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תלמדו אודות הדברים המשונים   אתנו בדרך הרפואית לפסועתחילו תאם 

חז במערכת השרירים  האלו או התרפויטייםהדברים ידע האלו, ותבינו ש

 ודבר זה יהיה משמעותי בקרמה שלכם.  ,שלכם 

  להטיפו –מקרה אידיאלי לגמרי  אעלההבה וניקח מקרה ספציפי. אני 

מזמינות  רות אמיתיות שחורות. אבעבועות שחובועות האמיתי באבע

והידע המגיע אלינו    .באמת אינספירציה חזקה מאוד, כמו גם אינטואיציה

הרבה יותר עלינו אמיתיים בשטח זה, פועל כאשר אנו מטפלים כאן, 

שונה, הוא פועל החיסון. במובן מאשר  –מיתי זה ידע אכאשר  – בחזקה

תחילה  באבעבועות רוח כרופאים,  בלימוד הטיפול. בצורה חזקה בהרבה

  –כאמצעי מניעה, ולפיכך תוכלו , מעין ריפוי בעצמכם מראשתחוללו 

שחורות   באבעבועותהחולים בקרב להסתובב  – תבינו את הקשר כאשר 

 באהבה מלאה.  ללא פחד, 

על כמובן, לכל הדברים האלו יש גם צד שני. כפי שאמרתי, אם הידע 

ספירטיבי אמיתי, אזי כוחות הריפוי  נהנו ידע אימגינטיבי ואי  כלשהי  תרופה

אף שזה יהיה ידע אימגינטיבי אישי, הוא יכול להיות  נמצאים שם; לא נדרש  

ובדה שיש לכם  הע. בפני עצמו יש לו כוחות ריפוי ;גם של מישהו אחר 

ם לה יש השפעה, והיא פועלת. אך היא פועלת כל עוד  מושג על התרופה ג



חד. פחד הוא הקוטב ההופכי לאהבה. אם תכנסו לחדר של  אין בכם פ

ים לא יעזור. אם תוכלו  יהחולה עם פחד, אף אחד מהאמצעים הטיפול

, אזי תוכלו לכוון  עצמכםלה עם אהבה, מבלי לחשוב על  להיכנס לחדר החו

מי שאותו אתם צריכים לרפא. אם תוכלו לחיות  ל האת נפשכם במלוא

את   הבה, בידע האימגינטיבי והאינספירטיבי שלכם, אזי תוכל להציבבא

אלא   , לא כאדם היודע שהנו נשא של פחדהריפויתהליך  ךעצמכם בתו

 שהנו נשא של אהבה. יודע אדם הכ

התרופה מומרצת לתוך עולם של מוסר, לא רק מבחוץ אלא גם   ,כך

מבפנים. דבר זה נכון במידה רבה בספרה של הרפואה, כפי שהוא נכון  

סובב בכל הספרות של ידע רוחני. צריך לפתח אומץ. אמרתי לכם שאומץ 

נמצא בכל מקום מסביבנו. אם האומץ הוא זה אשליה; אותנו. האוויר הוא 

אנו אמורים באמת לחיות בעולם בו אנו נושמים, אנו זקוקים לאומץ. אם 

או פחדנים, אם אנו לא חיים ביחד עם העולם אלא מוציאים  חששניםאנו 

מעל הדברים כולם הנו  ש  מהואה,  ברפ  .חזותעצמנו ממנו, אנו נושמים רק  

אכן זה כך: אם אתם עומדים בפני מחלה עם האומץ  אומץ, האומץ לרפא. 

בצורה אשר מובילה בתשעים אחוז לרפא, זוהי האוריינטציה הנכונה 

תהליך  לאלו קשורות באופן אינטימי ביותר מוסריות איכויות . נההנכו

קורס עבור סטודנטים  הצריך    הריפוי. כך, הדבר הוא כפי שאמרתי: תחילה

ישות או  ות ידע הטבע של ההתבסס על יצירת בסיס באמצעללרפואה 

בוא קורס השני, צריכה לוכמו כן ידע הקוסמוס על האדם. ואז, ב האדם,

אודות פעולתם של כוחות  של הידע האזוטרי העמקה אזוטרית, ההעמקה 

ניתן יהיה להתייחס לרפואה כפי שתיארתי בהרצאה , כך ש הריפוי



אחרון צריכה להיות  הקורס המטרתו של הרביעית, ואדבר על כך מחר. 

 .התפתחות של יכולות מוסריות אמיתיות ברופאיצירת הקשר בין הטיפול ל

המוסריות האלו, אזי  האיכויותרס סיום כזה מסוגל לספק את אם קו

; הן עבור החולה  ןכי ממה שהעבור הרופא לדבר ההופות  המחלתהפוכנה  

לא על מנת להעצימו ולטפחו    כמובן,  –תהפוכנה לדבר מה אותו הוא אוהב  

נאהב משום דבר אלא  –חולה זמן רב ככל הניתן  ריישאכך שהחולה 

  . מה הכוונה?נרפאתרק כאשר היא את מטרתה  משיגהשהמחלה 

המכונות   והרוח בריא משמעותו להיות בעל איכויות הנפש  להיות

היות עם מחלה  להיות חולה, לגם המשמעות של ברם, '. 'נורמליות

מושפע מאיכות רוחנית כלשהי. כמובן, אני יודע   הנה להיותכלשהי, 

אה, כעת מגיעה "מרו: שישמעו זאת יא שאנשים מלומדים בזמן המודרני

 היא באמת שאלהה כן,  "הישנה של היות אחוז על ידי דיבוק.הדוקטרינה 

גרועה מהדוקטרינה החדשה. דיבוק  אם הדוקטרינה הישנה של היות אחוז  

צריך   ?(bacillus) ֶמֶתג אחוז בידי רוחות או בידי להיות  –מה גרוע יותר 

להם מכירים  רופאים מודרניים עם התיאוריות ש  את הערך היחסי.לבדוק 

שהמנטליות שלהם  אלא  –כזו  (possession"אחיזה")ל בעובדה ש

 סוג של אחיזה מטריאליסטית.  תר להטפה על מתאימה יו

 



 

 

  – האמת היא שכאשר יש לאדם מחלה, יש בתוכו איכות רוחנית אשר 

ת רוחנית. כאן שוב וככחת. כן, זוהי אינואינה  – החיים  רגיל של הבמהלך 

הקשר  על המציאות באני עומד לדבר כעת . פרדוקסעלי להשמיע 

עקרב,  מזלות טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מאזנים,   לזודיאק:

אלו    תעליונוישנו הבדל עצום בין שבע קונסטלציות  קשת, גדי, דלאי, דגים.  

קבלו  תאימגינציה,  ש הקונסטלציות התחתונות. אם תוכלו להגיע למובין ח

זכר בקוסמוס עבור שבע הקונסטלציות העליונות האלו,  -תמונה של ישות

נקבה עבור חמש הקונסטלציות הנמוכות יותר. כך  - ישותותמונה של 

  תפשט מר צורת נחש סגובנקבה - זכר של ( אימגינטיביvisionמראה )ש

 מעל הזודיאק. 



אימגינציה מבלי לעבור את ההתנסות הבאה.  בלקלאף אחד לא יכול 

אבעבועות השחורות המתגלה בסימפטומים הפיזיים.  חשבו על מחלת ה

דם  את הדבר הבא: דמיינו לעצמכם א לעשותם אך נניח שהייתם מסוגלי

יש  גוף האסטרלי ובמערך האני שלו הסובל מאבעבועות שחורות, אשר ב

אותה רק בגוף האסטרלי  החוצה ולחוות לו כוח היום למשוך את המחלה 

ו יהיו בסדר. נניח  שלובאגו, כך שבאותו הרגע הגופים הפיזי והאתרי 

 ה היה אפשרי. כהשערה שדבר כז

שתהיה לכם  תרחש, אך אם ברצונכם באמת להמה שאמרתי לא יכול 

את אותו הדבר שתיארתי כמקרה  האימגינציה הזאת, עליכם לעשות 

אבעבועות. ב נגועיםהיפותטי, מבלי שהגופים הפיזי והאתרי שלכם יהיו 

הגופים הפיזי  כשהם חופשים מ – שלכם  גוף האסטרלי ובמערך האגוב

השחורות. במילים  לחוות את מחלת האבעבועותעליכם  –והאתרי 

: עליכם לחוות, באופן רוחני, מקבילה רוחנית של המחלה הפיזית.  אחרות

המחלה של האבעבועות השחורות הנה תמונה פיזית של המצב בו מערך  

כעת תוכלו  האני והגוף האסטרלי הנם כאשר יש להם אימגינציה כזו. 

האדם  תוך אך במקרה כזה מ  – ה דבר מהקור עבועות הרוח באבשלראות 

ההשפעה אשר, בידע הרוחני, מגיעה  השהנו בעל אות – עצמו

 ימית. האימגינציה השמימ

איזה קשר קרוב יש בין המחלה לחיים  רואים אתם, חברי היקרים, 

הפיזי. המחלה קשורה מאוד לחיים הרוחניים. לגוף לא  –הרוחניים 

, ובגלל שהאימגינציה ם רוחניי חייםהמחלה הנה אימגינציה פיזית של 



קות תהליכים רוחניים כאלו  אל לה לחשמשום    –נמצאת במקום הלא נכון  

נסיבות  תחת    וה,מהואוד נעלה,  ה שבעולם הרוח יכול להיות ממ  ,לפיכך  –

כשאנו מנסים להבין את טבע המחלה   ות, מחלה במערך הפיזי.מסוימ

רוחניות מסוימות להיות מורדות   תיכלו ישויולולא עלינו לומר לעצמנו: 

 קיימות לא היוישויות אלו  ,באופן מוצדקלא שייכים  ןאליו הלמטה לעולם 

 אף בעולם הרוח. 

חסים הקרובה בין ידע רוחני אמיתי למחלה ברורה מכך. כאשר  מערכת הי

ימית יאם יש לנו אימגינציה שמיש לנו ידע רוחני יש לנו ידע על המחלה. 

ת, משום  ושחור כזו אודות מה שדברתי עליו, נוכל לדעת מה הן אבעבועות  

זה באמת  פן רוחני. וכך ( של מה שנחווה באוprojectionשהן רק הטלה )

לגבי כל ידע על מחלה. נוכל לומר: אם השמים, או למעשה הגיהינום, 

חולה; אם הם אוחזים רק בנפש וברוח  לאוחזים חזק מדי באדם, הוא הופך  

 נביא.  לאו  פיקח יותרל שלו, הוא הופך לחכם יותר, 

וכלו  פנימי, ידידי היקרים, ואז תם עליכם לעכל באופן  אלו הם הדברים אות 

לראות את המטרה של האנתרופוסופיה בהקשר לרפואה, משום  

ם של  יאת האמת, את הארכיטיפים האלוהי חושפת שהאנתרופוסופיה 

המקבילים הדמוניים שלהם. אך דבר זה יכול להוביל  שהנם ,המחלה

מה שנדרש היום על מנת לתקן את  אתכם עמוק יותר ויותר להכרה ש

 א בתחום האנתרופוסופיה.  לימוד הרפואה צריך להימצ

 7סוף הרצאה 



 


