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כך גופו האסטרלי משתכלל ונעשה יותר מאורגן. הרואה  רוחנית-ככל שהאדם מתקדם בהתפתחותו הנפשית

הבולטת מסביבתה ומשתרעת מפנימיותו של הראש אל אמצעו של   הרוחי מבחין בגוף האסטרלי שלנו כדמות

 הגוף הפיסי. היא נראית כגוף עצמאי בעל איברים מסוימים.  

הצ'אקרות. אצל אנשים בלתי מפותחים פרחי הלוטוס הם כהים וללא פעילות,   –איברים אלו הם פרחי הלוטוס  

ים. כאשר תלמיד מדע הרוח מתחיל בתרגילים חסרי תנועה. אצל הרואה הרוחי הם בתנועה ובעלי צבעים זוהר 

מתחיל   להסתובב  מתחילים  להסתובב. כאשר הם  מתחילים  ובהמשך הם  פרחי הלוטוס  מתבהרים  תחילה 

 הכושר לראייה רוחית.  

והדרגתית,  ובצורה סבלנית  בספר  להוראות הניתנות  בהתאם  לפעול  צריך  נכונה  אותם בצורה  לפתח  בכדי 

ים ללא הכנה מתאימה תוביל לתוצאות הפוכות ולראייה מעוותת, הידרדרות,  הבשלה מוקדמת מדי של הפרח

 שיגעון וכו'.  
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ם פרח ש
הלוטוס /  
צ'אקרה +  

 מיקומו

 פיתוחו תפקידו 

הבסיס   -   צ'אקרת 
הזנב   עצם  אזור 

 ואיברי המין
בעל  הלוטוס  פרח 
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תח עבור  ייפ פרח זהשל  פיתוח אופן ה, הוא מציין ש ביובכת וולאופן פיתוח  ומתייחס אלישטיינר אינו 
 . ת האחרומי שיפתח את הצ'אקרות 

המין     – צ'אקרת 
הגוף כמרכז   ,-3  

מתחת   אצבעות 
 לטבור

 פרח הלוטוס בעל 
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רביעי   *מתפתח 
בסדר  

 ההתפתחות. 
 

 

פרח   עם לוטוס  פיתוח  קשר  לכונן  מאפשר  זה 
מעולמ אלה  ישויות  עם  רק  אולם  עילאיים,  ות 

בעולם מתגלה  שקיומן  יש  -מהן,  אך  הנפש. 
לפתח אותו רק אם אנו מסוגלים להתעלות גם 

כישורים   ישנם  הרוח.  עולם  חישה אל  ואיברי 
מסוימים שעלינו לפתח על מנת שנוכל לפגוש 
את הישויות בלי לחוש מבוכה, ואובדן הביטחון 

 במפגש עימן. 

התודעה  בכוח  מוחלטת  לשליטה  שאיפה 
יהיו  ורוח  נפש  שגוף,  כדי  כולו,  באדם  העצמית 
שרויים בו בהרמוניה מוחלטת. על האדם להביא  
הנפש,  ותשוקות  נטיות  בין  מושלם  לתיאום 
את   להעלות  הרוח.  של  רעיונותיה  מחשבותיה 
וטוהר עד כי איבריו לא   הגוף לדרגה של אצילות 

הנפש  ישת את  משרת  אינו  אשר  לדבר  וקקו 
 והרוח.  

ידי הגוף לתשוקות ותאוות  -"אל תידחק הנפש על
שהן בסתירה לחשיבה טהורה ואצילה. אל תיאלץ  
אחרי   למלא  לנפש  נוגש  כמו  לצוות  הרוח 
חובותיה; אלא עליה למלא אחריהן מתוך רצונה  
החופשי. תלמיד מדע הרוח אינו ממלא חובה בעל  

אלא הוא נשמע מפני   -יק עליו, כורחו, כדבר המע
בת נפש שהיא  לפתח  עליו  אוהב אותה,  - שהוא 

חורין, החיה בתוך איזון בין גוף ורוח, בין חושיות  
ורוחיות. עליו להגיע לרמה בה הוא רשאי להישען  
היותה  עד  מטוהרת  כה  והיא  היות  חושיותו,  על 

אונים להשפילו ולהורידו לדרגתה. לא יהיו  -חסרת
לרסן את יצריו, כי מאליהם הם ישמעו לו עוד צורך  

כל הוא  -לטוב.  אין  לסגף עצמו,  נאלץ האדם  עוד 
-בשל לעלות לשלב מסוים של ההתאמנות המדע

רוחית. כי מידה טובה, הבאה לו מתוך אילוץ, אין  
לה ערך בשביל התאמנות זו. כל עוד ישנה תאווה, 

המדע להתאמנות  היא  למרות -מפריעה  רוחית, 
להתמס לא  אם  המאמץ,  הבדל  שום  ואין  לה.  ר 

שטיינר,   תאווה זו נובעת מן הגוף או מן הנפש."
 89-91'כיצד קונים דעת העולמות העליונים', עמ'  

במידה ואיננו מצליחים להתגבר על התאווה ייתכן  
שיהיו   עד  ולחכות  השאיפה  על  לוותר  ועלינו 
אפילו   לפעמים  יותר,  מתאימים  חושיים  תנאים 
מסוים,  במצב  הוא,  נבון  "ויתור  הבאים.  לחיים 

ה אל דבר הישג גדול לאין שיעור, מאשר השאיפ
אשר, בתנאים הנתונים, פשוט אינו ניתן להשגה.  
אכן, ויתור נבון כזה תורם יותר להתקדמות מאשר 



העולמות    ההיפך." דעת  קונים  'כיצד  שטיינר, 
 89-91העליונים', עמ' 

מקלעת   צ'אקרת 
איזור   –השמש  

 מרכז רום הבטן
בעל  הלוטוס  פרח 
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שלישי  * מתפתח 

בסדר  
 ההתפתחות. 

 
 

דרך פרח זה ניתן לקלוט תכונות החבויות עמוק 
 בנפש הזולת. קליטה של אור וצבע רוחיים.  

אחרות,  נפשות  וכשרים של  כשרונות  מתגלים 
ההילה   מתגלה  בטבע.  אשר  חבויות  ותכונות 

יצ של  גונית  סביבנו הרב  אשר  כל  חיים,  ורים 
 מגלה את תכונותיו הנפשיות. 

בחושים.  על    שליטהפיתוח   הנקלטים  הרשמים 
עלינו להפוך מודעים אילו רשמים אנו קולטים, איך 
עולה בנו רושם מסוים וכו'. עלינו להשיג חסינות  
קליטת  דרך  להיווצר  העלולות  ההטעיות  מפני 

כולת לא  רשמים באופן לא מבוקר. עלינו להגיע לי
לקלוט רשמים שאיננו רוצים לקלוט באופן מודע.  
עלינו להימנע מכל הצצה והאזנה חסרת תכלית.  

אנו  רק הדברים אליהם  מבחינתנו  קיימים  יהיו  ש
 ו. נבאופן מודע את תשומת לב מפנים

ולהגיע   שלנו  המחשבה  לחיי  מודעים  להפוך  יש 
באופן   לא  במחשבה  נקשרת  מחשבה  בו  למצב 

באופן   רק  אלא  נדרשת אסוציאטיבי  רצוני. 
להגיע   יש  ואנטיפתיות.  על סימפטיות  התגברות 
יחדור  מה  ומוחלטת  מודעת  בחירה  של  למצב 
אלינו וישפיע עלינו ומה לא יחדור דרך חינוך עצמי 

 קפדני.  

 צ'אקרת הלב
באזור  ממוקם 

 הלב.
הלוטוס   בעל פרח 
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שני   מתפתח   *
 בסדר ההתפתחות 

 

 

העל הקליטה  פרח -אופי  את  המאפיין  חושית 
הוא של   נפשי. תחושה הלוטוס הזה  וקור  חום 

מן  הנודפים  הזורמים  נפשיים  וקור  חום  של 
 הצורות והדמויות . 

את  עמוקה  הבנה  להבין  הכושר  את  מקנה 
, תהליכי צמיחה = חום נפשי,   תהליכי הטבע, 
תהליכי קמילה = קור נפשי. שש הסגולות הינן: 
איזון  יוזמה,  של  כוח  המחשבה,  על  שליטה 

שתאפשר   אופטימיות  לראות ביכולות,  לאדם 
חירות  הדברים,  של  החיובי  הצד  את  תמיד 

הרמוניה בחיי הנפש.   –קדומות, ולבסוף  -מדעות
שנים תירכשנה,  אלו  סגולות  שש  עשר -כאשר 

את  מביעים  הם  לזוז.  יתחילו  הכותרת  עלי 
שנים המספר  של  הקדושה  עשר -האיכות 

בשנים שנים-שישנו  השליחים,  עשר -עשר 
ארתור  המלך  של  בעולם  האבירים  דבר  כל   .

 עשר היבטים שונים.  -מתפתח בהתאם לשנים
שנים בעל  מובע  -הפרח  הכותרת  עלי  עשר 
ושנים-בסימבול של צלב עשר החברים. -הוורד 

בקרבם  -השלושה נראה   –עשר  הבלתי  החבר 
מייצג את האמת המאחדת  –המאחד את כולם  

 את כל הדתות. 
יופיע בצורה של חוסר סובלנות,  פיתוח מעוות 
שנאה  ואף  והסתגרות  התרחקות  לב,  מורך 

 לאחר אם למשל לא פיתח סובלנות. 
לפרח הלוטוס הזה קשר הדוק למרכז המתואר  

 מטה.
שנים בעל  הלוטוס  פרח  מתפתח  עשר -כאשר 

התפיסה   –הכותרת  -עלי איבר  את  הבונה 
הוא יכול להתחיל   –רוחני של האדם  -טרליהאס

חדש ריתמוס  בו  ולקיים  הפיזי  גופו  על   , לעבוד 
דרכו הוא מחלים מהתשישות. הודות לריתמוס 

ההרמוניה ולשיקום  נדרש  , זה  הגוף    יותר   לא 

כו עלי  שישה  קדומים,  נראו.  בזמנים  בלבד  תרת 
את   תפתח  הסגולות  שש  של  הרכישה  בעתיד, 

 השש האחרות. 
 על התלמיד:

שליטה  ( א במחשבותיו,  סדר  להנהיג 
לשמור  המחשבות.  במהלך  פנימית 
הגיונית   מחשבה  על  פנימית  מבחינה 

 ורציפה ולא אסוציאטיבית. 
גם   (ב ורציפות  הגיון  עקביות,  על  לשמור 

 במעשים. 
 התמדה (ג
נסיבות   (ד  חיות,  אנשים,  כלפי  סובלנות 

כניסה   מביקורת,  הימנעות  ועובדות. 
את   להוציא  נסיון  האחר,  של  לנפשו 

 המתוק מהעז.  
תופעות   (ה עם  קדומה  דעה  ללא  מפגש 

ואמונה,  אמון  מתוך  מפגש  החיים. 
 פתיחות. 

בין   מטלטל  לא  החיים.  אירועי  מול  נפש  שוויון 
 הקצוות. 



על  המשקמת  הפעולה  את  לבצע  האסטרלי 
אותו  מונעת  לבדה  שהיא  הישן,  הפיזי  הגוף 

ת הינם  הערות  חיי  כל  הרסני מלהיהרס.  הליך 
הפיזי.   הגוף  החיים של  לתוך  מובאת  הרמוניה 

הפיזי(.  )הגוף  הצורה  ולתוך  האתרי(  )הגוף 
היקום  בין  הרמוניה  שוררת  אחרות,  במילים 

 לאדם. 

הגרון    –צ'אקרת 
 ליד פיקת הגרגרת

הלוטוס   בעל פרח 
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בסדר  *ראשון 
 ההתפתחות. 

 

 

התפתחות נכונה של פרח הלוטוס תוביל לכוח 
מחשבות  דמויות.  צורות,  של  קליטה  מוסרי. 
בדמויות  דרכו  מתגלים  הטבע,  חוקי  הנפש, 
נפש  והלך  מחשבה  כל  ותנועה.  חיים  מלאות 

 יופיעו לפניו באופן אחר.  
 

ישנן ישויות המושפעות מן המחשבות והרגשות 
 שלנו ואחרות שאינן מושפעות ועל תלמיד מדע 

 הרוח ללמוד להבחין ביניהן.  
ישויות הנובעות מדוממים מושפעות על פי רוב 
כאלה  אליהן,  המופנות  ורגש  מחשבה  מכל 
במידה  אך  מושפעות  גם  מצמחים  הנובעות 
פחותה וכך גם לגבי בעלי חיים. ישויות הנובעות 
מרגשותיו  מושפעות  אחרים  אדם  מבני 
במידה   אך  הרוח,  מדע  תלמיד  של  ומחשבותיו 

עצמו, פחו ממנו  הנובעות  כאלו  ואילו  תה, 
השפעתו  עליהן  שלו,  ומחשבותיו  מרגשותיו 

 כמעט אפסית. 
 

פחדנות,  הזיות,  ל:  תוביל  מעוותת  התפתחות 
 קנאה, עיקשות, יהירות, כעסנות ועוד'

עשרה עלי הכותרת נמצא  -הלוטוס בעל שש-פרח
פרח מאוד,  קדומים  בזמנים  הגרון.  לוטוס  -באזור 

כלומר, לכיוון ההפוך של   –מאל זה סבב מימין לש 
לוטוס  -מחוגי השעון. באדם בן זמננו הפסיק פרח

רוחי הוא מתחיל לזוז -זה להסתובב. בנביא הרואה
הנגדי   קדומים,   –בכיוון  בזמנים  לימין.  משמאל 

שש מתוך  היו -שמונה  הכותרת  עלי  עשרה 
מצידו  מאמץ  ללא  לאדם,  כמתת  ניתנו  פעילים, 

החלומית   לתודעה  האחרים  והתאימו  הקדומה. 
מפותחים.  כיום, יכול האדם לפתח את  -היו בלתי

ה רוחנית,   8-פעילות  התפתחות  דרך  הנותרים 
כאשר יגרום להתפתחותם ותנועתם ישובו לפעול  

 שחשכו.  8-גם ה
ויושר הם כוחות בונים, שקרנות,  אמיתות, כנות 

 כוחות הורסים.  –צביעות ואי יושר 
שומת לב  על מנת לפתחם על האדם להפנות ת

פעולות נפש: א( הדרך    8ולהתייחס בקפידה אל  
עליו לסלק דימויים    –בה נרכשים דימויים ומושגים  

החלטות   ב(  נכונים  בלתי  לקבל    –ומושגים  עליו 
לדבר    –החלטות רק מתוך שיקול דעת. ג( דיבור  

ולא   בדיבור  להרבות  לא  דעת,  שיקול  מתוך 
פעול עליו ל –להמעיט בדיבור. ד( עשייה חיצונית 

רמוניה וללא סתירה לסביבתו החיצונית.  מתוך ה
ה חיים  מנהגי  עשייה    –רמוניים  ה(  בין  איזון 

חוסר  וללא  עודף  ללא  מותאם  קצב  למנוחה, 
שאיפה לפעול  –בעשייה. ו( שאיפותיו של האדם 

כ'גלגל   ולא  והנשגבים  הגבוהים  הדברים  עבור 
ליכולותיו   שאיפותיו  את  להתאים  וכן  במכונה' 

ונסיון ולהרבות  וכוחות  יו. ז( ללמוד מכל התנסות 
 בהתנסויות. ח( לערוך חשבון נפש יומיומי. 

מטבעו של   לחלק  להרגל,  להפוך  אלו חייבים  כל 
 האדם

העין  צ'אקרת 
מרכז   –   השלישית

בין   המצח, 
 העיניים 

בעל -פרח הלוטוס 
   הכותרת- שני עלי 

חמישי   *מתפתח 
 במספר 

 

 

הוא   זה  פרח  של  'האני תפקידו  את  להביא 
רוחניות  ישויות  עם  לקשר  האדם  של  העילאי' 
מפרח  הנעים  הזרמים  ממנו.  דרגה  גבוהות 
מודעים  הנם  עילאיות  ישויות  אל  זה  לוטוס 

לוטין. כשם שהאור מגלה לעין את העצמים לח
הפיסיים, כך מגלים הזרמים הללו את הישויות 

 העילאיות.  
פרח   של  פעילותו  דרך  נולד  העילאי  האני 

 הלוטוס הזה לקיום מודע. 
של   האסטרלי  הגוף  המינים,  היפרדות  בזמן 
את   היוצר  הנמוך  החלק  התחלק:  האדם 

והחלק הגבוה המאפשר -האורגניזם המיני פיזי 

במדע  - הכלולות  היסוד  באמיתות  -השתקעות 
 . לימוד מעמיק של האמיתות הרוחניות הרוח.

ועם    - הטבע  עם  בהתאמה  שהם  חיים  לחיות 
 התבונה כאחד.  

 פיתוח פרחי הלוטוס האחרים.  -



למחשבות, לדמיון ולדיבור לעלות. בזמנים עברו, 
הקול  ואיברי  הרבייה(  )כוחות  המין  איברי 

 מאוחדים.   )המילה היוצרת( היו
העבר.  של  תוצר  הנו  הגוף  של  הנמוך  החלק 

חי  לגבהיי ההתקדשות,  עולה  יב הטבע כשהוא 
הנמוך לנשור, על מנת לעלות לאחר מכן לשלב 

 גבוה יותר.  
 

כעת,   פרח הלוטוס של העין השלישית הנוכפי  
בלתי אסטרלי  איבר  אחד -הוא  שיום  מפותח 

אם מסתכלים יתפתח לשתי אנטנות או כנפיים.  
האדם    –ואיברי מין    ראש –עליו מלמעלה למטה  

הנו סינתזה ואחדות. כל זה הוא תוצר של העבר.  
ההווה  של  ייצוג  סימטרי,  הוא  ובימין  בשמאל 
אלו  סימטריים  חלקים  שני  זאת,  עם  והעתיד. 

היד הימנית שהינה יותר אינם בעלי אותו הערך.  
פעילה מהשתיים בימינו נועדה בעתיד להתנוון. 

שמאלית תשרוד כאשר שתי 'הכנפיים' על  היד ה
 – המצח תתפתחנה. הלב יהיה המוח של החזה  

המנח  את  האדם  קיבל  בטרם  ידע.  של  איבר 
זהו  ארבע.  על  הוא נע  בו  זמן  היה  הזקוף שלו, 
הישות  היא  'מי  הספינקס:  חידת  של  המקור 
אשר בילדותה הולכת על ארבע רגליים, באמצע 

של על  ובזקנה  שניים,  על  אדיפוס החיים  וש?' 
זו הינה האדם, אשר כתינוק זוחל  ענה שישות 
וכאדם זקן נשען על מקל. במציאות,  על ארבע 
לאבולוציה  מתייחסים  והתשובה  החידה 

כפי   –עבר, הווה ועתיד    –השלמה של האנושות  
על  הולך  העתיקות.  במיסטריות  הוכרה  שהיא 
בימינו  קדומות,  התפתחות  בתקופות  ארבע 

רגליים, בעתיד הוא 'יעוף'   הולך האדם על שתי
שתי   –ואכן ישתמש בשלושה איברים מסייעים  

הלוטוס בעל  פרח  הכנפיים שתתפתחנה מתוך  
עלי של   –הכותרת  -שני  המניע  האיבר  שיהיה 
דרך    –הרצון   שיעלה  האיבר  היתר,  ועבור 

החזה  של  השמאלית  ממחציתו  מטמורפוזה 
התנועה  איברי  יהיו  אלו  השמאלית.  ומהיד 

איברי   יתנוונו  בעתיד.  כמו   –הרבייה הנוכחיים 
גם הצד הימני ויד ימין. האדם יוליד את צאצאיו 
בכוח המילה; המילה שלו תעצב גופים אתריים 

 כגופו שלו.  

הכתר      -צ'אקרת 
מעט  ממוקמת 
מרכז   מעל 

 הקודקוד
 פרח הלוטוס בעל 

 עלי כותרת  1,000

 
 

תח  אקרה זו ייפצ'של  פיתוח  אופן ה, הוא מציין ש ביומתייחס אליה ולאופן פיתוחה בכתשטיינר אינו  
 . ת האחרועבור מי שיפתח את הצ'אקרות 

 



 

   מרכז הכוחות האתרייםפיתוח  

, הוא אומר שיש  )המתפתח רביעי במספר(  לפרח הלוטוס בעל ששת עלי הכותרתלאחר ששטיינר מתייחס  

את שאר   להזכיר  בכלל  שיוכל  לפני  לפתח  חייב  נוספים שהאדם  לפתח את דברים  שיוכל  ולפני  הצ'אקרות 

 הצ'אקרות בצורה נכונה: 

עצמאי  אותם באופן  לכוון  על מנת שהאדם יתמצא בעולם הרוח, הוא חייב ללמוד לשלוט באיבריו הרוחיים ו

 . אחרת יהיה נתון לחסדי כוחות וגורמים חיצוניים.  ומודע

לשם כך עליו לפתח לא רק את גוף הנפש  המילה הפנימית.  כדי למנוע זאת עליו לפתח את היכולת לשמוע את  

 .גוף האתרגם את  אלא

רוחית יש ביכולתו להתעלם לחלוטין במודע מן הגוף הפיסי של האדם הנמצא -"אדם שהוא בעל כושר של ראייה

לבו מדבר מסוים אשר - ת, בשלב נמוך, לרכז את תשומתיכולת זו היא, בשלב עילאי, אותו דבר כמו היכול  מולו.

ראייתו את גופו הפיסי -רוחי למחוק לחלוטין משדה-ממולו, עד שלגביו הדבר אינו קיים, כן ביכולתו של רואה

ופיסיותו נעשית שקופה. אם הרואה הרוחי אמנם עושה זאת באדם   של אדם, עד שגוף זה אינו קיים לגביו 

האתר  -גוף –הנפש, שהוא גדול מהשניים -האתר, וגם גוף-הרוחית קיים עדיין גוף-עינוהנמצא ממולו, אז לגבי 

 וגם חודר אותם."  –הפיסי -והגוף

 91-92עמ' , 'על תוצאות אחדות של ההתקדשות', דעת העולמות העליונים'כיצד קונים  ר, 'שטיינ 

 

ויש רמזים אליו אפילו בדו חי,  גוף  מם. הוא מתאפיין בחלקיקים הנמצאים בתנועה הגוף האתרי נמצא בכל 

 מתמדת, זרמים לאין ספור הזורמים לכל הכיוונים. הזרמים הללו מקיימים ומווסתים את החיים. 

פי רוב אין לנו כל שליטה על הגוף האתרי, והוא פועל בנו ללא מודעות, רואה רוחי שהגיע לדרגה שפועלים  -על

ולעלות. משהו מזה אנו בו פרחי הלוטוס מגיע לדרגה מסוימת ש ל שליטה גם בגוף האתרי, שיכולה ללכת 

 יכולים להרגיש כשאנחנו עושים נשימה מודעת.  

 כאשר מפתחים את השליטה בגוף האתרי המטרה היא להגיע ליצירת 

ביותר. מרכז זה  -הפיסי, אשר ממנו נוסעים זרמים ותנועות בצבעים וצורות רוחיים רבגוניים-"מרכז באיזור הלב

רוחי  -ומורכב ביותר, איבר מופלא. איבר זה קורן וזורח באופן-ו, למעשה, נקודה בלבד, אלא מבנה מסובך אינ

-מהר. ומלבד זרמי-בצבעים מצבעים שונים ומופיע בצורות משוכללות ומדויקות, המסוגלות להשתנות חיש

כולו -הנפש, אותו-ה אל גוףצורות וצבעים אלה, זורמים אחרים מאיבר זה אל יתר חלקי הגוף, וגם עוד מעבר לז

- הלוטוס. הם זורמים דרך כל אחד מעלי-הם חודרים ומאירים. אלא שהחשובים שבזרמים הללו זורמים אל פרחי

הכותרת ומשתרעים  -הכותרת שלהם ומווסתים את סיבוביהם; ולאחר זאת זורמים הם החוצה דרך קצות עלי



פותח יותר, כן גדול יותר היקף השתרעותם של בחלל החיצון עד שהם נעלמים בו בהדרגה. ככל שהאדם מ

 הזרמים הללו."

 91-92עמ' , 'על תוצאות אחדות של ההתקדשות', דעת העולמות העליונים'כיצד קונים  ר, 'שטיינ 

 

צ'אקרת הלב, קשר הדוק למרכז זה. הזרימה זורמת ישר לתוך פרח זה    –לפרח הלוטוס הנמצא באיזור הלב  

ומתוכו ממשיכה לצד אחד אל פרחי הלוטוס בעל ששה עשר ובעל שני עלי הכותרת, ולצד השני התחתי אל  

 , ששת וארבעת עלי הכותרת. פרחי הלוטוס בעל שמונת

שלמותו של זה האחרון תגרור -. אילפיתוח צ'אקרת הלבעלינו להקדיש את מירב הזמן והמיקוד  בגלל מערכת זו  

 לקלקול ועיוות של כל המערכת.  

כאשר אנו עוקבים אחר התרגילים ותהליך ההתפתחות המתוארים נוכל להגיע למצב שבו יש תואם בין הקצב  

 בין המיקרו ובין המקרו.   –ות גופנו האתרי לקצב ולתנועה הקוסמים והתנועה של פעיל 



 

1 
פיתוח חשיבה  
תבונתית בלתי  

יצירת  –תלויה 
מרכז זמני לזרמים 

של גוף האתר  
 .  באיזור הראש

2 
העברת  
המרכז  

לאיזור פיקת  
 הגרגרת

3 
שליטה בתנוחתו של גוף האתר. זרמים זורמים  

, באיזור העיניים לאורך  מצ'אקרת הכתר
הידיים. נוצרת רשת עדינה המאפשרת לאדם  

 בזרמים המגיעים אליו מבחוץ.  שלחו

4 
העברת מרכז מערכת  
הזרמים והתנועות של  

הגוף האתרי אל 
 צ'אקרת הלב.

שמיעת המילה  
 הפנימית. 

פיתוח התכונה  
הרביעית: השאיפה  

 לחירות 
 
 

פיתוח המרכז של  

 הכוחות האתריים 

 

התכונה   בין    -פיתוח  הבחנה 
 אמת למראית עין 

 

שליטה  תכונות:  שש  הפעלת 
במעשים,   שליטה  במחשבות, 
ללא   לפגוש  סובלנות,  התמדה, 
תופעות   את  קדומות  דעות 

 החיים, שיווי משקל פנימי. 

בין   נכונה  הערכה 
למראית עין    אמת 

בדברים   גם 
 הקטנים ביותר 


