  –בשינטו 

 

השבועי. יש גם שיר נחמד של אפלטון המדבר  יש תרבויות רבות שחיות על פי הריתמוס

, ישר מתי צריך להתחתן, מתי צריך לצאת למלחמה –ריתמוס השבע, דרך הביוגרפיה  על 

רודולף שטיינר אמר, זהו  בכל התרבויות יש תובנה הקשורה לריתמוס השבע. .מתוק



 
 

על מנת לחזק את הגוף האסטרלי, עלינו לדאוג לריתמוס הריתמוס של הגוף האסטרלי! 

ז שנות מאעשיתי מחקר על האימפקט המרפא של ריתמוס.  ומה הכוונה של זה? השבוע.

, לא רק לביולוגיה הירחית, אלא ביולוגיה-החמישים של המאה הקודמת, מדברים על כרונו

בבוקר,  – התרופה ניתנת לאדם ה. יש משמעות לזמן לשעה בגם באופן כללי הקשורה לזמן

ויש  . לא רק אם הוא מקבל את התרופה אלא גם כיצד ומתי.בצהרים, מה התכיפות, וכו'...

פיסיולוגיים המפורסמים. -אני למדתי עם אחד מהכרונוהיית בת מזל  ש מחקר עצום, ואני

והוא טיפל באנשים שנפגעו בתאונות חמורות וכו'... ולקחתי חלק במחקר של שיקום. 

ואחד מהחוקרים מצא שריתמוס  ויש חשיבות גדולה לריתמוס שיקום.הבאים לתהליך של 

 השבוע הוא ריתמוס מרפא לגוף שלנו. 

אם הכליה מוסרת, אז הכליה השנייה, מתחזקת וגדלה  –סרטן כליה לדוגמא: אם יש 

. hypertrophic proliferationימים צעד נוסף של  ה, כל שבעבריתמוס של שבעה ימים

אנשים נדהמו! למה זה קורה בצורה רתמית? למה לא גדילה מתמדת? לא. למה תרנגולות 

צריכות לזוז מזמן לזמן, עבור הנוחיות שלהן. אבל  דוגרות באופן מסוים? תחילה חשבו שהן

אז שמו לב, משום שאנו עושים זאת עם מכונה, ולא עם תרנגולות, לרוע המזל. תחילה, 

צריך ריתמוס של  –ולא בקעו אפרוחים. ואז הם הבינו  –הם חיממו כל הזמן את המכונות 

 ודעת זאת באופן אינסטינקטיבי. והתרנגולת יואז יש אפרוחים.  –חימום וצינון חימום וצינון 

, שבועיים יש ריפוי בדרך כלל אחריכאשר אנו נפצעים, הריפוי מתרחש בריתמוס של שבוע, 

 . רק כאשר זה שטחי מספיקים ימים ספורים

 שבעת הימים זה הריתמוס של המערך האסטרלי. 

הוא מישהו מותש,  מצאו שאםזה הריתמוס של המערך האתרי. במחקרי שיקום  –חודש  .4

 המינימום ארבע , שלושה שבועות או שבועיים אינם מספיקים.שבועות 4צריך לפחות 

 זהו ריתמוס ההתחדשות.  שבועות, טוב יותר חודשיים, שני ריתמוסים אתריים.

הריתמוס של הגוף הפיזי. המערך הפיזי שלנו נזקק לשנה על מנת  –שנה הגוף הפיזי:  .5

אז יש לתינוק יציבות ארצית . תשעה חודשי הריון פלוס שלושה חודשים ראשונים. להיווצר

נדרשת לפחות שנה על מנת שנחזור  –תאונה מסוימת. אותו דבר במקרה של ניתוח או 

של  פיזיים-לעצמנו. לאחר גירושין חמורים, נדרשים שנים. הפסקה של הקשרים האתריים

ורודולף שטיינר ביסס ס של הפיזי ובעיקר האתרי. הריתמובני הזוג, זקוקים לזמן החלמה. 

את כל המערכת של הלימוד על הריתמוסים האלה. הריתמוסים של יום. הריתמוסים של 

 שבועות.  4שבוע. כל נושא צריך להילמד בבלוקים של 



 
 

לא נתנה מספיק ערבבה בין נושאים לבלוקים. מי שהכינה את הקוריקולום של וולדורף, ו

לכן יש מנהג רע מאוד בהרבה בתי ספר וולדורף רבים מדי.  כי היו נושאים זמן לכל נושא,

 של בלוקים של שלושה שבועות במקום ארבעה.

 –בלוק אופן שבו צריך ליצור שטיינר, בהרצאות הקוריקולום שלו, נותן כדוגמא מרכזית ל

בבלוק הראשון שנתתי כרופאת בית ספר היה הבלוק בלוק הבריאות בשנה השביעית. ואת 

אני גילתי דבר מה שגרם לי הרגשה רעה. הזה. והייתי בלתי מנוסה, וקראתי הכל, ואז 

כיצד אוכל  מעניין נכון? .לאומית ועולמית קראתי שהוא אמור להילמד יחד עם כלכלה

שם את שני  להבין למה הואלעבוד קשה על מנת לעשות זאת? אני רופאה? והיה עלי 

 הדברים ביחד. 

הבריאות. קונספקט בלוק זה הוא הרעיון של זה המשמעות של בלוק.  –ואז הבנתי 

אני לא יכולה לבודד את הבריאות והבריאות של האורגניזם קשור לבריאות של החברה. 

לכן צריך ללמוד אותם יחד, הם של האורגניזם עם הבריאות החברתית והסביבתית שלו. 

 ויים האחד בשני. קשורים ותל

ולקונספט משותף ואז  בלוק בחינוך ולדורף עוסק בנושאים שונים הקשורים אחד לשני, 

 שהבעיות היומיומיות שלהם מטופלות בבית הספר.  הופך לחי. והילדים חשים הקונספט

 . לכל החייםעל בריאות נשאר  קונספט בריאשהמורה מבין את הקשר בין הדברים. ואז 

שלנו אנו לומדים רק את מה שמבוסס על קונספטים. ומה שמבוסס על מבית הספר 

את מה שאנו לומדים בע"פ וזוכרים לכל החיים. . הזיכרון בשנים הראשונות של בית הספר

הנפשית קשורה לקונספט אתו את מזדהה,  האינטליגנציהאז את כל היתר אנו שוכחים. 

 ואז יש לך אותו לכל החיים.קשורה, אוהבת. 

כך הבנתי שככל שהשקעתי ועדיין אני פוגשת סטודנטים הזוכרים את הבלוק שלימדתי. 

אבל מאותו רגע והלאה הבנתי מהו בלוק. לכן הדבר כך זה השפיע יותר טוב.  –אנרגיה 

המבינים את הקונספט צריך לעבוד ביחד עם מורים הטוב ביותר שאנו יכולים לעשות זה, 

לחבר בין נושאים רבים, כך  בקבוצות קטנות. ם השנתיעל הקוריקולו של הבלוק, ולעבוד

ואת היתר לחלק בבלוק שבועי, שהנו . שבועות עד כמה שניתן הבלוקים של ארבע ושיהי

מקסימום שבועיים, אבל לא רענון לאסטרלי, אתם יכולים לחזור, להעשיר, לשים דגש, או 

ום מרכזי, ובמיוחד צריך לתפוס מקלדאוג גם לפסטיבלים, למסורות. כל זה שלושה! 

 . האירועים השנתיים בעבודה שלנו



 
 

שכל ילד ישיג מטרה מסוימת, שנה  –הדברים הקשורים למחזור השנה. וגם  –הפיזי ואז 

 על כל ילד . לחזק את ריתמוס הפיזי, הרופאים ממליצים לכתוב את הדוח הסופיאחר שנה

יש לך מטרה כי אז אתה עושה מה שהרופא עושה. בתחילת השנה, אפילו בסוף החופש. 

לכך  האת זה שהיא הגיע סוזי הגיעה לכך וכך... אני מאוד מעריך את כותבת:: תרפויטית

ואני מקווה שבשנה הבאה היא תעשה כך וכך... ואז את מחויבת לעזור לילד להגיע ... וכך

זה או אחר, באופן לצפיות שלך. ילדים מרגישים אחרת אם את מצפה שהם יגיעו לדבר 

ואז הילד מרגיש מחויב להגיע לחזון שלך עליו. ואחר כך אני צריכה לראות אם אישי. 

או פחות ממה שהוא  או אולי משהו קורה בבית, צריך לבדוק הערכתי הערכת יתר את הילד,

 יכול. אפשר לראות זאת על פי התקדמות הילד. 

וזה קסם. והדבר הטוב  –על הכתה  וכאשר את מתבוננת בערב כך שאני מרגיש אחריות.

בסוף השנה, כבר הכול מוכן... ואם יש לך את זה במחשב, פשוט קצת תיקונים, והתעודה  –

 אבן הדרך השנתית, כך צריך לזהותה ולהגיע אליה. זו  מוכנה!

שכל הכתות  ברצוני גם לציין את הפסטיבלים החודשיים. למה שטיינר רצה כל חודש

לחזק את הגוף  קצר או ארוך, מלבד השנה הראשונה. משום שהוא רצה תערוכנה הופעה?

 –האתרי. לא מצאתי אף בית ספר שעושה את זה... וזה מעציב אותי. רק בית ספר אחד 

כאשר ביקרתי את בית ו –הם עושים זאת בקצב שבועי. וזהו בית הספר המוסלמי במצרים 

שמת לא ה את בית הספר הזה )ווישל לעיש-שאלתי את איברהים אבוהספר לראשונה, 

למה אתה לוחץ על המורים שלך לקיים פסטיבל שבועי? )אפילו בכתות הנמוכות,  –( מכבר 

וקונספטים כן, משום שבשפה הערבית אין לנו מילים . והוא אמר בחיוך: שזה לא מומלץ(

ילמדו זאת דרך כך ואני רוצה שהתלמידים  –להתהוות, לתהליך של התפתחות ברורים 

זאת בריתמוס השבועי. וזה היה מרשים ביותר לראות את הילדים האלה עושים  ם יראושה

בגרמניה זה היה זה כמובן לא בעייה. והמשמעת במצריים! כל שבוע! את מה שהם עשו. 

 וכנראה גם כאן. יכול להיות קשה בהרבה...

 לדים. התפתחות, זה מה שרציתי לומר לכם, והתבוננות על הצרכים של היהזה בשירות 

 ו וזה  scedualזה היה לא רק על האופן, אלא גם על התוכן.  –דיברנו על הקוריקולום 

coriculum 

 

 

 



 
 

 מערכות יחסים סביב בית ספר וולדורף ובתוכו  – ד 2

, זה מעניק את הלך הכוח של מערכות יחסים. מורים עם מורים, מורים עם הורים – המערך האסטרלי

. והאופן שבו המורים מנהלים את מערכת היחסים בין חברי הכתה. לפעמים המורים צריכים לעבוד הרוח

 קשה על מנת ליצור אווירה של סובלנות ושלום בכתה. 

בנוכחותי, אף אחד לא יפגע באף אחד. ואם " – להקרין את הדבר הבאהסמכות של המורה צריכה 

ואם הילדים יודעים . "אהיה סובלני לשום פגיעה באחר יש לו עניין אתי. אני לא –תלמיד פוגע באחר 

 זו חוויתי. הם מפסיקים לעשות זאת. –זאת, וחווים זאת פעמיים 

המילה  וז ערכת יחסים טובה מבוססת על עניין באחר.מ –המחקר הידוע היום מה הם יחסים טובים? 

. אם כנות –ודבר נוסף , הקשור יותר לראש הטובה לאהבה בלתי מותנת. אם יש לי עניין אמתי באחר. 

 אין שום דבר מאחורי המילים.  ,מדבר בכנותלא הוא אם זה אוצר.  –המורה שלי כנה  :לתלמיד יש הרגשה

. כבוד לאוטונומיה של כל ילד וילד. אם מורה מכבד, התלמיד לומד לכבד. באותה אוטונומיה –דבר שלישי 

ואז אפשר לראות  ., דרך המודל שהמורה משמשרק דרך חיקוי גרידאמידה גם לגבי עניין באחר, וכנות. 

 העבודה הפנימית של המורה.  את הקשר החזק בין חינוך ובין חינוך עצמי,

 : ארבע הסגולות של המורה

זוכרת  בבית ספר וולדורף אני . וכתלמידהשל המורים יוזמה למערך האני. לחזק את מערך האני .1

יש לו משהו ידעתי. היום יהיה מעניין!  –כיצד המורה נכנס לכתה. אם הוא נכנס מלא אנרגיה 

מורה שהגיע ללא חשק,  –ואפילו הישיבה שלנו השתנתה. וההפך בראש שהוא יגיד לנו. 

המורה צריך להיות אדם עם יוזמה. כל שיעור הוא  זה שוני מוחלט! –, מאחר ןמסתכל בשעו

 איך אנהל עם הילד המסוים הזה.  –יוזמה חדשה 

רוחני וארצי. הכל מעניין! אין דבר שאין לו  שהוא יגלה עניין בכל דבר –ואז הסגולה האסטרלית  .2

 . היבט מעניין

כנות. כנות ללא פשרה. בעולם החיצוני עלינו לעשות  –על מנת לחזק את האתרי במורה  .3

עד כמה שאני יודעת ומסוגלת  י שלי,פשרה, משום שאנו לא יודעים מספיק. אבל בעולם הפנימ

 ת לאמת, המטפחת את הבריאות והאתרי. ואני מנסה להיות כנה ככל האפשר. מכוונ לו,

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

 יותר מדי בסיס.  משום שהדם שלנו יכול להיות או יותר מדי חומצי אולהפוך חומצי מידי. 

 



 
 

כעס,  –החשיבות הגבוהה יותר היא לשים לב למערכת היחסים. ואז מגלים את כל האויבים הפנימיים 

רק . ללא הגנות וגבולות ל מה שמונע ממך לפגוש את הילד.. כתחושת חוסר מסוגלות.דכאון, תסכול, 

יך להתגבר, יהמכשולים עליהם עלעל ידי כך שאת מנסה לעשות זאת באופן הטוב ביותר, את לומדת את 

בפגישות, כי אז אפשר להעזר באחרים, ולבסס אווירה של  ולעבוד איתם. זה טוב אם זה נושא שמועלה

 אמון, שגם היא מרפאה מאוד.

בבאר שבע עם זה נוצר ע"י פרופסור אהרון אנטונובסקי. לימד וחקר . Salute Genesisוהקונספט של ה

הוא לא יכול היה לא היו שבורות כפי שהוא ציפה.  ןואה, והוא מצא שהנשים מבוגרות ששרדו את הש

להבין זאת. הוא חשב שהן לא יכולות להיות בריאות, והוא מצא את הדבר ההפוך! וזה הביא אותו 

, של הבריאות. וזה  Genesisהמקור= –משום שמשמעות המילה היא  Salute Genesisהלקונספט של 

אם אדם מוצא השקפת  –ואז הוא מצא את הדברים הבאים מהם מקורות הבריאות? גרם לו לשאול: 

השנים בחיים, אז יש לו  21ב  והדבר מתבסס, בגורלו עולם העוזרת לו להתמודד עם כל מה שקורה לו

 חיים. הוא מצא שלושה כלים להשיג את זה: בריאות ארוכת סיכוי ל

מבינים את הבעיה, אם אנשים חוש "ההבנתיות". הוא מצא שאם  עקרון ההבנה. .1

. מה יםלהישאר בריא, הם יכולים האירוע, גם אם הוא אסוניהם יכולים להבין מה 

 שמחלה אותנו זה חוסר ההבנה. החידה שלא ניתן להגיע אליה הקשורה לבעיה. 

מה שאת משום שלהבין זה הדבר הראשון, ו .חוש "המשמעות" – משמעות .2

אתה יכול  –, אם זה מתקבל על דעתך משמעות נראה לך הגיוני, אם יש לומבינה 

קשורה למחשבה. משמעות  –זה קשור בחיי הרגש. הבנה להתמודד עם זה. 

זה לא בעל  –כוללת את הרגשות. עליך לחוש ולהבין את המשמעות. אם לא 

 משמעות עבורך. 

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

 חוש המסוגלות.  The principle of menegability יכול לעשות.

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

 את זה אצל אנטונובסקי, הייתי מאוד מרוצה! משום שזה בדיוק האופן שבו שטיינר רצה שחינוך וולדורף

המורה צריך לבצע כך את הדברים, . הוא אמר שבכל שיעור על הילד להרגיש שהוא למד משהו. יהיה

הילד צריך לחוות האופן בו הוא מבצע זאת, הוא זה שמושך את הילדים להשתתף. וגם ש שהילד יבין.

, אפילו אם הוא, הילד, עדיין לא רואה את שלפחות למורה הדברים שהוא מביא הם בעלי משמעות

הרבה פעמים תלמידים שואלים המשמעות. לפחות הוא צריך לחוות את המשמעות. עלי לומר לכם, ש



 
 

למתמטיקה, לספורט,  למה עלינו לעשות אוריתמיה בחינוך וולדורף. ואז המורהלדוגמא,  –את המורה 

משום שזה חלק מהקוריקולום.... הדבר חסר משמעות לתלמיד. אבל כאשר  –עונה  אותו הם מכבדים,

לפחות המורה  –לעצמו אני אומר לך, בוא, ראה. אז הדבר הופך למשהו שהתלמיד אומר  –המורה אומר 

לכן ההוראה צריכה להחיות חשובה מאוד למורה, ולא רק חושב שזה חשוב, אולי גם אני אבין יום אחד. 

ופן הבא משהו שהוא צריך להכין לתלמידיו. מורים רבים משועממים ומעבירים את השעמום שלהם. בא

"אני אומר לך מה אני יודע, עבורי אין לזה שום משמעות יותר, אין בזה שום היבט חדש. עליכם לדעת   –

כם שאתם תדעו את מה שאני יודע... אני אשאל את –זאת. אני כבר יודע זאת. זו משמעות מספקת 

קשור ליחסים. זה הכל  )כל זה בשפת גוף...( זה נורא, זה לא לימוד.במבחן, בדיוק את מה שאני יודע" 

המורה שלי רוצה שאני אבין! זה חשוב לו מאוד! והמורה  –כאשר הילדים מרגישים זוהי סמכות אוהבת. 

 אז ההוראה תומכת בריאות.את המשמעות. אז הם מרגישים טוב. א שאמצודואג לכך רוצה 

לומר לך משהו, אני  ואימא באה ואמרה: אני צריכהשכעבדתי כרופאת בית ספר. נתתי הרצאה להורים, 

חושבת שצדקת. הילד שלי הוא בכתה ה', וכל השבוע הם למדו על היוונים, הרומאים ובסוף על יוליוס 

אבל קיסר. והילד שלי היה כל כך נפעם מיוליוס קיסר, וכל יום הוא בא ואמר לי את החדשות על קיסר. 

 –ואמר לי רק משפט אחד  ,בשלתייום אחד הוא הגיע, זרק את התיק לפינה, חלף על פני המטבח בו 

וזה כה חשוב. ונדבר על זה כאשר  זה קשור להתפתחות רגשית,הוא נעלם לחדר שלו! אימא, קיסר מת! 

 ולמה שהמורה יכול לעשות עבור הילד.  נדבר על התפתחות רגשית,

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

. ואם אין להם מודל כזה בבית הספר ולתלמידים רבים אין מודל כזה בביתבפני הסטודנטים שלו כמודל. 

ואז אין למערך האני פוקוס. כמובן שאנחנו לא מושלמים עבורם.  עמוד מאיר אין להם מודל, שהנו –

. אני עדיין זוכרת את זה מה שהם נזקקים לו ,ומשתנים המורים שלי עובדים –אם הילדים חווים אבל, 

בית ספר וולדורף שלי, שהיה לנו נושא בינינו התלמידים על השינוי החיובי במורה! הם מכירים 

התפתח, פחות שהמורה  –הוא השתנה חיובי. הכוונה היא –בהתפתחות שלו. הדבר הגבוה ביותר זה 

, לפני שהמורים מורה מתאהבהם הראשונים להבחין אם הוכו'... הם מיד שמים לב.  , עשה צדקקצע

הם אומרים  עצמי, -ואם אנו עובדים עם חינוךרוחניים נפשיים. -הם רואים האחרים שמים לב לכך...

קראו את "כיצד קונים  –ודבר נוסף  זה פיספוס. –ואם לא  זה אדם טוב, אני יכול לבטוח בו. –לעצמם 

הספר יתן לכם תשובות לגבי הלימוד הבא    GA 10דעת העולמות העליונים" שטיינר, וראו לאן הגעתם. 

 שלכם. וזה יעזור לכם לאינקרנציות רבות. אל תלחיצו את עצמכם, אבל המשיכו.



 
 

תרופוסופיה היא לא דת, מורה ולדורף לא מלמד אנתרופוסופיה. אנ השקפת עולם. –והדבר האחרון 

עלינו להכיר את האוריינטציה הרוחנית שלנו. כמורי וולדורף, אלא אוריינטציה רוחנית, דרך רוחנית. 

הקונספט של הרוח היא בפשטות חשיבה אנושית, לא פחות ולא  –רודולף שטיינר הסביר זאת בברור 

, כאשר אני מביעה מחשבה אומרתבאופן אוטנטי, שאני באמת יודעת מה אני  תיותר. כאשר אני חושב

כאשר אני מדברת על למציאות.  באופן רוחני האז אני קשורכאשר החשיבה מובילה אותי למציאות, 

כאשר זה לא ברור אז משהו בחשיבה שלי, שהנו עבורי ממשי!  שיש ליאלוהים, ילדים צריכים להרגיש 

 המורה לא מספיק רוחני. 

 השהמורה יהישטיינר רצה ללמוד מה אנו עומדים ללמד, לדעת מה אנו אומרים, עלינו לעבוד קשה 

אדם שיודע על מה שהוא עומד ללמד, שהוא קשור. העומד עם שתי רגליים על האדמה.  אזרח העולם, 

או  להיות קשור למציאות: רוחנית, נפשית, גופנית ללא קשר לדת מסוימת – משמעותה רוחניות

לכן בכתה יב הקוריקולום עובר מרות שיש לאנתרופוסופיה גישה לכל תרבות ודת. . לפילוסופיה מסוימת

כל תרבות יכולה להיות מובנת, כל תרבות יכולה להתקבל בברכה. על הפילוסופיות והתרבויות השונות. 

והבנה פשוטה ורגילה זו של דרך.  לא קונספט, היא החשיבה היאלחשיבה יש גישה לכל דבר. 

 יא מכריעה!האנתרופוסופיה ה

כאן למדתי למצוא  –ואז התלמידים מרגישים  –לדיאלוג בין הקולגות, עם ההורים, הכבוד האחד לשני 

האדם מרגיש והכול קשור לקוריקולום, משום ש. באופן אוטנטי את העולם שלי, כי כאן למדתי לחשוב

ועל  רגישים טוב יותר.ו, כך אנו מנעצמו. ככל שאנו מזדהים עם עצמ-בריא ככל שהוא מרגיש שהוא הוא

 זה ארגז הכלים החמישי –מנת לחוות זאת באופן שהמורה מלמד, ומביא את הנושאים, ומקשיב לילדים 

ויש לנו מחר נדבר על השביעון הראשון. . ההופך את חינוך וולודרף לקונספט מרפא המכוון להתפתחות

 כמה דקות לשאלות ספורות.

שאנו אוספים מהתנסויות קודמות של מהלך חיים קודם. איך  רציתי לשאול על גוף הסיבה, מה שאלה:

 לדורף. וזה קשור לחינוך ו

, אנו לא משתמשים בזה בקונטקסט של וודלורף. אני לא זה מגיע מהטרמינולוגיה התאוסופית שובה:ת

. בכל הגופים שלנו יש לנו שאריות מאינקרנציות קודמות. זה נושא אחר. מוצאת טעם להביא את זה כאן

 אני אשמח לחזור לזה אם ישאר זמן. 

 2סוף הרצאה 


