
1 

 

 

 

 

Rudolf Steiner 

 

 

 

 

RAVIPEDAGOOGILINE  

KURSUS 

 

 

 

 

Kaksteist loengut, 

 mis peeti 25. juunist 7. juulini 1924. a.  

arstidele ja ravipedagoogidele 

Dornachis 

 

Saksa keelest tõlkinud:     Meelis Sügis 1-3 loeng, 

                                  Katrin Laiapea 4-6 ja 9-12 loeng 

Soome keelest tõlkinud:  Triinu Pajuri 7 ja 8 loeng 

Läbi vaadatud Tartu Maarja Kooli kolleegiumi poolt 2003-2004 aastal 



2 

 

1. LOENG 

Dornach, 25. juuni 1924 

Mu armsad sõbrad! Meil on ju terve hulk lapsi, keda tuleb kasvatada lähtudes ebatäielikuks 

jäänud arengust, või pigem, keda tuleb võimaluste piires ravida. Osa neist lastest on meil siin, 

Kliinilise Teraapia Instituudis, osa on teie juures Lauensteinis¹. Me korraldame siin 

läbiräägitava nii, et see leiaks võimalikult kohese praktilise rakendamise. Sellega, et proua dr. 

Wegman² peab võimalikuks meile siin asuvaid lapsi demonstreerida – omavahel võime ju 

seda – on meil ka võimalik mõningaid juhtumeid vahetult ad oculos selgitada. 

Kõigepealt tahaksin ma aga täna kõnelda niisuguste laste olemusest. On ju loomulik, et 

igaüks, kes soovib kasvatada puuetega lapsi, peab eelnevalt omama tunnetust, tõeliselt 

põhjalikku tunnetust, tervete laste kasvatamisest. See ongi, mida peab omandama igaüks, kes 

soovib kasvatada puuetega lapsi. Meil peab olema täiesti selge, et kõik, mis võib esineda 

puudulikult arenenud laste, haigete laste juures, on intiimsemal viisil märgatav ka nn 

normaalses hingeelus, peab vaid oskama normaalset hingeelu vastavalt vaadelda. Tahaks 

öelda, et kuskil hingeelu sopis esineb igal inimesel nn ebanormaalsus. Näiteks midagi 

niisugust, nagu väike mõtete äraolek või võimetus asetada sõnu rääkimisel üksteisest õigesse 

kaugusesse, nii et sõnad kas kuhjuvad üksteise otsa või võib kuulaja kahe väljaöeldava sõna 

vahel jalutama minna. Ligilähedaselt samalaadilised kõrvalekalded võivad esineda ka tahte- ja 

tundeelus. Vähemalt vähesel määral on need märgatavad enamikul inimestest. Niisugustest 

kõrvalekalletest räägime ühtteist veel edaspidi, sest esmajoones suurte kõrvalekalletega 

kasvatuslikult või ravivalt tegeleda soovijale on väikestel kõrvalekalletel sümptomi tähendus. 

Neis asjus tuleb osata teha sümptomiuuringuid samasuguselt, nagu arst räägib 

haigusjuhtumite puhul sümptomitest, mille põhjal ta haigused ära tunneb, ja ka 

sümptomikompleksist, mille varal ta haiguslikust ülevaate saab. Kuid arst ei aja 

sümptomikompleksis leiduvat iialgi segi haiguse substantsiaalse sisuga. 

Nii tulebki ka puudulikult arenenud lapse puhul pidada hingeelus märgatavat ei millekski 

muuks kui sümptomeiks. Nn psühhograafia ei ole õieti midagi muud kui sümptomatoloogia. 

Ja kui psühhiaatria ei ole tänapäeval midagi muud kui ebanormaalsete hingenähtuste , 

ebanormaalse mõtlemise, tundmise ja tahte kirjeldamine, siis ei tähenda see eriti muud kui 

edusamme sümptomikomplekside täpsemal kirjeldamisel. Seetõttu, et psühhiaatria ei ulatu 

psühhograafiast kaugemale, on ta täiesti võimetu tungima haiguste substantsiaalsusesse. 

Haigeolemise substantsiaalsusesse tuleb aga sisse tungida. Ja selles osas võib olla teile kasulik 

üks kujutlus, mida soovitan järgida.  

Oletagem, et meil on siin (vt. joonisel 1, keskel) inimese füüsiline keha sel kujul, nagu me 

seda võime näha väikese lapse kasvamisel. Meil on siis nö üleskerkiv, inimese füüsilisest 

kehast väljatungiv hingeelu. See hingeelu, mis võib meile vastu astuda lapse hinge 

väljendusena, võib olla normaalne või ebanormaalne. Meil ei ole õigupoolest õigust kõnelda 

lapse või üldse inimese hingeelu normaalsusest või ebanormaalsusest, pidades keskmist 

„normaalsuseks“. Ei ole muud kriteeriumit kui see, mis on kasutuse kõikjal filistrite seas. Ja 

kui see seltskond kuulutab midagi mõistlikuks või targaks, , siis on kõik see „ebanormaalne“ 

hingeelu, mis nende filistrite arvamust mööda ei ole „normaalne“ hingeelu. Teist kriteeriumi 

esialgu ei ole. Seetõttu on otsustused nii erakorraliselt segased, et hakatakse ebanormaalsuse 

tuvastamise puhul tegema kõike võimalikku, et asja parandada, kuid selle asemel aetakse 

välja osa geniaalsusest. Niisuguse otsustusega ei ole kuigi palju peale hakata ja kõige 

esmasemana peaks arst või kasvataja lükkama niisuguse otsustuse tagasi. Ta peaks üle olema 
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ütlusest, et see või teine on tark või mõistlik inimestele harilikult omaste mõtlemisharjumuste 

kohaselt. Just selles valdkonnas on erakordselt vajalik üldse mitte kritiseerida, vaid asju 

vaadelda ilma eelarvamusteta. Sest millega õieti on siis inimeses tegemist? 

Jätame nüüd kõrvale selle hingeelu, mis ju pealegi alles järk-järgult ilmsiks tuleb ja milles on 

mõnikord osalenud üsna kahtlased kasvatajad. Kui me selle hingeelu kõrvale jätame, on meil 

kehalisuse taga teine vaimlis-hingelisus, niisugune vaimlis-hingelisus, mis laskub vaimsetest 

maailmadest alla rasestumise ja sündimise vahel. Esmalt mainitud hingeelu ei lasku alla 

vaimlis-hingelistest maailmadest, vaid laskub see teine hingeelu ja see ei ole vaimsele 

teadvusele esialgu tajutav.  

Tahan seda kujutada skemaatiliselt (vt. joonis 1, kollane). Kogu see vaimsest allalaskuv 

hingeelu vallutab keha, mis ehitatakse üles pärilikkuse järgi ja mis lähtub generatsioonide 

järgnevusest. Ja kui see hingeelu on nii kujunenud, et ta loob haige maksa, kui ta haarab 

maksasubstantsi või siis leiab füüsilises ja eeterihus päritud tendentsi haigusele ja seetõttu 

tekib haiguseaisting, siis toimub ka haigestumine. Samuti võib iga teinegi organ või 

organitekompleks olla hingelis-vaimsest kosmosest allalaskuvasse valesti sisse lülitatud. Ja 

alles sideme luues allalaskuva ja päritava vahel, kui on kujunenud see hingelis-kehaline, tekib 

– pigem aga ainult peegelpildina – see, mis on meie hingeelu ning mida harilikult vaadeldakse 

mõtlemise, tundmise ja tahtena (violett). See mõtlemine, tundmine ja tahe oleleb üldse ainult 

peegelpildina. Kui me uinume, kustub see samuti, nagu kaovad peegelpildid. Tegelik pidev 

hingeelu on selle taga, laskub alla, läheb läbi korduvate maa-elude ja asub keha 

organisatsioonis. Kuidas ta seal asub? 

Vaatleme kõigepealt inimest tema kolmes osas: närvisüsteemi, rütmilist süsteemi ning 

jäsemete-ainevahetussüsteemi. Te saate minust aru, kui ma ütlen teile, et närvi-meeltesüsteem 

paikneb põhiliselt peas; seega võime me kõnelda – kuigi loomulikult väga skemaatiliselt 

ainult – peasüsteemist kui me tahame viidata närvi-meeltesüsteemile. Väikese lapse puhul on 

eelöeldu rohkem õigem, sest närvi-meeltesüsteemi ülesehitav osa lähtub peast ja avaldab 

mõju kogu ülejäänud organismis. See süsteem, see närvi-meeltesüsteem on peas 

lokaliseerunud. See on sünteetiline süsteem.  

Mida ma sellega mõtlen? See võtab nimelt kokku organismi kogu tegevuse. Vaadake, peas 

sisaldub teataval viisil kogu inimene. Rääkides maksa tegevusest ja õieti peakski ainult sellest 

rääkima – mida ma maksana näen, on fikseeritud maksaprotsess – siis toimub see 

maksategevus muidugi täielikult alakehas. Kuid igale niisugusele funktsiooniseosele vastab 

tegevus inimese peas. Kui ma kujutan seda skemaatiliselt (vt. joonis 1, paremal), siis on asi 

nii. Siin olgu maksategevus. Sellele maksa tegevusele vastab mingi tegevus inimese peas või 

ajus. Siin, alakehas, on maks teistest organitest – neerudest, maost jm organitest – suhteliselt 

eraldatud. Ajus voolab kõik ühte, seal voolab maksategevus teiste organite tegevusega kokku, 

nii et pea on kõige organismis toimuva suur ühendaja. Ja see sünteetiline tegevus põhjustab 

lõhustamisprotsessi. Substantsiaalne langeb välja. 

Nii nagu meil on peas sünteetiline protsess, on meil kogu ülejäänud organismis, eriti 

ainevahetus-jäsemetesüsteemis, analüütiline protsess. Seal hoitakse kõik lahus, seal hoitakse 

vastupidiselt peale kõik lahus. Kui peas toimub neerude tegevus soolte tegevusega koos, siis 

ülejäänud organismis hoitakse sellele vastupidiselt kõik lahus. Seega võime öelda, kui me 

püüame jätkuvalt maksa- ja maotegevust skemaatiliselt kujutada, et siin on nad teineteisest 

lahutatud, aga peas voolavad nad üksteisesse, peas voolab kõik kokku, seal sünteesitakse 

kõik. See kokkuvoolamine, pea sünteetiline tegevus – mis toimub samaaegselt substantsi 
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pideva väljalangemisega, justkui sajaks vihma – on olulisel määral aluseks kogu 

mõtlemistegevusele. Et inimene saaks mõelda ja tegevusse astuda, peab vaimne ja hingeline 

omandama peas kokkuvõtva funktsiooni ning selle kaudu sünteetiliselt liigestuma 

pärussubstantsi. Seega võib sünteetiliselt liigestatud pärussubstantsi käsitleda peeglina. Seega 

on teil siis järgnev: kui pea organiseerib sünteetiliselt, siis muutub ta peegliks, milles 

peegeldub välismaailm ning see annabki mõtlemise, mida harilikult jälgime. Meil tuleb niisiis 

teha vahet kahe mõtlemisfunktsiooni vahel: üks, mis seisab tajutava taga ja mille ehitab aju, 

see mõtlemisfunktsioon on püsiv ja teine, mis ei ole midagi tõelist, mis on ainult peegeldatud, 

mis uinumisel alati kustub ja kaob, kui ei tule järelemõtlemist. 

Teine osa sellest, mis laskub alla vaimlis-hingelisest, ehitab analüütiliselt üles ainevahetus-

jäsemetesüsteemi, millel on selgelt eristunud üksikkontuurid. Kui vaatleme nüüd kogu keha 

selle selgelt eristuvate üksikkontuuridega, siis näeme selles maksa, kopse, südant jne., millega 

on seotud jäsemete-ainevahetussüsteem. Rütmilist süsteemi ei nähta; kõik, mis on täidetud 

füüsilise substantsiga, kuulub ainevahetus-jäsemetesüsteemi. Ka see, mida nähakse aju juures, 

on ainevahetus. Nõnda nagu mõtlemisele on aluseks sünteetiline tegevus, on analüütiliselt 

ülesehitatud üksikorganid aluseks inimese kogu tahteelule. Nii on kõik see, mis on olemas 

organitena, tahteelu aluseks.  

Vaadelgem nüüd järgmist: kujutlegem endale ette peaaegu täiskasvanud inimest. Mis on 

temaga tema maise elu ajal juhtunud? Ta on ehk juba 7-aastaseks saanud ja suus on tal teised 

hambad; ta on saanud 14 aastat vanaks ja omandanud suguküpsuse; ta on saanud 21-aastaseks 

ja sellega oma hingeelu konsolideerinud. Kui üldse soovime mõista lapse arengut, peaksime 

täpselt eristama inimese keha, mis on läbi teinud hammastevahetuse, sellest lapse kehast, mis 

ei ole veel hambaid vahetanud. See, mida siin eriti silmatorkavate näidetena tuuakse, toimub 

pidevalt. Keha vahetatakse välja iga aasta tagant. Me tõukame pidevalt midagi oma kehast 

välja; see on tegelikult pidev tsentrifugaalne vool väljapoole, mis kehast ära tõukab, mis viib 

tõepoolest keha tõelisele uuenemisele iga seitsme või kaheksa aasta jooksul.  

Nüüd näete, et see uuenemine on eriti tähtis just hammaste vahetumise paiku. 7. eluaasta 

paiku. Miks? Keha, mis on inimesel alates sünnist kuni hammaste vahetumiseni, on nö vaid 

mudel, mille me võtame üle väljastpoolt, oma vanemailt. Selles on päritud jõud, selle 

loomises osalevad esivanemad. Nüüd heidame selle keha oma esimese seitsme aasta jooksul 

ära. Ja mis seejärel? Tekib täiesti uus keha, see, mida inimene kannab pärast 

hammastevahetust. Seda ei ole loonud enam päritud jõud, selle on ehitanud ainuüksi 

allalaskunud vaimne-hingeline. Nõnda siis kannab inimene oma päruskeha substantsiaalselt 

ainult hammastevahetuseni, mil ta selle ära tõukab ja ehitab oma individuaalsusest uue keha. 

Omaenda keha on meil õieti alles hammastevahetusest. Päruskeha leiab kasutamist mudelina 

ja vastavalt sellele, kas vaimne-hingeline elu on tugev või nõrk, on vaimsus-hingelisus kas 

kergesti suuteline eksisteerivale päruskujundusele individuaalselt vastu astuma või ta jääb 

päruskujundusele alla ja peab teise keha vormima vanemate vormitud esimese keha järgi.  

Niisiis on see, mida pärivusteooria tavaliselt väidab, selge rumalus. Selle teooria järgi 

kantakse harilikult hammastevahetuse-eelsed kasvuseadused lihtsalt hilisemasse ellu üle. Asi 

on aga nii, et see, mis kehtib pärilikkusena, ei kehti kauem kui hammastevahetuseni. Nüüd 

omandab ta individuaalsuse ja kujundab teise keha.  

Seega peame just lapse puhul eristama päruskeha ja seda, mis esineb selle järjena 

individuaalkehas. See keha, mida võib nimetada tõeliseks inimisiksuskehaks, kujuneb järk-

järgult. 7. ja 14. eluaasta vahel toimub tugevaim muundumine, milleks individuaalsus on 
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võimeline: ta kas saavutab pärusjõudude üle võidu, mida võib lastes pärast hammastevahetust 

märgata, et ta rabeleb pärusjõududest lahti, või jääb individualiteet – seda võime üsna selgelt 

märgata ning peame kasvatajatena selgelt silmas pidama – mudelis sisalduvatele 

pärusjõududele täielikult alla. Siis lihtsalt jätkub pärilik sarnasus vanematega ka pärast 7. 

eluaastat. See sõltub nüüd aga individuaalsusest, mitte enam pärilikest jõududest. Sama vähe 

nagu siis, kui keegi mulle kui maalikunstnikule on midagi ette pannud, et seda jäljendaksin, 

mina aga suuri muutusi teen, niisama vähe, kui ma saan sellisel juhul öelda, et minu maali on 

loonud see, kes selle mulle ette pani, niisama vähe saame öelda, et oleme pärinud selle, mida 

me enda küljes kanname alates 7. aastast, mida me kanname pärast 7. aastat. Ja seda tuleb 

mõista ja teada kui tugevasti ühel või teisel juhul individuaalsus mõjub. 

7. ja 14. eluaasta vahel teeb inimene läbi kasvu ja saamise, mis toob võimalikult tugevasti 

esile tema individuaalsuse, mille ta on alla toonud. Seetõttu on inimene sel ajal 

välismaailmale suhteliselt suletud. Just sel ajal aga avaneb võimalus jälgida 

individuaaljõudude imepärast puhkemist. Ja kui inimesel jätkuks see areng ja kui ta astuks 

hilisemasse ellu ainult selle arenguga, oleks ta kohutavalt tõre ja välismaailma suhtes 

nürimeelne olend. Kuid sel ajal ehitab ta endale juba kolmandat keha, mis tuleb nähtavale 

suguküpsuse saabumisega. See ehitatakse jällegi üles arvestades maise ümbruskonna 

jõudusid. Sugudevahelised suhted ei ole veel kõik, selle ülehindamine on vaid meie 

materialistlike vaadete tagajärg. Tegelikult on kõik suhted välismaailmaga, mis algavad 

suguküpsusega, põhiolemuselt samalaadilised. Õieti peaks rääkima Maa-küpsusest ja mitte 

suguküpsusest. Maa-küpsuse alla peaksid kuuluma meelteküpsus, hingamisküpsus ning ühe 

allosana ka suguküpsus. Siis saab inimene Maa-küpseks, siis võtab ta võõrast jälle endasse; 

siis omandab ta võime olla ümbruse suhtes enam mitte nürimeelne. Ta muutub võimeliseks 

võtma vastu muljeid väliskeskkonnast. Varem ei olnud ta vastassoolt aga ka kogu muust 

ümbruskonnast tulenevate muljete vastuvõtuks võimeline. Nüüd siis kujundab inimene oma 

kolmanda keha ning see jääb toimima kuni kahekümnendate aastate alguseni.  

Vaimsest maailmast allalaskunu on osalt jõudnud lõpule hammastevahetusega, sellele 

eelnenud esimesel seitsmel eluaastal, kuid jätkab mõju avaldamist kuni 20. eluaastani. Ta on 

end juba kujundanud organites, mis siis olemas on, teinud inimese individuaalselt Maa-

küpseks. Kui nüüd hingeelus esineb mingi ebanormaalsus, mis peegeldub vastavalt organite 

ülesehitusele, mis on tingitud kogu arengust, siis on loomulikult hingeline ebanormaalsus 

tõesti olemas. Kui aga ebanormaalsus hakkab maksas või mõnes muus organis esinema pärast 

seda, kui inimene on läbinud kahekümne esimese eluaasta, on see organ juba niivõrd 

iseseisvunud ja eraldunud, et tahte hingelisus võib püsida sellest sõltumatult. Mida 

varasemasse lapse vanusesse me läheme, seda vähem võib nii juhtuda. Täiskasvanud inimese 

hingeelu muutub suhteliselt iseseisvaks, kuna elunditel on juba kindel tegevussuund, ja organi 

haigestumine ei mõju enam hingeelule nii tugevasti ja seda võib tõesti käsitada just organi 

haigestumisena. Lapse puhul mõjub kõik veel koos, haige elund mõjub veel kuni hingeeluni. 

Tänapäevased haigused, mida harilikult tänapäevane patoloogia diagnoosib, on 

jämedakoelised haigused. Peenekoelisemad haigused ei ole histoloogiale ligipääsetavad, need 

peituvad organit, näiteks maksa, läbivas vedelas osas, vedeliku liikumises või isegi 

gaasitaolises liikumises, mis maksa läbistab. Ka ühe säärase organi läbisoojendamine on 

hingeelule erilise tähtsusega. 

Niisiis tuleb lapse organismi puhul, kui on tegemist tahtedefektiga, kõigepealt küsida, 

missuguse organiga, missuguse organi mandumisega, missuguse organi haigestumisega on 

see tahtedefekt seotud. See on tähtis küsimus. 
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Mõtlemisdefekt ei ole nii hiiglasliku tähtsusega. Enamik defekte on õieti tahtedefektid, sest 

kui on ka tegemist mõtlemisdefektiga, peate hoolikalt uurima, mil määral on mõtlemisdefekt 

tegelikult tahtedefekt. Sest kui te mõtlete liiga aeglaselt või liiga kiiresti, võivad mõtted üsna 

õiged olla ja asi on ainult selles, et defekt on ainult tahtel, mis toimib mõtete omavahelisesse 

asetumisesse. Tuleb uurida, mil määral peitub selles tahe. Tõelist mõtlemisdefekti võib ainult 

siis nentida, kui mõtete deformatsioonid, meelepetted esinevad tahtest sõltumatult. 

Suhtumises välismaailma esinevad defektid üsna ebateadlikult, seal muutub kujutluspilt ise 

korrapäratuks. Või on meil tegemist millegi sellisega nagu sundkujutlused, ja et nad on 

sundkujutlused, on nad tahtest väljas. Kuid eelkõige tuleb tähelepanu pöörata sellele, kas on 

tegemist tahte- või mõtlemisdefektiga. Mõtlemisdefektid langevad enamasti juba eraldatud 

ravi valdkonda. Puudulikult arenenud laste kasvatamisel on enamasti tegemist tahtedefektiga. 

Mõtelgem aga nüüd sellele, kuidas inimese kogu olemus tema arengus kaasa mängib. Te võite 

seda mõista sellest, mida me oleme inimese arengu kohta esitanud. Võetagu ainult esimesed 

seitse eluaastat: seal võivad peituda päritud defektid, olulisel määral tulevad selles perioodis 

arvesse just need. Seda päritud defekti aga ei tohi vaadata sellise hirmuga nagu seda teeb 

tänapäevane teadus. See ei lange ju meile sülle juhuslikult, vaid on tingitud 

karmaparatamatusest. Me valime keha, mis on generatsioonijärgluse poolest defektne, 

eelkõige oma teadmatusest vaimses maailmas. Niisiis esines seal, kus defektsed pärandijõud 

olid tegevuses, inimorganisatsiooni mittetundmine enne rasestumist. Enne Maale laskumist 

tuleb nimelt inimorganismi õppida üsna täpselt tundma, sest muid ei saa esimese seitsme aasta 

jooksul õigesti sellesse laskuda ega keha õigesti muuta. Ja see, mida siseorganisatsiooni kohta 

saadakse teada surma ja uue sünni vahel, on midagi mõõtmatut võrreldes selle vähese 

teadmisega, mida tänapäeva füsioloogia ja histoloogia hangivad väljastpoolt. Viimane on ju 

tegelikult tühine. See teadmine aga, mis meil on, mis siseneb kehasse, unustatakse selle 

sisenemise tõttu ega pöördu meelte kaudu välismaailma poole. See teadmine on midagi 

mõõtmatult suurt. Kui me aga Maa-pealses elus ei ilmuta huvi ümbruskonna vastu või oleme 

seda huvi takistanud avaldamast, see teadmine kahjustub. Kujutlegem endale ette, et mingil 

tsivilisatsiooniajastul inimesed suletakse ja hoitakse neid kinni hommikust õhtuni, nii, et neil 

ei saaks välismaailma vastu huvi olla. Kuidas niisugune tsivilisatsioon mõjuks? Ta välistaks 

inimese tunnetuse välismaailma kohta. Ja kui selles suletuses olnud inimene läheb läbi surma 

ning toob vaimsesse maailma ainult väheseid eeldusi, selleks, et vaimses maailmas, milles 

kõik sisaldub, õppida inimorganismi tundma ja seda omaks võtta, siis satub niisugune inimene 

Maa peale laskudes sinna väiksemate teadmistega kui see, kes on saanud oma ümbrust vabalt 

vaadata.  

Teine saladus peitub järgmises. Te lähete läbi maailma ja usute, et näiteks ühe päeva jooksul 

läbi maailma minemine on midagi tühist. Tavateadvusele see ongi midagi tühist, mitte aga 

sellele, mis tavateadvuses alateadvuse moodustab. Sest kui te ainult ühe ainsagi päeva jooksul 

lähete läbi maailma ning seda täpselt vaatlete, on see juba eelduseks inimese siseelu 

tunnetamiseks. Maa- pealse elu välismaailm on Maa-välises elus vaimne sisemaailm. Ja 

hakkame rääkima meie tsivilisatsiooni mõjust ja sellest, miks on selle tulemusena 

vähemväärtuslikke lapsi. Need inimesed, kes nüüdsel ajal elavad maailmast isoleerituna, 

laskuvad kunagi alla inimorganismi tundmata ning valivad endale sellised esivanemad, kes 

muidu jääksid viljatuks. Siis valitaksegi just need inimesed, kes annavad halbu kehi, samal 

ajal kui need, kes annaksid häid kehi, jäävad viljatuks. Kuidas järgmine generatsioon end 

allalaskumisel kujundab, oleneb tõesti ajastu arengust. Kui vaatleme mõnd last, peaksime 

nägema, mis pärineb lapses eelmisest Maa-pealsest elust. Tuleb mõista, miks ta valib 

pärivusjõudude kohaselt endale haiglased elundid ning miks ta ebatäielikult arenenud 

individuaalsuse kaudu end omakorda sellesse kehasse sisestab. 
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Näiteks millised võimalused on antud hammastevahetuse eelsele lapsele, sest see, mis alla 

laskub, ei ole olemasolevaga kaugeltki alati samaväärne. Võimalik, et lapsel on näiteks hea 

mudel, mis on maksas hästi välja arendatud. Kui aga individuaalsus ei suuda seda mõista, jääb 

järelekujundatu teises eluperioodis ebatäielikuks ja sellega koos tekib väga oluline tahte 

defekt. Just sel juhul, kui maks kujundatakse maksamudeli järgi ebatäiuslikult järele, tekib 

tahtedefekt, mis väljendub sel moel, et laps küll tahab, kuid ei suuda oma tahet ellu viia, ta 

tahe jääb mõttes kinni. Midagi alustades hakkab laps kohe midagi muud tahtma, ent jääb 

takerduma, jääb seisma. Sisu on selles, et maks ei ole tegelikult ainult elund, millisena teda 

kirjeldab tänapäeva füsioloogia, vaid see on eminentseimal kujul see elund, mis annab 

inimesele julguse muuta kavandatud tegu tegelikuks. Näiteks võib juhtuda, et ma olen 

inimesena nõnda organiseeritud, et näiteks tramm sõidab ära, aga mina tean, et pean sõitma 

Baselisse – seesuguseid inimesi leidub – ja ma olengi juba peatuses, ent viimasel hetkel ei 

suuda vagunisse astuda, miski hoiab mind tagasi, ma ei jõuagi selleni, et trammi peale istuda. 

Kui on tegemist tahte takerdumisega, võib esineda väga kummalisi juhtumeid. Kui niisugune 

asi juhtub, on ilmselt tegemist mingi peene maksa veaga. Omaksvõetud ideede suunamist 

jäsemete teostatud tegudeks vahendab ju alati maks. Iga elund eksisteerib selleks, et midagi 

vahendada. 

Mulle räägiti ühest noormehest, kellel oli tõepoolest selline haigus, et kui ta asus 

trammivaguni läheduses, jäi ta järsku seisma ega astunud vagunisse. Keegi ei teadnud, miks ta 

seda ei teinud. Ta ei teadnud seda isegi. Ta jäi seisma; tahe takerdus. Millega oli tegemist? 

Üsna keeruka asjaga. Nimetatud noormehe isa, kes oli filosoof, oli jaotanud hingevõimed 

tähelepanuväärsel viisil kujutlemiseks, otsustamiseks ning sümpaatia ja antipaatia jõududeks. 

Tahet ei olnud ta hingejõudude hulka arvanud, see oli langenud hingejõudude loendist välja. 

Kui ta loendas hingejõude, ei maininud ta kunagi tahet. Ta tahtis olla aus ja märkida ainult 

seda, mis leidub teadvuses. Ta oli jõudnud aga nii kaugele, et tahte kujutluse mitteomamine 

oli tema loomuses. Kui ta oli võrdlemisi vanas eas, sündis talle poeg. Pidevalt tahtele 

mõtlemist vältides, oli isa maksa istutanud kalduvuse subjektiivseid kavatsusi mitte muuta 

tegudeks. Pojal ilmnes see haigestumisena. Ja sellest võite näha, miks selle poja 

individuaalsus on valinud just selle isa: sest ta ei osanud maksa siseorganisatsiooniga midagi 

peale hakata. Nii valiski ta endale konstitutsiooni, mille puhul ta ei tarvitsenud maksa pärast 

muretseda. Sest maks oli ju ilma selle funktsioonita, mida kõnesolev ei olnud alla toonud. 

Niisiis näete, et kui soovitakse lapsest aru saada, tuleb pilk heita ka karmasse. Seda ma tahtsin 

siis esmajoones täna öelda ja homme tahame me seda samal ajal jätkata. 

 

 

 

 

 

 

¹ – kaks esimest antroposoofilist puuetega laste kodu 

² – esimene arstide sektsiooni juhataja Goetheanumis 
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2. LOENG 

Dornach, 26. juuni 1924 

Ma juhtisin eile tähelepanu sellele – me tahame asju niiöelda aluspõhjadest läbi töötada, et 

hiljem praktilise juurde edasi minna – kuidas tavalist pealispindset hingeelu ainult 

sümptomitekompleksina käsitleda võib. Kui tahetakse jõuda tegeliku olukorrani, mis on mingi 

lapse puhul mingi niinimetatud vaimuhaiguse või nn vaimunõrkuse aluseks, siis nähakse, et 

kõik vaimsed vaatlemisviisid tänapäeval selle all kannatavad, et kirjeldatakse lihtsalt 

pealispindseid hingeseisundeid ning ei leita silda sügavamal asuvani, niisiis alani, kus 

tegutseb tegelik hingeelu, nagu me eile nägime. Siin ei saa nüüd lähemalt vaadata viisi, kuidas 

toimida täiskasvanud vaimuhaigete puhul, kusjuures ju igasuguses toimimises on midagi 

problemaatilist. Aga kõik see, mida on võimalik laste puhul teha, peab neil tundidel meie 

hinge ette astuma. Kui vähe nüüd sealjuures pealispindne hingeelu – kusjuures ma ei pea 

pealispindsuse all silmas midagi kahjulikku, vaid ainult paiklikku – kui väga eksitav võib olla 

pealispindse hingeelu vaatlus, selle kohta tahan ma tele nüüd sissejuhatuseks ühe ereda näite 

tuua mis just teie ülesandele erilise tähendusega on. 

Näete, on üks endine prokurör Wulffen. Tema on kriminaalpsühholoogia seisukohalt 

tegelenud igasuguste vaimsete kõrvalekalletega ning selle ala kohta pakse raamatuid 

kirjutanud. Kuidas jõuab üks säärane inimene, kes mitte meditsiinist ei lähtu, oma seletusteni? 

Ta on kindlasti oma prokuröriametis rikkalikult ebanormaalseid hingeelusid tundma õppinud, 

hakkab siis küpses eas kõiksugu meditsiinilisi asju uurima, ühendab siis selle, mida ta on oma 

ametis kogenud, sellega, mida hiljem on lugenud ning loob nii ühe teooria, mis tänapäeval 

lihtsalt peab tekkima nn teaduslike eeltingimuste tõttu. Sest, kas võetakse kogu asja tõsiselt, 

siis tuleb välja midagi sellist nagu Wulffeni puhul, või ei võeta seda tõsiselt, siis ollakse 

sunnitud antroposoofilisest vaatekohast lähtuma. Päris kesktee on alati kahtlane kompromiss. 

See prokurör Wulffen pidas Zürichis hiljuti ühe loengu kriminaalpsühholoogia vallast, 

kõneldes ebanormaalsest hingeelust. Sellist asja on tähtis vaatluse alla võtta, sest te peate seda 

ju igal hetkel taluma. Kui te täna järele mõtlete selle üle, mida te olete õppinud, kui te ühe 

teadusliku raamatu kätte võtate, kui te ühe teadusliku mõtteviisiga raamatu kätte võtate, siis 

leiate kõikjal mõttevorme ja mõtteviise, mis selle prokuröri puhul eriti radikaalselt 

väljenduvad, nii et peab teadma, kuhu just nn ebanormaalse hingeelu alal tänapäevane teadus 

meid juhib. Enne kui ma teile ajalehelõigu ette loen, juhin ma teie tähelepanu sellele, et 

prokurör on siiski palju suurem eriteadlane, et Wulffenil on palju rohkem õigus kui 

ajakirjanikul, kes selle kohta kirjutab. Viimane saab selle üle nalja heita, kuna tänu jumalale, 

seisab tema taga täna veel publik, kes on psühhiaatria ja kriminaalpsühholoogia vastu. 

Loomulikult ei pea kirjutise toon teie jaoks tähtis olema, sest ajakirjanik on kõigest hoolimata 

Wulffeniga võrreldes palju vähem võimekas, ta suudab asja üle vaid nalja heita, aimamata 

sealjuures, et naljaheitmine puudutab vaid tänapäeva teadust ning mitte Wulffenit. Sest 

tegelikult peaks teadus, millest Wulffen ammutab, kõikjal säärasel viisil kõnelema, kui ta 

oleks aus ja otsekohene. Kuna see meid puudutab, laskem siis sellel ajalehelõigul kord hinge 

ette astuda. See kannab pealkirja „Schiller prokuröri psühhoanalüüsi läbi.“ Tegelikult peaks 

see kandma pealkirja „Schiller tänapäevase psühholoogia või psühhopedagoogika 

psühhoanalüüsi pilgu läbi.“ 

„Varatu, švaabi päritoluga, endise Jena ajalooprofessori ja mitmete revolutsiooniliste 

näidendite autori Fritz Schilleriga läks laialdaselt väljaspool oma erialaringi tuntud ning 

hinnatud Dresdeni prokurör dr. E. W. Wulffen möödunud reedel, 29. veebruaril 1924, 
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kohtusse ning pidas hiilgavalt ülesehitatud kõne „Friedrich Schilleri kriminaalpsühholoogia“, 

saavutades Zürichi juristide ühingu arvuka auditooriumi ees mõjusa tulemuse, kuna 

kaebealune surma tõttu koosolekul osaleda ei saanud ning võib-olla vaid nähtamatu käega 

sellele osutas, mida ta eluajal oli kirjutanud. 

Härra prokurör Wulffen omaltpoolt esines teravmeelsete selgitustega, tõendid olid 

vasturääkivustega, koguni Schilleri erakirjavahetuse oli prokurör arestinud, läbi lugenud ning 

ennäe: dr. Wulffeni abiga langes nagu kae koosviibijate silmadelt ning meie rahva ja noorsoo 

Schilleri vastu valitseva armastuse näotud juured paljastati täielikult – Schiller on populaarne 

kaasasündinud julmuse tõttu, mis teeb talle eriti lähedaseks prassimise hirmuäratavate asjade 

tumedas hiilguses ning ajendab teda kirjutama ballaade, nagu „Lapsetapja“, „Ibikose kured“, 

„Sukelduja“, „Kinnas“, „Käik valukotta“, kus näiteks pilkesõnades: „On tehtud kõik ja sinna 

viidud, nüüd krahvilt meil on saada kiidud“, pidevalt ilmneb Schilleri võitlusest oma kidura 

kehaga toitu saav julmud. Ja Schilleri tragöödiad, mille mõjul vaatajates hirm ja kaastunne 

tekib, miks on need nii lavaliselt mõjuvad? Kuna need apelleerivad publiku latentsetele 

kurjategijaomadustele ning võimaldavad ohtlike instinktide ohutut väljaelamist. 

Seda kõike ütleb prokurör Wulffen ning nimetab end lõpuks Schilleri veendunud austajaks. 

Ta lõpetab koguni Goethe „Kella“ epiloogi sõnadega: „Jumal kaitsku meid meie sõprade 

eest!“ 

Kahtlemata võtab härra prokurör Wulffen vaatamata mõjusale tõendikoormale Schilleri puhul 

arvesse pehmendavaid asjaolusid: tema vabadustunnet, mis varasest allasurumisest ning 

seoses alaväärtuskompleksiga „Röövlites“ äkki heledalt lõkkele lööb ning vähehaaval 

puhastub, et lõpuks „Wilhelm Tellis“ korral rajanevat revolutsiooni ülistada. Muus osas 

tulenevat Schilleri suhtumine heasse ja kurja olemuslikult esteetilistest vaatepunktidest, ning 

nagu öeldud, on härra Wulffen kiiresti leidnud ja defineerinud tuiksooned, mis toidavad 

Schilleri luulet – julmus ning tung vabadusele. Võitlus nende tungidega, mis ta elas välja oma 

luules, olevat olnud Schilleri tee täiuslikkusele. Siin on teil tegemist lapsepõlve 

alaväärsuskompleksiga.“ 

Nüüd, kas pole tõsi, üks peab selge olema: see, mis tuleks välja, kui tänapäeva teadus kanduks 

pedagoogikasse ja pedagoogid neis koolides, kus istuks üks selline Schiller, hakkaksid 

õpetama selle teaduse mõjul. See peab meil täiesti selgelt silme ees olema. 

Nüüd võtke kokku see, millest ma kõnelesin eile ja te näete, et just nii nagu teistel 

haigusjuhtudel teiste orientiirsümptomitega tegeliku asjade seisu üle ainult tagantjärele 

otsustada saab, nii saab ka hingeelu esindavate mõtlemise, tunde ja tahte tegeliku olukorra 

kohta teha järeldusi tagantjärele või pigem neile tagasi vaadata. Ja me nägime ju maksa näitel, 

kuidas hingelise kõrvalekalde alget, et vastav haige ei suuda oma kavatsusi ellu viia, peab 

otsima maksa mingist peenemast kõrvalekaldest ja et sellest lähtuvalt tuleb alustada ka ravi, 

niihästi kasvatuslike kui ka teraapiliste abinõudega. 

Nüüd peame me veel enne praktiliste üksikasjade poole pöördumist heitma pilgu tagasi lapse 

hingeelule. Me nägime ju ühest küljest, et keha kujutab endast esimesel seitsmel eluaastal 

mudelit, mille järele individualiteet töötab välja teise keha, mis täidab funktsioone 

hammastevahetuse ja suguküpsuse vahelisel ajal. Kui individualiteet on tugevam kui see, mis 

peitub päritud omadustes, siis saab laps hammastevahetuse käigus enam-vähem jagu päritud 

algest ning saab individualiteedina kogu oma hingeseisundis ka väliselt kehaliselt ilmuda. Ja 

saab kõnelda tõelises mõttes päritud omadustest. Sest hammastevahetuse ja suguküpsuse 
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vahel on kõik nii, nagu see tuleb individualiteedist. Päritud omadused ilmnevad seeläbi, et 

individualiteet oli liiga nõrk, et neist jagu saada, et oma meele järgi karmale vastavalt töötada. 

Seetõttu paistavad pärilikud omadused summutavat tegeliku karmaimpulsi. 

Näete, mu armsad sõbrad, me peame praegu üldise sümptomatoloogiana selgitama, kuidas 

mõtlemise areng on seotud lapse tahte arenguga. Te nägite eile, mis mõttes seda ainult 

sümptomaatiliselt vaadelda saab. Te nägite, et pealispindses hingeelus väljenduva mõtlemise 

aluseks on sünteesiv tegevus, mis ehitab üles ja organiseerib aju ning et tahteväljenduse 

aluseks on analüüsiv tegevus, lahushoidev tegevus, mis on aluseks organitele, esmajoones 

ainevahetus-jäsemeteinimesele.  

Nüüd vaatame kõigepealt mõtlemist ja sellele aluseks olevat peaaju sünteesivat tegevust. Nii 

peab meil selge olema, mis on mõtted tegelikult. Sest mõtted tulevad ju ikka fragmentidena 

lapse organismi. Ka täiskasvanud inimese ümber on suuremal või vähemal määral 

fragmentidena see, mida inimene üleüldse mõelda saab. Ühel on suurem hulk mõtteid, teisel 

vähem. Aga, mis mõtted siis tegelikult on? Tänapäevane vaade, mis wulfenismiks mandub, 

näeb mõtetes midagi, mis vastavalt arengule inimeses astmeliselt tekib. Ja kui inimene kord 

jõuab selliste mõteteni, mis maailmas kõlbavad, siis öeldakse, et ta on need mõtted iseendast 

välja arendanud. Kui nüüd aga inimest antroposoofilise vaatlusega vaadata, ei suudeta temas 

midagi sellist leida, millest mõtted tekivad. Kõik uuringud, mis on suunatud sellele, et leida, 

millest mõtted tekivad, on vaimuteaduse pilgu ees sarnased olukorraga, kui keegi saab igal 

hommikul piimaga täidetud nõu (vt. tahvel 2, paremal) ning hakkab ühel päeval oma tarkusest 

järele mõtlema, mil viisil savi, millest on valmistatud piimanõu, igal hommikul piima loob. 

Savist, millest on valmistatud piimanõu, ei leita kunagi midagi, millest piim võiks tekkida. 

Nüüd kujutleme me ette üht teenijatüdrukut, ei, ütleme parem koduperenaist, endist 

guvernanti, - kuigi see peaaegu võimatu on - , kas pole tõsi, võiks ju kord ette tulla, et keegi 

pole kunagi kogenud, kuidas piim piimanõusse saab. Sellist isikut peetakse loomulikult 

rumalaks, kes võiks mõelda selle üle, kuidas savist piima välja niriseb, kuidas see esile 

kutsutakse. Jaa, see on tõesti hüpotees, mis on absurd, kui oletada et keegi piimanõu puhul nii 

arvab. Teadus jõuab aga mõtlemise suhtes just sellise hüpoteesini. See on nii rumal, 

kahtlemata on see rumal. Kui nüüd asuda uurima kõigi nende vahenditega, mida pakub 

vaimuteadus, millest on räägitud juba kakskümmend aastat, kui kasutatakse kõiki neid 

vahendeid, ei leita kogu inimlikus organisatsioonis midagi, mis võiks mõtteid tekitada. Seda 

lihtsalt ei ole. Just nii nagu piimanõusse tuleb piim valada, et see seal oleks, nii peavad ka 

mõtted inimesse tulema, et nad seal oleksid! 

Ja kust nad siis tulevad elus, mida me alguses vaatleme sünni ja surma vahel. Kus nad on? Nii 

nagu saab uurida piimailmumist, nii peaksite te leidma, kus on mõtted. Te näete, meid 

ümbritseb füüsiline maailm. Aga ka eetermaailm, kust enne laskumist füüsilisse 

inkarnatsiooni võetakse otseselt eeterkeha. Inimlik eeterkeha võetakse ju üldisest 

maailmaeetrist, mis on tingimata kõikjal olemas. Nüüd, mu armsad sõbrad, see maailmaeeter 

on tegelikkuses mõtete kandja. See maailmaeeter, mis on kõigile ühine, on mõtete kandja, seal 

on kõik mõtted, seal on just need elavad mõtted, ka need mõtted, mida ma teile 

antroposoofilistel loengutel alati vahendanud olen, näiteks, et inimene osaleb eelmaises elus 

enne maa peale laskumist. Kõik, mis on sääraste mõtetena olemas, asub elavas olekus 

maailmaeetris ja seda ei võeta maailmaeetrist kunagi sünni ja surma vahelises elus, vaid kõige 

selle, mis on inimeses elava mõttetagavarana, saab ta hetkel, mil ta laskub vaimsest maailmast 

alla, niisiis jätab maha oma elava mõtteelemendi alla laskudes ja endale oma eeterkeha 

kujundades. Seal on veel elavad mõtted, selles, mis inimese juures organiseerib ning 

kujundab. 
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Kui ma veelkord kordan eilset skeemi (vt. tahvel 2, keskel), kui te siin näete inimest, kui meil 

siin on sümptomaatiline hingeelu, mõtlemine, tunne, tahe, kui meil selle taga on tõeline 

hingeelu, siis on üks osa tõelisest hingeelust mõtetes. Ja need mõtted, mida me võtame 

maailma eetrist, need moodustavad peaasjalikult meie aju ja edasises mõttes meie närvi-

meeltesüsteemi. See on elav mõtlemine, mis moodustab meile peaaju lõhustavaks organiks, 

organiks, mis mateeriaga järgneval viisil toimib. 

Kui me vaatame välja oma ümbruskonda, siis on meie ümber maine substants oma erinevates 

protsessides ja mõjuviisides. Need protsessid, mis elavad looduses, lagundatakse astmeliselt 

elava mõtlemise tegevuse kaudu, nii et siin (vt. tahvel 2) pidevalt lagundatakse, see tähendab 

peatatakse loodusprotsessid. Niisiis peaajus tehakse sellega algust, et loodusprotsessid 

peatatakse ning mateeria pidevas eritumises välja langeb. Väljalangenud, niisiis eritatud ja 

kõlbmatuks muutunud mateeria, see on närvid. Ja kuna elav mõtlemine neid närve sel moel 

töötleb, neid pidevalt surmab, saavad närvid võime, mis sarnaneb peegeldumisvõimega. 

Seeläbi saavad nad võime, et ümberasuva eetri mõtted nende kaudu peegelduvad ning seeläbi 

tekib subjektiivne mõtlemine, pealispindne mõtlemine, mis seisneb ainult peegelpiltides, mida 

me sünni ja surma vahel endis kanname. Seeläbi, et me kanname endis toimivana elavat 

mõtlemist, oleme me võimelised maailmale oma närvi-meeltesüsteemi vastu seadma, muljeid, 

mis elavad ümbritsevas eetris, peegelpiltides looma ja oma teadvusesse puistama. Nii et 

selline pealispinnalise hingeelu mõtlemine ja kujutlemine pole midagi muud kui 

maailmaeetris elavate mõtete peegeldus. 

Kui te iseendid võrdlete oma peegelpildiga, siis leiate te, et olete midagi muud kui peegelpilt. 

Niisamuti võite mõtteid võrrelda nende peegelpiltidega ja saate niiviisi surnud mõtted, nii 

nagu peegelpilt on surnud teie suhtes, kes te elavatena peegelpildi ees seisate. Maailmaeetris 

ei saa kunagi olla ühtegi moonutatud, ebaloogilist ega hullu mõtet. Mõtted aga, mida sisaldab 

tavaline, pealispinnaline hingeelu, on ju ainult maailmaeetri mõtete peegeldused. Kust võib 

pärineda üks hull, põikpäine mõte? Seeläbi, et peegel, kõik see, mis on aju ülesehitamisel 

tekkinud, pole korras. Niisiis on oluline, et me õigel viisil leiaksime tee moonutatud mõtete 

juurest selle juurde, mis inimese ajus või pigem närvi-meeltesüsteemis tegelikult toimib, mille 

inimene on enesele üles ehitanud tõelisest, elavast mõtteelust. Sellest näete te, et tohutult 

tähtis on lähtuda teadvusest: mõttesisude enesteni, tegelike mõteteni ei suuda me jõuda, sest 

need on ju oma absoluutses õiguses olemas maailmaeetris. 

Me peame proovima teha kõik selleks, et kasvandik, kellega meil on tegemist, kes on meie 

hoolde antud, õigel viisil maailmaeetri lähedale võiks pääseda. Seda ei suuda me iialgi, kui 

me pole tõeliselt tundepäraselt kasvatajatena läbistatud sellest, et maailmaeetris sisaldub 

kõikõigena mõtteelavus. Ilma sellise kosmilise, religioosse suhtumiseta on meie jaoks 

võimatu arendada õiget hoiakut lapse suhtes. Ja see hoiak on oluline ning ma tahan teile 

tõestada, miks see hoiak oluline on. 

Mis see siis on, mis last mõjustab, mis temas elab, kui tal tekivad moonutatud mõtted ning 

mis on see, mis sellisel puhul kasvatajast lapsele võib mõjuda? Sellest, mis ma olen öelnud, 

võite te näha, et eeterkeha pole õigel viisil vormitud, kui midagi sellist aluseks on. Ka kui 

inimene eelmaisest olelusest alla laskudes saabub, on loomulikult ainult õiged mõtted 

maailmaeetris, aga see, kes oma eeterkehasse riietub, peab need õiged mõtted vastu võtma. 
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Nüüd pöördume veel korraks tagasi oma piimanõu juurde. Piima kohta ei saa me öelda, et ta 

kuidagi valesti oleks vormitud, ta võtab just sellise vormi, mille annab talle teda ümbritsev 

kest. Kui meil on mõistlik anum, siis on meil piim selles mõistlikult hoitud. Oletagem, et 

ühele põikpeale, kes on tõeliselt põikpäine, tuleb pähe vormida üks piimanõu nii (vt. tahvel 2 

paremal) ja siis valab ta sinna piima, kuid see ei jõua kunagi alla. Nüüd arvutab ta aga ja kui 

ta kuubikumahu välja arvutab, siis arvutab ta veel alumise osa lisaks. See on äärmuslik 

juhtum. Piimanõu saa igast küljest kõlbmatuks muuta. Saab näiteks teha nii, et see ümber 

kukub ja kuna põrand on saamatult tehtud, voolab piim kuu kolmekümnest päevast 

kahekümne seitsmel välja. Niisiis on piim nõus nõnda, nagu on nõu. Eeterkeha kogu oma 

elavusega on inimeses nii, nagu inimene tuleb eelmaisest olelusest oma karmaga ja eeterkeha 

endasse vastu võtta suudab. Sellest peame me teadlikud olema. 

Pole sugugi nii võimatu, et inimene saabub oma karma tõttu millegagi, mis on küllaltki 

sarnane selle piimanõuga. Kui ta tuleb näiteks nii, et ta oma karma tõttu ei suuda korralikult 

läbistada oma ainevahetus-jäsemetesüsteemi, siis on see viletsasti eeterkehaga varustatud ja 

inimene on oma eeterkeha peapiirkonnas hästi välja kujundanud ning alakeha ja jäsemete 

piirkonnas halvasti välja kujundanud. Nendes kohtades puuduvad tal vormivad mõtted. Nii et 

meil peab olema esmajoones selge, et paljude hingeliste puuetega laste puhul on tegemist 

puudulikult väljakujundatud eeterkehaga. Ja me peame küsima: mis mõjutab arenemiseas 

laste eeterkeha, mis mõjutab eeterkeha? 

Nüüd tuleb üks pedagoogiline seadus, mis esineb igasuguses pedagoogikas. See kõlab 

järgnevalt: inimese olemuse mingile liikmele mõjub maailmas üks aste kõrgemal asuv liige ja 

et see ainult nõndaviisi tõhusalt areneda saab. Füüsilise keha arenguks saab olla mõjus 

eeterkehas elav, ühes eeterkehas elav. Eeterkeha arenguks saab mõjus olla vaid ühes 

astraalkehas elav. Astraalkeha arenguks saab olla mõjus vaid ühes minas elav. Ja minale saab 

mõjuda ainult vaim-ises elav. Ma võiksin veel ka vaim-isest edasi minna, kuid siis jõuaksime 

me juba esoteerilise õpetuse juurde.  

Mida see tähendab? Kui te märkate, et ühe lapse eeterkeha on kängunud, siis peate te 

omaenda astraalkeha nii kujundama, et see saaks korrigeerivalt mõjuda lapse eeterkehale. Me 

võime kasvatusskeemi järgnevalt kirja panna: 

 

Laps:      Kasvataja: 

Füüsiline keha    eeterkeha 

eeterkeha     astraalkeha 

astraalkeha     mina 

mina      vaim-ise 

Kasvataja enda eeterkeha peab – ja see peab toimuma seminarikoolituse kaudu, - suutma 

mõjustada lapse füüsilist keha. Kasvataja astraalkeha peab suutma mõjustada lapse eeterkeha. 

Kasvataja mina peab suutma mõjustada lapse astraalkeha. Ja kui te koguni ehmatate 

sisemiselt, sest siin seisab kasvataja vaim-ise, mille kohta te usute, et see pole arenenud. See 

peab lapse mina mõjustama. Aga seadus on selline. Ja ma näitan teile, kuivõrd mitte ainult 
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ideaalkasvatajas, vaid sageli kõige viletsamas kasvatajas, kasvataja vaim-ise, mis talle üldse 

teadvuseni ei küüni, lapse minale mõju avaldab. Kasvatusolemus on tõesti terve rea 

saladustega ümbritsetud.  

Aga praegu selgub meile, et lapse puudulikule eeterkehale peab mõju avaldama kasvataja 

tervendav astraalkeha. Ja kuidas saab neid asju arvesse võttes harida kasvataja astraalkeha, 

kuidas on enesekasvatusega, nagu see täna veel olema peab? Sest antroposoofia saab täna 

vaid impulsse anda, mitte kõige tarvis kohe seminare asutada. Kasvataja enda astraalkeha 

peab olema selline, et tal on instinktiivne arusaam lapse eeterkeha kahjustustest. 

Võtame näiteks, et lapse eeterkeha on maksa piirkonnas kahjustatud. Seeläbi esineb lapsel 

nähtus, kus tal on kavatsused, ta tahab pidevalt, aga tema tahe peatub alati teo ees. Kui nüüd 

kasvataja suudab sisemiselt täielikult tundega sisse elada sellesse olukorda, et tahe tuleb teoni 

läbi suruda, kui suudetakse seda peatumist kaasa elada ja samaaegselt omaenda energiast 

tekitada sügav kaastunne seesmiselt läbielatu suhtes, siis kujuneb enda astraalkehas arusaam 

lapse olukorrast ning vähehaaval jõutakse sinnamaale, et kustutatakse endas kõik sümpaatia 

või antipaatia jäljed selle ilmingu suhtes lapses. Seeläbi, et kasvataja kustutab endas 

sümpaatia ja antipaatia, mõjub ta kasvatuslikult omaenda astraalkehale. Niikaua kui lapse 

sellise omaduse suhtes, nagu näiteks laps tahab kõndida aga ei saa kõndida – see võib 

muutuda patoloogiliseks seisundiks, mille kohta öeldakse, et laps ei suuda käima õppida - , 

niikaua kuni selles suhtes toimib sümpaatia või antipaatia, kui see isegi nõrgalt esineb, niikaua 

kuni sealjuures ärritutakse, ei saa õieti veel tõhusalt kasvatada. Alles siis, kui üks selline 

nähtus on muutunud objektiivseks pildiks, et seda võetaks rahulikult kui objektiivset pilti ja 

mitte midagi muud ei tunta kui kaastunnet, siis on astraalkehas olemas tundlik hingeseisund, 

mis lubab kasvatajal õigel viisil lapse kõrval olla. Ja siis kannab ta kõige muu eest enam-

vähem õieti hoolt. Sest, mu armsad sõbrad, te ei usu, kui ükskõik see õieti öeldes on, mida 

kasvataja pealispinnaliselt räägib või ei räägi, ja kui tähtis, missugune ise kasvatajana ollakse. 

Kuidas jõutakse aga sellise arusaamani? Säärase arusaamani jõutakse üha suuremat ja 

suuremat huvi inimliku organisatsiooni vastu arendades. See saladus, see huvi üldse inimese 

organisatsiooni vastu puudub ju tänapäevases tsivilisatsioonis täielikult. Seetõttu ei teagi 

tänapäevane tsivilisatsioon ühte asja. Tänapäevane tsivilisatsioon vaatab ühte rasket 

vaimuhaiget (lünk originaaltekstis). Enesestmõistetavalt ei lähe asjad teisiti, asjad peavad 

toimuma tsivilisatsioonis, seetõttu ei tohi asju, mida me mõistma peame, igal üksikjuhtumil 

niisugusel viisil teostada, nagu me neid mõistmisel nimetame. Seetõttu on väga tähtis, et meie 

hulgas ei oleks fanaatikuid inimesi, kes on algusest peale fanaatikud ning ei mõista hinnata 

tõe tähtsust asjade puhul, mis peavad esoteeriliselt praktilisse ellu mõjuma. Seetõttu ei saa 

tänapäeval ringe, kus neist asjust teada antakse, mitte liialt koomale tõmmata, kuna 

tänapäevase tsivilisatsiooni inimene ei suuda mõista, miks on paratamatu, et arvukatel 

juhtudel ei saa talitada juhtnööride järgi. Seda aga tuleb teada ja püüda arukuse poole ning 

rakendada neid seal, kus neid rakendada tuleb – nii on see alaarenenud laste kasvatuse puhul – 

ja rakendada neid vastavates piirides. Täiskasvanud vaimuhaigete puhul ei saa neid kasutada, 

kuna siis midagi mitteasjakohast sekkub, nimelt politsei. Hetkel, mil ühel säärasel puhul on 

tegemist teistsuguste impulssidega, mis asjast järelduvad, kui on tegemist seadusandlusega, 

pole asi teostatav. Sest seadusandlus on üldine ning seda ei saa rakendada individuaalses, see 

saab olla vaid üldine. Jurisprudents on kõikidel juhtudel ebanormaalsete inimeste ravimise 

jaoks mürkaine. Aga teil on sellega ometi tegemist. Ja te ei saa fanaatiliselt asju rakendada, te 

peate laskma neil ellu voolata, nii nagu see parajasti võimalik on. 
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Võtke näiteks, et teil on üks inimene, kelle kohta öeldakse, et ta olevat vaimselt raskesti haige 

ja te võite nii, nagu tänapäeval kombeks, psühhograafiliselt, see tähendab sümptomites teda 

kirjeldada: ta teeb kõige hullemaid asju – arvamust mööda, mis praegu valitsema peab. Jaa, 

tänapäevase tsivilisatsiooni inimene ei mõtle üldse järele, milles asi seisab, ta ei mõtle. Asi 

võib olla aga järgmine: see inimene, kes täna täielikult hulluna elab, võis teatavail asjaoludel 

varasematel aegadel olla väga silmapaistvalt inkarneerunud, võis olla elanud varasematel 

aegadel geniaalsel viisil. Aga ütleme, et see geniaalne elu kulges tagasi vaadates teises 

inkarnatsioonis (vt. tahvel 3, all). Siis järgnes veel üks inkarnatsioon, milles vastav inimene 

suhteliselt noorelt vangistati, nii et tal puudus peaaegu side maailmaga. Siis ta läks läbi surma 

ja elas edasi. Nüüd aga juba ilmus ta hullu inimesena. Just seetõttu, et inkarnatsioonis 

omandatu jäi täielikult väljapoole füüsilise ja eeterkeha elamuste valdkonda, polnud tal 

võimalust seda läbi töötada ning seepärast inkarneerub ta täielikus teadmatuses inimkeha 

seesmusest, ta ei suuda siseneda füüsilisse ja eeterkehasse, jääb välja ning kuna ta ei suuda 

füüsilist keha kasutada, siis on ta hullumeelne. Ta elab nii, et seda, mis ta on, näeme alles siis, 

kui me ei vaata tema füüsilist ja eeterkeha, kui me vaatame tema astraalkeha ja mina. 

Mõelge, et üks selline inimene on lapsena meie ees. Selles lapselikus inimolendis on pidev 

kiusatus füüsilisse ja eeterkehasse siseneda ja siis omakorda tagasipõrkumine. Me võime võtta 

ühe sellise juhtumi, - skemaatiliselt on siin füüsiline ja eeterkeha (vt. tahvel 3, paremal) – kus 

mingid organid pole eeltingimuste tõttu korras, mina ja astraalkeha tahavad sisse pääseda. 

Nad pääsevad kõikjal sisse, ainult seal (vt. tahvel 3) ei pääse nad korralikult sisse ning peavad 

iga kord pingutama, et maksa ja magu läbistada. Sellisel pingutusel on märkimisväärsed 

tagajärjed: tekib midagi ebanormaalse rütmi taolist, pingutamine viib selleni, et mina vastaval 

momendil tugevneb ja siis jälle nõrgeneb. Ja nii on lapses vaheldumisi tugev maksa-maotunne 

ning veel enne kui see on teadvusse jõudnud, tekib juba nõrgenenud maksa-maotunne. Ja alati 

pendeldab laps siia-sinna tugeva ning nõrga mao-maksatunde vahel. Seeläbi ei suuda laps 

oma keha nn normaalsel viisil kasutada. Sest seda saab vaid siis kasutada, kui sellist rütmi ei 

teki ning astraalkeha ja mina saavad rahulikult üksikutesse organitesse asuda. 

Kuidas jõuda aga ühe säärase asja mõistmiseni? Säärast asja võib mõistma hakata, kui vaadata 

seda protsessi umbes nõnda. 

Võtame näiteks, et meil on tegemist väga targa inimesega, kes pole aga kellasepp, kuid ta on 

sunnitud oma seismajäänus kella ise parandama. Juhtub aga, et parandamise asemel ajab ta 

kella täielikult nässu. Teda ei takista see, et ta on täiesti arukas. Tema arukus äpardub mitte 

arukuse puudusel, vaid võimaluste valitsemise puudusel. Nii nurjub teatud asjaoludel üldine 

geniaalsus, laskudes eelmaisest olelusest maisesse, ainult see äpardumine ei toimu mitte nii 

lühikese aja jooksul, vaid terve maaelu vältel. 

See aga sunnib meid uurima seda, mis alla laskub, vaatama armastusega sellele, mis nn 

hullumeelsuses end välja elab, vaatama kõiki üksikasju, mis end hullumeelsuses välja elavad. 

Samuti tuleb jõuda kaugemale hingeelu paljast sümptomatoloogiast, mis viib psühhograafiani 

ja vaatama enam karmilisi seoseid, milledesse see hullumeelne satub, vaatama enam tema 

seost välismaailmaga, missugustes oludes ta elab – sest need elutingimused on uskumatult 

huvitavad - , vaadata neid enam objektiivselt, siis leida hullumeelsus erakordselt huvitav 

olevat ja võtta seda kui kõrgema tarkuse moonutatud pilti, kui väravaavamist vaimse maailma 

poolt, mis ainult moondunud lähtevahendite kaudu siseneb, ikka enam ja enam sisse elada 

huvitavakspidamisse ning mitte kuidagi sensatsiooniliselt, vaid sügavalt seesmiselt pidada 

ebanormaalsust huvitavaks. Sest haarab kord üks ebanormaalne tõeliselt füüsilise ja 

eeterkeha, siis toimub see, millele juba viitasin, et tekib rütm astraalse-minalise tegevuse läbi 
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ja et füüsilist ning eeterkeha tugevasti haaratakse, siis neist jagu saadakse, siis jälle 

nõrgenetakse. Kui sellele ligi pääsetakse vastu tulles, kui sellele nii ligi pääsetakse, et 

suudetakse vaadelda, mis toimub enese tugeva haaramise ja enese nõrga haaramise hetkel, kui 

sellele täie armastusega lähenetakse, siis võib sellest rütmist tuleneda, et hiljem kui rütmist on 

jagu saadud, haaratakse maks ning magu palju tugevamini kui tavaliselt ning siis võib olla 

tegemist tõelise teo geeniusega, muidu jääks ta selle hooleks, et need asjad leiavad 

tasakaalustuse edasises elus surma ning uuesti sünni vahel. Mõelgem kord, et me peame 

olema teadlikud, et kasvatades alaarenenud lapsi, sekkutakse millessegi, mis asjade 

loomulikul kulgemisel ilma vahelesegamiseta, või vale sekkumise korral, toimub alles pärast 

seda kui laps on läbinud surmaväravad ning järgmises elus uuesti sünnib, misläbi sekkutakse 

tugevasti karmasse. Iga puuetega lapse ravimisel sekkutakse karmasse ja enesestmõistetavalt 

peabki seda tegema. See on õige sekkumine karmasse, sest teatud asjadest tuleb jagu saada. 

Selle kohta, et teatud asjadest jagu saadakse, oli mõnedel, kes siin on ja Breslaus olid, 

võimalik kuulda üht näidet, mida ma teile ka siin jutustada tahan, et te õieti neist asjust 

mõelda võiksite. Ma andsin Breslaus põllumajanduslikel kursustel juhiseid, kuidas 

põllumajandust õigel viisil käsitleda. Breslau kursustel osales ka üks vanem põllumees, kes 

oli ka seltsi vana liige. Ta ei saanud kogu kursuse vältes üle teatud tundest, mis 

diskussioonide käigus ikka ja jälle esile kerkis. Ta ütles pidevalt: Jaa, kui seda nüüd teha, siis 

kasutatakse ju okultseid vahendeid, et praktilisi asju teostada. Kas ei riiva see liiga 

intensiivselt inimese moraalsust? Kas ei saa seda ka ebamoraalselt kasutada? - Ta ei saanud 

kuidagi üle neist kõhklustest, kahtlustades sääraste asjade rakendamises musta maagiat. 

Muidugi muutub asi mustaks maagiaks, kui seda mitte nii ei käsitleta, nagu seda käsitlema 

peab. Sellepärast olen ma kord selgelt öelnud: moraalsus peab olema kõigis neis asjus. 

Sellepärast eeldan ma, et need, kes osalesid, tegid seda täie moraalsusega teenida inimkonda, 

aidata põllumajandust. Seepärast tuleb põllumajandusringi võtta kui moraalse ringina, kes 

püstitab enese4le ülesande, et neid asju õieti rakendataks. Nad pöörduvad maagia, jumalate 

poole, aga erinevus valge ja musta maagia vahel seisneb ainuüksi selles, et valges maagias 

sekkutakse moraalsel viisil, isetul viisil, mustas maagias ebanormaalsel, isekal viisil. Muud 

erinevust polegi. Ja nii saab loomulikult, kuna kõnelemine puuetega laste kasvatamisest, ilma 

et sealjuures midagi ei juhtuks, on paljas loba, see kasvatus mõjuda vaid vahenditega, mida 

saab kasutada ka ebamoraalsetel eesmärkidel. Siin on esmajoones tähtis vastutustunde 

tugevdamine.  

Nüüd ma võin teile, armsad sõbrad, puhtsüdamlikult tunnistada, et kui me saaksime kaasajal 

arvestada tugeva vastutustundega, siis võiks paljugi ära teha. Aga kuna kohusetunne 

(südametunnistus) meie ajal tugevasti arenenud ei ole, siis tuleb paljudest asjadest täna 

vaikida. Kui inimesed kuulevad, et üht saab teha ja teist saab teha, siis tahavad and seda teha. 

Sest soov midagi teha neil on. Aga niipea kui läheb tõeliseks tegemiseks, mitte ainult endiste 

impulsside jätkamiseks, niipea kui asi jõuab uute impulsside hankimiseni vaimsest maailmast 

– ja neid tuleb hankida – siis on väga tähtis arendada vastutustunnet ja kohusetunnet. Seda 

saab vaid siis teha, kui teatakse, milles asi on. Ja nii peab teadma, et tegemist on sügava 

sekkumisega karmilistesse tegevustesse, mis muidu toimuksid surma ja uue sünni vahel. 

Puuetega laste kasvatamisel on see nii, et see, mida siin tehakse, sekkub jumalate töösse, mis 

muidu hiljem teostuks. Kui seda ei kujutata ette mitte paljalt teooriana, vaid lastakse kindlalt 

oma hingele mõjuda, siis seistakse alati küsimuse ees, kas teha seda, mis juhtuma peab või 

sellest loobuda. Aga ei tohi unustada, et iga samm, mis tehakse vaimsest maailmast, juhib 

inimest paremale ja vasakule vaatamata ning pidevalt uut otsust seesmise elujulguse läbi 

langetama. Tavaline elu sünni ja surma vahel kaitseb inimest seesmise julguse paratamatuse 

eest. Seal saab ta pidevalt teha seda, millega ta on harjunud. Siin putkab ta edasi selle järele, 
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mis temas peitub, siin peab ta vaateid alati õigeteks, tal pole vaja uusi vaateid omandada. 

Paljalt füüsilises maailmas teostuva elu suhtes on see hea, kui nii elatakse. Kui aga jõutakse 

tegutsemiseni vaimsest lähtuvalt, siis peab iga päev, iga tund tundma enda ees otsuseid, iga 

teo puhul peab end tundma võimaluse ees, neid teha või neist loobuda, või täiesti neutraalselt 

käituda suuta. Ja selliste otsuste juurde kuulub julgus, sisemine julgus. See on kõige esimene 

tingimus, kui sel alal midagi teha tahetakse. Julgus aga ärkab, kui pidevalt püsib silmade ees 

asjade suurus: sa teed midagi, mida muidu teevad jumalad elus surma ja uuesti sünni vahel. 

Selline teadmine on suure tähtsusega. Omandage see mediteerides. Suuta seda mõelda, on 

suure tähtsusega. Kui see iga päev mediteerides oma hinge ette tuua, et see nõnda on, nagu iga 

päev üht palvet lugedes, iga päev see oma hinge ette tuua, siis loob see meis astraalkeha 

seisundi, mis on vajalik, et õigel viisil puuetega lapsi kohelda. Alles siis kui me usume, et me 

peame endid ise nii ette valmistama, võime me rääkida edasistest asjadest. Seetõttu tahame 

me neid asju vaadelda sissejuhatusena ja tahame need tõsiselt läbi mõelda. Õige ettevalmistus 

on tähtis, kui me tahame võtta sääraseid ülesandeid, nagu need, millest me siin räägime. 

 

 

3. LOENG 

Dornach, 27. juuni 1924 

Nii, mu armsad sõbrad, oleme kõnelenud eeter-, füüsilise-, astraalkeha ja mina-

organisatsiooni vahelistest seostest, sellest, kuidas see seos esineb nn ebanormaalsel lapsel. 

Selle põhjal, mida ma eile kõnelesin erilisest viisist, kuidas eeterkeha võib olla ebanormaalselt 

kujunenud mittevastava liigendumise tõttu maailmaeetri üldisesse mõttesüsteemi, püüdsime 

me selgitada, et see, mis siis ilmneb, võib olla erinevatest külgedest ebareeglipärane. Ja kui te 

seda mõista suudate, võite te võib-olla nende loengute käigus omandada järgmise 

veendumuse: peaaegu iga laps-individualiteedi puhul on võimalik leida üksikasjalik 

ravimeetod, kui üldine hingemeeleolu kasvatusse kandub. Aga alguseks peab midagi teadma 

ning olemuslik on see, et kogu tänapäevane psühhiaatria tegelikult niinimetatud 

hingehaigestumistest meetodite järgi midagi taibata ei suuda. Kui asja tuntakse, jõutakse 

üksikasjades ravimeetodini. Seetõttu on palju vähem tähtis, et te leiate abinõud 

üksikjuhtumiks, vaid eriti tähtis on, et te printsiibis mõistate, et ka selles vallas terve 

patoloogia, terve diagnoos iseenesest teraapiasse sisse voolab.  

Nüüd on ju paljude nn vaimuhaigustega nii, et neid põhjustel, mida te loengute käigus mõista 

võite, enam ravida ei saa, või ainult äärmiselt rasketes tingimustes ravida suudetaks, isegi kui 

vaimuteadust arvesse võtta suudetakse. Selleks oleks tarvis oma sanatooriume selliste 

vaimuhaigete jaoks, kus täiskasvanud vaimuhaigeid – kuigi erakordselt raskeid – ravida saaks. 

Ma pean silmas erilisi haigeid, iseäranis selliseid juhtumeid, mis meile lapseeas tähtsad on. 

Teisest küljest näete te, et õige pedagoogilise kohtlemisega saab lapseeas tingimata aidata. Ja 

me näeme, et see, mis ka kõige raskemate hulka kuulub, kui see täiskasvanul esineb, näiteks 

epilepsia, omab varases lapsepõlvestaadiumis parandatud või koguni kõrvaldatud saada kui 

ainult asju õieti näha osatakse. Siis jõutakse juba individuaalsete üksikjuhtumite puhul 

abinõudeni, kui tuntakse üleminekuprintsiipi sellelt, mis on aluseks, sellele, mida peaks 

tegema. Aga tuleb teada, mis on haigusele aluseks. 
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Nüüd näete, et tänapäevase psühhiaatriaga ei saa seda teada, sest puudub aimdus, et on olemas 

midagi sellist, nagu mina-organisatsioon või eriline astraalkeha, koguni eeterkeha eitatakse 

tänapäeval veel sageli. Ma ei räägi niivõrd nimest, aga kui teatud inimesed teooriatest 

tulenevalt kõnelevad mõistetest, nagu näiteks Driesch, siis ei tunneta nad eeterkeha, kuna nad 

seda kardavad. Vähemalt tungib tänapäeva teadus juba füüsilise tunnetamiselt orgaanilis-

eeterliku tunnetamiseni. Nüüd on tähtis asi, mida ei saa teada, kui ei teata midagi mina-

organisatsioonist ja astraalkehast. Vaadake kord sidet füüsilise keha ja eeterkeha vahel. Ta 

jääb alles terve elu, viljastumisest, embrüonaalsest seisundist surmani, sest ta teeb läbi kõik 

uneseisundid. Seevastu katkeb iga magamise läbi side astraalkeha ja mina-organisatsiooniga.  

Tuleb õieti näha viisi, kuidas mina-organisatsioon ja astraalkeha ärkveloleku ajal füüsilises 

kehas ja eeterkehas käituvad, kui üleüldse tahetakse leida reaalset mõistet nn vaimuhaigusest. 

On hädavajalik teada astraalkeha ja mina liigendumist füüsilisse ja eeterkehasse vastavalt 

nende olemusele, kui üldse tahetakse leida mõistlikke mõtteid nn vaimuhaigusest. Nüüd 

näete, tavaliselt usuvad ka antroposoofid – mitte ainult sellepärast, et antroposoofia oma 

täpsete formuleeringutega selleks ajendaks, vaid kuna on vanad mõtteharjumused - , tavaliselt 

usuvad ka antroposoofid: kui inimene üles ärkab, lähevad astraalkeha ja mina üle füüsilisse 

kehasse ja eeterkehasse, ühinedes nii, nagu hapnik ja vesinik. Nii see pole. Kui asja 

selgenägelikult vaadata, siis on see nii (vt. tahvel 4): kui siin on füüsiline keha, siin eeterkeha, 

siis siseneb astraalkeha ja mina siseneb, need sisenevad ja seda üleminekut võib näha. Aga 

see üleminek, mis seisneb selles, et astraalkeha ja mina füüsilise ja eeterkeha haaravad, pole 

veel kõik. Ja ma tahaksin öelda, et just siin saab alguse üks inimelu tõsiasi, mis on erakordselt 

tähtis.  

Vaatame kõigepealt mina-organisatsiooni. Mina-organisatsioon ei haara ärkamisel tagasi 

pöördudes mitte lihtsalt eeter- ja füüsilist keha, vaid ta haarab inimese kehas välismaailma, 

välismaailma jõud. Mida see tähendab? Nüüd kujutagem ette, et meil on raskusjõud, mis 

mõjub nõnda (vt. tahvel 4). Raskusjõu suunas seisame me ju üles ärgates sirgelt. Kujutage 

lihtsalt ette raskusjõudu kui sellist, niisiis raskusjõu suunda. Nüüd on kaks kujutlust, tehkem 

see endile õieti selgeks: üks võib seisneda selles, et mina – jätame esialgu eeterkeha kõrvale – 

haarab füüsilise keha, füüsiline keha hakkab alluma raskusjõule, kas pole tõsi, me asetume 

raskusjõududesse, kui me kõnnime, me peame tasakaalu otsima jne. See oleks üks kujutlus: 

ärkamisel haarame me minaga füüsilise keha; füüsiline keha on raske ja allub maa kaalule ja 

nüüd allume me oma füüsilise kehaga maa kaalule ja meil on seeläbi kaudne kõne füüsilise 

raskusjõuga. See on üks võimalus. See on just nii, nagu mul üht raamatut haarates tekib 

raamatu kaaluga kaudne seos raskusjõuga. See on üks kujutlus, mis on vale ja ebaõige. Teine 

kujutlus on selline: mina lipsab füüsilisse kehasse, haarab füüsilise keha, aga lipsab nii 

kaugele sisse, et muudab füüsilise keha kergeks, füüsiline keha kaotab mina sisselipsamisel 

oma raskusjõu. Kui ma ärkvel inimesena püsti seisan, siis on minu teadvuse jaoks, mina enda 

jaoks, mina-organisatsiooni jaoks, mis väljendub ka soojusorganismis füüsiliselt, raskusjõud 

võidetud. Puudub igasugune võimalus raskusjõuga kaudsesse seosesse astuda. Mina astub 

otsesesse seosesse, asetub minana raskusjõududesse, lülitab niisiis füüsilise keha välja. See on 

see, milles asi seisab. Te asetute kõndides pidevalt maa tõelisse raskusjõudu mina-

organisatsiooniga ja mitte kaudselt füüsilise keha kaudu, vaid te astute otsesesse seosesse 

telluursega. 

Niisamuti on eeterkehaga. Ka eeterkeha on jõududesse lülitatud. Võtame ühe neist jõududest. 

Olen sageli juhtinud tähelepanu sellele, et maailmas inimestena ringi liikudes allume me 

tugevale tõusujõule (Auftrieb). Meil on aju, mis kaalub keskmiselt 1500 g. Kui see 1500 g-ne 

raskus vajutaks peente veresoontega ajupõhjale, rebeneksid need otsekohe. Tegelikkuses seda 
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aga ei juhtu, vaid peaaju ujub ajuvedelikus. Seeläbi kannatab ta tõusu-, üleslükkejõudu, 

kaotades niipalju oma kaalust, kuipalju kaalub väljatõrjutud veehulk. Väljatõrjutud vee mass 

on umbes 20 g väiksem kui peaajul endal, nii et peaaju ainult umbes 20 g-se raskusega oma 

alusele vajutab. Meil on niisiis raske aju, mida ei suruta aga alla, vaid millel on üleslüke. Me 

elame selles üleslükkes, meie eeterkeha elab selles. Aga oma mina-organisatsiooniga 

eeterkehasse lipates, pole me mitte kaudselt üleslükkega seotud, vaid vahetult mina-

organisatsiooniga. Kõigi maa jõududega, kogu füüsilise maailmaga on meie inimlik 

organisatsioon seotud ning see side pole mitte kaudne, vaid otsene ja vahetu. 

Nüüd te näete, millega meie mina-organisatsioon on seotud? 

Meie mina-organisatsioon on esiteks seotud raskusjõuga, st maisega. Sest, mu armsad sõbrad, 

see, mida füüsikud mateeriaks nimetavad, seda ju pole. Tegelikult eksisteerivad vaid jõud 

ning jõud on tingimata sarnased, nagu näiteks raskusjõud . Loomulikult on ka teistsuguseid 

jõude, teatud elektrilised jõud, magnetjõud - , kõigiga on mina-organisatsioon vahetult seotud 

ning on kogu ärkveloleku aja normaalses inimeses. Me võime öelda, kõik see, mida me maas 

haarame, on need jõud. Kõik see, mida mõistame vee all, mis on tasakaaluseisundis, sellega 

on mina-organisatsioon vahetus seoses. Kõik see, mis on õhutaoline – kas pole tõsi, me peame 

füüsikas tavalise mehhaanika kõrval ka hüdro- ja aeromehhaanikat õppima, kuna tasakaalu- ja 

meteoroloogilised protsessid õhus eriliselt vormuvad - , sellega on mina-organisatsioon 

vahetult seotud. Siis on mina-organisatsioon veel seotud üldise soojusseisundi ühe osaga, 

üldiste soojusjõudude osaga, mida me füüsilises maailmas elades pidevalt läbime (vt. tahvel 

5): 

Mina-organisatsioon: maa 

vesi 

õhk 

soojus 

Astraalkeha: soojus 

valgus 

kemism 

elueeter 

Ma kriipsutan „soojuse“ läbi, kuna see on vaid üks osa. - Me ärkame ja asetume vaimuna oma 

mina-organisatsiooniga maiste jõudude maailma. Meie seos pole tegelikkuses mitte füüsiliselt 

vahendatud vaid maagiline. Ainult, et seda vaid ruumiliselt teostada saab, puht ruumiliselt, 

mille piirideks on meie organismi piirid. Kui te hakkate mõistma, et meie mina-

organisatsiooni seos pole mitte füüsiline, vaid maagiline, siis olete te palju saavutanud. 

Kui me nüüd läheme astraalkeha juurde: astraalkeha pole nüüd mitte ainult eeterkeha kaudu, 

vaid ta on vahetus seoses teatud jõududega, mis meile mõjuvad, kui me ärkvel oleme. See on 

omakorda osa soojusjõust; soojus nimelt mõjub ühe osaga füüsilisele organismile ja ühe osaga 

eeterorganismile tagasi. Siis on astraalkeha vahetus seoses valgusjõududega. Aga seal peate te 
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teadma, et valgusjõud vaimuteadusele on midagi muud kui see, mida füüsika tänapäeval 

nende all mõistab. Me ei taha laskuda teooriatesse, aga kas pole tõsi, selle aluseks, mida 

maailm meie üle valgus(tus)ena tajub, on loomulikult midagi ja nimelt eetris, nii et me võime 

öelda: valgus on eeterjõud. Tavalises teaduses kõneleme me valgusest kui valgustatus 

sisalduvast. Vaimuteadus kõneleb nii valgusest: ta nimetab valgust ka selleks, mis on aluseks 

teistele meeltetajumustele, nagu näiteks helitajumuste valgus. Kui meil on helitajumused, siis 

väline füüsika on ainult proovinud, helitajumuste välisest korrelaadist(na), liikuvast õhust 

kõnelda. Liikuv õhk on ainult tegeliku helielemendi vahendajaks. Tegelik helielement on 

eeterlik ja õhu vibratsioon on ainult eeterliku vibreerimise tagajärjeks. Valgus elab ka 

maitsmistajumustes. Lühidalt, kõikide tajumuste aluseks on palju üldisem kui valgus, kui see, 

mida füüsikas tänapäeval valguseks nimetatakse. Kindlasti on eksitav, selles olen ma teiega 

nõus, et nõnda valgusest räägitakse. Sest õieti öeldes räägiti valgusest nõnda vanas 

vaimuteaduses kuni 12., 13. sajandini. Siis läks see mõistmine kaduma ning püüti kasutada 

teisi väljendusi, mis aga veel vähem arusaadavad on. Seetõttu on alkeemiaraamatud, mis 

pärinevad hilisemast ajast kui 12. sajand nii arusaamatud. Teie jaoks on tähtis, et seda 

valguseks nimetatakse. Selle valgusega on astraalkeha seotud kõigega, mis allub maa peal 

meeltetajudele, mitte kaudselt eeterkeha kaudu, vaid otseses seoses. See on iseäranis huvitav. 

Väljaspool elab valgus eetris, aga meis on ka eeterlik. Valgus mõjustab eeterkeha. Aga selle 

valgusega, mis on meis, ei seostu me ülesärkamisel üksinda, vaid selle valgusega 

ümberkäimisel, liigendume me väliselt voolavasse valgusesse. Niisamuti on ka välise, 

maailmas toimiva kemismiga. Ka kemismis liigendume me vahetult. Ja see on iseäranis tähtis, 

sest sellega öeldakse, et inimene ärkvel ühtliiki kosmilisse kemismi on liigendatud. Meie 

tänapäevane teadus tunneb ainult elutut kemismi, natuke ka orgaanilist keemiat, aga ta ei 

tunne üldse seda keemiat, mis on üldine maailmakeemia. Sellesse liigendume me üles ärgates. 

Ja niisamuti liigendume me ka üldisesse maailmaellu, elueetrisse; kõigesse vahetult. 

Ja see, mida ma teile nüüd visandasin, tuleb saavutada, kui inimene nii, nagu kirjeldasin, 

järkjärgult teise keha esimesest üles ehitab ja ka kolmanda üles ehitab. See kõik tuleb 

saavutada, sellega, et inimene laskub iseendasse, omaenda olemuse läbistamisega, maistesse-

kosmilistesse ........... Ta peab suutma mõista maailma läbi enda. Tänapäevases teaduses on 

selline asi päris selge ainult ühelainsal alal, kus füüsika tõesti sarnaselt toimib, mida tahaks 

soovida aga paljudes valdkondades. See on silmaorganisatsioon.  

Mõelge, silma vaadates, õige tavafüüsiku kombel, kui üht füüsilist protsessi, füüsikalist 

instrumenti: joonistatakse sinna samasuguseid kujundeid, kui tahetakse silma mõista, nagu 

valguse murdumisel läätses, objektiivse pildi moodustamine jne., ainult ei minda üle viisi 

juurde, kuidas hingeline füüsikalisse sekkub. Aga see kõik on viljakalt huvipakkuv. Sest 

füüsikaliselt toimides, on terve joonis meie ees ja nüüd takerdutakse, sest tahetakse (pea)aju 

kaudu hingelise juurde jõuda. Vaadake kord neid naljakaid filosoofilisi kukerpalle, kõiki neid 

huvitavaid, kuid rumalaid teooriaid, nagu psühhofüüsilise parallelismi või vastasmõju omi. 

Tegelikult liginevad just silmas mina-organisatsioon ning astraalkeha vahetult sellele, mida 

me füüsikaliselt joonistame, haaravad silmas füüsilise. Silma puhul ollakse õige asjade seisu 

mõistmisele küllaltki lähedal, kuna selleks ollakse sunnitud silma erilise eraldatuse tõttu, sest 

silm asetseb peaaegu väljas ja embrüonaalses arengus väljastpoolt sisse eraldatakse. Silma 

puhul seda tehakse. Nii on aga terve inimesega. Tervet inimest peaks seesmiselt füüsikaliselt, 

vaim-füüsikaliselt käsitama, nii et maistele jõududele saaks ka lenduvad valgusjõud lisada. 

Inimlikus organisatsioonis peaks seda, mis tegelikult ümbruskonnast inimese juures on ja 

mida inimene nii otseselt haarab, füüsikaliselt konstrueeritut, seda peaks tunnetama.  
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Kuidas saab nüüd aga asi olla ebanormaalsetes seisundites? Ebanormaalses seisundis saab 

tõesti miski, mingi organ – see ei saa olla terve organism – nii olla, et inimesel puudub 

võimalus, selle organi kaudu otseselt leida ühendust välismaailmaga. Üks organ võib nö ees 

seista, nii et inimene ei leia selle organi kaudu sidet välismaailmaga. Mis peab siis tulema? 

Võtke mingi organ (vt. tahvel 5, paremal), minupärast kops, kops on nõnda inimorganismi 

asetatud, et inimene, kui ta üles ärkab, ei leia ühendust välismaailmaga. Oletage, inimene 

magab, ning magamise ajal juhtub kopsus midagi, mis kopsu nõnda organiseerib, et inimene, 

kui ta nüüd ärkaks, laskuks kopsu, ei suudaks aga välja selle läbi välismaailma minna. Siis 

oleksid tema mina ja astraalkeha sunnitud kopsuorganisatsiooni jaoks, end kopsu pressima, ei 

suudaks aga uuesti välja tulla. Sest asi peab nii olema, et inimene oma astraalkehaga alla 

sukeldub, aga uuesti välja pääseda suudab kõikidesse suundadesse maailma. Kops peab olema 

paljalt üleminekuks. Nüüd ei ole ta aga üleminekuks, vaid hoiab mina ja astraalkeha kinni, st 

hoiaks kinni kui inimene üles ärkaks. Õnnetuseks on, et säärastes tingimustes ärkab ta igal 

juhul üles, kuna see, mis kopsu tuleb, on erilise keemia läbi mingisuguse aine infiltratsioon 

peenes jagunemises. Nõnda tõkestatud organisatsioon täitub mingi peenema ainega, millel on 

eriline sugulus (side) kopsu suhtes. Siis on kops ebareeglipärane ja inimene ärkab selle 

tagajärjel üles. Aga kuidas? Ta ärkab üles aga ilma seda teadvustamata. Et teadvustada, 

selleks on vajalik, et välja tullakse. Teadvus saavutatakse, kui ollakse läbistatud. Kui ollakse 

lihtsalt sisse läinud, siis ärgatakse üles. Kui läbistatakse, saavutatakse teadvus. Jäädakse 

sellesse seisma, jäädakse sellesse toppama ning uni, mis on terve teadvuseta olek, läheb edasi 

haigeks teadvuseta olekuks, see tähendab, inimene ärkab küll üles, ei saavuta aga teadvust. 

Te näete, me kirjeldame ühest küljest täpselt seesmusest lähtuvalt epileptiku seisundit. 

Epilepsia on nii, ja iseäranis lapse eas, nagu ma kirjeldasin. Nii et tuleb öelda: mis õieti 

epileptikus toimub – epileptikus toimub see, et ta mina-organisatsiooni ja astraalkehaga küll 

suudab sukelduda füüsilisse ja eeterkehasse, kuid ei pääse teiselt poolt välja füüsilisse 

maailma, nii et teda seal kinni hoitakse. Nüüd mõelge, mis see siis õieti on, kui astraalkeha 

siseneb näiteks kopsu, teda seal kinni hoitakse, nii et ta sealt uuesti välja ei pääse? Nii 

surutakse ta ju kopsu pealispinnale. Astraalkeha ja mina-organisatsioon pressitakse sinna, nad 

seiskuvad seal. Näete, seetõttu tekib säärasel juhtumil organi pealispinna all mina-

organisatsiooni ja astraalkeha kuhjumine. Välismaailmas ilmneb see krambina. Need on 

krambid. Iga kord, kui esineb kramp, toimub mingisuguse organi pealispinna lähedal sisemine 

kuhjumine. Need kuhjumised on ju eelkõige aju osades – ja me teame ju, kuidas aju osad 

teiste suhtes käituvad - , võivad aga hoopiski seisneda selles, et kopsus või maksas midagi 

kuhjub ja ajukuhjumine on ainult projektsioon, nõrgendatud pilt. Iga kord, kui tekib kramp, 

võib märgata mina-organisatsiooni ja astraalkeha kuhjumist mingis organis. Ja nii jõutakse 

alles epileptilise krambi tõelise põhjuseni, mille kohta muidu pole muud kui väline kirjeldus. 

Seda seisundit ei suudeta tõeliselt tundma õppida, kui ei olda võimelised tõusma füüsilisest ja 

eeterkehast mina ja astraalkehani. Muidu pole mingit sisu, kui kõneldakse krampidest, kui ei 

teata, et pealispinnal on astraalkeha ja mina-organisatsioon hirmsasti kokku kühveldatud. Nad 

ei pääse välja, nad tungivad väljapoole ja neid hoitakse tagasi.  

Kui te nüüd võtate selle, mida me siin selgitasime, siis küsite te endilt: mida ma nüüd teen, 

kui lapse eas esinevad epilepsiasümptomid, teadvuskaotused koos krampidega, või neid 

asendavad nähtused, millest me veel kõneleme? Mida saab teha üksikjuhtumil. Üksikjuhtumil 

tuleb mõelda instinktist lähtuvalt katsetada. Kõigepealt proovitakse, kas teadvushäired on 

väga lähedased, nagu see mõnede epileptikute puhul tingimata on, tavalise peapööritusega. 

Esinevad peapööritusilmingud. Lapse puhul võib neid määrata algena. Võib olla selge, kui 

ütleme näiteks, et teadvusekaotused on ainult lühiajalised, see-eest aga esinevad märgatavad 

peapööritused, kus midagi puudub. Siin puudub: mina-organisatsioon ja astraalkeha ei saavuta 
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õiget seost tasakaalujõududega. Laske lapsel võimelda või eurütmiseerida, kusjuures te annate 

võimlemisel või eurütmiseerides alati väliseid asju, tuntud hantleid või muud sarnast, lasete 

tal teha esmajoones tasakaaluharjutusi, lasete teha neid tasakaaluharjutusi hammastevahetuse 

ja suguküpsuse vahelisel ajal. Siis on lapsel veel võimalus, et te, kui te annate talle 

üheraskused hantlid – need peavad aga olema apteekri täpsusega kaalutud – ja lasete tal 

hanteldada ja eurütmilisi liigutusi hantlitega teha, siis olete te ühte teinud. Nüüd võtate te 

vasakusse kätte hantli, mis on kergem kui paremas käes olev, lasete tal võimelda, siis 

paremasse kätte kergema kui vasakusse, lasete uuesti võimelda, siis seote te talle midagi 

rasket, see ei pruugi eriti raske olla, jala külge, lasete tal niiviisi kõndida, et ta märkaks jõudu, 

mis jalast tõmbab. Kui ta tavaliselt kõnnib, siis ta ei märka jõudu, ta peab aga mina-

organisatsiooni mängu panema ja hakkab seda kohe märkama, kui te talle midagi külge 

riputate. Siis riputate te raskuse teise jala külge ja ergutate teda asja enam vaimselt tegema, 

ergutate teda tundma, end sisse mõtlema liigutustesse, vasaku käe sirutusliigutusse, parema 

käe sirutusliigutusse, lasete tal teadlikult raskust tajuda, käskides tal ühte jalga tõsta ja teist 

paigale jätta. Ühesõnaga neil juhtumitel, kus te märkate nende peapööritushoogude läbi, et ta 

ei lähe õieti maistesse jõududesse, teete te selliseid liigutusi, kus laps on sunnitud õppima 

valitsema välistasakaalu seisundit. Samuti saab epileptilisi ja epileptoidseid ravida, kui lasta 

neil teistesse jõududesse lülituda. 

Nüüd, kas pole tõsi, siiani asi veel läheb. Te saavutate juba mõndagi epileptikute juures, kellel 

te näete, et neil on esmajoones häiritud tsirkulatsioonisüsteem, et neid nähtusi põhjustab 

tegelikult mahlade ringlus. Kui te nii siis tajute, et epileptiliste hoogudega, kui need esinevad 

krampide või veel ka peapööritushoogudega, on seotud eriline iiveldustunne, siis on tegemist 

vee-elementi mittelülitudasuutmisega. Siis tehakse hästi, kui lapsele tehakse võimalikult 

märgatavaks vesine element, enne kui see organismi vastu võetakse, kui katsutakse lapsele 

toidud nii valmistada, et ta neid toitusid tugevasti tajuks (tunneks, märkaks). Väliselt võiks 

midagi saavutada, kui võiks lasta tal ujuma õppida. Ujuma õppimine on epileptikule väga hea 

vahend, ainult peab aru saama sellest, milles asi on (mis on oluline). 

Esinevate teadvuse ähmastumiste puhul, ilma tugevate iiveldusteta, pole halvad hoolikalt 

reguleeritud hingamisharjutused, et luua sidet õhuga. Ja õige seose saavutamiseks soojusega 

on vajalik, et eriti epileptilisi lapsi harjutatakse soojust tundma. See tähendab, kui see tavaliste 

laste puhul on midagi koledat, kui lastakse neil poolpaljalt ringi käia paljaste säärtega, mis ju 

väga sageli on pimesoole ärrituste, või koguni pimesoolepõletike põhjuseks hilisemas elueas – 

inimesed seda ei tea- , siis epileptilistele lastele on see hoopis mürk. Epileptilisi lapsi tuleks 

nii riietada, et nad alati kalduvad natuke higistama, nii et higistamine on alati veidi status 

nascendi, et nad oleks natuke liiga soojalt riietatud. See on tegelikult teraapia. Kogu see jube 

jutt karastamisest viib selleni, et inimesi lastena koledasti karastatakse ja selle karastamise 

tagajärjed seisnevad selles, et pärast vanemaks saades, ei suuda nad minna üle 

päikesepaistelise turuplatsi ilma põlvili laskumata. Ei olda karastatud, kui ei saa minna ilma 

kahju saamata üle päikesepaistelise turuplatsi. Te peate nägema ainult härrasid, kuidas nood 

silindri ära võtavad, minnes üle päikesepaistelise turuplatsi ja tahtes pidevalt põlvili langeda. 

Need on reeglina tänapäevaste karastamiste tagajärjed. 

Nüüd oleme me jõudnud asjadeni, mis just lapseeas peavad mina-organisatsiooni juhtima 

elementidesse, millesse sees juhtida tuleb. Siin aga algab juba valdkond, kus pedagoogikale 

peab otseselt lähenema ka arst. Sest nende asjade puhul, epileptiliste nähtuste puhul, suudame 

me ainult ravimine abiga (asjale läheneda) asjast jagu saada, ja me ei peaks ka mitte hirmu 

tundma ravimitega asjale lähenedes. Niipea kui epileptilised nähtused on seotud, esmajoones 

sellega, millega neid seotakse, kui astraalkeha on peamiselt sellesse haaratud, kui niisiis 
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ülemised, eeterlikud elemendid takistavad astraalkeha tungimist välismaailma, siis peame me 

ju ka neile elementidele inimeses mõju avaldama. Siin on oluline leida tõesti tee, aga eelkõige 

alt tunnetada, kas astraalkeha on seotud või mitte. 

Ja kuidas me ära tunneme, kas astraalkeha on seotud? Kes on vaadelnud palju epileptilisi või 

epileptiliste kalduvustega lapsi, märkab kahte väga erinevat seisundit. Üks nendest on see, 

kus, ma tahaksin öelda, pole laps moraalse otsustuse suhtes provotseeriv (väljakutsuv), kuna 

laps lülitub (koduneb selles) sellesse, mida igale lapsele tahetakse moraalses suhtes õpetada. 

Kui on tegemist epileptiliste või epileptoidsete lastega, kes kergesti kodunevad moraalses 

maailmakorras, siis võib võib-olla selle juurde pidama jääda, mida ma ütlesin. Kui on aga 

tegemist selliste lastega, kes on ligipääsmatud moraalse suhtes, kes näiteks kergesti oma 

hoogudes vägivaldseks muutuvad – sest epileptilised hood võivad seeläbi maskeeruda, et 

näiteks lapsel esinevad vägivallateod, mida ta sageli ei mäleta - , kui see toimub, et esinevad 

moraalsetena näivad defektid, siis on oluline, et veel lapseeas sekkutakse tõeliste ravimitega, 

et epilepsiaga püütakse võidelda vahenditega, mis on üldiselt kasutatavad või mida meie 

anname teatud seoses, nagu väävel või belladonna, ja niiviisi reeglipäraselt teraapiat 

teostatakse. Sellest enam meditsiinilisest osast me veel räägime. Täna tahaksin vaid sellele 

osutada, kuidas välisest vaatlemisest tulenevalt peab üle minema pedagoogilisest käsitlusest 

enam meditsiinilisele. Ja teatud epileptiliste laste puhul on oluline koguni vältida välist 

harjutamist ning mõjuma pigem seesmise teraapiaga, kuna nad on hästi välisesse maailma 

lülitunud.  

Siin on samaaegselt punkt, kus epileptilised nähtused järk-järgult lähevad üle teisteks 

tähtusteks. Eile rääkisin sellest, et mõttes ei saa olla õieti valed ja praegu olen ma pidevalt 

kõnelenud sellest viisist, kuidas inimene mõtted endasse liigendab. Selline nähtus, kus 

astraalkeha seiskub kopsus, rajaneb sellel, et kopsu mõte pole õieti lülitunud. Niisiis, need on 

kõik mõttedefektid. Need tekivad, kui me pole võimelised allalaskudes oma organismi õigel 

viisil valitsema, et me teda teist korda üles ehitada suudame. Aga me toome ka tahtepärast, 

mis jaotub üksikutele organitele, kaasa oma varasemast maaelust. Kui nüüd mõtted üldse 

valed olla ei saa, vaid alati õiged on, nad ilmnevad vaid moonutatuna meie organismi kaudu 

meis, seeläbi ka organeid moonutatult üles ehitada võivad, nii on tahtega, kui ta eelmaisest 

olelusest astub, et ta võib vaevalt õige olla. Ta saabub täielikus ebakindluses ja peab end 

mõttesüsteemis üles ehitama. Mõttesüsteemi puhul on nii, et see pole maailmas kusagil 

ebaõige, tahtesüsteemi puhul on nii, et ta vaevalt kuidagi õige on, ilma et inimene selleks 

midagi teeks. Inimene toob igal juhul maailma ebaõige tahtesüsteemi. Ja see põhjustab, et me 

mitte kunagi maailma füüsilisteks inimesteks saades, moraalsusega alla ei lasku. Moraalsuse 

peame me endile vähehaaval saavutama. See, mis oli moraalsus varasemas inkarnatsioonis, 

selle oleme me ära kasutanud surma ja uue sünni vahel, kus me tegelesime targa ehitamisega, 

selle oleme me kõik ära kulutanud, moraali peame me igas maaelus uuesti saavutama. See 

tähendab, nüüd tuleb midagi väga olulist. Nüüd peame me olles eelmaisest olelusest 

amoraalselt tulnud, oma tahtes arendama mõtet, me tuleme oma tahtega oma organitesse, me 

peame oma tahtes arendama mõtet selle tarvis, mida meile moraalselt õpetatakse. 

See on erakordselt imepärane, kuidas kõnelema õppimisega voolavad lapsesse moraalsed 

impulsid. Seetõttu on meie jaoks tohutu tähtsusega tunnetada, et imiteerimine ulatub kuni 

kõige intiimsemate asjadeni. On väga oluline seda arvestada, sest kui kasvatajad ja vanemad 

lapse ümber on ebamoraalsed, räägivad ebamoraalselt, siis ei imiteeri laps mitte välist tegu, 

vaid sügavama siseorganisatsiooni ebamoraalset sisu. Nii on oluline, et meil on ka 

välismaailmaga suhe, kuid kaudsel teel läbi kogu organismi, mitte üksikorganite kaudu. Ja kui 

seal esineb see kuhjumine, siis ilmneb see kuhjumine seeläbi, et me, kuna me enne oma 
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mõtetega kõikjal välja ei tulnud, siis ei tule me siin oma tahtega välja. Ja see ilmneb moraalse 

defektina. Praegu te näete moraalsete defektide seesmisi põhjusi, kui kogu inimlikus 

organismis kuhjub see, mis tuleb kaasa eelmaisest olelusest ning tahab läbi tungida ja peab 

läbi murdma, kui see peab läbi pääsema meie keskkonna moraalseks hindamiseks. Me peame 

suutma omandada oma keskkonna moraali. Seda me ei suuda kui meie vaimne-hingeline 

organisatsioon jääb paisu taha, kui me sellesse toppama jääme – füüsilises organisatsioonis - , 

kui me ei pääse läbi oma vaimse-hingelise organisatsiooniga. 

Nüüd näete, et ollakse täiesti moraalsel pinnal. Seda tuleb ainult õigel viisil ära tunda. Kui teil 

on tegemist tõeliste epileptiliste nähtustega, seda peate te sümptomitest, millest ma rääkisin, 

peapööritushood, teadvusekadu jne., seda peate te sellistest nähtustest, mis inimesel ajuti 

esinevad, diagnoosida suutma. Kui te tahate moraali alal moraalseid defekte ära tunda, siis ei 

pea te mõtlema ajutistele sümptomitele, vaid püsivatele sümptomitele. 

Misläbi tekivad põhilised häired? Loomulikult on kõik karmast tingitud, tuleb kõnelda kahest 

poolest, omadustest, mis inimesel on ja tema karmilisest kingitusest. Nüüd mõelge kord, 

kuidas embrüo on nõnda organismis, et teda seal kokku surutakse, et peaaju kujuneb liiga 

ahtaks (kitsaks) kogu ülejäänud organismi jaoks. Nüüd peate te seda arvestama: lapse arengu 

vältel liiga ahtaks arenenud peaajust on peaaju kiirgused, mis on tähtsad just 7. ja 14. eluaasta 

vahel, seeläbi häiritud ja kuhjunud, kuna sellest, mis siin kuhjub, läheb peegelpilt 

põrnafunktsiooni. Mis on selle tagajärjeks? Selle kuhjumise tagajärg on, et lapsel ei teki 

mingisugust sümpaatiat moraalsete otsuste vastu, tal puudub sümpaatia selles suhtes. Nii nagu 

värvipimedate jaoks ei ole värve, nii pole teatud laste jaoks olemas moraalseid impulsse, mis 

peituvad meie kõnelemises, manitsustes. Laps muutub seeläbi moraalipimedaks. Ja meie 

ülesandeks on see moraalipimedus kõrvaldada. Kui me hoolikalt toimime, siis võime välistes 

deformatsioonides leida alati ühe imepärase sümptomi. Ja võib leida paljugi, millega 

vaieldakse vastu kogu frenoloogia šarlatanlikule tegevusele, aga moraalsete defektide üle 

otsustamiseks peab õieti igaüks tõelist frenoloogiat uurima. Sest on huvitav näha, et 

moraalsed defektid, mis on seotud karmaga, on nii tugevad jõud, et kui on karmiline 

ebamoraalsus, avalduvad need vaieldamatult füüsilise organismi deformatsioonides. 

Aga teiselt poolt on just selles valdkonnas ravipedagoogilised püüded eriti näidustatud ja kui 

tuuakse kaasa eile mainitud omadused, seesmine julgus ja otsustuskindlus, siis võib ka 

vajalikele manitsustele anda vajaliku seesmise jõu. Selleks on vaja seesmist jõudu. Et 

tervenemine võib tulla, seda olen ma juba sageli ühe näite varal selgitanud. Üks väga tuntud 

Saksa luuletaja lasi ennast kord ühel frenoloogitundjal uurida. Ta oli juba kuulus luuletaja. Ja 

frenoloog, kes oli lootnud leida kõiksugu huvitavaid asju, muutus äkki surnukahvatuks 

kompides ühte teatud kohta ning ei söandanud enam edasi rääkida, kuigi ta muidu huvitavate 

asjade puhul alati jutukas oli. Luuletaja hakkas naerma ja ütles: ma tean juba, te avastasite 

vargameelsuse, see on mul tugev olnud? - Ta oli avastanud, et vastav inimene oleks võinud 

saada kleptomaaniks. Nüüd oli ta aga kleptomaania luulekunstiks muundanud. 

Siin on just see, kus asjaga tuleb nii ümber käia, nagu ma eile seletasin; ja juba algusest peale 

ei tohi nende asjade üle nii otsustada, nagu seda tavaliselt tehakse. Sest näete, on ju nii: kui 

me puutume kokku inimesega, siis on tema inimlikud omadused põhiliselt kahe poolusena 

välja kujunenud, (enam) mõtte-kujutluspärane poolus ja tahtepärane poolus. Jaa, 

kujutluspärane on haige, kui ta ei ole varas ja nimelt „suur varas“ (kestev, pikaajaline, 

ulatuslik). Aju – kujutlusorganisatsioon peab olema suur varas ja mitte rakendama moraali 

selle suhtes, mida ta peab vastu võtma. Tal peab olema mõte (meelsus) kõike omandada. See 

on üks poolus ja siis ongi kalduvus, kas epilepsiaks või millekski, kui ei krahmata mitte igasse 
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külge oma kujutlusorganisatsiooniga. Aga Jumala pärast, see ei tohi lipsata alla 

tahteorganisatsiooni. See peab olema tagasi hoitud, see peab olema vastuvõtlik, tal peab 

olema mõte sinu ja minu omandist (meelsus minu ja sinu suhtes?), mis alles välise elu varal 

areneb. Mõelge: loomad, kes rohkem kujutluselus elavad kui inimesed, peaksid pidevalt 

nälgima, kui neil puuduks meelsus kõike omandada. Neid asju tuleb läbi näha. See ei tohi alla 

tahteorganisatsiooni libiseda, see peab jääma peenesse kujutlusviisi. Kui ma nii öelda tohin, 

kui meie peaaju astraalne infiltratsioon, mis on täiesti õigustatud kõike omandama, lipsab alla 

kuni jäsemete-ainevahetusorganisatsioonini või rütmilisse süsteemi, siis tekib tahtes see 

tendents, mis peab olema kujutlusorganisatsioonis: tekib tung kõike omandada. See võib 

esineda suhteliselt kahjutus mõttes, mida te võite siis vaadelda, kui laps hakkab kõike, mida ta 

leiab, üles korjama ja koguma. Loomulikult võideldakse sääraste asjadega pidevalt, seepärast 

ei esine need nii ilmselt. Peab harjuma nägema selleks alget. Kindlasti laps ei jõua tavaliselt 

sinnamaani, kuna temaga hakatakse pragama. Aga kindlasti tuleb hoolikalt peale passida, kas 

lapsel on see kalduvus asju tagavaraks koguda ja peab ära tundma, kus algab haiguslik. 

Haiguslik algab siis, kui asi läheb üle teatud määra. Filisterlusel on paljugi, kuid puudub otsus 

selle üle, kui pole just selleks erilist soodumust, kui palju tohib koguda. Võib olla grandioosne 

filister ja koguda postmarke, siis on kogumiskirg kahjutu. Kui see aga lapse puhul esineb 

järeleaimamises, siis viitab see sellele, et see omandamine on lapsel libisenud alla tahtesfääri. 

Siis on oluline, et te näeksite, kui on tegemist karmilis-moraalsete defektidega kleptomaanias, 

et te näeksite seostes, mida kirjeldasin eile ning säärasest hingehoiakust lapsele läheneksite, et 

võimalikult mõjuvamalt moraalselt kasvatada tohutu seesmise elavusega, mitte loidusega. 

Seesmise elavusega luuakse lood, misläbi see, mida laps teeb, elus absurdini jõuab. Talle 

jutustatakse üks varguselugu ja tehakse seda ikka ja jälle. See sekkub tõesti karmasse.  

Nii mõjutakse ravipedagoogilisel teel, mis võib jääda seisma moraalses, kui ollakse tõesti asja 

juures, kui tuntakse täiesti individuaalset huvi, kuidas asja teha. Iga kleptomaan on erakordselt 

huvitav. Kuni varbaotsteni, kuni sõrmeotsteni on temas libisenud tema kujutlusomadused. 

Seda tuleb loomulikult teada, kui tahetakse teda kasvatada. Jutustusse tuleb sisse põimida 

liigutused, mida kleptomaan meelsasti teeb. Asetutakse täielikult sellesse juhtumisse, 

leiutatakse legende, muinasjutte, milles need asjad absurdini jõuavad. 

Mõelge järele, me demonstreerime ka kleptomaane, mõelge nende asjade peale ikka edasi ja 

te näete, et just seeläbi jõuate te selles valdkonnas diagnostika kaudu teraapiani. 

 

4. LOENG 

(Dornach, 28. juuni 1924) 

 

Täna, armsad sõbrad, püüame lõpetada sissejuhatava vaatluse ja homme siirdume uurima 

üksikjuhtumeid. Jõuame üha rohkem selleni, et niiöelda hingeliste haiguste tõelise olemuse 

tundmine iseenesest viib sobivate ravimeetodite leidmiseni. See, et sellise meetodi kohaselt 

haigete täiskasvanute ravimine on raske, sõltub sellest, millest eile rääkisin, et see eeldaks 

asju, mida tänapäeva ühiskonnas ei olegi võimalik ellu viia. Selle eest aga hingeliselt haigete 

laste heaks saab teha palju. Aga, nagu te olete aru saanud, kallid sõbrad, hingeliste haiguste 

puhul on küsimus – nagu loomulikult ka muude haiguste puhul, aga hingeliste haiguste puhul 

palju sügavamalt ja selgemalt väljendunud – haiguses ilmnevatest karmalistest seostest. 

Sellepärast võib põhjendatult – mitte nii palju sõnades kui mõttes – esitada küsimust, kui 

suures ulatuses paranemine on võimalik. Iga saavutatud paranemise aste või samm tähendab 

võitu haigele inimesele. Kunagi ei saa jääda mõtlema, et kui saatus on kord selline, siis asjad 

lähevad nii nagu lähevad. Nii võib rääkida välistest saatuseilmingutest, aga nii ei või kunagi 
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rääkida sellest, mis puudutab inimeses vabalt voolavat mõtte-, tunde- ja tegude suunda. Sest 

neis võib saatus liikuda erinevaid teid. Neis võib saatus koguni suunda muuta, nii et ei või 

rääkida sellest, et asjad, mis tuleb teha, jäävad tegemata, sest need võivad tehtud saada 

erineval viisil. Olen tihti öelnud, kui juttu on tulnud enne sündi toimuvast kasvatusest, mille 

all mõeldakse kasvatust looteeas, et nii kaua, kui laps ise ei hinga, on tähtis ema kasvatus ja 

käitumine ja muud moodi jumalate töösse ei ole vaja sekkuda. Peab keskenduma ainult 

sellele, mis emas endas toimub. 

Siiski, asjalik vaatlus võiks minna liikvele nii, nagu me tegime epileptikute puhul eile, uurides 

füüsilist keha, eeterkeha, astraalkeha ja mina-organisatsiooni. Ja mida me saime teada lapseea 

epilepsiast ja epilepsia vormidest? Tõdesime astraalkeha ja mina-organisatsiooni kinni jäämist 

mingis organis.  Astraalkeha ja mina-organisatsioon ei suuda läbistada organi pinda vaid 

jäävad sinna kinni. Sellest sünnib tihenenud astraalsuse ja mina õhkkond mõne organi sees. 

see põhjustab krampe. Sest krambi olemus on selles, et kui siin (joonis 6 vasakul) on mingi 

elund ja sellega liitunud eeterkeha, sünnib füüsilise keha ja eeterkeha vahel elundis kindel 

suhe astraalkehasse ja minasse.  

Te kõik tunnete neid vastavaid väliseid tingimusi, millistes anorgaanilise looduse ained 

üksteisega ühinevad. Nii nagu keemias arvatakse, asjad tegelikult ei ole, aga igal juhul on tõsi 

– ei räägita aatomi- või raskussuhetest, sest siis puudutatakse jälle ainult teooriat – et näiteks 

vesinik ja hapnik ühinevad teineteisega teatud olukorras. Väävelhape H2SO4 sisaldab 

vesinikku, väävlit ja hapnikku teatud suhetes, mis liidab need teineteisega. Kui suhe muutub, 

võib tekkinud aine olla täiesti teine. Kui vesiniku, hapniku ja väävli valitseb teine suhe kui 

väävelhappes, sünnib väävlishape H2SO3, kuigi küsimus on samades ainetes. Ka n.ö. 

normaalses inimeses valitseb teatud suhe, ütlen n.ö., sest väljend “normaalne inimene” on 

täiesti väikekodanlik. Arvatakse, et on olemas mingi piir. Aga on nii, et kindlate piiride sees 

suhe muutub. Alles siis, kui ületatakse see kõikumiste piir, mis ka on inimestel erinev, võib 

rääkida kõrvalekalletest, haiguslikkusest. On siis nii, et astraalsus ja mina-organisatsioon on 

kinni jäänud kuhugi organisse, sest suhe, millega nad täidavad selle ei ole õige ja nad ei pääse 

lahti füüsilisest kehast, mille eile tunnistasime paratamatuks. Kui nüüd astraalkeha ja mina 

jäävad kuhugi organisse kinni, on neid seal ülisuur, liiga suur kogus. See viib selleni, et 

astraalsus peab elundis olema tuntav. Kui mingi elund sisaldab parajal määral astraalsust, seda 

ei tunne. Aga igasugune ebaõige astraalkeha ja mina tegevus on organismis tuntav. Kramp 

tekib ülisuure (liiga suure) hulga astraalsuse ja mina kinnijäämisest organismi muutumata 

normaalsel kujul teadvuseks. 

See seletab ka kaasnevad nähtused: tajuhäired. Tajuhäireid esineb paratamatult sellistes 

olukordades, kui küsimuse all on elund, millel on midagi tegemist tajumisega. Kui küsimuse 

all on elund, mis ei ole otseses seoses tajumisega – selliseid elundeid on, mis on mitte otseses 

seoses tajumisega, millised on tajumist takistavad elundid – ei toimu taju kaotust vaid valu. 

Valu on suurenenud, mitte vähenenud tajumine. Tegelikult on nii, et krambid ei ole iseenesest 

valulised. Valu tekib siis, kui tajumist takistavas elundis esineb kinnijäämine. Seal esineb siis 

kõrgenenud tajumine. See on valu olemus. 

Nii oleme käsitlenud kõiki neid, ka lapse organismis esinevaid häirete vorme, mis viivad 

epilepsiani. Täpsemalt pühendume asjasse nende üksikute juhtumite vaatlemisel. 

Nagu võite aru saada, asjal on ka teine pool. Ei ole ainult nii, et mingi elundi pind ei lase 

astraalkeha ja mina läbi, vaid pind võib olla ka liiga läbilaskev. Selline elund ei pae nagu 

piisavalt kinni oma ülesandest. Sellisel juhul astraalsus ja sellesse kuuluv mina-organisatsioon 

ei jää kinni, vaid voolavad takistuseta välja (joonis6). Võib öelda, et elundi pind on liiga 

läbilaskev, nii et astraalsus ja mina valguvad välja. Sellise läbilaskva elundiga liitub füüsilise 

(vastastikuse) seosena alati vastav käitumine (eriline käitumine), mis ei tarvitse olla vastavas 

elundis väga tugev, aga vahel võib esineda ka väga selgesti. Räägime sellest edaspidi veel. 
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Kui selline nähtus esineb lapseeas, võib seda parandada astraalkeha ja mina tugevdades, n.ö. 

kinnitatakse need vastava elundiga. 

Nüüd tekib küsimus, milliste väliste sümptomiteni sellised sisemised nähtused viivad. Selles 

osas täiskasvanu ja laps erinevad teineteisest. Sünni ja puberteedi vahepeal selline haigus viib 

hüsteeriliste hoogudeni. Hüsteeria erinevate ilmingute kohapealt on tänapäeva teadus eriti 

ebakindlal alusel. Kasutatakse igasuguseid asjasse mittepuutuvaid termineid.. See algab juba 

algsest nägemusest, sest praeguse käsitluse järgi liidetakse hüsteeriat rohkem või vähem naise 

ja mehe sugueluga. Terminoloogia iseenesest ei otsusta veel midagi, vaid see, millistel 

juhtudel sõna hüsteeria tänapäeval kasutatakse. Tähtis on see, kas hüsteeria, nagu seda 

kutsutakse, on üldse õige termin, või on tegemist üldse laiema probleemistikuga. 

Asi on nii, et kui mõelda, et sugu ja hüsteeria on omavahel seotud, ei tohiks lapses üldse 

hüsteeriat esineda enne murdeiga, küll aga seda, mida ma kutsun astraalkeha ja mina- 

organisatsiooni voolamiseks organismist välja. Ainult seda võib lapsel esineda. Kõikidest 

valitsevatest hüsteeria käsitlustest peab loobuma, sest need kõik toetuvad teatud määral 

eelpoolmainitule. Aga kui toetutakse eelpoolmainitule, muutub haiguspilt valeks. Sellepärast 

suur osa tänapäeva psühhiaatria haiguspiltidest on valed. Seda, mida tänapäeval tehakse, 

lihtsalt ei või teha.  

Vaatame, mis tegelikult toimub. Nagu eile ütlesin, on lapsel raske kogeda välismaailma. 

Epileptikust laps kogeb vedeliku- ja õhutasakaalu, soojuse kõikumist, valguse vaheldumist, 

maailmakeemia ja üldise maailmaelu muutusi liiga nõrgalt, aga hüsteeriline laps kogeb seda 

kõike liiga tugevalt. Ta ulatub oma astraalkeha ja minaga kõikjale ümbrusse, raskusjõudu, 

soojusesse ja tunneb kõike nii tugevasti, et see n.ö. normaalses lapses ei ole üldse võimalik. 

Mis siis tegelikult toimub? 

On vaja ainult ette kujutada olukorda, et sõrmes on haav. Kui haavapind puutub millegagi 

kokku, on puutekoht väga hell, sest astraalkeha puutub väga tugevalt välismaailmaga kokku. 

Astraalkeha ja mina saavad välismaailmaga kokku puutuda ainult teatud vahemaa tagant. Aga 

laps, kellel on soodumus astraalkeha väljavalgumisele, tunneb välismaailma tervikuna nii, 

nagu ta oleks alati haavatud. Sellest on tingitud loomulikult ülitundlikkus kogu ümbritseva 

suhtes, ülitundlik andumine ümbritsevale. Selline inimolemus kogeb ümbrust palju 

tugevamalt kui teised ja peegeldab seda ka ise tugevamalt. Sest temas tekib ka kujutlusi, mis 

iseenesest teevad valu. Ja kui inimene käsitleb ettekujutusi tahtega, siis ta puutub millessegi, 

millele ta on ülitundlik. Ja kui nüüd inimene tahab midagi, sünnib teadvuse alal omapärane 

asi. Tahte ärkamise hetkel sünnib liiga suur teadlikkus, mis väljendub valuna. Inimene püüab 

intensiivselt vaigistada seda ja sellepärast tulevad tegemised rahutud ja kannatamatud.  

Nagu näete, selline pilt vastab lapse teatud olukorrale. See puudutab last, kes tahtes teha 

midagi, tunneb valu ja jätab tegemata. Tema sisemised kogemused on nii tugevad, et teo 

tegemise  asemel ta taganeb hirmunult. Ta taganeb (loobub) enda pärast. Kui tegemise asemel 

on küsimus peidetud tegevustest, ettekujutluste ja mõtete sündimisest, mõttetegevustest – 

selleks on ka tahet vaja – võib juhtuda nii, et last valdab ahistus ja ettekujutlused ei sünni. Iga 

mõttepilt, mis teadvusse tulemise hetkel sünnitab ahistust, põhjustab samas ka häireid 

tundeelus. Tunded vabanevad ja samas algab ka alati depressiivne meeleolu. Tunded, mis pole 

ettekujutuselu valitsemise all, on alati depressiivsed. Ainult need tunded, mis on mõtete mõju 

all (või mõtete vallata) ei ole depressiivsed. 

Tegelikult juba siit näeb haiguse sümptomeid. Kui on õpitud tundma kõrvalekalde olemus, 

saab selle ära tunda ka sümptomite järgi. Nii peab olemagi, kui vaimuteaduslik uurimus 

rakendub igapäevaellu. Ja inimesed, kes peavad tegutsema igapäevaelus, neil tuleb loobuda 

igasugusest abstraktsest mõtlemisest ja tuleb uurida (elavaid) elunähtuseid nii, et haiguspildi 

võib kindlaks teha inimese olemuse põhjal. Nagu meie näites, kus lausa näeb seda, mis 

toimub: astraalsus ja mina voolavad välja organismi mingist osast. 
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Üks selline lastel esinev nähtus, milles välised sümptomid ilmnevad selgesti, on voodi 

märgamine. Asi on väga lihtne, aga alles siis, kui lapse voodimärgamist vaadeldakse 

eelpoolkirjeldatud viisil, võib selle asetada õigetesse suhetesse (piiridesse, raamidesse). Alati, 

kui esineb voodimärgamist, võib eeldada astraalkeha väljavoolamist. Kõik eritised on seotud 

astraalkehaga ja minaorganisatsiooniga. Need peavad olema terved, enne kui me soovime, et 

eritusfunktsioonid oleksid korras.  

Võime siis öelda, et minaorganisatsioon ja astraalkeha on füüsilise keha kaudu seotud nelja 

n.ö. põhielemendiga. Eeterkeha kaudu on minaorganisatsioon ja astraalkeha rohkem seotud 

kõrgemate elementidega.: osa soojuse, valguse, maailmakeemia ja üldise maailmaeluga. Kui 

siis vanasti, kui veel vaimset ja füüsilist täpselt ei eraldatud, ulatuti kogema ka vaimset, võib 

täiesti põhjendatult öelda, et lapsel on hingeline trauma. See mõiste sisaldab kõiki neid 

nähtuseid, millest eespool oleme rääkinud. Ja kui ravipedagoogika abil ei suudeta parandada 

hingelist traumat, algavad puberteedieas naiselikud ja mehelikud haigusvormid. Naistel 

hüsteeria ilmingud, nagu rääkisime ja nii kaua kui asi on õigesti käsitletud. Meestes see esineb 

teistmoodi ja sellestki võime hiljem rääkida. 

Sellepärast on alati põhjust jälgida erituselundite töö kvaliteeti, kui haigus viitab epilepsiale 

vastupidistele nähtustele. Eriti hoolikalt peame jälgima lapse higistamist. Kui lapsele püütakse 

õpetada midagi, kui temas teisiti öeldes püütakse äratada ettekujutusi, peab jälgima, kas 

sisemine elamus tekitab temas higistamist. Siin on teatud raskus. Võib arvata, et higistamine 

toimub igal juhul. Vahel võib ka nii olla, aga mitte alati. Sest määrav selle nähtuse juures on 

see, et sisemise haavumise tunne ei ole mitte selline nagu väline haav, vaid inimene peab selle 

alles “sulatama” üsna iseäralike sisemiste teede kaudu liikudes. Haavumise tagajärjed ei ilmne 

sugugi mitte kohe, vaid imelik küll, kolme või kolme ja poole päeva pärast. Alati, kui on 

küsimus astraalkeha ja mina laienemisest, puututakse kokku sama nähtusega, mis normaalselt 

toimub inimese surres. Kui taas küsimuse all on kinnijäämine, toimub midagi vastupidist 

surmale. Epilepsia puhul on küsimus soovist (tungist) kinnitada elu elunditega (organismiga), 

jäljendades ebanormaalsel viisil seda, mis toimub inimese laskudes füüsilisse kehasse. Nende 

nähtuste puhul aga, millest nüüd oli juttu, on küsimus surmaprotsessi jäljendamisest. Elu 

lõppedes, surmahetkel, astraalkeha ja mina väljuvad. Sellise nähtusega puutume kokku. 

Kui sellest saadakse aru, on võimalik õppida selliseid juhtumeid vähehaaval vaatlema. Tuleb 

õppida arendama endas haistmismeelt selleks, et aru saada, mis lapses toimub. 

Eritumisprotsesse võib ju haista. Asja esoteerilisele poolele kuulub tundmaõppimiseks see, et 

nende laste aural on teistsugune lõhn kui normaalsete laste aural. Nende laste aura higilõhnal 

on tõesti natuke surnud keha lõhn. See viitab, et lapses toimub surmaprotsessiga kaasnev 

nähtus – ühel või teisel põhjusel toimuv higistamine. See toimub kolme päeva möödudes, 

umbes sel ajal kui 

 

Saades sellest aru, peate te harjuma sellega, et märgates sellise lapse fantaasia- või 

tahtemaailmas midagi erilist, jälgite teda kolm või neli järgnevat päeva. Siis saate aru, kas on 

küsimus sarnasest hingelisest kõrvalekaldest. millest nüüd on olnud juttu. Siis võite 

asjassepühendunud moel küsida, mida tuleb sellise lapsega teha. 

Sellise lapse hing tuleb iga teoga täiesti avatuna täiskasvanutele vastu. Lapse hinge voolab 

kõik, mida tema juures tehakse. On selge, et kui lapse hing justkui voolab lähedal oleva 

täiskasvanu poole, oleneb kogu kasvatus sellest, milline on kasvataja oma hingehoiak, 

meeleolu, mida ta ise teeb. Oletame, et te olete kannatamatu kasvataja, inimene, kes oma 

tegudega kogu aeg šokeerib last. See omadus, inimlik temperamendi omadus on palju 

levinum kui tavaliselt arvatakse. Õpetajate seas on see peaaegu valdav. Kui tohin kasutada 

sellist halvustavat väljendit: kas mitte õpetajad pole tänapäeval hädavaresed? Milline 

hädaldamine kõige õpetamises! See tuleb sellest, et õpetajate koolitus on selline nagu ta on. 
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See võimendab üle teadlikku osa õppimisprotsessis. Mingil juhul ei tohiks seminaris 

õppijatelt nõuda eksamite sooritamist, sest see eeldab rahutu ja hädise meeleolu sündimist.  

Tänapäeval jõuab kummalistesse olukordadesse, kui on soov töötada (sellisel moel nagu asjad 

(olukorrad) ise nõuavad) – vastavalt olukorrale. Mõtlen selle all Lauensteini puuetega laste 

instituudi nõudeid. Riigiametnikud nõuavad töötajatelt eksamite sooritamist. Aga see on 

täiesti ebavajalik, sest see ainult suurendab närvilisust. Sellistesse asjadesse tuleb suhtuda 

mõistlikult ja lahtiste silmadega. Teiste sõnadega, pole muud väljapääsu, kui sooritada eksam 

ja püüda selle järel saada lahti rahutusest. Enamik ei suuda seda. 

Peab siis püüdma vältida kõiki last šokeerivaid asju, mis alateadlikult kerkivad esile õpetaja 

temperamendist. Miks? Sest õpetaja peab täiesti teadlikult valitsema olukorda, kus ta 

tahtlikult  kutsub esile šokke (vapustusi). Sest šokk iseenesest on nendel puhkudel tihti parim 

teraapia, aga see toimib ainult siis, kui seda ei põhjustata ebateadlikult. Parandavalt mõjub 

vapustus lapsele siis ,kui see viiakse ellu täiesti teadlikult ja vastutust tundes selle ees, mida 

tehakse.  

Kui te nüüd märkate lapses eelpoolkirjeldatud sümptoome, mida peaks siis tegema? Te 

õpetate talle midagi, näiteks kirjutamist, lugemist, maalimist. Laske tal teha nii, nagu ta oma 

isikupärale vastavalt teeb. Aga siis püüdke töötempot kiirendada. Kuigi laps selle kaudu ei saa 

küll üle sisemisest haavatavusest, ta saab ometi lahti hirmust haavata saamise eest, sest te 

olete lapse juures. Kuigi laps tunneb          , samal hetkel ta suunab oma tähelepanu sellele, 

mida ta on valmis teinud ja saab teistsuguse mõjutuse ja                         tema sisemusest 

väljavoolamine rahuneb ja lõpeb. Kui last harjutatakse sellisel moel jälle uuesti ja uuesti, tema 

mina ja astraalkeha muutuvad tugevamaks. Ei tuleks väsida sellest, vaid üritada uuesti ja 

uuesti ja üles ehitada kogu õpetus nii, et see juba metoodiliselt muudab mingil hetkel suunda. 

Sellepärast peate tingimata ise õpetuse kulgu planeerima. Kui iga 45 minuti järel tuleb aga 

õppeainet vahetada, siis selles suhtes ei jõuta kuhugi. Puuetega laste õpetus tuleb planeerida 

samamoodi epohhidena nagu waldorf-pedagoogikas tehakse. Nii, et peaaine tunnis õpetatakse 

mitu nädalat sama ainet. See teeb võimalikuks, et päeva kahel esimesel tunnil ei ole tarvis 

kinni pidada korralisest tunniplaanist, vaid võib teha seda, mis metoodiliselt on õige.  

Sellisele pedagoogilisele alusele võib ehitada puudega laste õpetamise. Siis võib luua pidevalt 

muutuva õpetamise meetodi, õpetuses muutuva töörütmi. See meetod mõjub väga tugevalt 

lapse eritusnäärmetele ja selle kaudu ka astraalkeha tugevnemisele. Ühes suhtes peate aga 

siiski õppima alla andma. Inimesed ei märka, et kui last on ravitud sellisel viisil, nad 

paranevad. Nad märkavad ainult neid üksikuid juhtumeid, kui paranemist ei toimu, sest 

normaalseks muutumist peetakse maailmas iseenesestmõistetavaks, kuigi tegelikult nii ei ole.  

Epilepsia puhul ja epileptiliste haiguste puhul tuleb kasutada rohkem funktsionaalseid ja 

moraalseid meetodeid, nagu eile rääkisime. Täna käsitletud haiguse puhul tuleb kasutada 

ennekõike paranemist soodustavaid õpetamise meetodeid. Ühelt poolt siis nii, et viiakse läbi 

eelpoolkirjeldatud šokke või vapustusi. Teiselt poolt tuleb jälgida, kuidas 

depressioonimeeleolud ja teatud maaniad ja raevuhood vahelduvad.  

Millest siis sõltuvad selle haiguse puhul depressiooni  ja maania vaheldumised. Just sellest, et 

laps on seesmiselt haavunud ja temas elab vajadus mitte üldse kasutada tahet. Ja kui tahe 

mitte kuidagi ei tekki mõttemaailmas (ettekujutusmaailmas), sünnib depressiivne olukord. Ja 

kui see jätkub kaua on lapsel  vaja lõpuks “lahti minna” (välja purskuda) ja kuna laps võib 

tervenisti anduda väljavoolavale astraalsusele, sisemine haav jääb tahaplaanile ja sünnib 

ülevoolav heaolu tunne. Heameele ja pahameele tunded vahelduvad lapses pidevalt ja neis 

lastes esinevad teisedki sümptomid: higistamine ja voodimärgamine. Kõiki neid tuleb täpselt 

jälgida.  

Just nendesse vaheldumistesse tuleb suhtuda õpetuslikult. Oletame, et lapsel on depressioon. 

Sellises olukorras last võib aidata siis kui laps tunneb, et tema lähedal olev täiskasvanu 

mõistab tema siseelu. Aga kuna siin on küsimus ühest mõtte- ja tahteelu kujunemisest, laps 
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kellel on halb olla, tahab tunda midagi rohkemat kui lihtsalt kaastunnet. Last ei aita just palju 

see, kui me piirdume ainult kaasosalised olema tema nukrameelsuses (kurvameelsuses). Selle 

asemel aitab teda see, kui me  oskame kasvada lapsega samale tasemele tema olukorras ja 

lohutada teda midagi tehes 

Arusaaja kasvataja, kes oskab kohaneda nende asjadega, õpib näiteks märkama, et need 

lapsed kujutavad endale pidevalt ette, et nad peaksid midagi tegema, aga nad ei oska. See on 

keeruline ettekujutus, aga sellesse peab oskama sisse elada: nad peavad midagi tegema mida 

nad ei oska, ometi nad peavad seda tegema ja sellepärast tulemus on midagi muud kui nad 

oleksid tahtnud. Uurige nende laste hingeelu ja tehke kindlaks, kas nende olukord on selline: 

“Tahan teha midagi, mida ma õieti ei oska. Aga ma pean seda tegema ja sellepärast sellest 

tuleb midagi muud kui peaks.” 

Nimelt sellises mõtte-kompleksis ilmneb lapse kogu haigus. Laps tunneb, kogeb seda 

omapärast (üles)ehituslikku olukorda, mis sünnib astraalkeha ja minaorganisatsiooni 

väljavoolamist. Aga see mõjub nii, et astraalkeha tegutseb välismaailmas – “tahan teha 

midagi” – aga laps teab, et tegevus põrkub kohe kokku välismaailma jõududega Ja ongi kohe 

olemas sisemine, valu tegev haav ja laps tunneb: õieti ma ei suudagi seda teha.  – Aga laps 

teab ka, et kõik see peab ometigi juhtuma – “Ma pean tegutsema maailmas valitsevate 

jõududega, aga ma ei valitse neid. Olen andetu ja kohmakas selle väljavoolava olemuse 

pärast. Midagi ei tule välja, sest ma ei ole õieti selle juures, mida ma teen. Astraalkeha voolab 

välja liiga tugevalt.” 

Just nende laste puhul märkab selgesti, mis alateadvusest aistinguks tõuseb. Alateadvus on 

väga osav. See toob esile selged väljendused sellest, mis inimese sisemises ehituses toimub 

inimese enda ja tema ümbruse vahel.  

See kõik kajastub alateadvuses, aga see ei tõuse inimese teadvusesse. Sellepärast peab 

alustama sellest, et püütakse läheneda lapse sisemisele, alateadlikule mõttekompleksile. Ja 

siin see on. Seda märkab. Siin on see peaaegu iga kord, kui lapsel tuleb midagi tegema hakata. 

Püüdke see sellel hetkel kinni. Tehke lapsega koos leebelt ja rahulikult kõike seda, mida 

lapsega tuleb teha. Tundke justkui oma käeliigutuses lapse igat käeliigutust. Siis laps tunneb, 

et pool tema tööst saab korda sellega, mida teie teete. Mitte nii, et te tegelikult teeksite ära 

lapse töö, see ei aita teda. Te teete kõike just-nagu. Laps maalib, mitte teie. Selle asemel te 

liigutate pintslit lapse lähedal ja teete kaasa tema igat liigutust. Te juhite pehmelt lapse 

ettekujutuste moodustamist, olles selle juures võimalikult heatahtlikult ja selgelt kõigis tema 

tegemistes ja saata teda hingeliselt head tehes. Selliste intiimsete üksikasjade järgi võib leida 

sobivaid käsitlusmeetodeid tõepärase vaatluse abil. 

Nüüd peab pidama meeles, et vaimuteadus saab anda inimesele ainult lähtepunkte. 

Heameelega tahetakse kuulda, et seda tuleb teha nii ja seda naa. Aga arengupuudega laste 

õpetaja ei saa kunagi valmis (kõike teadma). Temale on iga uus laps uus probleem ja 

mõistatus. Ja ainult lapse olemusse tungides, saab ta aru, mida iga üksikjuhtumi puhul tuleb 

teha. see on raske töö, aga ainuvõimalik tee.  

Sellepärast vaimuteaduslikus mõttes on väga tähtis, et me kasvatajatena tegeleme sõna otseses 

mõttes enesekasvatusega. Parim enesekoolitus on jälgida huviga haiguse sümptoome, tunda 

seda, et see või teine sümptom on tegelikult midagi väga võimast. Aga muidugi ei ole vaja 

minna kuulutama maailmale, et vaimuhaiged inimesed on tegelikult jumalikud inimesed. 

Meie päevil ei ole seda võimalik teha. Aga peab siiski teadma, et inimene, kelles esineb 

kõrvalekaldeid, on vaimselt vaadelduna vaimule lähemal kui terved inimesed. Vaimu 

lähedalolek ei ilmne sama moodi terves organismis. Kui on sellest aru saadud, õpitakse 

märkama asjade peensuseid. 

Nagu näete, on nii, et igal alal viivad diagnostika ja patoloogia meid tõelise teraapiani, kui 

diagnostikaga suudetakse tungida asja tuumani. 

5. LOENG 
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Te nägite juba, kuidas teatud, haigussümptomitena ilmnevad kõrvalekalded hinges, hingeelus 

avalduvad lapseeas ebamäärasel viisil, et hiljem kindlal kujul välja areneda. Ja nii võisin ma 

juhtida Teie tähelepanu sellele, kuidas see, millest hiljem kujuneb hüsteeriailming, avaldub 

lapseeas äärmiselt omanäolisel, veel ebamäärasel viisil. Selleks aga, et lapseea tõelisi 

kõrvalekaldeid õigesti hinnata, tuleb siiski arvesse võtta kõiki seoseid inimese sünnieelse elu, 

mis nö. toob karmaimpulsi kaasa füüsilisse ellu, ja lapse järk-järgulise arengu vahel kahe 

esimese eluetapi, võibolla koguni kolme esimese eluetapi jooksul. 

Täna räägime me sissejuhatuseks esmalt veel pisut teoreetilisest küljest, seejärel saame 

praktiliste näidete varal kõneleda kõigest muust olulisest. Ning proua Dr. Wegman annab 

homme hommikul meie käsutusse ühe poisslapse, kes on juba pikemat aega siin, Kliinilise 

Teraapilises Instituudis ravil ja kelle näite varal on võimalik demonstreerida midagi eriti 

iseloomulikku.  

Et Teile aga näidata, mida Te veel eelnevalt teadma peate, tahaksin Teile skemaatiliselt 

demonstreerida inimorganismi, inimese tervikorganisatsiooni (vt. tahvel 7). Et kõik oleks 

arusaadav, tähistan ma järgmisel joonisel mina-organisatsiooni alati punasega. Astraalkeha 

joonistan ma lillaga, eeterkeha kollasega ja füüsilise keha valgega. Jäädvustagem niisiis täna 

täiesti täpselt see, mis meil vaatluse alla tuleb; püüdkem seda asja õigesti hinnata. Nimelt ei 

saa me inimese organisatsiooni kohta öelda, et siin on minaorganisatsioon, seal astraalkeha, 

seal eeterkeha ja nii edasi, asi on hoopis sedasi: kujutlege olevust, kes on organiseeritud nii, et 

minaorganisatsioon on kõige välimine, sellest pisut sissepoole jääb astraalkeha, siis tuleb 

eeterkeha ja seejärel füüsiline keha. Niisugusel juhul oleks meil teatud mõttes tegemist 

olevusega, kes oma minaorganisatsiooni väljapoole näitab, astraalkeha sissepoole surub, 

sellest natuke sügavamale eeterkeha ja kõige sügavamale sisemusse jääb füüsiline keha (vt. 

tahvel 7, keskel). 

Seadkem selle kõrvale teistsugune korraldus, kus minaorganisatsioon oleks päris sisemuses, 

astraalkeha kiirgaks teatud määral väljapoole, eeterkeha jääks veelgi rohkem väljapoole ja 

kõige välisem oleks füüsiline keha (vt. tahvel 7, ülal vasakul). Nagu Te näete, on meil nüüd 

kaks vastandlikku olevust. Neid kahte vastandlikku olevust vaadeldes võite Te öelda, et teisel 

olevusel on tugev väline füüsiline keha, millesse mõjub veel eeterkeha, sellest sügavamale 

sisemusse kaovad aga astraalkeha ja mina-organisatsioon. Seetõttu võib see konfiguratsioon 

aga pisut muutuda. Ülesehitus, mille ma joonistasin teisena, võib olla niisugune: füüsiline 

keha on  ülevalpool täielikult väljakujunenud ja allapool avatud, lõplikult välja arenemata. 

Eeterkeha omakorda on allpool pisut rohkem välja kujunenud kui füüsiline keha, kuid siiski 

veel lõplikult välja arenemata. Astraalkeha laieneb veelgi rohkem allpool ja mina-

organisatsioon suundub teatud mõttes niidina alla. Sest see, mis siin joonisel on kujutatud 

kerakujuliselt, võib avalduda hoopis nii (vt. tahvel 7, all vasakul). 

Kuid nüüd tahaksin ma asja Teile pisut näitlikumaks teha joonistades selle mina-

organisatsiooni Teile siia niisugusena, selle peale astraalkeha, eeterkeha ja füüsilise keha. Ja 

nüüd lisame teise olevuse. Teise olevuse lisame nii, et laseme minaorganisatsioonil, mis on 

siin väljaspool, pisut kuju muuta; niisiis, selle asemel, et joonistada ring, kujundan ma selle 

ringi pisut ümber. Ka looduslike vormidega, üldse kogu maailma vormidega on ju samuti nii, 

et kerakujuline, ümmargune muutub mitmesugusel viisil. Pisut edasi sissepoole tuleb mul 

mina-organisatsioonile lisada astraalkeha, siis eeterkeha ja lõpuks päris sügavale sisemusse 

füüsiline keha (vt. tahvel 7, paremal). Ja Te muutsite esimese olevuse inimese peaks, teise aga 

inimese ainevahetus-jäsemetesüsteemiks. Ning tõepoolest, tegelikult on sedasi, et inimese pea 

on see, mille sisemuses on varjul mina, ka astraalkeha on üsna sügaval varjul ning väljaspool 

avalduvad muutunud kujul füüsiline keha ja eeterkeha andes näole kuju. 
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Ainevahetus-jäsemete süsteemis seevastu on lood nii, et tegelikult vibreerib kõikjal 

väljaspool, organismi temperatuuri- ja rõhutundlikkuses mina ja minast lähtudes vibreerib 

sissepoole astraalkeha, sügavamal muutub see eeterlikuks ja toruluudes füüsiliseks. 

Nii on meil tsentrifugaalselt, minast füüsilise kehani väljapoole järjestus peasüsteemis, 

tsentripetaalselt, väljastpoolt sissepoole, minast füüsiliseni - ainevahetus-jäsemete süsteemi 

ülesehitus. Ning pidevalt üksteisesse voolates, nii et pole teada, kas see on väljastpoolt 

sissepoole või seest väljapoole, jääb rütmilise süsteemi ülesehitus nende vahele. Rütmiline 

süsteem on pooleldi pea, pooleldi ainevahetus-jäsemete süsteem. Kui me hingame sisse, on 

see rohkem ainevahetus-jäsemetesüsteem, kui hingame välja, siis peasüsteem. Niisiis võib 

öelda, et süstoli ja diastoli vahel toimub see nii: peasüsteem – jäsemetesüsteem = 

väljahingamine – sissehingamine. Nagu Te näete, kanname me endas tegelikult kahte täiesti 

vastandlikku olevust, mida vahendab rütmilise organismi keskosa. Mis sellest järeldub? 

Sellest järeldub midagi erakordselt olulist. 

Kujutlege, et me võtame oma peaga midagi vastu ja nii nagu teise inimese juttu vastu võttes 

läheb see kõigepealt minasse, astraalkehasse. Kuid need asjad organismis mõjutavad üksteist 

ning hetkel, mil siia satub miski ühe mina-organisatsiooni mingi mulje kaudu, vibreerib see 

edasi teise mina-organisatsiooni ja hetkel, mil miski satub ühte astraalkehasse, vibreerib see 

edasi ka teise astraalkehasse. Kui see ei oleks nii, armsad sõbrad, siis ei oleks meil mälu, sest 

kõik muljed, mis me saame välismaailmast, peegelduvad ainevahetus-jäsemete süsteemis; ja 

kui ma saan väljastpoolt mulje, siis kaob see peast, mis on füüsilisest kehast alates  mina 

suunas tsentrifugaalse ülesehitusega. Mina peab end alal hoidma, ta ei saa säilitada ühtegi 

muljet mitmeid tunde, vastasel juhul oleks ta identne muljega. Muljed jäävad allapoole ja 

tulevad jälle pinnale kui on tegemist meenutamisega. 

Kui Te selle üle mõtlete, on Teil järgmine võimalus: kogu alumine süsteem, mis on ülemise 

süsteemi vastand, võib olla inimeses liiga nõrgalt arenenud. Tekivad muljed. Need muljed ei 

kinnistu alumises süsteemis piisavalt sügavale. Mina saab mingi mulje. Kui kõik on 

normaalne, kinnistub mulje alumises süsteemis ja see tuuakse pinnale ainult meenutades. Kui 

alumine süsteem, mina-organisatsioon, mis asub keha välimistes tsoonides, on liiga nõrk, ei 

talletu muljed piisavalt tugevalt ja nii peegeldub see, mis ei lähe alla mina-organisatsiooni, 

pidevalt üles tagasi, see peegeldub peas. 

Meil on niisuguse organisatsiooniga laps. Oletame, et oleme talle esmakordselt näidanud 

kella. See pakkus talle huvi. Kuid tema jäsemetesüsteem on liiga nõrk. Seepärast ei lasku 

mulje alla vaid peegeldub tagasi. Nüüd tegelen ma lapsega, kes ütleb pidevalt: Kell on ilus. 

Ma olen vaevalt paar sõna jõudnud lausuda kui laps ütleb jälle: kell on ilus. Mulje pöördub 

tagasi. Niisugustele kalduvustele, millel mõnikord puuduvad veel selged piirjooned, mis on 

aga erakordselt tähtsad, tuleb meil lastekasvatuses suurt tähelepanu pöörata. Sest kui me ei saa 

hakkama nõrga jäsemete-ainevahetussüsteemi tugevdamisega, annab see järjest tugevama 

tagasilöögi ning hilisemas elus avaldub sundkujutlustega seotud paranoiline haigus. Siis on 

tegemist kindlate, püsivate sundkujutlustega. Laps teab, et need on tema hingeelus täiesti 

vales kohas, kuid ta ei oska neid tõrjuda. Miks ta neid tõrjuda ei oska? Kuna seal üleval on 

teadlik hingeelu, kuid mitteteadlik allpool on kontrollimatu, see lükkab teatud ettekujutused 

tagasi ning tekivad sundkujutlused. 

Nagu Te näete, on meil tegemist liiga nõrgalt väljaarenenud jäsemete-ainevahetussüsteemiga. 

Mida see tähendab? Liiga nõrgalt arenenud ainevahetus-jäsemete süsteem takistab valgul 

inimese organismis sisaldamast õiges koguses väävlit. Niisiis on tegemist 

ainevahetussüsteemiga, mis tekitab vähese väävlisisaldusega valku. See võib olla nimelt nii. 

Siis kehtib teistsugune stöhhiomeetria kui tavaliselt ja ilmneb see, mida ma just kirjeldasin - 

sünnivad need lapse organismis märku andvad sundkujutlused. 

Kuid see võib olla ka vastupidi. Ainevahetus-jäsemete süsteemil võib olla ka kalduvus 

sisaldada liiga palju väävlit - siis muutub valk liialt väävlirikkaks. Nii on valgus süsinik, 
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hapnik, lämmastik, vesinik ja nendega võrreldes ülemäära palju väävlit ning 

ainevahetussüsteemis, mida tema avaldumises mõjutab just nimelt temas sisalduvate 

substantside koostis, ei teki vajadust kõike tõrjuda vaid vastupidi – üleliigse väävli tõttu 

absorbeeruvad muljed väga tugevalt ja seavad end kindlalt sisse. See on midagi muud kui 

organite pinnale kuhjumine, mida ma varem kirjeldasin. Kuhjumine põhjustab 

krambiseisundeid. Siin aga ei ole meil tegemist kuhjumisega vaid muljete imendumisega, 

mille tulemuseks on muljete kadumine. Me kutsume lapses esile muljeid, kuid me ei saa 

midagi parata, et teatud muljed, vastavalt oma erilisele iseloomule, kaovad väävlirikkasse 

valku. Ja ainult siis kui meil õnnestub need muljed väävlit sisaldavast valgust jälle kätte 

saada, loome me teatud tasakaalu füüsilis-hingelis-vaimses organismis. Sest see muljete 

kadumine väävli hulka kutsub tõepoolest esile äärmiselt mitterahuldava hingelise seisundi, 

kuna tekitab sisemist ärritust. See ärritus on mahe ja peen ning paneb kogu organismi 

seesmiselt kergelt värisema. 

Vaadake, ma olen tihti öelnud, et psühhoanalüüs on diletantism ruudus, kuna psühhoanalüütik 

ei tunne ei hinge ega vaimu, ei keha ega eeterkeha, ta ei tea üldse, mis seal toimub, ta ainult 

kirjeldab. Ja kuna ta ei suuda midagi enamat kui kirjeldada, ütleb ta: need asjad on sügavale 

kadunud ja tuleb taas pinnale tuua. Kummaline on seejuures, et materialism ei suuda uurida 

materiaalse omadusi. Muidu oleks teada, et selle põhjus, millega meil tegemist on, peitub 

tahteorganismi liialt suure väävlisisaldusega valgus. Füüsilise substantsi eripära võib leida 

eelkõige humanitaarteaduslikul teel. 

Ja seepärast oleks juba hea kui inimene, kes kasvatab puudega lapsi, uuriks, kas laps on 

väävlirikas või väävlivaene. Me võime ju rääkida hingeliste kõrvalekallete erinevatest 

vormidest, kuid me peaksime suutma kindlate sümptomite järgi kindlates jälgedes astuda. Kui 

mulle antakse kasvatada laps, kelle puhul on näha, et tal on probleeme muljetega, võib see 

muidugi olla seletatav niisuguste asjaoludega, mida ma olen viimastel päevadel kirjeldanud. 

Kuid see võib olla seletatav ka täna käsitletuga. Kuidas sellisel juhul toimida? 

Kõigepealt vaatlen ma last. Temaga on juba pisut tutvutud; teda tuleb tundma õppida. 

Kõigepealt vaatlen ma last ja võtan näiteks ühe kõige pealiskaudsema sümptomi – juuste 

värvi. Kui lapsel on mustad juuksed, ei ole mul tarvis kauem juurelda, kas ta võib olla 

väävlirikas; sest kui lapsel on mustad juuksed, on ta kõige tõenäolisemalt väävlivaene. Ja kui 

leidub ebanormaalsuse sümptomeid, tuleb neid otsida mingist teisest sfäärist kui väävlirikkus, 

või mustajuukseliste laste puhul väävlivaesus. Ja kui ilmnevad veel korduvad kujutluspildid, 

tuleb otsida kusagilt mujalt kui rohke väävli hulgast. Kui tegemist on aga blondi või 

punapäise lapsega, peab uurima valgu väävlirikkust. Blondide juuste põhjus on liigses väävlis, 

mustade juuste oma inimese organismi rauasisalduses. Nii saame me nn. hingelis-vaimseid 

kõrvalekaldeid jälgida kuni füüsilise sisuni välja.  

Võtame näiteks ühe niisuguse tuldpurskava mäe – väävlit sisaldava lapse, kes teatud mõttes 

imeb muljed oma tahteorganismi sisse, kus need tarduvad ega pääse välja. Seda nähtust võime 

lapse juures märgata üsna pea. Lapsel on depressioonihood ja melanhoolsed meeleolud. Teda 

piinavad need varjatud muljed sisemusest. Meil tuleb need pinnale tuua, me ei pea tegutsema 

psühhoanalüütiliselt tänapäevases mõttes vaid psühhoanalüütiliselt selle tõelises tähenduses. 

Seda saame me teha selgitades välja, millised muljed lapsel enam või vähem kaovad. Et 

selgeks teha, mida on lapsel kerge meenutada ja mis kaob tema sisemusse, peaksime seda, 

ühelt poolt sisemiselt ärritunud, teiselt poolt aga väliselt apaatset last jälgima. Seda, mis 

lapsele ei meenu, tuleks meil talle võimalikult rütmilises järgnevuses ikka ja jälle korrata. 

Selles suhtes, mu kallid sõbrad, saame me väga palju ära teha. Mõnikord tunduvalt kergemal 

viisil kui arvata võiks, sest ravimine ja kasvatamine – ja need on ju omavahel seotud – ei 

põhine niivõrd kõikvõimalike mikstuuride loomisel, olgu need siis füüsilised või vaimsed, 

vaid sellel, et teatakse, millest on tegelikult abi. 
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Seepärast ongi meil pisut probleeme oma ravivahenditega. Arstil on loomulikult õigus nõuda, 

et me ütleksime, mis ravivahendiga on tegu, sest ta tahab seda teada. Kuna aga ravimid 

põhinevad üldiselt sellel, et teatakse, millest on abi ja kuna tegemist on lihtsate 

koostisosadega, siis võib igaüks neid sel silmapilgul, kui see on välja öeldud, järgi teha. Kui 

samal ajal arvestatakse võimalikult vähese tööga, siis ollakse kitsikuses. Seega on oluline 

kasutatavat vahendit tõeliselt tunda, selle peale tulla. 

Waldorfkoolis olen ma tihti näinud lapsi, kelles avaldub teatud apaatsus kuid samas ka 

sisemine ärritatus. Näiteks härra K. klassis oli meil ses suhtes üks kummaline laps. Ta oli 

ühtaegu närviline ja apaatne. Nüüdseks on tema seisund juba pisut parem. Kui ta käis 

kolmandas klassis – praegu on ta viiendas – aga kolmandas klassis olles, seisnes tema apaatia 

selles, et talle ei olnud lihtne midagi selgeks teha. Ta ei võtnud midagi vastu, õppis aeglaselt 

ja raskelt. Kuid niipea kui härra K. tagumise pingi juurest lahkus ja kellegi teise poole 

pöördus, oli tulesäde sedamaid õpetaja juures ning müksas teda selja tagant. Nii oli ta 

samaaegselt sisemise tahte poolest elavhõbe, intellektuaalselt aga apaatne laps. 

Vaadake, enam või vähem niisuguste kalduvustega lapsi on palju. Probleem on aga selles, et 

niisuguste laste puhul piirdub väliste muljete absorbeerimisvõime reeglina kindlat laadi 

muljetega, millel on teatud tüüpiline iseloom. Kui nüüd tuleb hea idee – ja õige mõttelaadi 

korral tuleb see kindlasti – siis leitakse lapse jaoks üks kindel lause, mida talle korduvalt 

meelde tuletatakse. See võib teha imet. Lapse kogu püüdlust tuleb ainult teatud viisil suunata. 

Seda aga peab siiski tegema kasvataja. Tal on seda kerge teha kui ta ei taha olla liiga 

mõistuslik, kui ta tahab elada nii, et maailm muutuks tema jaoks näitlikuks, kui ta ei juurdle 

maailma üle liiga palju vaid võtab seda näitlikuna. 

Mõelge ometi – ja see on miski, mille te peate võtma oma mõtteviisi kui kasvatate puudega 

lapsi – kui igav on opereerida pidevalt vaid paari mõistega. Kui kohutavalt igav ja üksluine on 

paljude inimeste hingeelu, sest nad peavad hakkama saama ainult mõne mõistega. Inimkond 

mandub nende mõne mõistega. Kui raske on tänapäeva luuletajal leida riime, sest kõik on 

juba riimi pandud. Niisamuti on teiste kunstidega – kõikjal vaid kordused, kuna tegelikult on 

kõik juba läbi tehtud. Mõelge, kuidas Richard Strauss, praegu nii kuulus ja tuntud, 

orkestreerib juba kõike võimalikku, et ainult mitte korrata igivanu asju. Kui huvitav seevastu 

on uurida kõikvõimalikke ninakujusid – iga inimese nina on erinev! Selles on mitmekesisust. 

See annab ka võimaluse muuta mõisted seesmiselt elavaks, sest sellisel juhul liigutakse 

pidevalt ühe asja juurest teise juurde. Hüva, ninakujud tõin ma vaid näiteks, kuid arendades 

oma tunnetust vormide, nähtava suhtes, on aegamisi võimalik saavutada meeleseisund, kus 

leitakse idee kui selleks on põhjust. 

Ja Te kogete peagi, mu armsad sõbrad, et võttes omaks selle näitliku, mitte mõistuspärase - 

kui ma tohin seda nii nimetada - maailmavaate, siis kogete Te peagi niisuguse sisemiselt 

väävlirikka ja ärritunud, väliselt aga apaatse lapsega tegeldes, et selle maailmavaate abil saab 

Teile lapse juures midagi selgeks ning Te tulete õigele ideele. Teil tekib tunne, et peate 

lapsele igal hommikul lausuma: päike kuldab mäge või midagi muud niisugust; see võib olla 

suvaline lause. Tähtis on, et see tungiks väljastpoolt rütmiliselt lapseni. Kui see lause tungib 

väljastpoolt rütmiliselt lapseni, vabastatakse kogu lapses sisalduv väävel. Ja me saavutame 

väga palju nende laste juures, keda õrnas lapseeas tuleks kaitsta selle eest, et neist hiljem ei 

saaks psühhoanalüütikute objektid, me saavutame nende laste juures väga palju kui arvestame 

nende rütmilise loomusega ning neile ikka ja jälle väljastpoolt midagi niisugust sisendame. 

Ja vaadake, soodsalt mõjub juba seegi kui millestki niisugusest üleüldse üldkehtiv reegel teha. 

Meil Waldorfkoolis algavad tunnid ütlusega, mis teatud viisil läbib kujutelmi rütmilises 

järgnevuses iga päev. Seeläbi vabastatakse juba nii mõndagi liig tugevast imendumisest 

organismis. 

Puudega lapsed - kui neid tahetakse õigesti ravida - tuleks tegelikult igal hommikul 

kindlatesse gruppidesse jagada. Kui puudega lapsi ei ole palju, võib ju kõik lapsed kokku 
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panna. Ja kui lastel lastakse öelda mingit palvesarnast lauset, isegi kui nende hulgas on lapsi, 

kes ei oska midagi öelda, võib selle tulemuseks olla midagi imelist. Sellel, mis sedasi kooris 

sünnib, on suurepärane tasakaalustav mõju. Niisiis on eelkõige tähtis, et niisugustes lastes, 

kelle muljed kaovad, kutsutaks rütmilise kordamise abil esile teatud muljed, mida võib 

vaheldada iga kolme kuni nelja nädala järel. Oluline on, et niisuguseid muljeid sisendataks 

väljastpoolt pidevalt ja vabastataks sel moel sisemus, nii et valk võõrutuks aegamisi oma 

kõrgest väävlisisaldusest. Millel see põhineb? Sellel, et sisemus ei anna muljeid tagasi, niisiis 

tuleb alt ülespoole midagi nõrka ja see on negatiivne. Kui me toome selle vastu ülevalt midagi 

tugevat, siis ergutame me nõrka aktiivsemalt tegutsema (vt. tahvel 8). 

Oletame, et meil on vastupidine juhus – meil on tegemist lastega, kellel on juba esimesed 

sundkujutluste alged. Tagasipeegeldumine on väga tugev, plasmas on liiga vähe väävlit. Nüüd 

peame me tõepoolest toimima täiesti vastupidiselt. Kui me märkame, et lapsele tuleb pähe 

pidevalt üks ja sama lause, mulje ja kui me siis toome väljastpoolt uue mulje, millest me 

instinktiivselt usume, et see lapsele sobib, on eriti mõjuv kui me seda muljet talle vaikselt 

sosistades sisendame. Niisiis võib toimida järgnevalt: vaata, see on punane! – Laps: Kell on 

ilus. – Õpetaja: Sa pead tähelepanu pöörama punasele! – Laps: Kell on ilus. – Nüüd tuleks 

püüda järjest vaiksemalt korrata muljet, mis esimest muljet lihtsalt nõrgendab: Unusta see 

kell! – Unusta see kell! – Unusta see kell! – Sosistage lapsele niimoodi ja Te näete, kuidas 

läbi selle sosina, läbi selle sundkujutelma vaikse, rütmilise eituse nõustub ka sundkujutlus 

pikkamööda järjest vaiksemaks jääma. On kummaline, et seda välja öeldes see nõrgeneb ja 

sumbub aegamisi ning lõpuks saab laps sellest üle. Nii võime me oma lihtsa hingelise ravi 

abil saavutada erakordselt palju. 

Jah, niisuguseid asju tuleb lihtsalt teada. Kujutage endale ette tavalist kooli – klass, kus on 

lapsi, kellel on juba mõningane kalduvus sundkujutelmadele. Neid ei viida üle vähem 

andekate laste klassi vaid nad õpivad edasi tavalises klassis. Kuid õpetaja kärgib selles klassis 

nii et seinad värisevad. Niimoodi saavad nendest lastest tõelised hullumeelsed, kes 

kannatavad sundkujutluste all. Seda ei juhtuks, kui õpetaja teaks, et teatud olukordades tuleb 

tal häält mahendada ja lastele midagi sosistada. Väga palju sõltub meie õigest käitumisest 

laste suhtes. 

Lisaks sellele võib muidugi just niisugustes olukordades siduda psüühilise ravi tavalise 

teraapiaga. Loomulikult oleks hea kui me mõistaksime tegeldes lapsega, kelle muljed kaovad, 

et eelkõige on selle lapse puhul vaja võidelda väävli moodustumise vastu valgus.  Seda saame 

me teha kasvõi last õigesti toites. Andes talle näiteks palju puuvilja või niisugust toitu, mis 

tuleb puuviljadest, soodustame me tema väävlirikast olemust. Kui me määrame talle dieedi, 

mis koosneb juurviljadest, kõigest, mis ei sisalda suhkrut vaid hoopis soola – muidugi ei tohi 

lapse supile soola lisada vaid talle tuleb anda toitu, milles sool on ümber töödeldud – siis 

võime me selle lapse terveks ravida. Ning vaadake, niisuguste asjade peale on võimalik tulla 

jälgides seda, mis toimub. 
 

Härra Steiner jutustab ühest tähelepanekust oma elus: ühe teatud piirkonna elanikkond eelistas 

instinktiivselt ühte kindlat dieeti, mis mõjus ühe sealkandis valitseva tervisehäire vastu. 

 

Niisiis oleks vastav dieet lastele, kellest hiljem saavad psühhoanalüütikute objektid, palju 

parem. Selle asemel, et anda nad psühhoanalüütikute meelevalda, tuleks neid hoopis 

lapsepõlves ravida soola sisaldava toiduga. 

Võtkem vastupidine juhus: lapsi, kes ei absorbeeri muljeid, kelle muljed tagasi pöörduvad, 

kes on väävlivaesed, on füüsiliselt kõige parem ravida võimalikult rikkaliku puuviljatoiduga, 

harjutada neid meelsasti puuvilja sööma. Ja kui tegemist on juba tugeva patoloogiaga, võiks 

proovida ka aroomidega, aromaatsete puuviljadega, sest aroomis on tugev väävlielement. Ja 

kui tegemist on tõelise patoloogiaga, tuleks otsese ravivahendina kasutada väävlit. Kuid Te 

näete, et vaadeldes asja just nimelt vaimsest seisukohast, tullakse ravi peale, mida tuleks 
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niisugustel juhtudel kasutada. Oluline on mitte kunagi rahulduda mingi nähtuse 

kirjeldamisega – sest see on kõigest sümptomatoloogia – vaid püüda – nii nagu ma kirjeldasin 

– siseneda organismi sisemisse struktuuri. 

Nagu Te näete, need   on ebareeglipärasused, mille kutsub esile see, et niiöelda alumine ja 

ülemine pool inimeses omavahel kokku ei sobi, see, et muljed, mis ülemine pool – pea  saab, 

ei leia õiget resonantsi jäsemete-ainevahetussüsteemis. Võib aga olla ka nii, et mina-

organisatsioon, astraalkeha ja eeterlik-füüsiline organisatsioon tervikuna ei sobi kokku, et 

füüsiline keha on liiga suletud. Sellisel juhul ei ole laps üldse võimeline oma astraalehaga 

sellesse suletud füüsilisse kehasse laskuma. Lapse astraalkeha saab mingi mulje ja astraalkeha 

võib ainevahetussüsteemi vastavat astraalsust küll stimuleerida, kuid see stiimul ei kandu 

edasi eeterkehasse ega seega ka füüsilisse kehasse. Seda, kas see on nii, märkame me siis kui 

laps ei reageeri käsklusele: Marsi natuke, tee viis või kuus sammu! – Laps ei mõista, mida ta 

tegema peab, õigemini öeldes: ta mõistab küll käsklust, kuid see ei lähe edasi tema jalgadesse, 

jalad justkui ei taha käsklust vastu võtta. Seda, et füüsiline keha on jäik ja mõte ei võta sõnu 

vastu ning laps näib nõrgamõistuslikuna, märkame me eelkõige siis kui me käsime lapsel teha 

midagi jalgadega ja laps tõrgub oma jalgu üldse liigutamast. Niisuguste seisunditega 

kaasnevad – kuna kehal on liiga tugev mõju – depressiivsed-melanhoolsed meeleolud. 

Seevastu kui jalad üldse käsklust ära ei oota vaid tahavad aina joosta, on lapsel kalduvus 

maniakaalsusele. See võib esialgu avalduda üsna nõrgalt, kuid kõige esmalt on see  märgatav 

jalgades. Seepärast tuleks vaatluse alla võtta ka see, mida laps muidu oma jalgade ja 

sõrmedega teeb. Vaadake, lapsel, kes oma käte ja jalgadega – seda võib märgata ka kätel – 

kõike puutub, on kalduvus nõrgamõistuslikkusele. Lapsel, kes liigutab pidevalt oma sõrmi, 

kes kõike puudutab, jalgadega trambib, on kalduvus maniakaalsusele, isegi märatsusele. Aga 

seda, mis jäsemete puhul kõige rohkem silma torkab, võime me märgata kõikides tegevustes, 

ainult teatud, vaimsega seotud tegevustes ilmneb see nõrgemalt, kuid eriti iseloomulikult. 

Mõelge näiteks kui iseloomulik on mõne lapse puhul järgnev: laps õpib ära mingi oskuse, 

oletame, et ta õpib näiteks joonistama nägu profiilis. Ta ei saa aga enam peatuda, kõikjal, kus 

ta kedagi näeb, tahab ta selle inimese profiili joonistada. See on täiesti mehhaaniline. See on 

lapse juures väga halb märk. Ja last ei ole võimalik selles takistada. Kui ta parasjagu joonistab 

profiili võin ma talle rääkida, mida ma tahan, pakkuda talle koguni maiustust, kuid ta 

joonistab ikka edasi. See on seotud intellektuaalse poole hajumise maniakaalse iseloomuga. 

Seevastu tung, isegi kui kõik tingimused on olemas, mitte midagi teha, on seotud ähvardava 

nõrgamõistuslikkusega. 

See kõik näitab meile veelkord, kuidas me saame - vastavalt mõlemale suunale, milles me 

õpime liikmeid korrapäraselt valitsema - vastu astuda nõrgamõistuslikkusele ja 

maniakaalsusele. Ja just nõrgamõistuslike laste puhul ongi seal vahetu üleminek 

ravieurütmiale. Kui Teie ees on nõrgamõistuslik laps, tuleb tema ainevahetus-jäsemete 

süsteem üle viia liikumisse. Seeläbi stimuleeritakse tema vaimu. Laske tal teha R L S I, ja te 

näete, kui hästi Te lapsele mõjute. Kui Teil on tegemist maniakaalse lapsega, teate Te, kuidas 

on organiseeritud tema ainevahetus-jäsemete süsteem. Laske tal teha M N B P A U ja Te 

näete jällegi selle vastumõju tema maniakaalsele iseloomule. Me peame kõikjal seda varjul 

olevat seost füüsilis-eeterliku ning hingelis-vaimse vahel, mis laste puhul veel alles on, 

arvesse võtma. Siis jõuame ka vastavate ravimeetoditeni. 

6. LOENG 

Dornach, 1. juuli 1924 

 

Armsad sõbrad, ma tahaksin, et me vaatleksime tänast päeva kui näidet, mis toob esile 

erinevaid tahke. Kõigepealt – et meie arutelul oleks alus – tahaksin ma käsitleda ühe 

poisslapse haiguslugu. 
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See poiss on siin alates 11. septembrist 1923; ta tuli siia 9-aastasena. Ema enesetunne oli 

raseduse ajal väga hea ja viiendal raseduskuul võttis ta ette reisi läbi Hispaania. Sünnitus 

kulges väga raskelt, laps tuli ümber keerata ja tangide abil välja võtta. Esimesel aastal oli 

lapse seisund nii hea, et hälve ei tulnud mõttessegi. 6-kuusena jäi laps kord väga kauaks 

päikese kätte ja oli seeläbi teadvuseta ning seejärel palavikus. Emapiima sai laps ainult kolm 

kuud. Alates üheksandast elukuust kuni kolmanda eluaastani sõi ta halvasti - ta ei tahtnud 

üldse süüa. Teisel suvel märkasid vanemad, et lapse silmad muutusid ja ei olnud enam nii 

selged. Kaheaastasena ei osanud laps veel rääkida ega käia ning hakkas tihtipeale öösel kell 

neli põhjuseta karjuma. Lapsel tekkis harjumus – harjumus, millele alati tuleb tähelepanu 

pöörata – pöialt imeda. Seepärast pandi talle küünarnukkide külge pappkarbikesed ja ööseks 

alumiiniumkellukesed käte külge. Poiss kandis neid kolm aastat. Arengus jäi ta järjest rohkem 

maha. Viieaastaselt ei rääkinud ta ikka veel arusaadavalt. Nüüd algab hammaste vahetumise 

periood. See algab seitsmendast eluaastast, keskmised hambad on vahetunud, ülemised veel 

mitte täielikult. – Kas poisi hambad vahetusid? Üks hammas tuli tal veel. Ühte esihammast ei 

ole veel? – Nüüd on ka see tulnud. Teine oli juba varem tugevalt välja arenenud. Ema räägib, 

et ka lapse isa areng oli hiline ning hammaste vahetumine toimus hilja. Lisaks sellele oli laps 

siia tulles õbluke, kaaludes 24 kilo. Tema luud on nõrgad, käed ja jalad aga kehaga võrreldes 

väga suured. Käed -  väga kohmakad. Kõik välised sümptomid on negatiivsed. Edasi võib 

märgata järjest suurenevat rahutust ja jonnakust. Laps on pisut kombetu. Kehalised 

funktsioonid on korras. Alates 1924. aasta jaanuarist on ta muutunud tunduvalt rahulikumaks 

ja inimlikumaks. Talle hakkas huvi pakkuma ja teda pani imestama väline maailm. Lapses on 

ilmnenud see, mida temas tuleks püüda arendada: tähelepanelikkus välismaailma suhtes ja 

mitte ainult intellektuaalne, vaid eelkõige hingeline huvi maailma asjade suhtes. Väline 

maailm hämmastab last. Asi on selles, et intellektuaalne huvi ei mõju teraapiliselt; huvi korral 

välismaailma vastu tuleb hoopis rakendada tunnet, tahet. Laps muutub inimeste suhtes 

usaldavaks ja kui ta varem inimestest täiesti osavõtmatult mööda läks, siis nüüd tunneb ta nad 

jälle ära. Tegutsema on teda raske panna. Ta teeb kõike vastu tahtmist, kuid jaanuarini õppis 

ta pisut kasulikku tegevust - kudumist. Oluline on õpetada lapsele niisugust tegevust, mis 

ühest küljest viiks ta mehhaanilise - liikumiseni, teisest küljest sunniks teda aga siiski 

tähelepanelik olema; kudumisel võib ju mõni silm vahele jääda. Lapse lemmikmänguks on 

auto või kelk. Ta võib tundide viisi rääkida oma autost; see on midagi, mis sarnaneb eile 

käsitletule. Poiss õpib kiirest saksa keeles rääkima ja seda mõistma. Niisiis - need on vahetud 

tunnused. 
Kui Te nüüd seda poissi vaatlete, – tule korraks siia! – siis märkate Te nii mõndagi. Eelkõige tahan ma 

Teie tähelepanu juhtida sellele, et poisi alumine näopool on eriti tugevalt välja arenenud: vaadake tema 

ninakuju ja suud. Tema suu on pisut avatud ja see on mõjutanud hammaste kujunemist. Seda ei tohi 

alahinnata, kuna nendel asjadel on ikkagi seos kogu hingelis-vaimse seisundiga. Siinkohal vastupidist 

väita (suu on avatud hammaste asetuse tõttu) oleks vale, sest see on seletatav samade põhjustega – 

nimelt ei suuda ülemine inimene alumist inimest täielikult valitseda. Kui Te seda jälgite, märkate Te 

nii mõndagi. Kujutage ette, et siin asub ülemise inimese, meelte-närvi-inimese jõud. See avaldab mõju 

kogu ülejäänud inimesele, sest esimesel eluetapil on just see osa kõige rohkem arenenud ning toob 

embrüostaadiumist kaasa peamised jõud ja ka embrüostaadiumis on sellel kõige rohkem arenenud 

jõud. Kõik muu on jällegi niiöelda sõltuv. Samal ajal kui alumine pool kujuneb otseselt ema kehalisest 

seisundist lähtuvalt, sõltub kõik ülejäänu otseselt sellest, mis moodustub siin. See, mis moodustub siin 

lõuasüsteemina, jäsemetesüsteemina – ja selle juurde kuulub ka lõuasüsteem; see on jäsemetesüsteem 

-, see kuulub täielikult peasüsteemi juurde. Siin ei ole peasüsteem piisavalt tugev, et jäsemetesüsteemi 

endasse haarata ja seetõttu avaldavad välised jõud jäsemetesüsteemile liiga tugevat mõju. 

Hästiarenenud inimese puhul, kellel on harmooniline alumine näopool, valitseb närvisüsteem 

võimalikult suurel määral ainevahetus-jäsemetesüsteemi. Sellisel juhul ei avalda välised jõud liigset 

mõju. Kui aga pea ei ole võimeline kogu ülejäänud süsteemi valitsema, siis avaldavad välised jõud 

ülejäänud süsteemile liiga tugevat mõju. Eriti selgelt võib seda näha sellest, et käte, samuti jalgade 

suurus ei ole niisugune nagu see oleks siis, kui jäsemetesüsteem oleks peasüsteemi kaasa haaratud. 
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Käed ja jalad on liiga suured, kuna väliste jõudude mõju on liiga suur. Poiss võtab seda huumoriga. 

Ma usun, et see oli proua Dr. B., kes poisi käest küsis, miks ta suu lahti on. Poiss vastas: selleks, et 

kärbsed saaksid sisse lennata. Ta on selles veendunud. See kõik on esialgu organisatsiooni ülemine 

pool. 

Nüüd võite te jälgida, et pea on siin (ees) mõlemalt poolt pisut kitsam ja tahapoole otse 

kokkusurutud. Nii et siin on meil jällegi tegemist kitsapealisusega. See annab märku sellest, et 

tahe mõjutab intellektuaalset süsteemi vähe. See osa (tagumine osa) näitab, et ta on tahte poolt 

tugevalt mõjutatud; see peaosa (laup) on välistele mõjudele kättesaadav ainult meeleliste 

tajude kaudu, samal ajal kui kukal on vastuvõtlik kõikvõimalikele välistele mõjudele – niisiis 

saab juba siin alguse see, mis eriti selgelt ilmneb käte ja jalgade juures. Aju suureneb ja 

laieneb kuklas. 

Teatud mõttes on niisuguse lapse jälgimine väga huvitav. Selline laps on kindlasti huvitavam 

kui nii mõnigi normaalne laps, kuigi mõni normaalne laps on meeldivam. Siin (ees) on 

eelkõige see ajuosa, inimese peaorganisatsiooni osa, mis saab oma substantsi, koostisained 

ülejäänud organismist üles transpordituna. Siia koguneb see, mis vastavalt ainetele, mitte 

jõududele, pärineb täielikult välisest toidust. Seevastu siin (taga) algab see, mis vastavalt 

koostisosadele ei pärine toidust, vaid võetakse vastu hingamise teel, meelte kaudu jne. – see, 

mis on kosmilise päritoluga. Kukal on juba kosmilise päritoluga substants. 

Seeläbi, et pea on siin (ees) kokku surutud (mis viitab puhtalt mehaanilisele insuldile 

sündimisel või embrüostaadiumis) – tõenäoliselt on siin tegemist mehhaanilise insuldiga, 

kusjuures arvesse ei tule miski muu kui karma, sest pärilikkusega ei ole see põhjendatav – 

seeläbi et pea on siin kokku surutud, transpordib ta liiga vähe aineid toidust üles. Tal puudub 

üleüldse võime toitu kohe eneses töödelda, sest see osa, mis siin (ees) toitu nõuab, on liiga 

väike. Nii näete Te juba pea väliskujust, et laps oli teatud ajal isutu. Siin toimub selle, mis 

võetakse vastu toidu kaudu, liiga vähene kuhjumine. 

Vähene kontroll kogu jäsemetesüsteemi üle avaldab mõju kogu hingamissüsteemile. Selle üle 

puudub piisav kontroll ja sellel on kalduvus end kohevile ajada. See on seotud kogu 

alalõualuu kujunemisega. Sinna satub palju õhku, liiga palju õhku. Seeläbi aga, et sinna liiga 

palju õhku satub, ladestuvad koostisained siin ja jäsemetes liiga tugevalt. Niisiis on niisuguse 

lapse puhul eelkõige tegemist sellega, et sissehingamine ja väljahingamine ei ole tasakaalus. 

Võrreldes väljahingamisega on poisi sissehingamine liiga tugev. Seetõttu ei ole ta võimeline 

endas piisavas koguses süsihapet vabastama ja ta on süsihappevaene. 

Samas märkate Te aga ka, et süsihappevaese inimese jäsemetesüsteem on liiga tugevalt 

arenenud. Kõik, mille põhjus peitub motoorses süsteemis, on sellega seotud. Motoorne 

süsteem peab hakkama elu jooksul pikkamööda teenima intellektuaalset süsteemi. 

Härra Dr. Steiner lausub poisile: 

Jää nüüd natukeseks seisma, tule minu juurde, tee niimoodi. 

 

Härra Dr. Steiner näitab lapsele ette, kuidas millegi järele haarata. Poiss ei tee seda. 

Pole viga. Me ei pea teda selleks sundima. Te näete, et tal on seda raske teha. Sellest kõigest 

võite Te järeldada, et lapsel puudub jõud oma ainevahetus-jäsemetesüsteemi õigesti valitseda. 

Kui ta seda valitseks, tõstaks ta õigel viisil käe. 

Poisi hammaste hiline areng on sellega seotud, sest hammaste õige vahetumise korral 

toimivad üheskoos meelte-närvisüsteem ja ainevahetus-jäsemetesüsteem. Viimane peab 

andma selle, mis on hammaste vahetumise eelduseks. Kõik need nähtused on üksteisega 

tihedas seoses. 

Mida sellest järeldada? Seda, et poiss oli sündides, kui tema ainevahetus-jäsemetesüsteem ei 

olnud veel välja kujunenud, – nii nagu see laste puhul on –  võimeline seda esialgu hästi 

valitsema. Hälvet tema juures isegi ei märgatud. See avaldus alles aja jooksul, kui laps 

suuremaks kasvas. Seepärast võis arvata, et kõik, mis põhineb alumise süsteemi valitsemisel 

ülemise poolt - rääkima- ja kõndimaõppimine, avaldub poisil suhteliselt hilja. Selle poisi 
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puhul näiteks oleks loomulikult olnud õige pöörata esimestel aastatel suurt tähelepanu sellele, 

et teha juba väga varakult, kui ta veel käia ei osanud, algust lapse jäsemete eurütmilise 

liigutamisega – ravieurütmiaga. Kui seda oleks tehtud, oleks jäsemete tegevus peegeldunud 

meelte-närviorganismis ning ajal, mil kõik oli veel painduv, oleks isegi peakuju laienenud. 

Liigutustega, mida lapse peal varakult rakendatakse, saavutatakse pea kujunemisel väga palju 

ja peab olema erakordselt õnnelik kui nii palju suudetakse saavutada. Siin, – seda näidatakse 

lapse peal – kus pea, koljuluud on välise insuldi tõttu kokku surutud, on raske saavutada pea 

suurenemist.  

Oma kasvatustöö ajal oli mul tegemist hälbega poisiga, kes oli üksteist ja pool aastat vana. 

Lapse vanemad ja perearst, kellest ma kirjutasin oma “Elukäigu” kuuendas peatükis, olid 

lapse suhtes nõutud. Poiss pidi õppima mingit tööd. See oli midagi kohutavat. Peale ema, kes 

võttis asja rahulikult, olid kõik endast väljas, kuna lugupeetud kodanlaseperes oli häbiasjaks, 

et poeg pidi tegelema lihttööga. Kõike seda rääkida ei olnud minu eesmärk. Lisaks kõigele 

muule oli poisil vesipea ja ma esitasin tingimuse, et laps antaks täielikult minu hoolde. Poiss 

oli mõnda aega enne seda teinud eksami põhikooli esimesse klassi. Tema ainsaks saavutuseks 

seal jäi kustukummiga vihikusse hõõrutud suur auk. Lisaks sellele oli tal kummaline harjumus 

laua ääres mitte midagi süüa, kartulikoori prügiämbrist sõi ta see-eest suure mõnuga. 

Pooleteise aasta pärast võis ta minna edasi gümnaasiumi esimesse klassi. Asi oli selles, et 

lapse jäsemete liikumine võeti tõsiselt käsile ja seeläbi kadus vesipea. Pea muutus väiksemaks 

ja see on märk sellest, et on võimalik saavutada edu. 

Peal, mis on pressitud välise insuldi tõttu kokku surutud koljuluude vahele, on raske 

suureneda, kuid siiski oleks siin võinud üht-teist saavutada. 

Nüüd tekib küsimus – milline sümptom selle poisi juures on kõige olulisem kasvatuse jaoks? 

Kõige olulisemaks sümptomiks on, et laps peab kandma enda hingelis-vaimset olemust kehas, 

mis on jõudude poolest ebaharmooniliselt väljakujunenud. Selle põhjuseks on karmalised 

seosed. Uskuge või mitte, aga see poiss on geenius. Mis ma sellega silmas pean? – laps ei saa 

sellest aru – ma pean silmas, et vastavalt oma karmalistele alustele võiks ta olla geenius. Kuid 

tegemist on hälbega sellisel määral, et tingimustes, milles poiss sündis, ei saanud välja 

kujuneda see, mis sisaldub tema algetes. Tegemist on tema vanemate valikuga. See on teatud 

mõttes keeruline. Ja nii võtab poiss maailma läbi oma keeruliste kehaliste tingimuste, mis on 

kivistunud ja tardunud eelkõige seetõttu, et ülemise ja alumise inimese jõud ei ühine 

teineteisega harmooniliselt. Tegemist on organismi tardumisega. Kui poiss ärkab, ei suuda 

astraalkeha ja mina-organisatsioon korralikult alla suunduda. Nad põrkuvad millelegi, mida 

võiks nimetada organismi kivi-loomuseks. Nüüd sõltub kogu meie huvi maailma vastu sellest, 

et me oma hingelis-vaimse poolega õigel viisil füüsilist poolt mõjutaksime. Inimesed, kes 

seda ei suuda – kui tegemist on pealiskaudsete asjadega – jäävad kohmakaks. Ma pean 

ütlema, et enamiku inimeste juures võib märgata selle mitte-mõjutada-suutmise jääki. Ma 

leian – andestage mulle see väljendus – et enamus inimesi on äärmiselt kohmakad. Nad ei 

muutu osavaks, sest neil on raske osavaks saada. Kui ma vaatan ringi nende kaheksasaja lapse 

hulgas, kes meil siin Waldorfkoolis on, ei saa ma öelda, et suur protsent neist oleksid osavad. 

Te märkate kõikjal, et suuremal osal inimestest puudub see astraalkeha ja mina-

organisatsiooni sobivus füüsilisse kehasse, kuna me elame intellektuaalse epohhi õitsenguajal. 

Meie vaimulaad mõjutab ainult luudesüsteemi, mitte enam lihastesüsteemi. Seepärast ei 

muutu inimene, kes tahab kasutada oma luid, osavaks. Intellektuaalne pool suudab mõjutada 

ainult luudesüsteemi ja selle liikuvust, kuid seda peab ta tegema lihaste abil. Astraalkeha ja 

mina-organisatsiooni võime laskuda alla, lihastesüsteemi on aga äärmiselt väike. Põhjus on 

selles, et ajastu kui niisugune ei ole sügavalt religioosse, tõsi-religioosse olemusega. 

Konfessioonid ei loo tõelist religiooni. Lihaste moodustumine luudel sõltub maailmas 

olemasolevatest suurtest eeskujudest. Isegi siis kui inimene ainult mõtleb eeskujudele, 
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hakkavad lihaste- ja luudesüsteem teineteist mõjutama. Huvipuudus selle poisi puhul oli seega 

juba algusest saadik selgelt olemas. 

Kuid te näete: selle poisi juures leiab täielikult tõestust see, et mõtted ei muutu. Sest mõtted, 

mida inimene produtseerib ei saa olla iseenesest valed. Küsimus on ainult selles, kas inimene 

produtseerib neid õigel ajal, kas ta produtseerib neid liiga palju või liiga vähe. Mõtted on 

välise eeterkonstitutsiooni peegelpildid. Kui poisilt küsida, miks ta suu lahti on, annab ta 

vastuseks: selleks, et kärbsed sisse saaksid lennata. See on erakordselt arukas, kuid see on 

mõte, mida kasutatakse valesti. Kui poiss kasutaks seda ideed hiljem mõeldes masinale, mis 

tuleks leiutada, võiks see mõte olla suurepärane leiutaja-idee. Mõtted on alati õiged, sest need 

sisalduvad juba maailma-eetri ideede hulgas. 

Oluline on, et oleks olemas teatud võimalus hingelis-vaimset poolt välismaailmaga keha 

väliskesta abil õigel viisil siduda. Niisugust last saab mõjutada kahel viisil. Sellise poisi puhul 

on tähtis talle võimalikult vähe muljeid anda ja üritada need vähesed muljed millegagi 

seostada. Ja kõik, mida talle õpetatakse, tuleks edasi anda võimalikult väheste elementidega, 

et see oleks ülevaatlik. Asjad saavad ülevaatlikuks neid ülevaatlikuks tehes, pöörates 

võimalikult palju tähelepanu sellele, – ja see ei käi mitte ainult selle poisi, vaid ka teiste laste 

kohta – et seda, mida lapsed tegema peavad, saadaksid asjad, mis äratavad nendes huvi. 

Niisugustes lastes, kes ei saa oma kehast välja, kes ei haara kaasa hingelist poolt, kes ei valitse 

oma füüsilist poolt, tuleks tekitada võimalikult palju huvi. Oletame, et me hakkame maalima 

(vt. tahvel 9). Kõige tähtsam on mitte karta, et lapsed – seda juhtub ka siin, Waldorfkoolis, 

andestage mulle see väljendus – sigadusi teevad. Kui meile on oluline, et kõik oleks alati 

puhas ja jääks puhtaks peale seda kui lapsed klassist lahkuvad, siis see on vale põhimõte. See 

ei ole nii oluline – rõhku tuleks panna hoopis järgmisele: õpetaja-poolne  tähelepanu peaks 

kontsentreeruma sellele, et lapsed teostaksid iga töövõtte tähelepanuga ja teeksid kõike 

huviga. Seejuures tuleb õpetada südamega ja niisuguste laste puhul on see vajalikumgi kui 

teiste laste puhul, püüdes eelkõige vältida ilma mõteteta olekut. 

Vaata, võta nüüd pintsel, libista sellega üle paberi. – Kui niimoodi kogu tegevust saata 

sellega, mis huvi äratab, on palju saavutatud. Selgub, et kuni kaheteistkümnenda, 

kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda eluaastani võib organismi paindlikuks muutumisel 

veel palju saavutada. Kõike seda läbi viies peaks olema võimalik öelda: vaata, seal on puu, 

joonista see puu, mis väljas kasvab (vt. tahvel 9). Seejuures tuleb olla südamega asja juures. 

Vaata, seal jookseb väike hobune. – Seejuures juhitakse tähelepanu värvidele. Nüüd tuleb 

hobusele vastu väike koerake, Mussolini. Koerake haugub hobuse peale ja hobune teeb 

jalgadega niimoodi. – Kõike tuleks jälgida võimalikult elavalt. See vaimne elavus kandub 

tõepoolest lastele üle. Soovides lastele sedasi mõju avaldada, peaks leidma endas entusiasmi 

ja temperamenti. Lapsi ei ole võimalik kasvatada olles neid ravides tuim, kui tahetakse 

muudkui istuda ja mitte seista, kui ei taheta võimalikult palju liikuda. Tähtis ei ole kasutada 

eriti läbimõeldud võtteid, vaid teha iga eri juhtumi puhul seda, mida vaja. 
Samuti tuleks püüda niisuguste lastega võimalikult palju vestelda. See poiss ei reageerinud varem 

sellisele vestlusele. Nüüd ta teeb seda. Te võite näha, kuidas ta reageerib. Kas sa mäletad, sa ütlesid 

mulle kord, et sa nägid hobust? Ütle mulle, kui suur see hobune on, kas sa oled juba hobust ohjadest 

talutanud? – Jaa, hobune jookseb kogu aeg päikesehoovis ringi. Ta lamab rohu sees. – Kas ta on tallis 

kui sajab, on seal ka üks suur hobune? – Jaa, tema nimi on Markiis. – Kui poisiga tegeleda, võtab ta 

praegu juba vestlusest osa, kuid varem hakkas ta teise inimese peale möirgama. On erakordselt 

huvitav, et siia tulles rääkis poiss ainult inglise keelt. Nüüdseks on ta suhteliselt kiiresti õppinud 

rääkima saksa keeles. See poiss on suurepärane näide sellest, kuidas keel on sobitunud eeterkehasse ja 

füüsilisse kehasse. Kuid keeleorganisatsioon on tema puhul tugevam kui teistel lastel. Seepärast võib 

tema juures eriti hästi näha, kuidas keel on kinnistunud. Ta ei ütle: Ich bin gewesen, vaid: Ich habe 

gebeen. – Ta sobitab inglise keele struktuuri saksa keelega. Poiss ütleb palju sarnaseid asju. Geh aweg. 

– Ja sellest, kuidas inglise keel on temas kinnistunud, võite te näha kui jäik on keha. Kui panna rõhku 

sellele, et poiss palju räägiks ja et temaga palju vesteldaks, tuleb ületada midagi tugevamat kui teiste 
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laste puhul. Sest see, mida poiss on juba õppinud, on äärmiselt tugevalt kinnistunud. Tuues lapsesse 

aga elu, tehes seda ikka ja jälle, muutub tardunu sisemiselt liikuvaks; kui laps saadakse nii kaugele, et 

ta ütleb: Ich bin gewesen – siis on paljust üle saadud. Siis on ta endas esile kutsunud liikumise. Seda ei 

tuleks teha talle asju pidevalt korrutades vaid jätkates väsimatult vestlust lapsega. Eelkõige peab 

niisugune laps märkama, et tema vastu tuntakse huvi, et sellest, mida ta teeb, võetakse osa. Niisuguse 

lapse käest tuleb küsida asju, mida ta peab teadma ja selle kohta, mida ta on teinud. Lapse elamustest 

osavõtmine on suure tähtsusega. 

Nüüd tasub Teil vaid ette kujutada, kuidas ravieurütmia niisugusele poisile mõjuda võib. Oletame, et 

ta teeb R ja L. R on pööre, miski pöördub ja selles sisaldub juba liikumine. Suurem osa Teist, kes 

osalevad ka eurütmiakursusel, teavad aga ka seda, mida tähendab L. Mõelge vaid, millised jõud 

vabastab keel L-iga. Seepärast on L täht, mis tähendab liibumist, enda asetamist millessegi. Selleks, et 

ennast millessegi asetada, on poisil vaja organismi nõtkeks muutumist. Kui Te nüüd mõtlete, et selle 

poisi on sissehingamisprotsess väljahingamisprotsessi suhtes ülekaalus, nagu ma selgitasin, siis peaks 

Teie mõttekäik olema järgmine: väljahingamisprotsessi on vaja ergutada võimalikult suure osavõtuga 

ja see toimub M-i abil, sest see on väljahingamishäälik. Kui see eurütmiliselt kuuldavale tuua, siis 

aitab selles kaasa kogu jäsemetesüsteem. N-is on tagasiminek intellektuaalsesse. Nii tehakse R M L N. 

– Kuid Te näete ka, et asjaolusid lähemalt vaadeldes, saab kohe selgeks, mida on vaja teha. Tuleb 

tunda hääliku iseloomu. Tuleb olla eurütmia sees, teisest küljest tuleb aga tõepoolest vaadata kehalise 

organisatsiooni sisse. Need on asjad, mida saab õppida, mis aga tänapäeva pedagoogikas täielikult 

puuduvad. 

Lisaks sellele tuleb selle lapse puhul veelgi enam silmas pidada seda, et maalimise teel võib ta 

õppida kirjutamist. Seepärast peaks alustama õppetööd maalimisega niimoodi nagu ma Teile 

kirjeldasin. 

Sellest kõigest võite Te näha, et astraalkeha ja mina-organisatsioon ei tungi füüsilisse ja 

eeterkehasse. Neid tuleb selles aidata. Seetõttu peab sekkuma ka teraapiliselt. Mida on vaja 

toetada? Närvisüsteemi, kuivõrd see on astraalkeha ja mina-organisatsiooni alus. Kuidas seda 

teha? Kõigepealt peame me närvisüsteemile mõju avaldama. Kuidas? Meil on eelkõige kolm 

teraapiaviisi: suu kaudu manustamine, süstid, vannid või loputused. Kui Te manustate 

inimesele midagi suu kaudu, millele see siis mõjub? Üldiselt ainevahetussüsteemile. Suu 

kaudu manustades arvestate Te sellega, et mõjutatakse lihtsalt ainevahetussüsteemi. Kui Te 

soovite mõjutada rütmilist süsteemi, peate Te süstima, kui soovite mõjutada närvisüsteemi, 

peate lähenema väljastpoolt, tehes vanne või loputusi. Kuna astraalkeha tahab laskuda alla, 

siis mõjutab selle liikuvust ja ka astraalkeha kuju tugevalt arseen. Inimestest, kes teevad läbi 

arseenikuure, võib näha, kuidas nende astraalkeha füüsilisse kehasse libiseb. Nii vajab laps, 

kelle puhul on oluline kutsuda esile kooskõla astraalkeha, eeterkeha ja füüsilise keha vahel, 

arseenivanne. Teatud hulga kindla protsendiga levicovee ja selles vannide tegemise abil 

mõjutatakse närvisüsteemi ning muudetakse astraalkeha tugevaks. Kuid ka sellele tuleb kaasa 

aidata, kuna peasüsteemi jõudude mõju ülejäänud kehale on liiga nõrk. Jõudude voolamisele 

peast alumisse organisatsiooni (mis on eriti tugev esimestel eluaastatel, kuid ka hammaste 

vahetumise ja suguküpsuse vahel, olles selle perioodi lõpul koguni tugevam kui seitsmendal, 

üheksandal või üheteistkümnendal eluaastal) on võimalik niisuguse lapse puhul kaasa aidata 

ja luua ainevahetussüsteemi ning närvisüsteemi vahel kooskõla, võttes hüpofüüsi sekreet. Me 

võtame hüpofüüsi sekreedi – tekitame selle -; sellel on omadus jõudude voolamisele vastu 

tulla ja peast lähtuvalt mõjuda jäsemetesüsteemile harmoniseerivalt. Nii koosneb ravi 

hüpofüüsis cerebrist, arseenivannidest ja ravieurütmiast niisugusel viisil nagu ma kirjeldasin. 

Kui need asjad toimivad koos, tehakse selle poisiga edusamme.  

Kuid vaadake, just millegi niisuguse juures tuleb rõhutada, kui tähtis on olla südamega asja 

juures. Just niisuguste laste kasvatamisel ja õpetamisel tuleb olla südamega asja juures. Ja 

antroposoofiline liikumine annab võimaluse nendest asjadest südamega osa võtta juhul kui 

tegemist on õige mõtteviisiga. Siin on aga mitmeid takistusi. Mõnikord on pisut valus tulla 

antroposoofilistesse asulatesse või kogunemistele, sest vahel võib seal tunda tinast raskust. 

Inimesi ei saa liikuma. Seal lasub tinane raskus; alustades diskussiooni ei tee mitte keegi suud 
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lahti, sest ka keel on raske. Inimesed vaatavad maha. Nad ei taha muutuda elavaks ja hakata 

naerma! 

Mis kuulub esmajoones niisuguste laste kasvatamise juurde? Mitte tinane raskus, vaid 

huumor, tõeline huumor, eluhuumor. Ilma vajaliku eluhuumorita, ei saa niisuguseid lapsi – 

hoolimata kõikidest nupukatest võtetest – kasvatada. Nii et antroposoofilises liikumises peab 

muutuma oluliseks tahtmine liikuda. Ma ei tahaks viidata liiga paljudele aspektidele. Kuid 

tõepoolest on nii, et kõige vähem mõistetakse minu vastust küsimusele: mida teha ühe või 

teise puude korral? Ma vastan: vajalik on entusiasm. See on kõige olulisem. Ja just puudega 

laste puhul on entusiasm kõige tähtsam. 

See on kõik, millest ma Teile täna tahtsin rääkida. 

7. LOENG 

(Dornach,  1924.a.) 

 

   Tahaks veel hetkeks tagasi tulla eilse juhtumi juurde. temas on juba mainitud omadustele 

lisaks huvitavaid psüühilisi jooni. Tal oli neid juba siis tulles. Esiteks tema parema käe 

esimeses sõrmes oli väike vaim-olevus, keda ta kutsus “Bebe Assey”. Ta rääkis temaga nii 

nagu räägitakse inimesega. Ta jutustas temaga ja pidas teda täiesti tõeliseks. Lisaks sellele oli 

poisil kombeks muuta vormi nagu muistsetes libahundi-juttudes. ta kujutas näiteks ette, et ta 

on lõvi ja ta käitus nagu karjuv lõvi. Kas temas toimus ka teisi vormimuutuseid? Armsaim 

loom oli lõvi. Juba sellest võib järeldada, et tema astraalkeha ei sobi täpselt füüsilise kehaga. 

täiesti võimalik on, et kui mingi astraalkeha osa jääb füüsilisest kehast väljapoole, siis 

elementaarolend võib sellesse hinge osasse asuda. Siis objekt ja subjekt ühenduvad, voolavad 

kokku. Kasvatajal on vaja teada, et kõvastunud elundite pärast jääb astraalkeha osaliselt 

väljapoole. Kui ta lahutaksite oma astraalkeha füüsilisest kehast, nii et see täielikult ei sobiks 

füüsilise keha sisse, siis ilmuksid kõiksugused looma kujud. Sest astraalkeha on looma 

kujuline olles füüsilise või eeterkeha läheduses või osaliselt kinnitunud nendega, aga ometi 

osaliselt eraldi neist. Selles poisis on need asjad eriti ilmekalt väljendunud ja räägivad sellest, 

et tema puhul füüsilise keha, eeterkeha ja astraalkeha vaheline tasakaal on raskesti saavutatav. 

 

   Nüüd vaatame üht teist last ja vaatame teda läbi tema haigusloo. Ema andmete kohaselt 

sündis poiss neli nädalat hiljem. Raseduse nelja esimese kuu jooksul ema mängis teatris ja 

pidi töö asjus aeg-ajalt palju hüppama. Raseduse hilisemas faasis ta kukkus halvasti.  

   Natuke peale teist eluaastat oli poisil toitumisprobleemid. Ta hakkas püsti seisma alles kahe 

aastaselt. neljal esimesel eluaastal oli poiss apaatne, aga ta sõi hästi. Tema esimene lausutud 

häälik oli “R”, mis on haruldane. Ta nuttis alati “R” häälikul. Kolme aastaselt olid tal ainult 

üksikud sõnad. Siis sai ta harjutamiseks kõneharjutusi – lausete ütlemine edasi ja tagurpidi. 

See toimus minu õhutusel. Kõnelema õppides algas tal motoorne rahutus. Ta magas vähe ja 

tal oli magamajäämisega probleeme. Ta oli õhtuti ärritunud ja väsinud oskamata magama 

jääda. Ta sööb eriti ahnesti. 

   Nagu märkate, on poisi välimuse järgi raske otsustada tema vanuse üle. Ta on nüüd peaaegu 

seitse. Ta on füüsiliselt arengult maha jäänud. Raskem on märgata, et tema pea on natuke liiga 

suur. Poiss on jäänud maha kõiges. Nagu näete, just selles eas, mida me kutsume esimeseks 

eluperioodiks, sünnist hammaste vahetuseni, kus füüsiline organisatsioon peaks toimima, ta ei 

toimi. Nüüd tuleb meeles pidada, mida ma olen rääkinud füüsilisest organisatsioonist esimeste 

eluaastate kohta. See on sõna otseses päritud organism. Kogu tema senise elu jooksul 

toiminud organism  on päritud. Alles selle järel hakkab tema mina-organisatsioon esile tulema 

kuid see ei ole võimeline õieti muutma seda päritud olemust. Sest nüüd toimib tema eeterkeha 

ja see on tavalisest tugevamalt vormunud seitsme esimese eluaasta kehamalli sisse. hammaste 

vahetumine on hilinenud. Seda veel ei esinegi, nii et ka selles osas on ta maha jäänud. 
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   Vaatleme alguses tema olemuspooli. Astraalkeha ja mina-organisatsioon on nõrgad, need ei 

suuda saada päritud elundite vastu, nii et need on jäänud nõrgaks. Ei ole kindel, kas ema 

teated  selle kohta, et laps sündis neli nädalat hiljem, osutuvad õigeks. Kui see nii on, siis 

sellest lähtub, et ta jäi liiga väikesekasvuliseks.  Tema loote-periood kestis kauem, sest ta ei 

olnud kümnendaks raseduskuuks veel küllalt arenenud. Nüüd peab küsima, millest see kõik 

on põhjustatud. ja selgitus on see, et ema mängis  neljal esimesel raseduskuul  teatris. Tema 

tööd iseloomustas neis oludes kindlasti teatav ind ja andumus. Ta töötas vabas teatrirühmas ja 

tegi oma tööd  väga innukalt. Sel põhjusel ema astraalkeha sai tunda tugevaid elamusi, mis 

lihtsalt vormis astraalkeha selliseks, et see mõjutas seda selles suunas, kus kasvujõududel ei 

ole palju tegemist, nimelt mõistuspärases suunas. Poisi mõistuspäraseks muutumine on alanud 

juba loote-perioodis astraalkeha moodustumise perioodil. Küsimuse all on seega loote-

perioodil alanud puue. 

   Nüüd peab mõtlema, kuidas sellist kõiges mahajäänud last peab hoidma. Märkame samuti, 

et tema astraalkeha on täiesti võimetu. Neli esimest eluaastat oli poiss apaatne ja temas 

arenesid ainult füüsilise organismi animaalsed vaistud. Ta sööb ahnesti ja ta õppis rääkima 

liiga hilja. Esimene õpitud häälik oli "R“. 

(Poisile:) 

- ütle “Robert ravaa” 

(Poiss ütleb seda sügava, uriseva häälega.) 

   Nagu märkate, kogu tema kõne suundub “R” hääliku poole. Ei tohi unustada, et selline 

nähtus ilmestab kogu tema elukäiku. Mõelge, kui liikuv oli ema raseduse ajal teatris. Ja 

mõelge “R” hääliku peale nii, nagu see ilmneb eurütmias: liikuvana ja pöörlevana. Sellest 

võib märgata, et poisi kõnes jätkub ema teatritöö. Kõik muu jääb tahaplaanile, sest see üks 

element on valitsev. See viitab sügavatele ühendustele, mis tuleb saada kontrolli alla, kui me 

tahame käsitleda asju õigesti. 

   Esimeste eluaastate jooksul peavad tugev astraalkeha ja tugev mina reguleerima 

ainevahetus – jäsemetesüsteemi. Aga praegusel juhul astraalkeha on nõrk ja ei suuda täita 

oma ülesannet. Sellepärast toimub poisis kaks tähelepanuväärset asja. Ei tea, kas te  kõik olite 

kuulamas loengut, milles ma seletasin inimaju tähendust, aga igal juhul inimese kogu 

organisatsioon taandub kahele protsessile: kasvamine ja lagunemine. Eritised on lagunemise 

jääk-produktideks. Inimpeas toimub lagunemine, sest aju ja meelte töö põhineb sellel, nii 

suurel määral, kui hing jääb pea piirkonda. Nõrk astraalkeha põhjustab ka ebatäieliku 

lõhustumisprotsessi. Laguproduktid ei kulge sealt korralikult ära ja nad ka ei kõvastu nii 

tugevalt  kui nad peaksid kõvastuma. Kuigi selle juhtumi puhul ei saa me rääkida vesipeast, 

on siiski küsimus peas, mille sees on liiga pehmed ajud. Ajude peegelpilt on soolte 

sisemuses. Kui ühes on mingi viga, siis on see ka teises. Ebatäielik ajutegevus ja ebatäielik 

sooltetegevus kulgevad koos, eriti lastel. Kui te nüüd otsustate hakata korrastama tema 

sooltetegevust, siis see ei parandaks tema ajutegevust. On vaja kasutada ravimeid nende 

mõlema koos tasakaalustamiseks. 

   Ka poisi psüühiline käitumine välismaailmaga suheldes ei ole päris otsene, seda 

iseloomustab teatav ebapuhtus. Kui temalt küsida midagi, millest ta saab aru, ei käitu ta 

vahetult, vaid naerab imelikult. Aga sellest räägime me hiljem, kui tuleme selle juhtumi 

juurde tagasi. Tahan nüüd ainult öelda, et edasi ja tagurpidi tehtavate kõneharjutustega 

alustati tema puhul nelja aastaselt ja need harjutused mõjuvad tasakaalustavalt eeter- ja 

astraalkeha vahelisele seosele, mida tema puhul taotlemegi. 

   Nüüd peaks ta hakkama selgelt tunnetama ja kogema oma füüsilisust. sest selle kogemise 

kaudu kasvujõud nii-öelda lipsavad füüsilisse organisatsiooni sisse.  

   Temaga on vaja teha selliseid eurütmia harjutusi, mis panevad teda tundma oma füüsilist 

olemust. E- häälik sobib selleks eriti hästi, sest seda tehes inimene kogeb (puudutab) ennast 

oma organisatsioonis. Samuti U ja Ö sobivad hästi. Ö-häälik tasakaalustab, U ja E selleks, et 
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laps õpiks tundma ennast endas. Sest kõik, mis viib oma olemuse tunnetamiseni, saab selle 

juhtumi aidata arengut edendada.  

   Mis me veel oleme temaga teinud? 

   ravieurütmiat ja kõneharjutusi. Ta ka maalib rühmas. Loomulikult ta peabki maalima, ta on 

varsti koolimineku – eas. Ta hakkab arenema aeglaselt, aga siiski arenema. 

 

(Järgmine laps tuuakse kohale.) 

   Selle poisiga tutvusin, olles reisil. Ta on üsna raske laps. Ta on 11. aastat vana. Kohe saate 

teada, milles on küsimus. Ta on ainuke laps peres. Sündides peeti teda normaalseks, aga 

emast on teada, et ta elas raseduse ajal “eba-moraalset” elu ja tarvitas alkoholi. Kolme 

esimese eluaasta jooksul kulges areng ilma eriliste probleemideta. Me tuleme selle juurde 

veel tagasi, sest päris nii see asi ei saanud olla, sest kolme aastaselt sai laps äkki palaviku ja  

öösel lühikese krambihoo. Neid krambihooge esines selle järel tihti, tavaliselt öösel ja 

keskmiselt neli korda aastas. Need olid oma olemuselt täiesti nende hoogude sarnased, millest 

me siin oleme juba rääkinud. Need hood algasid siis kolme aastaselt. Enne seda, elundid ei 

ole veel sellised, et need hülgaksid astraalkeha, et elundite seinad lükkaksid astraalkeha 

tagasi. Nende krambihoogudega liitub täielik teadvuse kaotus. Oleme märganud, et tavaliselt 

ongi nii. Nende hoogude ajal poisi vasak kehapool väriseb tugevalt ja samas silmad 

pöörduvad vasakule. Hoo järel on ta täiesti kurnatud ja oksendab tihti.  

   On siis läinud nii, et kolme aastaselt elundite seinad on hakanud hülgama 

astraalorganisatsiooni ja see põhjustab krambihooge. Hoogudega liitub – selgitatud põhjustel 

– teadvuse kaotus. Tema puhul on aga nii, et mingi aja möödudes astraalkeha kõigest 

hoolimata ajateadliku või pool-alateadliku pingutuse tulemusena pääseb läbi. Pingutus kestab 

sama kaua kui krambihoog. Ja kui ta on võitnud selle, on võrreldes eelneva seisundiga asemel 

teatud elundite tühjus. See väljendub tõmblustena. 

   Nagu teate, on vasak kehapool pisut nõrgem kui parem. Sellepärast vabadusse pürgiv 

astraalkeha pöördub krambi lõppedes organismi nõrgema poole (vaata joonis 10 keskel), mis 

ilmneb silmade pöördumisena vasakule. Nüüd on tal Jenas olevate arstide teadete kohaselt 

ajupõletik. Sellega seoses oli tal raske hoog, millele eelnesid kõhuvaegused ja palavik. 

Küsimuse all on siis kõhuvaeguste järelmõjust sündinud raske hoog. Kaks nädalat lapse 

toibumise järel halvas vasaku käe ja jala, mis on eriti tüüpiline ja kergesti seletatav nähtus. 

Sest, nagu näeme, tahab laps jätkuvalt vabastada astraalkeha ja selle protsessi järel ta tajub 

tühjust vabastamiskoha taga. Sellele järgnevad tõmblused ja astraalkeha pöördub vasakule.  

   Nüüd peab siiski märkama ühte asja. Inimese organismi sees on kõik see, mis tuleb 

väljastpoolt organismi sisse, mis ei ole organismi enda vormitud, kõik see on organismile 

mürk. Kui siis toimub astraalorganisatsiooni (joonis 10) pöördumine paremalt vasakule ja 

selle peegeldumine – nii nagu võib juhtuda suure krambihoo korral – eeterkehasse ja 

füüsilisse kehasse, siis sünnib nõrk keha vasaku poole mürgistumine. Väliselt see ilmneb 

halvatusena. Selle järel on last masseeritud ja halvatus on veerand aasta jooksul paranenud. 

On jäänud ainult kerge nõrkus, mida võib märgata. 

   (Pöördub poisi poole) 

- võta see! 

   Nagu näete, on tema vasak käsi kohmakas. 1923 a. jaanuarikuu halvatuse järel on tema 

hoogude olemus muutunud. Need kestavad ainult natuke ja algavad tihti 9 tundi  pärast 

magama jäämist. Laps karjub äkki, ärkab ja tõuseb püsti. Samas võib märgata, et kõhus on 

palju gaase, mis on üsna iseloomulik nähtus. Praegu on tal hood peaaegu igal nädalal, aga 

teadvuse  kaotust enam ei esine. värinaid ka enam ei esine. Krambid lähevad mööda ja poiss 

tõuseb voodist üles.1924 a. tehti talle piste ajusilda, millel ei olnud tulemust. viimasena on 

poiss saanud piimhappe – kaltsiumi ravi. Ta jääb hilja magama, räägib unes, eriti siis kui ta 

on hilja söönud. Tal on hea söögiisu, aga ta ei armasta puuvilju, haput ega aedvilju. Selle 
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asemel ta armastab väga liha. Ainevahetus on nüüd suhteliselt hea, enne kannatas ta 

kõhukinnisuse all. Poiss väsib kergelt. Tal on elav fantaasia. Ta suhtub tuttavlikult igasse 

inimesse ega tunne kiindumust eriti kellesegi, ka vanematesse mitte. Ta on äkiline, armastab 

loomi ja taimi. Tüüpiline on, et ta lobiseb palju. See kuulub tema haiguspilti. Rääkimine on 

temale sundtegevus.  

  Nüüd on ta siin ennast nii palju esitanud, et te olete kindlasti näinud temast kõik olulise. 

Juba mõnda aega tagasi on moodustunud tema teine keha, see, mis ei ole  ette antud, sest ta 

on juba 11. Aga jällegi on küsimus selles, et juba eeskujuks olnud organism on kahjustatud 

ema mõtlematu käitumise tõttu raseduse ajal. Ta jõi palju alkoholi. On tõenäoline, otsustades 

poisis kogu olemuse kohta, et juba esimene eeskuju- keha polnud tavapärane. Veel võib 

arvata – mida siit küll ei loe – et sünnitus on olnud paar nädalat varem, sest ema ei hoidnud 

organismi nii, et see oleks pakkunud lootele tasakaalustatud arenemiskeskkonda. Eriti just 

rasedusaegne alkoholi kasutamine soodustab enneaegsust.  Siin öeldakse, et kolme esimese 

aasta jooksul ei olnud mingeid kõrvalekaldeid, aga pigem oletan, et kõrvalekallet ei osatud 

märgata. Igal juhul on laps tundnud vajadust hakata vara rääkima, sest astraal- ja mina-

organisatsioon on ulatunud kaela ja suu piirkonnast väljapoole. Lapsel  on oma kehasse 

sisenemisel olnud alati raskusi. Teatud välja suunatud närviline ärrituvus, mis mingil määral 

tõrjub matkimisvajaduse rahuldamist, mis esmajoones iseloomustab sisemisi orgaanilisi 

arenguimpulsse, on pidanud olemas olema juba kolme esimese eluaasta jooksul.  

    Sellele lisaks, just kolme ja poole aasta vanuselt – pool seitsmest eluaastast, esimesest 

eluperioodist -  ilmnevad eriti selgelt sellest tulenevad probleemid, et mina ja astraalkeha ei 

suuda töötada peast jäsemeteni õigel viisil seitsme esimese eluaasta jooksul. Siis praeguseks 

on moodustunud elundid – sest seitsme eluaasta jooksul saavad need valmis – arengult 

puudulikult. Ja miks nad on arenenud praegusel juhul puudulikult? Sellepärast, et laps ei ole 

läbi teinud tervet, õige pikkusega looteperioodi. Organism oleks palju täiuslikum, paremini 

moodustunud, kui lapsel oleks olnud täielik looteperiood. Nüüd ei ole olemas täiuslikku 

eeskuju. Sellel põhjusel kolme ja poole aasta vanuselt, kui organism on kõige suuremas 

vormumise perioodis, eeskuju veab alt. Sellest sünnib olukord, milles astraalkeha, mis nüüd 

pürgib kogu organismist läbi, elundite seintest läbi, ei suuda läbi pääseda ja sellest tingitult 

esinesid juba varem mainitud nähtused. Igal juhul on selge ka see, et sellises olukorras esineb 

kõhu ja seedimise probleeme, sest kui astraalkeha ei suuda korralikult valitseda peast 

jalgadeni suunduvaid impulsse, jäävad sooled ja kogu ainevahetus nõrgaks: mina-

organisatsioon ei tegele seal korralikult.  

   Keskendume hetkeks sellesse nõrka ainevahetusse: mina-organisatsioon ei tegutse seal 

korralikult, nõrk ainevahetus ei suuda valitseda seda, mis peaks toimima ainevahetuses. Kui 

mõtleme taime peale, siis on nii, et juur mõjub inimese peaorganisatsioonile ja taime rohelised 

osad mõjutavad rütmilist süsteemi (joonis 10 paremal). Viljad ja õied mõjutavad soolestikku 

ja ainevahetuselundeid. Nõrgalt arenenud ainevahetuse ja ülespoole arenevate taimeosade 

vahele ei moodustu mingit sugulust.  Selle asemel on arusaadav, et astraalkeha, millel on igas 

inimeses juba loomu poolest suhe lihaga ja selle juhtumi puhul on kõhus peaaegu mõjutamata 

ainevahetuselundid, tunneb erilist mõnu liha söömisest. Ka vastumeelsus hapu suhtes on 

arusaadav. Happed mõjutavad astraalkeha eriti tugevalt. Kui astraalkeha on normaalselt 

kinnitunud elunditesse, siis see paiskab happetegevuse füüsilistesse elunditesse. Aga kui 

astraalkeha ei ole korralikult laskunud kehasse, tuleb sellest ülitundlikkus hapete suhtes. 

Nendest asjadest näeme eriti selgelt, kuidas organism tegelikult funktsioneerib, sest küsimuse 

all oleva kõrvalekalde puhul ei ole midagi imelikku, et esinevad kõhu-probleemid, aga kõhu-

hädad on vaid sümptomid kirjeldatud ainevahetuse probleemist. See kõrvalekalle on tegelikult 

haigus ja sellest haigusest lähtuvate sümptomitena esinevad need kõhu-probleemid, mis 

võivad viia üha uute hoogudeni.  



45 

 

   Nagu öeldud,  jaanuaris 1923 a. on hoogude iseloomus toimunud olulised muutused. Hood 

on lühikesed, tekivad 9 tundi pärast uinumist, laps karjub ja ärkab. Tähelepanu väärib see, et 

samaaegselt on kõhus palju gaase. Praegu tekivad hood igal nädalal. See tundub nagu pisut 

murettekitavana, aga on samas ka lohutav, sest see on märk teatavale paranemisele, 

loomulikule paranemisele. küsimuse all on välja tungiv sisemine kriis, mis vahel võib kulgeda 

aeglaselt, aga midagi muud on ka raske oodata. Miks hood tekivad 9 tundi pärast uinumist? 

Sest astraalkeha hakkab siis kehasse tagasi tulema. See, mis juhtub, on raske – astraalkeha 

püüab laskuda füüsilisse kehasse, aga seda lükatakse korduvalt tagasi. Sellega kaasnevaid 

nähtusi on kerge mõista: karjumine, püsti tõusmine. Kui lapse astraalkeha on lõpuks kogu 

füüsilise keha sees, kulgeb päev kergemalt. Tugev gaaside moodustumine on tingitud sellest, 

et astraalkeha ei suuda veel korralikult haakuda sooltega. Astraalkeha suhteliselt suurest 

iseseisvusest on tingitud poisi hingeelu teatud jooned: pidev lobisemine, ärrituvus ja elav 

fantaasia. Nüüd tekib küsimus, mida peab sellisel juhul tegema? 

   Enne kõike on tähtis, et omapäid tegutseval astraalkehal takistatakse võimalus arendada 

jõudusid, mis raskendavad selle liitumist eeterkehaga ja füüsilise kehaga. Juba sellest, et laps 

esines täna nii, nagu ta täna on esinenud, näeb, milline on esimene vajadus: temalt tuleb ära 

võtta tema praegune mänguasi (mingi karu). See on talle hingeline mürk. Tema huvi peab 

rakendama sellistesse asjadesse, mis ei ole oma olemuselt valmis tehtud. Teda tuleb innustada 

võimalikult palju maalima ja ennekõike moodustama vorme, puud voolima. Andke talle ainult 

puutükk ja innustage teda sellest inimkuju voolima. Tema puhul on see esmatähtis 

pedagoogiline võte. Talle ei tohi anda valmis asju. Teda peab proovima saada tegema ise 

võimalikult palju, et tema jäsemed saaksid liikuvamateks. Neid soovitusi ei ole me veel 

hakanud täitma kuid seda peab tingimata tegema. 

   Selle poisi juhtumile on iseloomulik, et ei saa rääkida mingi kindla elundi põhjustatud 

läbilaskmatusest astraalkeha suhtes, vaid kogu organism on ühtlaselt nii üles ehitatud. Sellest 

tuleneb ka kalduvus kergeks väärarenguks kehas. Ja sellest taas tuleneb see, et astraalkeha 

sisenedes füüsilisse kehasse kaldub see vasakule, nõrgema poole suunas. Kogu aeg on olemas 

oht, et vasak pool võib halvatuda. Praegu need veel ei häiri, sest need on nii väikesed, aga 

need võivad tugevamaks minna. 

   Soovitav oleks, et nendesse toitudesse, mis talle maitsevad, lisataks vähesel määral 

puuviljahapet, mille vastu ta oma organisatsiooni tõttu tunneb suurt vastumeelsust, et hape 

saaks ka osa võtta ainevahetusest. Tema lihataldrikule tuleks lisada lihtsalt midagi sellist, mis 

sisaldaks puuviljahapet. Teda tuleks harjutada sööma koos lihaga ka pisut haput moosi.  

   Siis on samuti tähtis, et ta saaks waldorf-pedagoogika sarnast, mõistuspärasele metoodikale 

rajatud õpetust, pole tähtis kui kiiresti ta edasi jõuaks. Tema puhul eurütmiaharjutused ei 

tohiks piirduda ainult üksikute häälikutega. Eriti peaks ta tegema harjutusi, mis paneksid 

liikuma tema jäsemed ja mis arendaksid jäsemete püüet vormida astraalkeha. praeguses 

olukorras laps ise aitab arengule kaasa.  

    

   Seda eelmist poissi on aga väga raske käsitleda, sest ta on nagu väike deemon.  Sama palju 

kui laps jääb füüsiliselt kehalt väikeseks, , astraalkeha suureneb üle füüsilise keha piiride ilma 

et ta kohaneks füüsilise organisatsiooniga. Lapsest tuleb astraalkehalt näitleja, mida ta ise ei 

teadvusta. Kui seda väikest sõpra spetsiifiliselt selleks koolitada, võiks ta õpetada R-häälikut 

ja ka teisi vastavaid häälikuid kogu näitlejate grupile. Hoolimata esmapilgul tunduvast 

rahulikkusest on ta tegelikult eriti elav. Tema olemus on deemonlik, tõeline ülemeeleline 

olemus tegutseb selles väikeses poisis. Asjad on nii: meie ees istus kääbiku sarnane 

poisinaaskel aga näitleja temas on võimas. See teeb kõiksuguseid kukerpalle, hundirattaid jne. 

; tegelikult samal ajal kui poiss samal ajal meie arvates midagi ei tee. Sellele lapsele on selle 

tõttu väga raske läheneda. Kõik meetodid füüsilise keha suhtes, arvesse võtmata ravieurütmiat 

ja kõnemoodustust, mis on suunatud füüsilisele kehale ja mõjutavad ajutegevust, kohtuvad 
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ainult elavhõbeda sarnase astraalkehaga. Aga füüsilise keha kaudu ei saa kätte inimest. 

Vastupidi. Kui seda proovitakse, juhtub nii, nagu võluri õpilasega, kes lõhkus ära ühe luua, 

tegi sellest kaks luuda. Kui tahta mõjuda nii, siis võib juhtuda, et liikuvus ainult kasvab, kui 

meil on juba kord tegemist üliliikuva astraalkehaga.  

   Kuidas siis kasvatust korraldada? Peab tegema vastupidi sellele, mida tavaliselt tehakse. 

Tihti rõhutatakse õpetuses eriti dramaatilist kulminatsiooni.  Selle lapse puhul on tähtis, et 

sellele dramaatilisele tõusule järgneks hääbumine, laskumine. Seda põhimõtet tuleb rakendada 

kogu õpetuse juures. Peab püüdma kannatlikult äratada lapse  tähelepanu – astraalkehas 

toimuvast ta ise midagi ei tea. Seda olemust aitab kõik selline, mis ilmestab tõelist 

ettekujutusvõimet. Teiste sõnadega, mõelge välja võimalikult elavaid ja huvitavaid jutte, olge 

tõeline muinasjutuvestja. Ja kui jutt on saavutanud oma haripunkti, kui te tõesti olete saanud 

tema alateadliku astraalsuse oma jutu võimusesse, proovige mõjuda vastupidiselt. Proovige 

teha mingi selle jutu tegevus naeruväärseks. Jutu kangelane, keda laps imetleb, on äkki 

naeruväärne. Jutu puänt peaks tunduma naeruväärne.  Nii minna edasi, kuni kogu jutust jääb 

järele ainult seebimull, mis kohe lõhkeb.  Mitte nii, et te rikute ära kogu lapse rõõmu, ka 

“seebimull “ koht peab olema tore. Kogu selle tagasilaskumise mõte on sobitada astraalkeha 

füüsilisse kehasse. Ja kui teil jätkub kannatust last nii kasvatada, et olete alguses jutuvestja ja 

siis iroonik, nii et sellest jutust ei jää midagi järele, võite saavutada selle, et laps 8-9 a. hakkab 

kasvama normaalselt. Siis oleks palju saavutatud, sest siis juba  looteperioodil ülemäära 

fantastiliseks muutunud organism hakkaks muutuma. Töö tulemusena praegused sümptomid 

kaoksid, aga neid on täiesti mõttetu proovida likvideerida otseselt nendega tegeldes. Oleks 

vale püüda poissi saada lõpetama R-hääliku praegune hääldamine. Temast tuleks ainult tuim 

ja osavõtmatu inimene. Selle asemel R-hääliku tähendus kaoks tema jaoks iseenesest, kui 

tegutsete esitatud viisil.      
 

 

 

 

8. LOENG  

Dornach, 4. juuli 1924 

 

 

    Kallid sõbrad! Kõigepealt esitlen ainult selle poisi joonistusi, ta teeb ilusaid töid, tal on 

silma pisiasjadele. Seda näeb sellestki, kui tähelepanelikult ta kõike uurib. Te näete, kui hästi 

ta oskab jagada. Ta teeb neid koolis. Seal on korraldatud nii, et igaüks teeb seal omi 

ülesandeid. Meil ollakse majanduslikud, paberi mõlemad pooled kasutatakse ära.  

   (Poisile:) 

- Lubad kindlasti, et joonistan sind tahvlile. No nii, sellest aitab siis.  

   (Sellest poisist räägitakse hiljem. Uus laps tuuakse kohale.) 

    

   Vaadake seda suurt lapse pead – vesipea. Räägime sellest hiljem. Tema pea ümbermõõt on 

64 cm. Tulles siia oli selle ümbermõõt 44 cm (veebruarikuus). 25. oli see 54,5 cm aprilli 7. 

päeval 56 cm 19. 58 cm, 28. mail 61 cm ja 1. juulil 64 cm. Lapse ülejäänud keha on 

normaalselt arenenud nagu ükskõik millisel lapsel. Ta haarab esemeid, sööb hästi ja on 

olnud, ühte kriisi arvesse võtmata, täiesti elav. Märkate pea tohutut suurust, kui vaatate 

väikeseid kõrvu, mis on muidugi jäänud oma õigesse suurusesse. Neist näeb pea 

suurenemise asukohta, see algab siit ja läheb edasi siia. Nägu pole suurenenud, ainult natuke 

paisunud, aga mitte suurenenud. Kui vaadata last, jääb mulje, et ta märkab silmadega, aga 

küsimuse all on ainult üldine valgusaisting teatud punktist. 
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   Traagiline pool on see, et olles teel siia, sain telegrammi, milles teatati, et tema isa suri 

infarkti.  

   Kui vaadata last ja võrrelda teda loote arenguga, märkate, et küsimuse all on tõeline 

hiigelloode. Kergesti on märgata, et laps on jäänud looteperioodi ja jätkab arengut loote 

arengu seaduspära arvestades ka sündimise järel. See, et me pole saavutanud tulemusi pea 

väiksemaks mineku suunas, on tingitud sellest, et põhjused on sünnieelsed. Aga on täiesti 

võimalik, et teatud aja pärast suudame pea kasvu peatada. Muidu ta on elav poiss.  

   Seegi kuulub inimmõistatuste hulka. Kõrvalekalletes esinevad asjad valgustavad elu 

sügavuti, mitte ainult inimese, vaid kogu maailma elu.  

   (järgneb väljavõte haigusloost.) 

   Laps tuli siia 6 kuu vanusena. Ta on sündinud eelmise aasta augustis. Mina andsin talle 

nime, olin siis Inglismaal. Laps sündis normaalselt. Ema oli kogu raseduse aja terve – nende 

asjade tähendus selgub hiljem – ja tundis ennast väga hästi - pange seda hästi tähele ja 

kirjutas palju kirjutusmasinaga sel ajal. Sünnituse ajal ei ilmnenud lapses midagi erilist. 

Pange tähele, sünnituse ajal, vahetult looteperioodi lõppemise järel ei olnud lapses märgata 

midagi erilist, sest kogu looteperiood oli normaalne. Ebanormaalne areng algas, kui laps 

hakkas hapnikku hingama. Nabanöör oli ümber kaela. Laps kaalus 2625 g. Kahe nädala 

möödudes sai ta korra krambid, mida palun tähele panna. Mina-organisatsiooni ja 

astraalkeha laskumine füüsilisse kehasse hakkas osutuma võimatuks. Laps vehkis kätega ja 

muutus siniseks. Siniseks muutumine on alati märk võimetusest “sukelduda” füüsilisse 

kehasse. Kui see on eriti tugev, vihjab see alati mingile erilisele omadusele.  See ei pruugi 

olla muu, kui et astraalkeha on sünnituse ajal tugevasti “muljuda saanud”. Nii juhtus 

Goethega, kes oli sündides täiesti sinine ja kelle astraalkeha ja mina-organisatsioon laskusid 

alles hiljem. See kramp saabus hiljem ja selle järel läks esimese poole aasta jooksul areng 

ilusasti. Muidugi see ei kulgenud täiesti normaalselt: kasvavat pea ja jäsemete vahelist 

ebaproportsiooni ainult ei märgatud. Last toideti emapiimaga. Pea oli sündides 

tähelepanuäratavalt väike, mis näitab, et põhjust ei ole vaja nii väga otsida närvi-

meeltesüsteemi nõrkusest. Septembrist alates hakkas pea pisi-tasa kasvama. Muidugi 

kasvamine hakkas juba varem, aga ema ei pidanus seda ebanormaalseks. Veel siiski kui kasv 

oli juba märgatav, ei pidanud ema seda ebanormaalseks, alles siis, kui lapse kaalule lisandus 

ühel nädalal 360 g, pööras tähelepanu. Septembri keskpaigas oli pea ümbermõõt 49 cm. 

Laps oli vaikne ja ei nutnud peaaegu üldse. Ta oli apaatne. Pealae lõge oli väga pingul. 

Söögiisu oli hea. Peanahale tekkisid mädavillid. Väljaheited olid korras. Sellel ajal toodi 

laps meile.  

   Selle juhtumi puhul on tähtis luua endale selge pilt olemasolevatest asjadest, mis 

loomulikult eeldab vahetut tähelepanekut ning vaimset tähelepanekut. Ja nüüd on nii, et selle 

lapse astraalkeha meenutab hämmastavalt täpselt ema astraalkeha. Ema käis ka siin. Nii 

tähelepanuäratav sarnasus on harvaesinev. Mina-organisatsioonis ei saa öelda, et see nii 

oleks. Mina on lihtsalt veel arenemata. See meenutab mina-organisatsiooni, mis lapsel on 

tavaliselt kuuenda, seitsmenda raseduskuu ajal. Sellele tasemele on laps jäänud. Raseduse 

viimastel kuudel lapse mina-organisatsioon ei arenenud kaasa ebatavaliselt tugevalt 

arenenud  astraalkeha pärast. Ja juhtus nii, et astraalkeha abil säilitas laps endas peale 

sündimist kõik need jõud, mis olid mõjunud looteperioodi ajal. Nüüd peab meeles pidama, et 

just looteperioodi areng jätkus lapses esimestel elukuudel. Sellepärast lapse areng väljaspool 

ema keha meenutas alguses väga paljus loote arengut. See on põhjustatud loomulikult 

sellest, et lapse kehalisuses toimub radikaalne muutus sünnitusega seoses just 

hingamissüsteemis. Laps puutub välismaailmas oleva õhuga kokku, aga see kokkupuude 

toimub pisi-tasa ja haarab alles mõne aja pärast kogu organismi. Nagu teame, kokkupuude 

mõjub algusest peale elunditele aga see vallutab kogu organismi alles pikkamööda. 

Sellepärast looteperioodi jõudude jätkuva mõju tõttu alguses ei märgata, milliseid 
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olemasolevaid, kuid alles hiljem avalduvaid puudeid organismis on ja eriti just siis, kui   

küsimuse all on selline radikaalne infantilism, mis jätkub nii pikalt, et looteperiood jätkub 

kogu aeg.  

   Nagu teate, on loote arengule omane suur pea-organisatsioon ja väike keha. Ja suur 

peaorganisatsioon on läbinisti kosmiliste jõudude ühistegevuse tulemus. Looteperioodi pea-

organisatsiooni sündmused on peaaegu täielikult kosmiliste jõudude töö. Emakas on elund, 

mis loob suletud ruumi ja kaitse, nii et kosmos võib sinna takistamatult mõjuda, mitte maa. 

See on ruum, mis on vahetus seoses kosmosega ja kus toimub kosmiline tegevus. Sellises 

olukorras toimub pea-organisatsiooni areng. Jäsemete – ainevahetussüsteem aga moodustub 

aga nende inimlike jõudude järel, mis mõjuvad lapsesse emaka kaudu. Ongi nii, et sellel 

lapsel mõjuvad ikka veel kosmilised jõud. Neil on ülemvõim nende jõudude üle, mis oleksid 

pidanud sündima maise arengu jaoks, jäsemete – ainevahetussüsteemi jaoks. Tagajärg on 

täiesti selge. Kui laps oleks ema kõhus – see on absurdne oletus – kauem kui kümme kuud, 

pea jätkaks kasvamist ja jäsemed jääksid arenemata. Siis saaks ainult maaväline, kosmiline 

olemus kasvada.  

   Nüüd peab küsima, millest see kõik on tingitud. Ja ma pean ütlema, et on 

tähelepanuväärne, isegi vapustav, et just nüüd, kui kogu see juhtum on esil, saabus 

telegramm, milles teatati isa surmast.  

   Toodi esile asju, mida see teade kinnitas ja mille tõttu emalt oli vaja küsida, milline oli 

tema hinge olukord raseduse ajal. küsime seda nii, et ega talle ei valmistanud raskust see, et 

laps ei jäänud tema sisse vaid sündis maailma. Ema nõustus. Ta oli pannud kogu oma elu 

sellesse ühendusse. Laps täitis tema tundeelu. Asja võib väljendada nii, et talle valmistas 

raskust lapsest lahutamine, kes sündides temalt “rööviti”. See tunne viitab ühelt poolt väga 

tugevale karmalisele suhtele aga teiselt poolt ka sellele, et nii sündis otsene eeldus 

looteperioodi jõudude säilimisele. Nagu näete, ebanormaalne hingehoiak algas emast ja 

temalt see siirdus, loomulikult liitudes sügava karmalise suhtega, lapsesse.  

   Eluseosed on erakordselt mitmekesised, armsad sõbrad , ja tihti on raske näha tervikut, aga 

sellises juhtumis faktid viitavad seostele. Vaadake, veel ei ole aastatki lapse sünnist, ja isa 

sureb infarkti. Sellised asjad kuuluvad kokku ja need ei sünni üleöö. Isal oli juba kaua süda 

haige. Peaks ainult mõtlema, kui tugevalt teatud südamehaigused mõjutavad jäsemete 

nõrgenemist, kuidas jäsemetele elutähtis sidekude ja liigesevõie saavad kannatada 

südamehaigusest. Ei tohi unustada, et pärimis-seaduspärasuste kohaselt isa mõjutab 

tugevamalt just jäsemete-süsteemi ja ema taas peasüsteemi. Ja nüüd mõtelge 

viljastamisolukord selliseks, et isalt tulev võimetus juhtida jõude jäsemetesse kandub 

lapsesse, millest tulenevalt ema poolelt tulev peasüsteem kasvab meeletutesse mõõtmetesse. 

Nüüd selgub ka, et ema armastas kõhus olevat last, sest laps oli saanud isalt ainult natuke 

pärilikke jõudusid, sest ema oli andnud neisse suurema osa.  

   See on üks juhtum paljudest ja seda võib pidada lähtekohaks paljudele arengupuudega 

lastele. See laps on ainult eriti äärmuslik juhtum looteperioodi infantilismist. Sarnaseid 

juhtumeid võib esineda aga kogu lapseea arengus esinevate variatsioonidega.  Kui siin 

looteperiood valitseb kogu hilisema arengu üle, nii ka lapse esimene eluperiood 

hammastevahetuseni võib valitseda kogu järgneva perioodi üle. Ja sarnaselt võib juhtuda, et 

laps ei jõua suguküpsuse perioodist kaugemale. Lapsest võib tulla väliselt suguküps, aga ta 

ei kasva inimlikus mõttes tervikülesehituselt suguküpsusse ja täiskasvanuperioodi vahelisse 

arenguperioodi, vaid arengu suund kulgeb sama teed kui 7 ja 14 a. vahel. Infantilismi on 

mitmesuguseid tüüpe.  See on kõige äärmuslikum juhtum ja ravipedagoogilisest vaatekohast 

on hea, et te õpite sellega ühenduses nägema omadusi, milliseid kergemas variandis esineb 

paljudes arengupuudega lastes.  

   Et saaksime asja ühele poole ja võiksime homme ette võtta ravimise poole, käsitleme täna 

üksikuid juhtumeid ja homme käsitleme neid pedagoogiliselt.  
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   (R. S. räägib nüüd lapsest, keda loengu alguses lühidalt esitleti.) 

   Te nägite poissi ja selle põhjal tärkab küsimus, miks ta õieti on siin. Sest kui teda tunda 

pinnapealselt, peetakse teda sõbralikuks, lõbusaks poisiks, kes õpib maalima nii nagu teised 

lapsed ja kellega võib tunde vestelda. Kas pole nii? Tema hoidjad teavad seda. Selles lapses 

pole märgata midagi ebanormaalset ja mõni võikski arvata, et need antroposoofid on ühed 

kummalised inimesed, annavad tavalise lapse ravile kliinilis–teraapilisse instituuti. 

   Poiss on uskumatu kleptomaan. Ja see sirgejooneline kleptomaania on temas peaaegu 

täiesti eraldi muust vaimuelust. Poisile on omane, et teadvus, tuli, mis valgustab kõiki 

inimlikke eluavaldusi, on täiesti ära lõigatud tema kleptomaaniast. On selgesti mõistetav, et 

ta ei tea, mida ta teeb, kuigi – ja pange seda tähele – ta teeb kõike tõesti säravalt. Kui ta käis 

Bernis koolis ja ka veel ühes teises asutuses, tehti tõesti tööd, enne kui teda saadi süüdi 

mõista. Ta on eriti kaval ja ka mitte väga isekas. Andekalt varastatud asjad ta lihtsalt kingib 

sõpradele või annab need lihtsalt kellelegi, tehes kedagi õnnelikuks. Seda ta suudab. Samas 

esineb ka muidugi pool-teadvustamatut valetamist, sest kui ta täpselt ei tea – teadvus ei 

valgusta üksikuid seiku – mis juhtus, ta jutustab uskumatuid lugusid sellest, kuidas ta on 

saanud enda kätte mõne asja, mille ta tegelikult on varastanud. Ta näitab ka targalt, kust ta 

need asjad leidis, kuidas need olid siin võis seal. Ta mõtleb välja pika jutu oma leiust. Kõik 

käib nagu nõia väel.  

   Kui olen õigesti mõistnud dr. Wegmani, loodeti mingi aeg, et ta paranes, kui ühel päeval 

märgati – poissi ei osanud keegi kahtlustada – et ühest ja teisest taskust oli midagi kadunud 

ja imelikul kombel asjad hakkasid  kaduma. Kaks asja olid koos: asjade kadumine ja teiselt 

poolt teati, et poiss oli välja visatud kõikidest koolidest. Asjad kadusid. Need kaks asja 

esinesid samal ajal. Ebameeldiv oli mõelda, et keegi täiskasvanu võiks tulla küsimuse alla. 

Instituudis töötab 52 inimest ja ka teisi inimesi käib majas, nii selgust ei tule. Teatakse 

ainult, et mõnel spiritistil oleks erakordne võimalus tõestada asjade dematerialiseerumine. 

Sellest võib arendada terve teooria. 

   Poiss on nüüd siin ja palun teil märgata, kui tugevalt pea on kokku pigistatud siin 

(meeltekohtades) ja laieneb siit (tagant). Asjade vaimne olukord on see, et astraalkeha 

organid on eriti tugevalt arenenud, eriti siin vasakul. Midagi muud erilist temas väliselt ei 

ole.  

   Ja nüüd tooge veel see teine laps sisse, teraapiatest räägime homme.  

 

   (Järgmine laps, üks tüdruk tuuakse sisse. ) 

   Vaadake, kui kena ta on, kui õitsev. Vaadake tema valgeid juukseid. Talle juhtus see 

huvitav asi kui lapsed olid hetke omapead. Nad olid head sõbrad ja see poiss, kes oli siin 

eile, pidi tooma käärid. Tüdruk palus seda – ta oli tõeline härrasmees – ja tüdruk lõikas 

niisama lihtsalt oma juuksed ära. Ta ei ole mingi väikekodanlane. Vaadake eriti tema 

kauneid, siniseid silmi ja tema valgete juuste eriti kaunist värvitooni. Nende tunnuste järgi 

teab kohe, et laps on väga väävlirikas. Ta on armastatud laps, aga eriti väävlirikas, ta on elav 

ja ka pinges.  

   (Tüdruk hammustab käsivart. Ta hammustab ainult riiet, varrukat.) 

    Lapse sünnikaal oli ainult 2 kg, aga ta oli õigeaegne, tegi läbi reeglipärase lootearengu. Ta 

sai 7 kuud rinnapiima. 1. a. vanuselt ta õppis käima, mis on üsna varajane aga normaalne. 

Ka rääkima õppis ta õigeaegselt. Areng tundus normaalne. 1,5 a. ta ei teinud enam öösel 

voodit märjaks, aga päeval teeb ta seda veel nüüdki, aga öösel enam mitte kunagi.  Lapse 

organism on siis selles suhtes nõrk, aga nõrkus ilmneb siis, kui astraalkeha on ühenduses 

elunditega, eraldi olles mitte. 1,5 a. tagasi, kui laps oli 3,5 aastane – pange tähele seda 

vanust, mis on täpselt pool 7 eluaastast ja eriti tähtis, samuti kui sama ajapunkt 7 ja 14 ea. 

vahel – tal oli peavalu ja kõrge palavik ja kohe selle järel leetrid.  
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   Ta kaldus kergesti haigestuma. Sellest ajast alates on ta olnud väga rahutu. Emal oli ka 

samal ajal gripp ja on olnud rahutu selle järel. Nagu märkate, ema ja tütre vahel esineb 

sarnasus. Lapse söögiisu on ikka halb, kuigi ta on nii tugev, eriti ta jäsemed. Nagu teate, 

jäsemed ei moodustu ainult toitainete omandamisest, vaid kosmilisest  hingamisest ja 

meeltetegevusest. halb söögiisu, mis raskendab toitumist, kajastub pea tegevuses. Ta on 

elav, rikka fantaasiaga, rahutu nii jäsemetes kui ka mõtetes ja tema fantaasia ei tule peast 

vaid jäsemetest. Peasüsteem on eriti nõrk. Jäsemete-süsteem on väga tugev. Fantaasia tõuseb 

jäsemetest.  

   Vahel ta näeb rahutuid unenägusid. See, mida siin ei mainita, aga mis tuleb täpsustada, on 

see, kuidas laps näeb und, toimub see enne ärkamist või magamajäämise järel. Siin on 

mainitud ainult magamajäämise järel esinevaid unenägusid. Aga tüdruk võiks rääkida 

huvitavaid asju, kui ta saaks natuke oma unest rääkima. Enne lapse ärkamist esinevad uned 

on väga huvitavad, kui laps saaks neid mäletada ja neist rääkida.  

   Need juhtumid tahtsin esitada täna. Homse loengu peame 8.30 ja räägime teraapiatest.     

 

 

 

 

9. LOENG 

Dornach, 4. juuli 1924 
 

Armsad sõbrad, eile tegelesime me terve rea lastega ja probleeme, mis puudega laste ravimisel 

ilmnevad, tulebki enamasti näidete varal käsitleda, kuna see puue võib areneda erinevates suundades 

ning iga juhtumit tuleb vaadelda eraldi. Õppida on võimalik ainult juhtumi kohta välja kujunenud 

praktikast, mis on vajalik teiste juhtumite korral. 

Te mäletate eilset haigusjuhtumit, kaheteistkümne-aastast poissi, kelle varal ma tõin 

kleptomaani näite. Vaimsest seisukohast on lood niisuguse kleptomaaniga nõnda nagu ma 

seda põhimõtteliselt väljendasin: astraalkehas olevate takistuste tõttu ei leia ta ligipääsu 

sellele, mida välises maailmas inimeste hulgas nimetatakse otsustusvõimeks. See kõik, mis on 

seotud moraalsusega, ja mis sisaldab arusaamade kujunemisel moraalseid impulsse, väljendub 

ainult maises eksistentsis. Võiks öelda - kui seda tänapäevase pealiskaudsuse tõttu valesti ei 

mõistetaks – et seal, kus lõppeb maine, kus saavutatakse transtsendentaalne, puuduvad 

moraalsed otsustused maises tähenduses, sest moraalsus on seal iseenesestmõistetav. 

Moraalsed otsustused algavad alles seal, kus tuleb teha valik hea ja kurja vahel. Seevastu 

vaimse maailma jaoks on hea ja kuri lihtsalt loomuomadused. On olemas häid ja halbu 

olevusi. Niisama vähe nagu saab lõvi puhul rääkida sellest, kas ta on lõvilik või mitte, niisama 

vähe saab maisest eemaldunult rääkida heast ja kurjast. Selle juurde kuuluvad “jaa” ja “ei”, 

millest saab juttu olla ainult inimese organisatsiooni sees ning oma moraalses keskkonnas 

elavate inimeste vahel. Niisuguse haiguse korral nagu kleptomaania ei ole vastav inimene 

oma astraalkeha nende tõkete tõttu, mida ma juba kirjeldasin, lihtsalt nii kaugele arendanud, 

et ta suudaks aru saada moraalsetest otsustustest. Seepärast ei näe niisugune poiss hetkel, mil 

ta on leidnud midagi, mis talle erilist huvi pakub, mitte mingisugust põhjust, miks seda asja 

mitte endale võtta. Sest ta ei mõista, et see asi võib kellelegi kuuluda, et mõiste: mul on 

midagi – midagi tähendab. Ta ei jõua oma astraalkehaga nii kaugele füüsilisse maailma, et  

mõistaks niisuguseid otsustusi.  

See on täpselt samasugune nähtus nagu värvipimedus, kui inimene ei taju üldse punast või 

sinist ja näeb kogu maailma sinise või punase värvita. Niisiis, kui Teie näete mingit pinda 

rohelisena, näeb punasepime seda pinda sinisena ja sinisepime punasena. Huvitav on 

sinisepimedale maalida metsa, kus puud on punased, sest kui tegemist on sinisepimedaga, 

tuleb puud maalida punaseks. Ja nii nagu värvipimeduse korral on mõttetu rääkida värvidest, 

on sama mõttetu rääkida omamisest ja mitte-omamisest kõrgemas maailmas. Niisugune poiss 
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ei jõua piisavalt kaugele füüsilisse maailma, et suudaks midagi ette kujutada omandisuhete 

all. Tema jaoks eksisteerib eriti selgelt avastamise mõiste, arusaamine, et miski üllatab teda, 

miski pakub talle huvi. Siin aga võime mõista lõppeb. Siit alates ei ole tema astraalkeha 

lihtsalt suutnud tungida tahte piirkonnani, vaid on jäänud kusagile intellektuaalsesse sfääri nii, 

et tahte organid on sellel küljel taandarenenud. Selle tagajärjeks on, et seda, mis on hea 

intellektuaalses sfääris, kasutatakse tahtesfääris. Kui seesama viga ilmneb intellektuaalses, siis 

on laps nürimeelne. Kui see viga avaldub tahtes, on laps kleptomaan. 

Niisugust puuet on erakordselt raske ravida. Sest vaadake, esiteks ei märgata seda vanuses, 

kus on oluline selle vastu konkreetselt välja astuda. Selles vanuses lapsed jäljendavad, teevad 

seda, mida ümberkaudsed teevad ja kalduvust kleptomaaniale nende käitumises ei märgata. 

See kalduvus avaldub alles peale hammaste vahetumist. Aga kui hambad on vahetunud, ei ole 

laps ikka veel võimeline (kuna tema hing ei ole veel füüsilises plaanis piisavalt kaugel) 

moraalsetest otsustustest teisiti aru saama kui nõnda: hea meeldib mulle, halb ei meeldi. Siin 

jääb kõik esteetilise otsustuse tasemele. Siin peab kasvataja arendama lapses arusaamist heast 

nii, et laps seaks kasvataja endale eeskujuks. Seepärast paneb meie Waldorf-kooli 

pedagoogika rõhku sellele, et selles elueas toimiks autoriteet, ja et lapsel oleks 

enesestmõistetav austus kasvataja vastu ning kasvataja peaks ainult rääkima sellest, mis on 

hea nõnda, et see lapsele sümpaatseks, ning kurjast nõnda, et see lapsele ebasümpaatseks 

muutuks. Selleks kõigeks on hädavajalik iseenesestmõistetav autoriteet. Kui see on vajalik 

juba niinimetatud normaalse lapse puhul, siis on see erakordselt vajalik niisuguse lapse puhul, 

kellega meil tegemist on. Kõige tõhusam kasvatusvahend on lapse usaldus oma kasvataja 

suhtes. See on niisuguse lapse puhul eriti oluline. On äärmiselt tähtis, et see seataks 

tingimuseks. 

Loomulikult tuleb niisugusel kursusel juhtida tähelepanu sellele, et juba väikeste laste 

kasvatamisel peab jälgima, milliseks kujuneb lapse areng. Kui märgatakse, et laps näitab juba 

varakult üles erilist elevust ja rõõmu selle üle, mille ta omandas, omandas nii nagu 

omandatakse enne hammaste vahetumist rääkima õppides, kui märgatakse, et laps tunneb 

õpitust naudingut, võib arvata, et midagi võib viltu minna. Lastel, kellest hiljem saavad 

kleptomaanid, avaldub isekus õrnas lapseeas näiteks selles, et nad laksutavad keelt kui on 

mõne uue sõna ära õppinud. Seda tuleb laste juures harva ette, kuid seda võib siiski ette tulla.  

Peab oskama ette näha, milliseks kujunevad järgneval perioodil maailmasündmused. 

Seepärast on nii arstile kui ka kasvatajale põhitõdede tundmisest (see peaks olema 

enesestmõistetav) palju olulisem mõista seda, mis toimub maailmas. Vaadake, siin ei tohiks 

käituda nii nagu prokurör Wulffen (Steiner peab vist silmas Erich Wulffenit, kes on kirjutanud 

kurjategijate psühholoogiast. K.L.), siin peab ütlema: loomulikult sõltub see väga suurel 

määral sellest, milline on inimlapse kasvukeskkond. Võtkem näiteks järgmine juhtum: lapsel 

on kombeks keelt laksutada iga kord kui ta on midagi omandanud. Kuid see intellektuaalse 

omandamise rõõm muutub umbes hammaste vahetumise paiku silmatorkavaks edevuseks, 

edevuseks ka teiste asjade suhtes. On murettekitav kui hammaste vahetumise aegu tekib lapsel 

soov end eriliselt rõivastada. Nendele asjadele tuleb tähelepanu pöörata. 

Võib esineda kaks juhtumit: niisugune laps võib üles kasvada – ma pean silmas väikest ala – 

keskkonnas, kus on harjutud hoolimatult elama, käega lööma, kus politseisse suhtutakse kui 

millessegi, mis peab olemas olema riigi kaitsmiseks, aga sellest ei olda vaimustuses, või kui, 

siis on see vaimustus teeseldud. Seal on kõigil inimestel, kes last tema seitsmenda ja 

neljateistkümnenda eluaasta vahel ümbritsevad, ettekujutus sellest, mida peab tegema 

inimkonna liige. Laps kasvab ja kui ei pöörata tähelepanu sellele, et ta kasvatajat armastaks, et 

ta kasvatajasse austusega (mida selles eas vanemate suhtes ju alati ei tunta) suhtuks – siis 

libiseb intellektuaalne kalduvus alla tahtesse ja kleptomaania võib välja lüüa.  

Oletame, et selline laps ei kasva üles seal, kus politseisse suhtutakse kui millessegi tülikasse, 

– need on ainult üksikjuhtumite kirjeldused – ta kasvab üles preisilikus keskkonnas, kus 
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sõjaväelikku korda ei suhtuta mitte lihtsalt kui millessegi vajalikku, vaid kui millessegi, mis 

teeb rõõmu, mis torkab silma, mida järgitakse. Laps ei jää koju, vaid läheb õppima 

gümnaasiumi ja kõrgkooli. Ta saab midagi, mida mõni teine laps ei saa. Niisugune laps elab 

selle kalduvuse, millest ma Teile rääkisin, välja, hakates loodusteadlaseks, kes valmistab 

preparaate, kes püüab kõike uurida mikroskoobi all, rahuldades seda kirge ebatavalisel-

tavalisel viisil; ta elab end täiesti välja. See laps satub keskkonda, kus lihtsalt ei varastata või 

kui varastatakse, siis esemeid, mille puhul ei kasutata varastamise mõistet. Kleptomaania 

areneb siis pealispinna all. Sellest lapsest saab füsioloogiline reetor, ajastu kuulsaim füsioloog 

ja temasse jääb kogu eluks ainult omalaadne kleptomaani joon, mis avaldub teatavas 

sõjavaimustuses, ja mis alla surutuna väljendub tema kõnedes. Oma kõnepiltides liigub ta 

sõjapidamise, võitlemise jne. aladel. Aga erandjuhtumeil võib see kalduvus areneda 

edevuseks. Võib tekkida tunne, et vastava isiku kõnekujundeid ei tohi ükski teine isik 

kasutada. Kui siis üleannetu, geniaalne üliõpilane eksamil olles neidsamu kõnekujundeid 

kasutab, kukub ta läbi. Kui ta ka keelt laksutab, on asi väga halb. 

Niisuguste asjade mõistmine aitab neid probleeme õigesti käsitleda. Tuleb osata elu tundma 

õppida, ja seda tema kõigis nüanssides. Siis märgatakse kohe kui ilmnevad asjad, mis 

osutavad ühes või teises suunas. 

Ma ütlesin juba, et hea psühholoogiline ravim on olla leidlik ja jutustada poisile väljamõeldud 

lugu, milles tema kalduvusel on oluline roll. See lugu räägib sellest, et leidub inimesi, kes 

niisuguseid asju teevad, aga nad kaevavad endale ise auku ja kukuvad sinna sisse. Kui see 

dramaatiline sündmuste käik siduda sisemise vaimustusega, võib see eesmärgile viia juhul kui 

seejuures ei väsita. Peale selle tuleb niisuguse poisi puhul kasutada terapeutikat, hypophysis 

cerebri ja mee süste, sest nagu te nägite, on oimusagarad kängu jäänud ja seepärast tuleb seda 

deformatsiooni mõjutada vastupidiste kasvujõududega. 

Eriti soodsalt mõjub jõuline, energiline lähenemine, ravieurütmia kasutamine – kõike 

vokaalset lastakse teha jalgadega, intellektuaalne aetakse tahtest välja ja vokaalides olev 

pingutus suunatakse tahtesse. 

Niisuguse lapsega tuleb autoriteetse isiku kaudu arutada, mis on niisuguses käitumises inetut. 

Kuid seda ei tohi teha liiga vara. See tuleb intellektini viia, aga mitte liiga vara, sest muidu 

hävitatakse kõik. Mõjutada tuleb väljamõeldud lugude abil ja pikkamööda. Vaadake, nende 

asjade puhul on erakordselt raske rääkida edust, sest edu ei ole märgatav. Aga nii mõndagi 

kleptomaani ei oleks, kui päris varakult, siis kui niisugused sümptomid,  mida ma kirjeldasin, 

avalduvad, alustataks selliste lugude jutustamisega. Need lood mõjuvad alati, kuid ei tohi 

kaotada kannatust. Võib kindel olla, et niisuguste laste juures, eriti kui haigus on süvenenud, 

võib tihti alles väga pika aja järel midagi saavutada. 

Teine problemaatiline laps, kes ei ole veel aastanegi, ja kellest ma eile rääkisin, on vesipea. 

Tema ravimine oli tõesti äärmiselt raske. Sest vaadake, millega on meil siin tegemist? 

Eelkõige on tegemist meelte-närvisüsteemi erakordse erutuvuse ja ärrituvusega. Ainult see 

teeb võimalikuks pea tohutu suurenemise. Niisiis – meelte-närvisüsteemi kõrgendatud 

erutuvus. Meelte-närvisüsteemi iga erutus väljendub pea suurenemises. Siin tuleb aga silmas 

pidada suhtarve, mitte absoluutarve. Väikesekasvulisel inimesel võib olla sama suur pea nagu 

suurekasvulisel inimesel, kuid tema jaoks on see suur pea. Sellega peab arvestama kui ei ole 

tegemist hälbejuhtumiga. See poiss on samuti puudega. Tema puhul on tegemist meelte-

närvisüsteemi ülemäärase tundlikkuse ja ärrituvusega, mis on põhjustatud nendest 

tingimustest, millest ma eile seoses embrüonaalse ning isa ja ema koosmõjuga rääkisin. 

Mida niisuguse lapsega teha kui tahetakse teda enam-vähem normaalsesse seisundisse viia? 

Enamus aega tuleb vältida igasugust meelte-närvisüsteemi ärritust. Seepärast peab laps 

viibima täiesti pimedas ruumis, lamama pidevalt vaikuses ja pimeduses, et ta ei saaks mitte 

mingisuguseid muljeid. Esialgu hindasin ma seda mõjutegurit isegi üle, sest laps ei ole veel 

valguse suhtes tundlik. Ta tajub valgust veel üsna nõrgalt ja seepärast on valguse 
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kõrvaldamine vähemtähtis kui arvati. Kuid siiski peab selline laps elama vaikuses ja 

hämaruses, võimalikult väheste muljetega – nii ergutatakse seesmiselt tahte impulssi ja see 

toimib meelte-närvisüsteemile vastu. See on esimene abinõu, millele tasub mõelda. Teiseks 

abinõuks on proovida mõjutada meelte-närvisüsteemi aktiivainetega, mis sellele süsteemile 

mõjuvad. Selle lapse puhul kasutati seespidiselt gneissi, eelkõige selleks, et mitte esile 

kutsuda šokki, mis võib tekkida kvartsi otsesest kasutamisest ja selleks, et kvartsis sisalduvat 

ühtlasemalt jaotada. Kvartsi jõud on kiirgavad ja teravad, kuid gneissis mõjuvad kvartsi jõud 

õrnalt ning levivad organismis, jõudes kergemini äärealadele. Tugev gneissi lahus võib viia 

eesmärgile. Närvide erutust peab proovima leevendada ka tahtepiirkonnas. Seda saab teha 

magunavannide abil. Niisugusel juhul, nagu see, peab haiguse jälgimine ja võimalik ravi 

pidevalt paralleelselt toimuma. Tegemist on omaette juhtumiga. Ma selgitan Teile seda, 

kirjeldades asjade edasist käiku. Kõigepealt panime tähele, et süstikuuri ajal palavik alanes. 

Mõnda aega pärast seda täheldasime pea ümbermõõdu suurenemist, laps magas päeval ja 

nuttis öösel. See muutus kui magunavanne hakati tegema õhtul. Väljaheide on kõva, sõltub 

jällegi sellest, kas magunavanne tehakse päeval või õhtul. Õhtuti on astraalkehal füüsilise 

kehaga teistsugune side kui hommikuti. 

Nüüd on oluline korrastada seda, mis mõjutab aju seedesüsteemist. Võite isegi arvata, et 

rinnapiim ei pruugi niisugusele lapsele alati nii mõjuda, nagu see mõnele teisele lapsele 

mõjub. Rinnapiim läheb tavaliselt seedesüsteemist edasi meelte-närvisüsteemi. Seepärast 

lõpetati märtsi alguses sellele lapsele rinnapiima andmine. Last hakati teisiti toitma, talle anti 

nektareid – teatud taimede õitsealadelt leitavate nektarikannukeste sisu. Niimoodi 

tugevdatakse Mina eriti just tahtepiirkonnas. Andes lapsele midagi niisugust, mis kasvab 

sellel õitsealal dünaamiliselt ja parasiitlikult, apelleeritakse lapse seesmisele 

individuaalsusele, et see välja tuua ja tegutsema panna. See isegi õnnestus teatud määral, aga 

kui meil on tegemist millegi niisugusega, tuleb valmis olla õigeks hetkeks. Kõikjal võib 

esineda tagasilööke, mida see, kes amatöörina niisugust asja hindab, ei tunnista. Edasi on siia 

märgitud: laps saab juba paar päeva nektarit, seepeale muutus väljaheide pehmemaks, siis 

tekkis kõhulahtisus. Kui nektarimahlu enam ei antud, kõhulahtisus lõppes ja 11./12. juuni 

öösel tekkis lapsel kriis, laps karjub, soigub, urineerib palju, pressib igal väljahingamisel. 

Vasakul jalal krambid, pinged vasakus käes, kiiruluud on täiesti pingul, refleksid 

intensiivistunud. Peale kuumi kompresse ja magunamähiseid laps uinub ning tunneb end 

järgmisel päeval hästi. Isu on hea, väljaheide korras. Niisuguste kriiside esinemine on 

vältimatu kui ei taheta vältida tervenemist. See, mis organismis ette tuleb võtta, on vaja 

kõigepealt vabastada. Loomulikult on vajalik sekkuda otsekohe nagu seda tegi proua dr. 

Wegman. Peale kuumi kompresse ja magunamähiseid leevendub kriis vastaval viisil. Siin ei 

ole anda muud nõu kui see – ärge laske end ehmatada. Niisugustel juhtudel sõltub kõik 

otsekohesest sekkumisest. Ma ise sain seejuures väikese kogemuse: teiselt osapoolelt kuulsin 

ma, et lapsel minevat halvasti. Proua dr. Wegman ei maininud midagi niisugust. Seepärast 

olin ma rahulik, et asi kulgeb nii nagu peab. Selline suhtumine peab läbima kogu seda asja. 

Vahel võib kuulda, kuidas keegi, kellel pole asjast ülevaadet, leiab selles midagi erilist. Kuid 

niisugustel juhtudel, kus võib kõike ette tulla, peab olema kindel, et täidetakse oma kohustust 

ja seda tehes läheb kõik nii nagu peab. 

Nagu Te näete, on oluline olla kriiside suhtes tähelepanelik ja samas teada, et niisugustel 

juhtudel ei jää need tulemata. Siis ei aita kaastunne ja sellesarnased tunded, vaid ainult see, et 

juhtumisse suhtutakse objektiivselt ja tehakse seda, mida tegema peab. 

Läheme aga raviga edasi. Sest Te ju teate, - me nägime seda – et psühholoogilis-

pedagoogilise raviga ei ole siin palju võimalik ära teha. Jah, psühholoogiliselt on see ju ka 

võimalik: rahu ja võimalikult hämar ruum. Nüüd on aga oluline asendada organismi püüd 

niiske, vedela poole lagunemise printsiibiga. Vesi ei lagune, vaid levib vedelana. Tuleb esile 

kutsuda need jõud, mis suudavad lagunemist mõjutada, mis seda tugevdavad. Need on nimelt 
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plii jõud. Plii on lagundamisjõudude esile kutsumiseks tõepoolest üks väga tõhus aine. 

Seepärast peab meditsiinis alati, kui on näha, et lagundamisjõudude asemel tekivad vohavad 

taastusjõud (Sest mis muu see saab olla kui taastusjõudude domineerimine 

lagundamisjõudude üle – see on põhiline kui meil on tegemist niisuguse hiigelembrüoga.) 

rakendama pliikuuri. See võib mõjuda erakordselt hästi kui pliid süstitakse. Rääkides plii 

toimest tuleb silmas pidada järgmist: Plii meditsiinilisele toimele juhivad juba aastatuhandeid 

tähelepanu need, kes asjadest aru saavad, kuid teadmised plii heast toimest on pikkamisi 

kadunud. Kummalisel moel tulevad need tänapäeval välja hoopis teisest küljest. Mõelge 

ainult, kus asuvad kogu Maa kõige tugevamad lagundamisjõud? – Seal, kus esineb raadiumi, 

kus vahetransformatsiooni abil saadakse raadiumist heeliumi; teatud tingimustel saab seda 

veelgi muuta. Need on sisemised seosed. Kosmoses, seal väljaspool, valmistavad tugevaimad 

lõhestamisjõud pliis seda ainet, millesse need jõud on kontsentreerunud. Niisiis, kui viia plii 

organismi, viiakse see otse maailma lagunemisse. Mõelge selle peale. Ja viige see nüüd süsti 

abil vereringesse. Vereringe on kogu maailmasüsteemi täpne koopia. Need 25 920 aastat, 

mille jooksul päike ümber maakera on liikunud, on vereringes pulsisagedusena. Me viime 

lagundamisjõud otse organismi. On teada, et kosmosel läheb mõju avaldamiseks aega, kuid 

kui vaadata asju seestpoolt, saab selgeks, et niisugustest asjadest on abi. 

Selle lapse juures on oluline rakendada niisuguseid ravimeetodeid. Jalgadel kasutasime me ka 

hüpofüüsist salvina, et rakendada hüpofüüsise-sekreedi kujundavaid, deformatsioonivastase 

mõjuga jõude. Ja niimoodi peaks algama paranemine. Loomulikult tuleb stimuleerida 

raviainete toimimist. 

Ma tahan öelda, et võib olla rõõmus selle üle, et me esimese kriis selle poisi juures ületasime. 

Lapsel esinesid nimetatud ilmingud üheteistkümnenda ja kaheteistkümnenda elukuu vahel. 

Laps teeb arvatavasti rohkem niisuguseid kriise läbi ja tuleb jälgida, et last ravitaks positiivses 

tähenduses. Sest ravi võib ju olla ka negatiivne. Kõik sõltub sellest, et ei ravitaks surnuks, 

vaid elavaks. Niisuguste asjadega – eriti mis terapeutikas organitesse puutub – peab olema 

väga ettevaatlik.  

Ma tahan veel juhtida tähelepanu sellele, et niisuguse lapse juures ei ole punkteerimisest ja 

vee väljutamisest eriti abi, sest see asi hakkab jälle ise arenema ja pea suureneb. Loomulikult 

ei saa me seni, kuni me ei ole saavutanud edu pea ümbermõõdu vähenemises, kritiseerida teisi 

ravimeetodeid. 

See juhtum on väga huvitav ja ma pean ütlema, et minu jaoks on see juhtum tõepoolest 

erakordselt huvipakkuv. Sest iga kord kui ma sellele lapsele mõtlen või kui teda näen, ei tule 

mul mõttesse mitte ainult see laps. Kujutlege teda kolmekümne-aastasena, ta oleks kasvanud 

– see on võimalik. Ja siis oleks ta kuus korda nii suur kui praegu. Pea oleks võibolla kolm ja 

pool korda suurem, ülejäänud keha kuus korda. Niisugusena on mul meeles inimene, keda 

kohtasin kui olin kuue-aastane. Me suhtlesime omavahel, ta käis alati rongide juures. Ta pidi 

käima karkudega, sest ta keha ei suutnud pead kanda. Jalalihased olid kärbunud, tal oli 

hiiglaslik pea. Niisiis oli ta jäänud kolmekümne-aastaseks embrüoks. Ta jättis mulle erakordse 

mulje, sest ta oli uskumatult arukas. Ma vestlesin selle inimesega väga hea meelega. 

Loomulikult, kui ollakse nii noor – seitsme-kaheksa aastane, jätab selline deformatsioon ka 

hinge oma jälje. Teisest küljest aga oli ta äärmiselt arukas. Temalt võis palju kuulda ja kõik ta 

arvamused olid väga malbed. See malbus oli sama suur nagu ta pea. Kui ta kasutas neid 

lauseid, (mis ei olnud ülearu pikad, vaid täiesti normaalsed) tekkis tunne nagu ütleks ta neid 

siirupiste huultega, justkui hõõruks ta siirupisi huuli üksteise vastu. See oli selle inimese 

juures väga omapärane. Ja tegelikult oli ta leidlik. Räägiti, et ta on teinud mitmeid leiutisi, 

mille ta miniatuuris on valmis meisterdanud. Jah, ta oli tõesti huvitav isiksus. Ta ei tajunud 

oma ebanormaalsust enam nii tugevalt, sest oli sellega juba harjunud. Muidugi toimus see 

maal. Seal suhtutakse niisugustesse inimestesse teatud mõistmisega. Ma ei ole näinud veel 
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ühtegi küla, kus ei oleks kasvanud mõni niisugune laps. Ja sellist last peeti siis kogu küla 

lapseks. Inimest hoiti ja tema eest hoolitseti.  

Kui niisugune laps antakse kasvatada vanemana, ilmnevad need asjad, mida ma Teile juba 

osaliselt kirjeldasin, ja mida ma pidin kasutama poisi puhul, kes oli vesipea. Tema tuli ravile 

üheteistkümne-aastasena ning paranes täielikult. 

Läheme edasi järgmise lapse juurde, tüdruk kes on pisut ohjeldamatu. Lapse kaal oli sündides 

kaks kilogrammi, ema kandis last normaalaja, laps sai seitse kuud rinda. Esimesel eluaastal 

õppis ta kõndima, ka rääkima õppis ta õigel ajal. Pooleteise-aastaselt ei pissinud ta öösel enam 

voodisse, küll aga päeval. Kolme ja poole-aastasena jäi laps grippi, tal olid peavalud ja kõrge 

palavik, kolm nädalat hiljem leetrid. Emal oli gripp samal ajal ning ta oli ärritunud. Lapse isu 

on halb, ta magab vahel rahutult. 

See on normaalne-ebanormaalne laps, nagu neid tihti ette tuleb; laps, kelle juures tuleb 

eelkõige selle eest hoolt kanda, et astraalkeha kujuneks selliseks, et ta harmooniliselt 

mõjutaks eeterkeha ja füüsilist keha. See saavutatakse alati arseenivannidega, niisiis – 

välispidiselt, kuid aegajalt peab arseeni ka seespidiselt kasutama. See tasakaalustab seosed 

astraalkeha, eeterkeha ja füüsilise keha vahel. Selleks aga, et arseen välispidiselt hästi toimiks, 

toetatakse seda, tehes jalgadele enne ja peale vanni sinepimahla ja riivitud mädarõika 

mähiseid. Ma juhiksin aga tähelepanu sellele, et mädarõika mähiseid tehes peab mädarõigas 

olema riivitud vahetult enne mähise tegemist. Kasutama peab värskelt riivitud mädarõigast. 

Kui see on juba mitu tundi seisnud, ei ole sel enam mingit toimet. 

Psüühilises mõttes on niisuguse lapse puhul oluline murda omadus olla ärritunud (ta on 

pidevalt ärritunud, ma isegi ei usu, et see keskkond siin talle oleks mõjunud) ja teatud 

iseloomuomaduste murdmise positiivset mõju peate Te kindlasti arvesse võtma. Sellise lapse 

juures saavutatakse erakordselt palju kui teda rahustatakse (kasutades isegi mehhaanilisi 

vahendeid), selle abil, mida ta meelsasti kuulab ja seal, kus ta tavaliselt kergesti ärritub. 

Niisiis tuleb jälgida, mis ärritab last kõige rohkem kui talle midagi jutustatakse ja seejärel 

sunnitakse teda mitte ärrituma, vaid end kokku võtma, muutuma seesmiselt pisut jäigemaks. 

Siis võib näha, et mõne aja pärast algab selle omaduse murdumine. Ärrituse asemel avaldub 

lapsel jutustamise ajal väsimus. Sellel väsimusel tuleb lasta mõnda aega, kaheksa kuni 

neliteist päeva, mõjuda. Last koheldakse mõnda aega nagu normaalset last. Siis taastub 

midagi sellest erutusest ja seda on vaja jälle ravida. See kuur tuleb läbi viia vaheaegadega, 

sest muidu võib tekkida reaktsioon. Viies selle tasase depressiooniilmingu, selle väsimuse 

liiga kaugele, läheb see üle kehaliseks depressiooniseisundiks ja nii rikutakse laps ära.  

Näete, ma võiksin Teile põhimõtteliselt näidata, kuidas tuleks niisuguste laste puhul ka 

psüühiliselt toimida. Peab oskama märgata, millega on tegemist ja teadma, et hingelistes 

hälvetes avalduvad sümptomid selle kohta, mis lapses toimub ning eeterkeha, astraalkeha, 

mina-organisatsiooni jne. teatud käitumise kohta. Ma ütlesin ja nii edasi. Sest vaadake, me 

liigitame ju inimese 

1. füüsiliseks kehaks 

2. eeterkehaks 

3. astraalkehaks 

4. mina-organisatsiooniks 

5. vaimseks minaks 

Kuid siinkohal lisatakse tavaliselt juurde: vaimne mina ei ole inimesel veel välja arenenud, 

see ei puutu veel asjasse, me võime selle kohta küll raamatutest lugeda, aga tänapäeval jõuab 

inimene ju ainult mina-organisatsioonini; seepärast ei ole vaimse minaga vaja tegeleda. Nii 

see aga ei ole, armsad sõbrad. Inimesed jõuavad küll mina-organisatsioonini, kuid mitte  kõik 

olendid, kellega me kokku puutume, ei jõua ainult Minani. Meil on – eriti kasvueas laste 

puhul – tegemist olevustega, kes jõuavad oma vaimse minani, kes on inimarengust ees. Kui 

tahetakse välja arendada midagi niisugust nagu Waldorf-pedagoogika ja see peab mõjuma 
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elavana, ei tohiks apelleerida ainult inimestele, kes seal tööle hakkavad, vaid ka vaimsetele 

olenditele, kes on arenenumad kui inimesed, kes on jõudnud vaimse minani. Niisuguste 

olenditega on meil just kasvueas laste puhul tegemist: olenditega, keda võib nimetada 

keelegeeniusteks. Kui keele edasi- andmine järgmistele põlvkondadele oleks inimeste teha, 

taandareneks kõik inimesed. Keeles elab midagi nii olemuslikku nagu inimeses endaski. 

Selles, mis inimene keelega omandab, elavad olendid, kelle vaimne mina on nende 

tavapärases elus nii välja kujunenud nagu inimestel minaorganisatsioon. Need olendid 

inspireerivad meid; need olendid elavad meis meie kõne kaudu. 
Mõelge sellele, kuidas me eurütmias töötame välja kunstliku keele, et tekiks nähtav keel. Me ei kasuta 

ju keelt üldse. Väikest osa sellest, kuidas keelegeenius toimib, kasutame me eurütmias selleks, et 

tekiks nähtav keel. Mõelge, kuidas me ravieurütmias toetume sellele, mida need olevused võivad 

saavutada inimeses vaimse minaga, tema tahet intuitiivselt ergutades. 

Nii et seal, kus üldse võib rääkida kasvatusest, on meil tegemist nende vaimude välja 

kutsumisega, kes lõid vaimse mina. Ja alati kui me midagi keeleliselt selgitame, kirjeldame 

me vaimset mina. Seepärast oleks hea kui inimesed, kes kasvatavad puudega lapsi, mõtlevad 

selle üle järgi, mida raamatutes on öeldud vaimse mina kohta. See on hea mõtlemisaines. See 

on palve nendele vaimsetele olevustele, kes on keelegeeniuste liigist. Niisugused vaimsed 

olevused on olemas. 

Kui me läheme kooli ja teeme žeste ning kui need žestid on adekvaatne väljendus sellele, 

mida me oma hinges tunneme, siis avaldavad need lapsele tohutut mõju. Aga need annavad 

tunnistust ka ühendusest vaimsete olevustega, kes kannavad endas vaimset mina. Ei ole vaja 

mitte mingisugust välist tegevust, – loomulikult mitte – need asjad peavad toimima 

objektiivselt, nii nagu peab leppima kriisiga väikese lapse puhul. Aga kui kõik rahvad 

pistaksid käed taskusse ega teeks ainsatki žesti, tähendaks see, et nad tahavad olla jumalatest 

hüljatud, jumalatest, kes on vaimuinimestele kõige lähedasemad; et nad ei taha midagi teada 

nendest olenditest, kes on loonud vaimse mina nii nagu inimene on loonud 

minaorganisatsiooni. Ja nii muutub kõne lohakaks. See on Lääne tsivilisatsiooni suur oht, et 

keelest saab see, mis ta ei tohiks olla ning ta käib alla. 

Arengueas laste – eriti puudega laste – puhul tuleb esmajoones jälgida, et nad puhtalt ja 

selgelt räägiksid. Lohakale kõnele ei tohi vaadata läbi sõrmede. Kõikide puudega laste juures 

peab rõhku panema arusaadavale, sidusale kõnele. Sellel on hea mõju. Aga isegi siis, kui laps 

veel ei räägi, on hea (kui ei ole just spetsiaalset ettekirjutust, et laps peab viibima vaikuses) 

kui laste juuresolekul räägitaks selgelt. Ei ole vaja vältida seda, et laps, keda just seitsmenda 

ja neljateistkümnenda eluaasta vahel kasvatatakse kui puudega last, omandaks võimalikult 

palju keelelist ja retsitatiivset. Läheneda puudega lastele alati heas keelelises liigenduses – see 

vajadus tuleneb puude sisemisest olemusest. 

10. LOENG 

Dornach, 5. juuli 1924 

 

Kõigepealt tahaksin ma paari märkusega tulla tagasi juhtumite juurde, millega Te ise 

Lauensteinis kokku puutute. 

Alustuseks räägime sellest vanemast poisist, kes siin on. Ta on kuueteistkümne aastane ja 

üldiselt võib öelda, et temal avaldub puue sel moel, et ta ei suuda oma mina ja astraalkehaga 

tungida oma füüsilise organisatsioonini. Ta toodi Teie juurde üsna hilises eas. Enne seda Te 

temaga ei tegelenud, eks ole? Ta tuli ju siia alles kuueteistkümne-aastasena? Seetõttu on 

loomulikult tegemist juhtumiga, millel on selgelt välja kujunenud eeltingimused. Kui poissi 

oleks varem ravitud nii, et ta oleks lihtsalt saanud tunda Waldorf-kooli pedagoogika 

põhimõtteid, see tähendab autoriteediprintsiipi hammaste vahetumise ja suguküpsuse vahel ja 

kui teda oleks juhendatud pidevalt jälgides, mis talle huvi pakub; kui siis tema huvidest 

lähtuvalt oleks seda huvide ringi laiendatud ja kui selles vanuses oleks rakendatud kerget 

pliikuuri, oleks poiss praegu hoopis teisel hingelisel tasandil. On selgelt näha, et poisil on 
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huvid. Tal on ka teatud oskused, kuid katsest, mille me läbi viisime, nägite Te, kuidas asjad 

on. See katse oli suhteliselt lihtne, aga selle suhteliselt lihtsa katse põhjal nägite Te, millega 

meil õigupoolest tegemist on. Poiss sai minult ühe väga lihtsa arvutusülesande – lahutamise, 

nagu seda tehakse Waldorf-kooli pedagoogika meetodite järgi. Niisiis küsitakse: mis tuleb 

mingist arvust lahutada, et tulemuseks oleks teatud arv. Seega mitte nagu tavalise arvutamise 

puhul, kus antakse vähendatav ja lahutatav, vaid antakse vähendatav ja tulemus ning leida 

tuleb lahutatav. See mõjutab tugevalt hingelist seisundit, teisest küljest aga aitab arengule 

palju rohkem kaasa kui vastupidi tehes. 

Te nägite, et poiss suutis ülesande lahendada, kuid mitte koheselt. Ma ütlesin talle, et tal on 

ülesande lahendamiseks aega poolteist tundi ja ta tuli pärast ülesande lahendamist rõõmsana 

siia. Tal oli aega poolteist tundi ja ta oli väga õnnelik, et ta ülesande ära lahendas. Niisiis 

nägite Te selgesti, et poiss seda oskas. Kõik tema organismi osad on asjasse lülitunud. Ta 

vajab lihtsalt rohkem aega, see tähendab, et poisi füüsiline keha ja eeterkeha häälestuvad 

otsekohe selle vastu, nad ei täida oma funktsiooni hoolimata sellest, et võimalused selleks on 

olemas. 

Poisil on huvid täiesti olemas, kuid kui neid jälgida, võib näha, et need jäävad 

peaorganisatsiooni. Nad ei jõua alla, ülejäänud organisatsioonini. 

Üks väike asi on siin väga iseloomulik. Te nägite, kuidas poiss tuli oma väikese Kodak-marki 

kaameraga ja tahtis meid pildistada. Ta tegi seda täitsa korralikult ja sügava huviga. Peale 

seda ütlesin ma talle, et ta teeks veel ühe pildi. Selleks oli aga vaja, et ta kõigepealt tooks 

filmi, nii et huvi ulatuks vahetust lähedusest kaugemale. Siin ta aga tõrkus. Selleni ei olnud 

teda võimalik viia. Kui teda haarab huvi, on ta kogu südamega asja juures. Kui ta peab selle 

huvi aga alla liigeste-ainevahetussüsteemi viima, siis häälestuvad ta eeterkeha ja füüsiline 

keha tugevalt selle vastu. Ja just seepärast on oluline, et selles vanuses järjest rohkem, kuigi 

see on raskem kui varem, rakendataks pedagoogilist teraapiat, võttes lähtepunktiks selle, mille 

vastu laps teatavat huvi tunneb, minnes sealt aga edasi, et huvide spekter igas suunas laieneks. 

Selle poisiga võib saavutada väga palju kui arvestatakse seda elutervet instinkti, mis tal siiski 

olemas on. Seda, et eluterved instinktid puudega organisatsioonide juures ikkagi olemas on, 

võib pidevalt näha. Kui poiss juhitakse asjade juurde, mille puhul on vajalik osavus, laieneb 

tema huvide ring otsekohe.  

Ta ei suuda läbi teha seda teed, mis pea-organisatsioonist liigeste-

ainevahetusorganisatsioonini ette tuleb võtta, kuna seal puudub tajumisvõime. Ka see nõrk 

taju, mis tavalistel inimestel olemas on. Seevastu näeb ta seda, mis on tema ees ja nähes oma 

liigeste osavust, tunneb ta sellest suurt rõõmu. Seega tuleb tal lasta teha asju, mille juures ta 

näeb oma liigeste osavust. Seda saab eriti soodustada, lastes tal teha ravieurütmia harjutusi 

käte ja jalgadega, pannes seejuures eriti energiliselt liikuma varbad ja sõrmed ning suunates 

tema pilgu liigeste liikumisprotsessile, ühe sõnaga – lastes tal jälgida iseennast. 

Niisuguste laste puhul, kellel avalduvad juba varakult niisugused probleemid, et nad ei lase 

sellel, mis moodustab pea, laskuda alla organismi, on hea (selle poisi juures on juba hiljaks 

jäädud, aga niisuguseid lapsi võib edaspidigi tulla) kui nad esiteks prooviksid peaga 

puudutada jalgu. Proovige seda ise ja Te näete, et see ei ole kerge. Kuid on hea, kui lapsed, 

kellel on niisugused probleemid, püüaksid suuga iseenda varbaid puudutada. Samuti on hea – 

ja see toimib alati, isegi selle poisi puhul võib see tulemusi anda – kui niisugustel lastel 

lastakse suure varba ja järgmise varba vahel hoida pliiatsit ja niimoodi mõningaid tähti 

kirjutada. Nad tunneksid jalgadega kirjutamisest suurt rõõmu. Võib-olla oleks ka selle poisi 

puhul sellest kasu. Niisugustel juhtudel – ja ka varvastega kirjutama õppimine on teatud laadi 

ravieurütmia – võib ravieurütmia väga kasulik olla. Kas ka pliikuur selles vanuses vajaliku 

tulemuse annab, on näha kui selliseid asju katsetatakse ja nende toimet jälgitakse. 

Just sellest, mida ma rääkisin, võite Te näha, kui vajalik on hoolikas jälgimine. Niisuguseid 

pealtnäha pisiasju nagu ülesande lahendamine pooleteise tunniga, mitte-tahtmine minna tagasi 
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majja filmi järele ja muu selline tuleb muuta pideva jälgimise objektiks. Nii tuleb välja, et 

puudega laste kasvatamisel peavad kasvatajad oskama näha kõike, mis vastava lapse sees 

toimub. Te küsite nüüd: „Kui palju aega nõuab siis puudega laste kasvatamine? Kogu 

tähelepanu läheb selle peale, mediteerimiseks või millekski muuks ei jäägi aega.“ Nii see aga 

ei ole ja sisemine võitlus niisuguse arvamuse vastu kuulub sellise eluülesande esoteerika 

juurde. Ei ole sugugi vaja terve päev vahti pidada, oluline on õppida märkama tüüpilisi seiku. 

Üldiselt suudab see, kes on õppinud lapsi jälgima, üsna lühikese ajaga – viie või kümne 

minutiga – last läbi näha kui ta oma pilku õigesti kasutab. Küsimus ei ole mitte selles, kui 

palju aega kulutatakse, vaid selles, kui tugevalt end hingeliselt sellega seotakse. Vaimsete 

elukutsete puhul hoitakse palju aega kokku, kui arvestatakse, et vastavate nähtustega tuleb 

end tõepoolest hingeliselt siduda. 

Siin oli veel üks poiss – viieteistkümne aastane epileptik. Selle poisi kohta on meil samuti üks 

tüüpiline juhtum, aga tema on samuti paar aastat vanem kui Teie poiss. Oluline on arvestada 

probleeme, mis on seotud Teie poisi üleminekuga suguküpsusse. Ta on ju kastreeritud? Seega 

on tegemist protsessiga kogu organismis. Ja kuna poiss on kastreeritud, on seda enam 

tegemist erakordselt ägeda nähtusega, nimelt reaktsiooniga, mis tuleneb sellest kunstlikust 

mõjust sugulisele arengule. Poisi üleminek suguküpsusse on erakordselt raske, sest 

suguküpseks saamine on kogu organismi protsess. Tema jaoks ei ole kastratsioonil muud 

tähendust kui see, et see annab tagasilöögi suguküpseks saamisele. Nii et selle poisi puhul on 

oluline lihtsalt arvestada, et ta on staadiumis, kus teda on vaja kohelda nii nagu puberteedieas 

poissi. Nimelt tutvustada talle kõike, mis äratab huvi selles maailmas toimuva vastu, kus ta 

elab. Eelkõige on oluline rakendada nende laste peal Waldorf-kooli pedagoogikat. Poissi ei 

tohi jätta tema sisemiste ärrituste meelevalda, talle tuleks pidavalt proovida leida tegevust 

väljastpoolt, et temas areneks intensiivne huvi välise maailma asjade ja protsesside suhtes.      

Kirjeldage mulle, kui kaugele poiss koolis on jõudnud. Võib-olla võiksite Teie mulle 

kirjeldada, kui kaugele ta koolis on jõudnud?  

 
S: Ta ei oska ei lugeda ega kirjutada. Eelmisel aastal ei alustatud veel üldse kooliga. Proua F. õpetas 

talle möödunud aastal lugemist ja kirjutamist, aga see oli Montessori-aste; poiss ei jõudnud kuhugi, ei 

teinud mingeid edusamme ja nii on ta õpingutes tegelikult nullpunktis. 

 

Poiss näitab üles teatud nürimeelsust väliste muljete suhtes. Nüüd on meil vaja kasutada 

Waldorf-kooli pedagoogikat nagu päris väikeste laste puhul, alustada maalimisest ja viia poiss 

lihtsalt nii kaugele, et ta selle, mis teda sisemiselt piinab, värvidesse paneks. Kõigepealt tuleb 

tal lasta maalida ja siis on näha, mis sellest välja tuleb. Ja sealt minnakse edasi asjadega, mille 

jaoks tal on soodumused. 

Aga just selle poisi puhul on tingimata vaja läheneda ka terapeutiliselt. Me ei ole ju veel 

teraapiat arutanud? Selleks on vetikad ja belladonna. Vetikasüstid, - nende olemusest saate Te 

kindlasti aru - aga oleks hea, kui te selliste asjade üle sügavamalt järele mõtleksite, kuna Te 

peate neid rakendama iseseisvalt üksikute juhtumite korral. Miks tuleks niisugusel juhul 

mõelda vetikasüstidele? Vetikad on taimed, millel pole ei tugevalt väljaarenenud juurestikku 

ega õisi. Õied ja juures on vetikatel õigupoolest ühinenud. Tähtsaimad on tegelikult lehed, 

millest areneb kõik muu. Lehed domineerivad – seega ei ole sellel taimel väga tihedat seost 

maaga. Teisest küljest ei ole tal ka intensiivset suhet välise kosmosega – kuid see suhe on 

vetikatel kõigega, mis toimub vee ja õhu elemendis, vahetult maapinnal. Vetikad ja seened on 

need taimed, mis kuuluvad õhu ja vee elemendi vahelistesse vastandmõjudesse. Iseloomulik 

on, et nendel taimedel on tugev tõmbejõud väga vähese hulga väävli (mis on tänapäeval 

levinud kõikjal, nii vees kui õhus) suhtes. Seetõttu sobivad need taimed, kui viia nad 

rütmilisse organisatsiooni, eriti hästi harmoonia taastamiseks astraalkeha ja eeterkeha vahel. 

Just see harmoonia sellel poisil puudub. 
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Võib märgata, et tegemist on häirega, mis on põhjustatud sellest, et mina-organisatsioon 

hõivab astraalkeha liiga tugevalt ega lase sellel alla, eeterkehani tungida. Sellisel juhul tuleb 

pigem kasutada seeni. Vetikaid, mis sarnanevad rohkem tavalistele taimedele, rakendatakse 

siis, kui füüsiline keha ja eeterkeha tõrguvad astraalkeha sisse laskmast, kui disharmoonia 

tekib nii, et eeterkeha osutab suurt vastupanu seal, kus puudub mina-organisatsiooni 

domineeriv tõmme. 

Siis oli siin üks tüdruk. Kas te võiksite teda kirjeldada nende andmete põhjal, mis  ma 

esitasin?  

 
S: Ma olen ise ka seda tüdrukut ainult üks kord näinud. Tal olid pruntis huuled. Te viitasite sellele, et 

kolmanda ja neljanda eluaasta vahel pidi toimuma astraalkehaga midagi erilist, nimelt esines tugev 

sügelus ja ärritus. Lapse ema kinnitas hiljem, et tüdrukul esines kõrge palavik ja sügelus. Teraapiaks 

määrati nikotiiniklistiir ja juhul kui see ei aita, nikotiinisüstid. Ta on viieteistkümne aastane. 
 

No nii, meil on tüdruk, kes on viieteistkümne aastane ja kelle juures on selgelt näha, et 

astraalorganisatsioon mõjutab mitte väga intensiivsel viisil kogu organismi. Seda võib näha 

tüdruku kogu olemusest. Eelkõige osutub astraalkeha liiga nõrgaks, et kaitsta Mina nende 

kiusatuste vastu, mis inimesel tekivad kui ta sööb, nimelt kiusatus tajuda toitu kui midagi 

maitsvat ja nauditavat. Kui astraalkeha ei tegutse näo alaosas piisavalt aktiivselt, tõmbuvad 

huuled prunti, sest liigne nauding on suus juba maitsmise ja mälumisega olemas. Niisugustel 

nähtustel on pikk peiteaeg ja see võib ilmneda suhteliselt hilja. Ma mainisin, et 

ebakorrapärasus lapse arengus oleks pidanud avalduma kolmanda ja neljanda eluaasta vahel. 

Millegi niisuguse märkamist võite Te eneselt loomulikult nõuda alles siis, kui Te sellistesse 

asjadesse suhtute selle armastusega, mida ma äsja kirjeldasin ja millele ma väga suurt rõhku 

panen. Ettekäänet, et niisuguste asjade märkamiseks peab olema selgeltnägija, ei tohi Te 

kunagi kasutada. See on sisemine laiskus, mida kasvatajaametit pidaval inimesel ei tohi olla. 

Tähtis on, et Te juba enne kui omandate selle selgeltnägemisvõime, mis on näiteks üleüldiselt 

vajalik ka uurimistööks, selle armastusega inimeses peituva vastu, selle vastu, mis areneb just 

ebanormaalsetes tingimustes, looksite endas võime näha olulisimat. Sel hetkel teate Te, mis 

on õige. Loomulikult kuulub selle juurde esoteeriline julgus. See esoteeriline julgus areneb 

inimeses kui seda ei takistata. 

Vaadake, on väga kummaline, et neid inimese sisemisi intuitsioone, mis võivad olla päris 

head, nii vähe märgatakse. Antroposoofidel on ometi nii palju võimalusi neid sisemisi  

intuitsioone tähele panna; neil endil on neid ka palju rohkem kui võiks arvata, aga nad ei pane 

neid tähele, sest sel hetkel kui nad peaksid neid märkama, avastavad nad, et on vastamisi 

inimliku edevusega, millest on raske jagu saada. Kas pole tõsi, et selliste võimete 

avastamisega kaasnevad kõikvõimalikud edevusepuhangud ja kõigi nende asjade juurde, mida 

ma eile näiteks seoses praeguse ajastuga kirjeldasin, ning mida ma ka muudel juhtudel olen 

ära toonud, kuulub tänapäeva inimeste kalduvus edevusele. 

Vaadake, see on miski, millega peavad arvestama need, kes praeguse nooruse hulgast – ja 

Teie kuulute ju samuti tänapäeva noorte hulka – end tähtsale ametile pühendavad ja 

inimkonnale regenereerivat mõju peavad avaldama. See ei ole mitte mõistmatus noorte suhtes, 

vaid just nimelt nendest aru saamine kui ma ütlen: praegune noorteliikumine on vajalik, see 

on erakordselt oluline ja ka arukate vanemate inimeste jaoks midagi väga huvitavat. 

Noorteliikumise vastu ei ole öelda mitte kõige vähematki. Ka mitte selle vastu, et vanem 

generatsioon ei suuda praegust noorteliikumist täielikult mõista ja paljud probleemid tekivad 

just sellest, et seda liikumist piisavalt tõsiselt ei võeta ning sellesse ei süveneta. Kuid teisest 

küljest, kui noorteliikumine seab endale konkreetseid ja kindlaid ülesandeid, peavad noored 

ka ise teatud asjadega arvestama. Loomulikult tuleb nendel, kellel on sellistes asjades 

kogemusi, sellele tähelepanu juhtida. Noored peavad arvestama millegagi, mis raskendab 

kõike, mis noorteliikumisest peab sündima, nimelt edevusega. Edevus on noorteliikumises 
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kõikjal olemas, see on olemas mitte niivõrd kasvatamatuse tõttu, kuivõrd põhjusel, et tahe 

toob välja sisemised võimed ja ahrimanlikud mõjud toovad edevuse eriti intensiivselt esile. 

Ma olen oma elus näinud palju erinevas vanuses lootusrikkaid inimesi. Mul on olnud 

võimalus mõnda nähtust sellelt alalt päris lähedalt vaadelda, aga võis näha, et Kali Yuga’le. 

järgneva ajastu lähenemisega lõi edevus – mitte ainult noorte seas, aga siin huvitab meid 

praegu just see edevusevorm, mis tekib noorte hulgas – eriti õitsele ja takistab noori 

arendamast endas seda omadust, mis talle omane on. Sellest siis nähtus, mida esineb nii tihti: 

üldine jutt missioonist ja suurtest ülesannetest ning vähene püüd süveneda väikestesse 

asjadesse, mis nende ülesannete täitmiseks vajalik on. 

Just tulevikus on vaja seda, mida me siin väga piiratud vaatepunktist, kuid teatud 

intuitsioonist lähtuvalt nimetasime: tähelepanu väikestele asjadele. See on midagi, mille 

noored peavad omandama. Noorus kaldub liialt abstraktsesse. Aga just see viib edevuseni. 

Mõelge, kui raske see on ja tehke sellest oma esoteeriliste püüdluste eesmärk. See, kes jõuab 

nii kaugele, et suudab oma intuitiivsest pilgust lähtuvalt inimesele midagi öelda, – asjad ei ole 

ju üheseltmõistetavad ja see, mis amatöör ütleb puudega laste kohta, on üldiselt vale; oluline 

on näha läbi seda, millega parasjagu tegemist on – peab lisaks sellele endale energiliselt ja 

julgelt ütlema (ja mitte ainult üks kord, vaid see peaks olema tema teadvuse pidev 

kvalitatiivne sisu): ma suudan seda. Kui Te ütlete seda endale ilma edevuseta, vaid hoopis 

ohvrimeelsusega ja olete üle neist asjadest, mis räägivad selle vastu, kui Te seda endale ikka 

ja jälle kordate ja mitte ainult ei tunneta, siis näete, kui palju Te sellel alal suudate. Niisiis 

mitte juurelda, mitte otsida mõttelabürintides seda, mis peab tekkima, vaid selles pidevas, 

julges teadvuses, mis areneb nii, et Te toote selle, mis on piltlikult öeldes kaetud soomuda ja 

poriga, oma hingest välja. 

Need inimesed ei suuda üldiselt pedagoogikas midagi saavutada, sest nad ei ole eneses kunagi 

tõsimeeli tõde äratanud. See tõde seisneb selles, et Te õhtul endale sisendate: minus on jumal, 

minus on jumal või jumala vaim; – aga see ei tohi olla pelgalt teoreetiline, enamiku inimeste 

meditatsioonid on kõigest teoreetilised – ja hommikuti sisendate Te endale nii, et selle 

sisenduse kiirgus langeks tervele päevale: mina olen jumalas. Mõelge vaid kui Te need kaks 

kujutluspilti, millest saavad puhtad taju- ja tahteimpulsid, eneses äratate, mida need siis seal 

teevad. Nad toovad Teie ette pildi: minus on jumal, ja järgmisel hommikul - mina olen 

jumalas. See on üks ja seesama, alumine ja ülemine figuur (vt. tahvel 11). Ja Te peate lihtsalt 

mõistma: see on ring ja see on punkt. Õhtuti ei ole see selge, see tuleb välja ainult hommikuti. 

Hommikul peate Te mõtlema: see on ring, see on punkt. Te peate mõistma, et ring on punkt ja 

punkt on ring ning mõistma seda hingega. 

Vaadake, alles nii jõuate Te inimeseni. Kas Te mäletate joonist, mille ma Teile liigeste-

ainevahetussüsteemist ja pea-inimesest andsin? See joonis ei ole midagi muud kui 

meditatsioonifiguuri väljendus ja teostus. Inimeses on teostunud see, et pea mina-punktist 

saab liigeste-inimeses ring. Ja Te õpite tundma kogu inimest kui Te talle sel viisil lähenete, 

kui Te püüate teda hingeliselt mõista. Aga kõigepealt peate Te jõudma arusaamisele, et need 

kaks figuuri, kaks kujutluspilti on üks ja sama, nad ei erine teineteisest mitte milleski. Ainult 

välisel vaatlusel on nad erinevad. Siin on kollane ring, siin samuti. Siin on sinine punkt, siin 

ka. Miks see nii on? Aga seepärast, et see on pea skemaatiline kujutus ja see keha 

skemaatiline kujutus. Aga kui see punkt on kehas, siis saab sellest siin seljaaju; kui see punkt 

on siin, saab sellest see, mis ta peaks olema peaorganisatsioonis - nimelt seljaaju jätk (vt. 

tahvel 11). Siit tuleneb lihtsalt morfoloogia sisemine dünaamika. Te võite saada siit 

anatoomia, füsioloogia kui Te sellest lähtuvalt mediteerite. Siis tekib Teil juba sisemine 

intuitsioon, kuivõrd Teie ülalõualuu ja alalõualuu on liigesed, kuivõrd on pea terve organism 

– tema liigesed on taandarenenud – see taandareng deformeerib lõualuid ja Te näete, kuidas 

hambad ja varbad on polaarses vastuolus. Vaadake lõualuude jätke ja Te näete varvaste, 

jalgade ja käte taandarengut. 
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Aga meditatsioon, mu armsad sõbrad, mis niisugustes asjades toimib, ei tohi olla kantud 

meeleolust: ma tahan pugeda sooja pessa, kus mul hakkab järjest soojem, see meeleolu peab 

olema hoopis nagu sukeldumine tegelikkusesse. Tähelepanu väikestele asjadele, isegi kõige 

pisematele asjadele. Seda huvi väikeste asjade vastu ei tohi eemale peletada. Kõrvalest, 

äralõigatud sõrmeküüs, inimese juuksekarv peavad huvitama Teid täpselt sama palju nagu 

Saturn, Päike ja Kuu. Sest lõppude lõpuks sisaldab inimese juuksekarv kõike ja see, kes jääb 

kiilaks, kaotab terve kosmose. Enda sees saab luua seda, mis on väliselt nähtav. Selleks peab 

aga suutma ennast ületada, see on vajalik meditatiivses elus. Kuid see eneseületus ei saa teoks 

kui ilmnevad märgid edevusest ja need ilmnevad kõikjal. Seepärast, armsad sõbrad, kui Te 

tahate tõepoolest just puudega laste kasvatajateks saada, peate Te kasvatama endas seda huvi 

väikeste asjade vastu ja seejärel äratama selle huvi ülejäänud noorteliikumises. 

Siis on võimalik millelegi niisugusele viidata ning seejärel – nagu see antud juhulgi toimus – 

seda väliselt tõestada. Aga ma pean ütlema, et siin näen ma kõige suuremaid vigu, mida meie 

antroposoofilise liikumise ettevõtmistes tehakse. Selle tüdruku puhul ütlesin ma, et kolmanda 

ja neljanda eluaasta vahel pidi olema tegemist mingi kõrvalekaldega. Te küsisite lapse ema 

käest kinnitust selle kohta ja ema kinnitas seda. Mida Te seejärel tegite? Kas Te võiksite 

mulle täiesti ausalt ja siiralt kirjeldada, mida Te tegite kui ema Teile seda kinnitas? 

 
Vaikus. 

 

Kas Teie kolm võiksite olla täiesti esoteeriliselt ausad? Mida Te tegite? 

 

Vaikus. 

 

Kui Te oleksite õigesti toiminud, ütleksite Te praegu: me hüppasime rõõmust lakke! - Siis aga 

peegelduks see rõõm Teie nägudest veel praegugi. 

Selles ongi küsimus: rõõm tõe kogemisest! Just seda on vaja. Mulle teeb antroposoofilises 

liikumises juba aastaid muret, et inimesed, nii noored kui vanad, on kahe jalaga maa peal. 

Nietzsche oli teistsugune inimene kuigi ta sellest haigeks jäi. Tema Zarathustrast sai tantsija. 

Saagu Teistki tantsijad selles mõttes! Elage, tundes sisemist rõõmu tõest! Ei ole midagi 

vaimustavamat kui tõe kogemine. See on palju olulisem esoteerika kui mossis näoga ringi 

joosta. See tõe sisemine kogemine peab toimuma tükk aega enne seda kui Te endale mingi 

missiooni seate.   

 

Tüdrukul ilmnes kolmanda ja neljanda eluaasta vahel okultne palavik. Ka meditsiinis 

nimetatakse seda palavikku okultseks. See on üks koht meditsiinis, kus on säilinud varasem 

keelekasutus. Kui arst ei tea palaviku põhjust, nimetab ta seda okultseks palavikuks. Tüdrukul 

avaldus okultne palavik, tema astraalkeha oli sel ajal eriti nõrk. Füüsilise keha ja eeterkeha 

vahel tekkis reaktsioon ja nad arenesid liiga intensiivselt, astraalkeha ei jõudnud neile järele. 

Seepärast on selle lapse juures eriti vajalik teada: kolmandal eluaastal toimub astraalkeha 

kummaline kängumine, iseendasse krampumine. Astraalkeha tuleb järele aidata ja 

pedagoogiliselt on see võimalik muutes huvi liikuvaks. Kirjeldage mulle, kuidas olid lood 

tüdruku õpingutega. 

 
S.: Tüdruk ei õpi siin, ta käib siin ainult ravil. Kuni kuueteistkümnenda eluaastani käis ta abikoolis, ta oskab 

lugeda ja kirjutada, arvutada umbes tuhande piires. Muus osas me seda tüdrukut ei tunne, üleval oli ta vaid 

tutvustamiseks. – Raviks määrati tubakaklistiir. 

 

Oluline on rakendada ravieurütmiat. 

Miks? Sel põhjusel, et astraalkeha taandarengu tagajärjel kipub selle lapse ülemine organism 

deformeeruma. Lapsel on erakordselt loomalik väljanägemine, sest kõik mälumisega seotud 
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organid deformeeruvad. Just sellisel juhul mõjub hästi siinse kliinilis-terapeutilise instituudi 

poolt nii hoolikalt järgiproovitud nikotiinimahla deformeerumisvastane mõju. Esialgu võib 

aeglaselt edasi liikuda, anda ravimit suu kaudu ja vaadelda tulemusi; Te peate oskama näha, 

kas mälumisorganid hakkavad organismi rohkem valitsema. Siin on need peaaegu täiesti 

väljaspool seda, mida laps hingega haarab. Nad lihtsalt on seal. Last võib ravida 

nikotiinimahla suu kaudu manustamisega vastavas kümnendik-koguses – võib alustada 

kuuendaga ja minna kuni viieteistkümnendani. Kui aga leitakse, et mõju on liiga nõrk, viiakse 

nikotiinimahla vereringesse suuremas kontsentratsioonis, nii mõjutatakse astraalkeha otseselt 

vereringe kaudu. Sedasi saavutatakse see, mida ei suudetud suu kaudu manustamisega. 

Kuid võibolla on hea – seda pean ma veel tagantjärgi lisama – kui proovitakse mõjusid, mis 

peaksid jääma astraalkehasse, mina-organisatsioonile mitte liiga lähedale lasta. Seda on 

võimalik saavutada harvade, – võibolla kord nädalas tehtavate - nõrkade väävlivannidega. 

Homme arutame veel teisi juhtumeid ja mulle pakub suurt rahuldust vaadelda seda huvitavat 

nähtust - albinismi, mida siin, Teie juures ju eriti hästi saab uurida. Meil oli kaks sellist last, 

vanem - viieteistkümneaastane ja tema väike õeke. Kas Te koostasite nende horoskoobid? 

 
Küsimus preili dr. Vreedele, kes ulatab horoskoobid. 

 

See on vanema tüdruku, see noorema oma. – Milline on Uraani seis? Leidsite Te erilisi 

konstellatsioone? 

 
Preili dr. Vreede: Jah, just Uraani ja Neptuni juures. Neptun on vanema tüdruku juures opositsioonis 

Uraaniga.  

 

Selliste laste juures võib kohata kahte põhilist nähtust. Täiesti heledad juuksed ning kehv 

nägemine koos silmade muutumisega. Need kaks nähtust on ürgfenomenid. See viitab aga 

juba pealiskaudsel vaatlemisel sellele, et albiinode puhul on tegemist nõrga organisatsiooniga 

raua omastamise suhtes ja organisatsiooniga, mis äärmiselt kergelt omastab väävlit. Seega 

tõrgub organisatsioon raua vastu, eriti perifeeria ümbruses, seiskudes perifeeria ees; väävel 

aga liigub just perifeeria poole ja sellest üle, nii et juuste moodustumise piirkonnas võib 

kõikjal näha väävliaurat, mis juukseid pleegitab ja nendelt jõu võtab. Ja üsna iseseisvas 

silmade arengus (silmad kujunevad koguni embrüonaalselt suunaga väljastpoolt organismi 

poole) võib tõesti näha iseseisvat väävliaurat, mis sunnib silmi eeterlikust astraalsesse 

suunduma. Niisuguste laste juures võib näha, et silm on justkui oma koopast välja rebitud, 

eeterkeha on hooletusse jäetud, astraalkeha on silmas eriti hõivatud.  

Nüüd tekivad väga olulised küsimused. Inimene on ühest küljest seotud maa sees olevate 

jõududega, samuti on ta seotud kogu kosmosega. Ta sõltub mõlemast. Mõlemad on olemas nii 

individuaalses karmalises arengus kui pärilikkuses. Nende kahe lapse juures, kellest me 

rääkisime, ei ole ei isal ega emal albinismi tunnuseid. Mitte midagi, täiesti tavalised inimesed. 

Seevastu suguvõsas oli vanaema, kellel olevat olnud albinismi tunnuseid. 

 
Preili dr. K: See oli lapse ema õde. 

 

Niisiis tädi. Igatahes on see suguvõsas olemas. Meie jaoks on oluline, et see sugulusliinis 

olemas on. Kas Te mitte ei öelnud mulle tol päeval, et ka Jenas, Saalimaal selliseid lapsi oli? 

 
Preili dr. K.: Kaks last ja üks täiskasvanu, kes on kolmekümne kahe aastane ja juba abielus. Nende 

kolme hulgas on ainult üks juhus, kus suguvõsas esines albinismi. 
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Te näete - see asi esineb teatud mõttes kindla alaga seotult. Teisest küljest aga suvaliselt. 

Täiesti sporaadiliselt, teatud tingimustes sünnib mingis piirkonnas albiino ja muidu mitte. 

Niisiis, küsimus on: kuidas sünnib mingis piirkonnas albiino?  

Me teame, et tegemist on väävlistumisega suunaga väljapoole, auras, perifeerias tekivad 

väikesed väävliinfarktid. Millises piirkonnas esineb väävlit? Kogu Saali org on täis püriiti ja 

meil on väävli ja raua kooslus niisugusel kujul olemas, et võime uurida: kuidas on lood rauaga 

ja kuidas on lood väävliga selles piirkonnas, kus leidub niisuguseid imeilusaid püriite. Neid 

kauneid, kuldselt sätendavaid püriiditahukaid leidub Saalimaal (vt. tahvel 11). Ülejäänud 

piirkonnad sealkandis on kipsirikkad. Kips on, nagu Te teate, kahekümne protsendi 

veesisaldusega väävlihappene lubi. Nii et jälle on meil võimalus uurida väävlit seoses kipsiga. 

See heidab valgust kõigele atmosfääris elavale, seega kõigepealt tuleb kontsentreeruda 

kõigele sellele, mis on seotud maa sees väävli ja raua absorbeerimisega. Ka muidu on Teie 

piirkond väga rauarikas ja kerkib küsimus, kuidas kujuneb vastastikune suhe maa ja inimese 

vahel nii, et maa tõmbab rauda tugevalt ligi, inimene aga mitte või siis ainult raskustega? 

Millised konstellatsioonid peavad olemas olema, et inimene rauda tagasi tõrjuks ja väävlit 

omastaks? Siin tuleb mängu kosmos, Te uurite olemasolevaid konstellatsioone niisuguse lapse 

sünnihetkel (rasestumise hetkel ei ole see võimalik). Siis on näha, et tekib küsimus, kas 

albiinodest laste juures on tegemist eriliste konstellatsioonidega, mis vaid üliharva saavad 

esineda. Vastust ei pea me otsima kiirelt tiirlevatelt planeetidelt, vaid nende planeetide 

juurest, mis liiguvad aeglaselt – Saturn ja Uranus. Te näete, kuidas sellistel juhtudel 

küsimused tekivad. Kõigepealt peavad tekkima küsimused, siis saab juhtumit käsitleda. 

Ka siin tahan ma välja pakkuda väikese ravi. Ma rakendaksin seda, mida siin mainiti. Seda 

arutame homme. 

Selle põhjal, mis mulle täna hommikul öeldi, saan ma aru, et Te soovite midagi enamat kui 

need ettekanded sisaldavad, sest need osutavad liialt palju tähelepanu väikesele, sellele, mida 

Te vajate. Ma tulen Teile vastu, kasutades uut meetodit, mida ma tööliste juures rakendasin. 

Seal lõpetasin ma loengud küsides, millest ma peaksin rääkima. Nii et teatud hetkel esitate Te 

ise teemad, millest Te tahate kuulda. Töölised ei saa küll enam kunagi pahandada, et neile ei 

räägita asjadest, mis neid huvitavad. 

 

 

11. LOENG 

Dornach, 6. juuli 1924 

 
Nüüd arutame veel neid juhtumeid, mis eile jutuks ei tulnud. Siin oli veel üks noorem, kümne-aastane 

tüdruk, kes kannatas mälukaotuse all. Ta käib alles teises klassis. Tal on ninaõõnes kasvajad ja see on 

seotud liiga tugeva eeterliku vohamisega põiepiirkonnas, millel on peegelpilt peas. Selle tüdruku puhul 

on puude põhjus tõepoolest füüsiline. Tüdruk on kümne-aastane, seega staadiumis, mille kohta ma 

olen alati öelnud: eriti oluline on, kuidas kasvataja niisuguse lapsega käitub. 

Loomulikult on tüdruku kõik eelsoodumused maha magatud. Põletikulised nähtused 

põiepiirkonnas, mis peegelduvad ülemises organismis, näitavad ju täiesti selgesti, et eeterkeha 

ei suuda organismis õieti kohaneda, kuna koostöö astraalkehaga ei toimu nii nagu vaja. 

Loomulikult peate Te alati silmas pidama, et kui kõik see, mis seal toimub, väljendub 

hingelises organismis, siis on selle põhjus õrnemas organisatsioonis; nõndanimetatud 

tahumatum organisatsioon ei suuda sellele järele jõuda. Muidugi on lihtsam märgata midagi 

ülemises organisatsioonis kui alumises. Aga kui Te tahate aidata niisugust last (kelle 

eeterkeha defektse astraalkeha tõttu korralikult ei funktsioneeri ja nii ei jõua see, mis laps 

vastu võtab, sellesse organisatsiooni), on vaja intensiivistada kõike, mis lapsele muljet 

avaldab, lapsega tuleb töötada tugevate muljete abil. Mõelge selle peale: mälu on seotud 
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füüsilise ja eeterkeha organiseeritusega. Astraalkeha ja Mina ei võta ju kaasa seda, mille 

muljed mälestustes jäädvustavad. Ka unenäod ilmuvad ju alles siis, kui toimub astraalkeha ja 

Mina osaline ladestumine füüsilises ja eeterkehas. Seega ei mäleta Mina ja astraalkeha 

uinumisest ärkamiseni tegelikult mitte midagi. See ladestub selles, mis voodis üle jääb. Kui 

see, mis üle jääb, ei ole korralikult organiseeritud, siis ei omanda ta muljete jääke ja 

niisugusel juhul on vaja kõigepealt esile kutsuda tugevad muljed, et viia ülemine alumisse 

organisatsiooni, see tähendab – viia Mina ja astraalkeha eeterkehasse ja füüsilisse kehasse 

tõhusaks toimimiseks. 

Ma ei tea, kas Te olete juba proovinud lapse mälu lihtsate rahvalauluviiside järgi kontrollida? 
Preili dr. K.: See läheb lihtsamalt. 

Edasi tuleks töötada selle olemasoleva muljete vastuvõtuvõime abil, sellest lähtuvalt juhtida 

näiteks tähelepanu niisugustele väikestele luuletustele, milles teatud motiiv iga kolme rea järel 

kordub, nii et laps saaks tugeva rütmimulje; nii jõuab lähemale aeg, mil lapsele võib pakkuda 

ka rütmituid muljeid. Tõenäoliselt ei ole aeg, mil antud juhul midagi võib saavutada, lühem 

kui kolm-neli aastat, kuni suguküpsuseni. Kui töötada nende põhimõtete järgi ajani, mil just 

rütmilised muljed võivad mõju avaldada ja seejärel muud õpetatakse, võib kasvatuslikult 

midagi saavutada. Teraapia panime me juba paika: kümne-protsendilise berberis vulgarise 

mähised ja ravieurütmia L M S-U (tahvel 12). 

Nagu Te näete on ka siin aluseks seisukoht, et kujundav, liibuv siseneb astraalkeha liikuvusse 

ja tuleb vastu M-le. M on see, mis – nagu ma juba ütlesin – paneb kogu organismi välja 

hingama ja nõnda saavad kokku astraal- ja eeterkeha. S on selleks, et panna astraalkeha 

aktiivselt ja energiliselt tegutsema, kuid sedasi, et ta end siiski valitseks ja selleks on vaja U-d. 

Kõik see tuleneb vahetul vaatlemisel, siin me lihtsalt kordame seda. Vajadus berberis 

vulgarise mähiste järele põhineb sellel, et põletiku põhjused tuleb neutraliseerida ja seda saab 

teha just sel viisil. 

Siis oli meil siin kuueteistkümne-aastane poiss, kleptomaan. Ta vastab täpselt selle 

kleptomaanist poisi kirjeldusele, keda me siin vaatlesime. Te saite sellel vaatlusel suurepärase 

näite. Seda poissi tuleb ravida täpselt samamoodi. Tuleb ainult jälgida, millega saab siduda 

muljeid, mida talle pakutakse. See võib olla erinev sõltuvalt lapse eelnevast kasvatusest. 

Nüüd aga laps, kes on tegelikult rahutu. Ta on unine ja mahajäänud. Ta on veel noor, ei oska 

rääkida ja on maha jäänud kõiges, mis tuleks omandada just esimesel elujärgul. Seega pole 

raske arvata, mis sellel lapsel viga on: ta ei haaranud jäljendamisprintsiipi, ta ei hakanud 

jäljendama. Teiste sõnadega: ta ei suuda oma organeid alates Minast ja astraalkehast liikuma 

panna. See laps on erakordselt armastusväärne, aga tal on äärmiselt raske saada hakkama oma 

füüsilise keha vajadusega rahu järele. Last tuleb ravida kõigepealt helieurütmiaga. Sedasi võib 

ta edusamme teha. Ma räägin praegu ainult ideaaljuhust. Kui ta tegeleb korralikult 

helieurütmiaga, võib ta jõuda nii kaugele, et ergutades tema astraalkeha, haarab rütm ka 

eeterkeha. 

Lapsel peab laskma järele korrata rütmilisi lauseid nii, et laps tõepoolest rütmiga kaasa 

läheks: ”Und es wallet und woget und brauset und zischt.” Oluline on, et see lapsega 

aeglaselt edasi- ja tagurpidi läbi võetaks. Ma ütlen antud juhul sihilikult “woget” selle asemel, 

et öelda “siedet”, kuna sellel on terapeutiline eesmärk. Ikka aeglaselt edasi- ja tagurpidi. Ja 

võimaluse korral tehakse seda ka järgmise häälikute kombinatsiooniga. Lapse saab hingeliselt 

äratada, pannes teda imestama: lasta intoneerida A, seejärel E I, siis vastupidi I E A – A E I – 

I E A jne. Nii äratatakse selline laps pikkamööda üles ja samas korratakse ka 

jäljendamisprintsiipi. Laps tuleb üksi ette võtta ja jälgida, et kõiges, mis Te temaga läbi teete, 

oleks jäljendamist, ning et laps kordaks seda lühikese aja järel samasuguse intonatsiooniga 

järgi.  
Siis on selle lapse puhul muidugi vaja rakendada ka teraapiat ja nimelt nii, et koos toimiksid hajutav, 

miski, mis organismi substantsile mahu annab, tsentrifugaalne – see on alati hüpofüüs, aga selle lapse 

peal ei saa ju hüpofüüsi kasutada nii nagu seda tehakse rahhiitiliste laste puhul, kelle juures hüpofüüs 
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peaks hajumist mõjutama – vaja on rakendada ka vastupidist printsiipi – tsentripetaalset, mis koos 

hüpofüüsiga toimides inimorganismi substantsiaalsest üles ehitab ja see on kas Carbo vegetabilis või 

Carbo animalis. Tuleks kasutada Carbo animalist ja vaheldada seda nii, et kord oleks vormiprintsiip 

Carbo animalises ja teinekord organisatsiooniprintsiip, mis paneb kasvama, hypophysis cerebris. 

Loomulikult on niisuguses kasvatusasutuses peamine, et need, kes siin tegutsevad, jälgiksid 

kõike, mis nad ette võtavad. Oluline on, et asju tehtaks teatud sisemise usuga. Vaadake, selle 

lapse juures ei ole halvim laps ise, – tema juures märkate Te juba peagi edusamme – halvim 

on niisugusel juhul vanemad, ema, kes on kindlal arvamisel, et imed sünnivad kiiresti. Ma 

kuulsin koguni, et ema tahab lapsega kaasa tulla. 
Vahelehüüe: Ta toob lapse vaid kohale. 

See on juba kergendus, kui ema ei ole juures. Kuid igatahes tuleb niisugusel juhul kindlaks 

jääda nende küll mõistetavate, aga vahel kohutavalt rumalate nõudmiste suhtes vanemate 

poolt, kes ei tea ega võigi teada, mis niisuguse lapse puhul vajalik on. 

Oleks hea asetada niisugune laps ka füüsiliselt vahelduvatesse olukordadesse, mida võib 

iseloomustada A E I – I E A jne. abil. Seda saate Te teha pannes laps vaheldumisi ja üsna 

lühikeseks ajaks mõõdukalt sooja vette ja seejärel mõõdukat dušši tehes. Niimoodi muudate 

Te elavaks selle, mis peab olema elav. Kui Te märkate, et puue väljendub loiduses, on sellel 

abinõul üleüldiselt hea toime juhul kui sellega ei liialdata. Kuid ei maksa ehmuda, kui lapsed 

peale niisuguse veekuuri algust pisut erutatud on. See on mööduv. Selline reaktsioon tuleb 

kindlasti, kuid läheb pikapeale õiges suunas.  

Me peame veel rääkima ühest poisist, kes näeb kõike värvides. See on poiss, kellel ei ole raha 

– ma kujutan teda juba ette. Selle poisi juures on tegemist ühe põhilise nähtusega: ta ei jõua 

õieti välise maailmani, ta takerdub iseendasse. Seda nähtust tuleb selgitada täiesti piltlikult. Ta 

ei pääse välisesse maailma ja seetõttu põrkub ta pidevalt seestpoolt oma mina-

organisatsiooniga vastu astraalkeha ning on seepärast sisemiselt kohmakas, või õigemini 

öeldes sisemiselt lohakas. Selle põrkumisega vastu astraalkeha tekib tal kõrgendatud 

tundlikkus ja seetõttu on temas midagi tundlikust inimesest. See on seotud värvide 

nägemisega. Ta näeb värve, kuna ärkvel olles saab ta elada oma astraalkehas. Poissi saab 

kasvatada ainult nii, et vaadeldakse asju, mis järjest rohkem välja kujunevad: teatud vaikne 

igatsus ideaalide järgi, seejuures aga jälle tagasitõmbumine, mitte-hakkama-saamine 

maailmaga. Nüüd sõltub kõik poisi usalduse võitmisest. Teda saab õpetada täiesti 

Waldorfkooli pedagoogikale vastavalt. Õigupoolest ei saagi selle poisiga midagi muud teha. 

Eks ole – poiss kirjutab umbes nii (vt. tahvel 13, vasakul). Nüüd tuleks hakata hoolikalt 

jälgima, et poiss arendaks oma praegusest käekirjast peene käekirja. Siis näete Te, et kogu 

tema sisemine konstitutsioon muutub. Kui ilmnevad liialdusnähud, tuleks sellest usaldusest 

lähtuvalt, mis poisil Teie suhtes on, püüda näidata nende mõttetust. 

Eile rääkisin ma albiinodest. Meie vaatlus läks nii kaugele, et ma ütlesin: nüüd peame leidma 

kosmilise impulsi, mis seal võib mõju avaldada. – Me võime ju kosmiliste konstellatsioonide 

asjatundjalt küsida, kas talle torkas nende horoskoopide juures midagi erilist silma, mis 

nendel albiinodel ühist võib olla. 
 

Preili dr. Vreedele: 

Kas Te märkasite, et muuhulgas tulevad tugevalt esile planeedid Uraan ja Neptuun? 
Preili dr. Vreede: Jaa, seal on palju aspekte.  Midagi muud ma nende horoskoopide kohta öelda ei oska. 

Ma küsin sihilikult Teie käest, kuna Teie juurdlete tihti horoskoopide üle ja küllap on sellised 

mõtted Teil tihti peast läbi käinud. Teie käest olen ma esialgu saanud need kaks horoskoopi. 

Kuna tegemist on uue elualaga, on selles asjas kõige parem täiesti heuristiliselt toimida. On 

veel terve hulk teisi asju, millega tuleb arvestada, kuid kõigepealt tuleb silmas pidada 

järgmist. 

Võtame näiteks inimese. Me jaotame ta ju (võttes aluseks selle jaotuse, mis eeterlikust 

põhimõttest lähtuvalt kogu eksistentsi organiseerib) füüsiliseks-; eeterkehaks; astraalkehaks, 
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mis on seotud tundehingega; mõistushingeks, mida kreeklased nimetavad jõuhingeks; 

teadvushingeks, ja siin jõuame me vaimise, eluvaimu ja vaiminimese juurde. Kui vaadata neid 

inimloomuse osasid, siis paistab nagu peaks neid vaatlema suhteliselt eraldi, et need 

moodustavad inimese. Tegelikult aga on see koostis iga inimese puhul erinev: ühel on pisut 

rohkem jõudu eeterkehas, see-eest aga vähem füüsilises kehas, teisel on pisut rohkem jõudu 

teadvushinges jne. See kõik on omavahel seotud. Kõige selle taga on ju inimene oma 

individuaalsusega, mis läbib korduvaid maiseid elusid ja inimene peab seda kõike alles 

vabaduse põhimõttest lähtuvalt individuaalselt reguleerima. Kuid see, mis tuleb kosmosest, on 

sedasi inimesega seotud, et füüsilisele vastab tugevaim Päikese mõju (vt. tahvel 12). Päikesel 

on inimesele üleüldse tugev mõju. Eeterkehale vastavad tugevaimad Kuu mõjud, 

astraalkehale tugevaimad Merkuuri mõjud, tundehingele tugevaimad Veenuse mõjud. 

Mõistushingele vastavad tugevaimad Marsi mõjud, teadvushingele Jupiteri mõjud, vaimisele 

Saturn. Ja see, mis inimeses praegu veel arenenud ei ole, pääseb mõjule Uraanis ja Neptuunis. 

Need kaks viimast on ju hulkurid, kes ühinesid meie planeetide süsteemiga hiljem, nende 

juurest peame otsima planetaarseid mõjusid, mis tegelikult normaalsetes tingimustes sünni 

konstellatsioone väga tugevalt ei mõjuta. 

 

Vaiminimene  Neptuun 

Eluvaim  Uraan 

Vaimise  Saturn 

Teadvushing  Jupiter 

Mõistushing  Mars 

Tundehing  Veenus 

Astraalkeha  Merkuur 

Eeterkeha  Kuu 

Füüsiline keha  Päike 

 

Nagu Te teiste antroposoofiliste ettekannete põhjal teate, on Kuu mõju tugev inimese 

eeterkeha läbivatel kõrvalteedel. See on ju seotud kogu pärilikkuseprintsiibiga. See talletab 

sellele füüsilise keha mudelile alates vanematest kõikvõimalikke jõude. See Kuu mõju näitab 

varaseimast embrüonaalsest arengust lähtuvalt kogu suuna kätte. 

Mõelge selle peale: inimesel võib olla niisugune konstellatsioon, et see Kuu impulss on 

võimalikult tugev või vähemalt piisavalt tugev, nii et inimene saab midagi kaasa pärilikkuse 

teel, mis tõmbab teda teatud määral alla ainevahetusorganisatsiooni. Võib aga olla ka nii, et 

Kuu mõjudest midagi ära rebitakse, nii et see, mis ei soovi Kuu mõjusid, see, mis asub teisel 

poolel, nimelt Uraan ja Neptuun, tõmbab ligi seda, mis peaks tegelikult kuuluma Kuu 

piirkonda. Võib olla ka teisi konstellatsioone. Aga nende laste juures on tegemist just sellise 

konstellatsiooniga ja nende puhul võib horoskoobist näha, millega on tegu. 

Võtame ühe neist horoskoopidest, siit leiate Te – võib-olla on see Teile silma hakanud – 

Uraani koos Veenuse ja Marsiga selles piirkonnas. Eks ole, Teil pole vaja seejuures kolmnurk 

- positsioonist kaugemale minna. Siin leiate Marsi, Veenuse ja Uraani. Ja kui Te võtate Marsi, 

siis on see isegi siin, selle 1909. aastal sündinud lapse juures täielikus opositsioonis Kuuga. 

Seega Mars, kelle lähedal on Veenus ja Uraan, on ise tugevas opositsioonis Kuuga. Siin on 

Kuu, siin Mars. Mars veab Uraani ja Veenust enda lähedal kaasa (vt. tahvel 12/13, ülal). 

Ma juhin Teie tähelepanu veel millelegi: Kuu on samal ajal kaaludes, tal on tähemärkide tõttu 

võimalikult vähe pidet, ta kõigub, on seega sel tunnil ise kõhkleja; aga tema mõju on ka 

seeläbi väiksem, et Mars, kes kannab endaga kurjasid mõjusid, on temaga opositsioonis. 

Vaatame nüüd noorema lapse horoskoopi, seal on asjad niimoodi: Veenus, Uraan ja Mars 

asuvad jällegi ühel alal, nad on lähestikku ja hõlmavad ainult taeva ulatuse. Nad on jälle 

üksteise lähedal. Esimese horoskoobi juures nägime, et nad on opositsioonis Kuuga ja samas 
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oli Kuu kaaludes. Võtame nüüd teise horoskoobi, seal on Mars, Veenus ja Uraan jälle üksteise 

naabruses, täpselt nagu ennegi. Kui me vaatame Marsi, siis ei leia me sealt täielikku, kuid 

siiski ligilähedase opositsiooni Kuuga. Niisiis ei saavuta noorem laps täielikku opositsiooni 

Kuuga, see on ligilähedane opositsioon. Aga kõige iseloomulikum on, et me leiame Kuu jälle 

kaaludest ligilähedases opositsioonis Marsiga, mis veab endaga kaasa Uraani ja Veenust. See 

on jälle kaaludes. See ei pea nii olema, aga siin ei ole ka korralikke sünniaegu. Siin on Kuu 

kaaludes ja siin ka. 
Preili dr. Vreede: Tähelepanuväärne on, et mõlema puhul on sama konstellatsioon Kuu ja Neptuuni vahel. 

Seda peaks selgitama. Horoskoope tuleb interpreteerida individuaalselt. See, et siin selline 

sarnasus esile tuleb, ei ole imestamisväärne, tegemist on ju õdedega. Et vanemal tüdrukul on 

tugevam opositsioon kui nooremal, keda vanem õde mõjutab, pole samuti imestamisväärne. 

Oluline on saada täiesti läbipaistev konstellatsioon, mis interpreteerides selleni viib: Mars, 

mis on raua kandja, iseseisvub soojätkamisprintsiibi suhtes, Kuu suhtes, viib eelkõige selle, 

mis inimene juba Veenuse printsiibi järgi saab, kõik selle, mis on seotud armastusega, eemale 

tema tõelisest ülesandest, ei lase teda kokku sellega, mis on soojätkamises ja kasvamises. Ja 

seetõttu nihkub ettepoole, peaorganisatsiooni see, mis peaks elama alakehas ja on seotud 

kasvujõududega, ja me mõistame, et kasvamises  puudub ilmselt raud. Seevastu kõike, mis on 

seotud raua tõrjumisega – väävlit, on ülemäära. 

Niisiis on tegemist tahte erakordselt tugeva kalkuleerimisega ja eelkõige tuleb jälgida, et 

kasvatuses koheldaks meelte-närvisüsteemi, mis on üldiselt labiilne, võimalikult õrnalt. See 

põhineb tegelikult kogemusel. Niisuguste laste meelte-närvisüsteemi tuleb väga õrnalt 

kohelda, eelkõige ei tohi liialt koormata silmi lugemise ja muu taolise tegevusega, vaid püüda 

anda õpetust ilma lugemiseta. Lasta silmadel hoopis harjuda värvimuljetega, mis üksteisest 

kergelt erinevad, lasta lapsel jälgida vikerkaarevärvide aeglast üksteisesse sulandumist. Need 

on abinõud, mida võiks rakendada. 

Kui tahetakse organisatsiooni ka teraapiliselt mõjutada, siis praegusel hetkel võin ma öelda 

vaid seda: peale suguküpsust ei ole need asjad enam nii mõjusad. Aga see, et üks laps on 

sündinud 1909 ja teine 1921, võib anda Teile olulise näpunäite. Mõjusid võib siin jälgida 

nende erinevustes. Oluline on viia niisugune laps tõepoolest tugevasse liigeste-

ainevahetusorganisatsiooni rauakiirgusse. Sellise suure rauakiirguse saavutate Te ainult 

muutes püriidi pulbriliseks, lastes voolata püriidil pinnale, millest rauakiirgus ainult vähesel 

määral läbi tungib, näiteks klaaspinnale – aga antud juhul ei saa Te seda kasutada. Te peaksite 

kasutama rasvaga immutatud, puhast paberit, kõige parem oleks üliõhuke pärgamendilaadne 

paber. See peab olema õhuke, et ta liibuks vastu keha. Tavaline lõuend selleks hästi ei sobi. 

Paberile peaks määrima kuusevaiku või midagi niisugust ja selle peale puistama püriiditolmu. 

Niimoodi viiakse raud kiirguseks sisse. Paber tuleb asetada jalgadele ja õlgadele ja teha 

laubale tõmbavat mähist, näiteks kohleariamähist. Kui seda rakendatakse ajal, mil toimub 

hammaste vahetumine – niisiis ajal, mil leiavad aset tugevad voolud ja vastuvoolud – on ehk 

võimalik labiilsusest niisuguse lapse juures jagu saada. 

See oleks siis see, mis nendest asjadest tuleneb. Aga selle probleemiga tuleb loomulikult edasi 

tegeleda, sest seni ei ole albiinodega tehtud midagi muud kui pandud nad vaatamiseks välja, 

et nad ütleksid: ma olen pisut paks, mul on valged juuksed, päeval ei näe ma midagi, öösel 

näen paremini. Niimoodi demonstreeritakse albiinosid ja nendest ei teata eriti palju, sest 

tänapäeva teadus ei tegele selliste asjadega. Niipea aga kui tullakse niisuguste hiilgavate 

asjade peale, mida ma siin mainisin, saab selgeks, et kui inimese organisatsiooni osade 

koosseisus ilmneb täielik ebareeglipärasus, on kosmiline mõju väga tugev. 

Nüüd aga palun esitada küsimusi, mis Teil on tekkinud. 

Küsimus: See, et meil on võimalus küsimusi esitada, tuleneb sellest, et dr. L. läks proua dr. 

Wegmani juurde ja tahtis ühel teisel põhjusel küsida. Tema arvates ei olevat osavõtjate 

meeleolu õige. 
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Ei ole üldse mõtet selle asja selgitamisega aega raisata, see on palju lihtsam. Dr. L. tuli minu juurde ja 

selgitas, et Lauensteinis osalejad tahavad antroposoofilises liikumises ette võtta midagi, mis oleks 

esmakordne, missiooni, mis alles algab ja mis peaks olema seotud sellega, et eelkõige selgitataks 

karmalisi seoseid nende vahel, kes selle asjaga tegelevad. 

L. raputab pead. 

Hästi, asetagem põhirõhk sellele, et L. ütles: Teie arvates peaks saama alguse midagi 

põhjapanevat ja mina vastasin seepeale, et kõige tähtsam on, et õpitaks seda, mida sellel 

kursusel läbi võetakse. Kui selle kursusega ei olda rahul ja peatutakse abstraktse ees, – näiteks 

hakatakse organiseerima täiesti uut liikumist – siis oleks see ju midagi, mis kasvaks välja 

sellest, millega me juba ammu tegeleme. See tooks endaga kaasa suurusehullustuse ohu. 

Selleks aga, et need osaliselt õigustatud alused mõjule pääseksid, ütlesin ma: Esitage 

küsimusi. – L. tuli minu juurde ja ütles, et see põhjapanev uus peaks tärkama maailmas; et 

Lauenstein ise peaks olema maailma keskpunkt – see oligi selle põhjuseks, eks ole? – Aga 

pole hullu. Nüüd on kõige parem, kui Te esitaksite konkreetseid küsimusi ega mõtleks enam 

selle peale. 

S. esitab küsimuse selle kohta, kuidas on Lauensteini instituut seotud faktiga, et Trüper 

alustas esimesena puuetega laste kasvatamist. 

Mida Te sellega mõtlete, et see mees esimesena selliste lastega tegeles? Ei maksa juuksekarva 

lõhki ajada. Ma ei usu, et need juba üsna vara teatud eduga tegutsenud kasvatusasutused 

puuetega lastele Hannoveris selle mehe poolt olid mõjutatud. Puuetega laste kasvatamine 

algas palju varem. See, mis alati puudus, oli võimalus niisuguste laste kogu olemusse sisse 

vaadata. Kui sellesse vaatlusse ei kaasata antroposoofiat, kallid sõbrad, ei ole ju võimalik tulla 

kõige lihtsamate asjade peale. Teisest küljest aga annab just inimene sügavaimad arusaamad 

antroposoofiast kui sellisest. 

Mõelge ainult, milliseks muutis Goethe, kes oli tark mees, oma metamorfoosiõpetuse. See on 

ju täielik abstraktsioon; miski, mis lähtub kõigest, peab aga kõikjal juba selleks seisatama, et 

näidata, kuidas leht elab õies, kuidas õieleht muutub tolmukaks – lühidalt: ta vaatleb täiesti 

elementaarseid metamorfoose, peatub aga looma ja inimese juures, et tagasihoidlikult ära tuua 

selgroolüli moondumine koljuluuks. Kusagil ei ole mindud kaugemale elementaarsest. Ma 

olin vapustatud, ma mõtlesin: Kas Goethele ei tulnud siis pähe, – see vaevas mind 

kaheksakümnendatel aastatel – et kogu aju on üheainsa ajuripatsi muundumise tulemus? 

Vaimselt nägin ma, et see tuli talle pähe. Siis aga märkasin ma tema tõrget öelda välja seda, 

mille peale ta oli tulnud. Kui ma Weimaris käisin, leidsin ma ühes pliiatsiga kirjutatud 

märkmikus märkuse: Aju on transformeerunud ajuripats. – See trükiti ära alles 

üheksakümnendatel peale minupoolset vaevanägemist. Üheksakümnendatel aastatel ilmus ju 

äkitselt välja täiesti uus kirjanik: Goethest sai nii öelda viljakaim kirjanik 19. sajandi lõpul. 

Mõelge nüüd, kui pikk tee on Goethe metamorfoosiõpetusest selle metamorfoosiõpetuseni, 

mis saab teoks tänu sellele, et Te leiate siit normaalse ühe-aastase  lapse metamorfoosselt 

ümberkujunenuna selleks, mis paar päeva tagasi lebas meie ees hiigelembrüona. See on 

pidurdav metamorfoos, embrüonaalse seisundi peatamine. 

Aga sellise arusaama saate Te, kallid sõbrad, siis kui Te kordate ikka ja jälle seda 

meditatsiooni, mis ma Teile eile andsin, öeldes: Siin on ring, siin on punkt; seal on ring punkt, 

siin on punkt ring jne. (vt. tahvel 13). Las punkt siseneb Teie meditatsioonis ikka ja jälle ringi; 

punkt laienegu ringiks; tunnetage seejuures liigeste-ainevahetuse organisatsiooni tekkimist 

peaorganisatsioonist. Püüdke tajuda pead, kui ütlete: punkt on punkt, ring on ring. Tajuge, 

kuidas Te peast ainevahetussüsteemi libisete, kui Te sisendate: punkt on ring, ring on punkt – 

vastupidine. Selles on väljakujunenud metamorfoosiõpetus ja Te võite öelda: alles kogu selle 

mõtlemisviisi abil, mis antropoloogia annab, on võimalik siduda laste puuded 

maailmavaatega. Seda üritasime me teha nende ettekannetega. 

Kui tahetakse midagi korda saata, ei ole hea kujutleda karmat järgnevalt: kusagil on ingel, kes 

pani oma kohale S-i, üks teine ingel pani paika P. ja kolmas L-i. Siis pani üks ingel paika 
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tõrksa dr. K, üks eriti lahke ingel -  preili B, me tunneme end viie ingli poolt nii kokku 

panduna. – Kui tahame midagi korda saata, siis ei ole see üldse õige arusaam karmast. Õige 

on üles otsida entusiasmiimpulsid, mis edasikestvat karmat sihivad. Nüüd võite Te küsida: 

millised eeldused on Jenas, millest me võiksime kinni haarata, millega me võiksime ühineda. 

- Sest kui kolitakse möbleeritud majja, ei visata ju kogu mööblit minema, vaid mõnedel 

juhtudel, kui on võimalik – ja siin on – küsime endalt: kuidas kasutada seda, mis juba olemas 

on? – Ja nii küsite ka Teie: kuidas kasutada seda, mis juba olemas on? 

Te teate, et Jena puhul on tähelepanuväärne see, et kord (üsna sarnastest nooruslikest 

eeldustest lähtuvalt, usulis-hingelistest tendentsidest – aga spirituaalset metoodiliselt 

kujutavatest tendentsidest) pöördus Saksa abt Hildebrand Rooma ja temast sai paavst Gregor 

VII. Tal oli Roomast selles suunas tugev mõju ja sellest lähtuvalt organiseeriti kõike. Meil on 

tugev rooma mõju, mis tuleb Roomast Euroopasse roomalikuks muudetud Cluny impulsi 

kaudu. Uurige seda. Tähelepanuväärne on, et seesama individuaalsus läheb ka järgmises elus 

Jenasse ja ilmub seal Ernst Haeckelina. Tundub nagu sekkuksid inimeses endas 

lagundamisprintsiibid korrapäraselt ülesehitusprintsiipidesse. Nii on meil Jenas kiirgus, mis 

on vastandlik rooma voolule. Kohtumispunkt on neil siin (vt. tahvel 13, all). 

Ja kui Ernst Haeckel oma kuuekümnendal sünnipäeval Jenas Zoloogia instituudis kõne pidas, 

tekkis tunne nagu oleks vana Hildebrand üles tõusnud. Tal oli täpselt samasugune kõnepruuk, 

ta rääkis täpselt samamoodi: tasase, looritatud häälega, iga kord sõnu vaagides nagu keegi, 

kes hoolimata sellest, et ta on palju rääkinud, ei ole ikka veel võimeline rääkima. Ja huvitav 

on see: Abt Hildebrandile, kellel oli ju ainult range paavsti ilme – ta esindas lihtsalt kiriku 

organit – meeldis väga jutustada ja seejuures naeratasid teised mitte küll laialt, aga siiski 

rahulolevalt. Oli lihtsalt imekena, kuidas Haeckel tabas sellesama meeleolu õhtusöögil, 

rääkides üksikute käikude vahele naljakaid seiku oma elust. See vallandas teiste keeled ja pani 

nad naeratama. Lisaks sellele viis ta kõik segadusse oma käitumisega, olles kuuekümne 

aastane ja naeratades seejuures nagu laps. Ma mäletan veel kui naljakas oli, et Oscar Hertwigi 

kõne oli valmis ja ta ei suutnud seda ette kanda, sest Haeckel rääkis ikka veel nalju. 

Ma arvan, et Te võite selle abil, mis ma teatud esoteeriliseks aluseks andsin, saavutada veel 

midagi erilist, kui muretsete endale kõne, mille Haeckel oma kuuekümnendal sünnipäeval 

zooloogiainstituudis pidas. See ei olnud pikk, aga see oli isiklik ja selles oli midagi väga 

objektiivset. Ja pange siis selle kõrvale kõne, mille pidas professor Gärtner, kellel oli 

kalduvus Haeckelit võtta mitte sellena, mis maailma ajaloos midagi tähendab. Ta ütles 

sõnaselgelt, et sellele ei pööra me tähelepanu. Ta rääkis alati meelsasti Haeckelist mitte kui 

“loomuliku loomisloo” alusepanijast, vaid ütles selgesti: See on midagi, millele me 

tähelepanu ei pööra, aga me rõhutame kui palju ettekandeid kolleeg Haeckel on pidanud. Ta 

on pidanud rohkem ettekandeid kui kõik teised kokku, seega on kõik teised kolleegid nii vähe 

ettekandeid teinud, et seda, mis Haeckel on teinud, ei suudaks kogu Jena Meditsiinilis-

loodusteaduslik ühing kokku! Gärtner on kitsarinnaline tüüp. Oli äärmiselt kummaline kuulda 

seda meest esinemas sellise kõnega. Haeckeli kõne on midagi värsket ja elavat, kuid siis 

kantakse sisse tapalava, tuleb kolleeg Gärtner ja raiub pea maha. Ja füsioloog, kes oli 

katoliiklik kleerik, vaatab kurvalt pealt, sest kõik peavad osa võtma. Aga näha seal Haeckelit 

– kui nooruslikult ta mõjus! Ka tudengid said sel päeval targemaks. Neid oli väga palju ja nad 

olid väga leidlikud. Muretsege endale raamatukene, kus kõik need laulud sees on, mida sellel 

päeval lauldi. Seal tuleb huvitaval kombel ette, kuidas üks arheopterüks (ürglind) kirikutorni 

otsas oma nokka teritab – ja kujutlege seejuures kogu seda noort ja värsket elu. Ka seda 

soovitan ma meditatsiooniks, siis olete Te selles nagu Jena on Euroopa vaimses arengus. – 

Homme kell üheksa pean ma Teile oma viimase loengu, et seda asja kokku võtta. 

 

12. LOENG 

Dornach, 7. juuli 1924 
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Me alustame sellest, et Te räägite mulle veel oma soovidest ja siis ma lõpetan kursuse. Niisiis, 

palun öelge, mis Teie mõtteis mõlgub, siis saame jätkata. 

 
S.: Meil ei ole rohkem küsimusi. 

 
Nendel aruteludel oli ju kõne all meie Waldorfkooli-pedagoogika süvendamine niisuguste 

kasvatusmeetoditeni, mis viivad meid niinimetatud puudega lapsele lähemale. Ja küllap Te mõistsite 

nendest arutlustest, et kui ravida puudega last samamoodi nagu niiöelda normaalset last, tuleb puudega 

last tegelikult otsekohe teistviisi hinnata; et ka kasvatajad ja õpetajad peavad teda hindama teisiti kui 

seda teeb tänapäeval asjaarmastajate seltskond, kus enamasti piirdutakse puudele osutamisega ega 

pöörduta tagasi tegeliku põhjuse juurde. Tänapäeval ei ole jõutud isegi nii kaugele nagu seda teatud 

elementaarsel viisil oli Goethe oma taimekasvu vaatlustes. Goethe vaatles erilise huviga taimede 

väärarenguid. Ja artiklid, mis käsitlevad neid väärarenguid, mille puhul tavaliselt kindlal, niinimetatud 

normaalsel kujul esinev taime osa kasvab kas ülemäära suureks või liigendub ebatavaliselt, või kui 

taim ajab vahel välja osi, mis kasvavad enamasti mõnes teises kohas jne., kuuluvad Goethe 

huvitavaimate artiklite hulka. Just selles, et taim võib avalduda niisugustes väärarengutes, näeb Goethe 

parimaid pidepunkte ürgtaime ideele. Sest ta teab, et taime taga olev idee, näitab end eriti selgesti just 

väärarengutes; niisiis, kui me vaatleksime ridamisi tähelepanekuid taimede juures – kuidas juurtel võib 

tekkida väärarenguid, kuidas leht, vars, õis ja viljad võivad areneda ebanormaalselt (loomulikult tuleb 

vaadelda tervet rida taimi), siis saaksime nende väärarengute koosvaatlemise tulemuseks pildi 

ürgtaimest. 

Ja nii on põhimõtteliselt kõige elavaga, ka sellega, mis elab vaimus. Me jõuame järjest rohkem 

arusaamisele, et see, mis on inimsoo taga ning väljendub väärarengutes, ilmutab inimsoo tegelikku 

vaimsust väljapoole. Ja kui me asju nõnda vaatame, tuleme ka selle peale, kuidas mõeldi vanasti, kui 

kasvatamist võeti millenagi, mis on väga sarnane ravimisele. Ravimises nähti ahrimanliku ja kurja 

poolt moodustatu lähenemist sellele, mis hoiab keskjoont kurja ja ahrimanliku vahel hea vaimse 

progressi tähenduses. Tasakaalu ahrimanliku ja kurja vahel nähti ravimises. Ja kui palju kõrgemal 

tasandil leiti, et inimene tuleb alles oma elu jooksul kasvatuse abil tasakaalu viia, siis nähti lapses 

teatud mõttes midagi ebanormaalset, haiget, midagi, mida tuleks ravida; nii et ürgsed sõnad ravimise 

ja kasvatamise kohta tähendavad täpselt ühte ja sama. Kasvatus ravib niinimetatud normaalseid 

inimesi ja ravimine on ainult spetsialiseerumine niinimetatud puudega inimestele. 

Kui niisugust lähtepunkti õigeks pidada, tuleb loomulikult selles suunas ka edasi minna ja 

esitada järgmisi küsimusi. Tegelikult on meil kõigi haiguste puhul, mis tulevad sisemusest, 

õigupoolest aga kõigi haiguste puhul,  mis välise insuldi tagajärjel sisemuses avalduvad, 

tegemist millegi vaimsega. Sest isegi jalaluu murru puhul on see, mis avaldub, sisemise 

reaktsioon välisele ja kirurgia võiks sellest seisukohast õppust võtta. Kui neid asju aga 

vaadeldakse, siis jõutakse üha rohkem küsimuseni: kuidas õigupoolest tuleb last kogu 

füüsilises ja hingelis-vaimses käitumises ravida? Just lastel on füüsiline ja hingelis-vaimne 

teineteisega väga tihedalt seotud ja ei maksa arvata, andes lastele mingit materiaalset ravimit, 

et see neile – nagu tänapäeval arvatakse – ainult füüsilist mõju avaldab. Ained mõjuvad 

lapsele isegi tunduvalt vaimsemalt kui hiljem täiskasvanule. Ja emapiima toime seisneb selles, 

et emapiim sisaldab midagi, mida vanemates käsitlusviisides on nimetatud “heaks muumiaks” 

vastandina “halvale muumiale”, mis sisaldub teistes eritistes. Emapiimas elab kogu ema, 

selles on mingi jõud, mis on muutnud oma asukohta inimese organisatsiooni sees. Kuni lapse 

sünnini tegutseb see enamasti selles piirkonnas, mis kuulub peamiselt liigeste-

ainevahetussüsteemi; peale sündi tegutseb see peamiselt rütmilise süsteemi piirkonnas. Seega 

rändavad need jõud organisatsioonis ühe korruse võrra kõrgemale. Liikudes korruse võrra 

kõrgemale, kaotavad nad oma Mina-sisu, mis oli aktiivne peamiselt embrüostaadiumis, 

säilitavad aga veel oma astraalse sisu. Kui needsamad jõud, mis toimivad emapiimas, 

tõusevad veel korruse võrra kõrgemale, kuni peani, kaotavad nad ka oma astraalse sisu ning 

neis toimiksid ainult füüsiline ja eeterlik organisatsioon. Kui need jõud aga kõrgemale 
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tõusevad, avaldavad nad kahjulikku mõju emale. Siis näeme me kõik neid ebanormaalseid 

nähtusi, mis emadel ilmnevad. 

Seega on emapiimas veel astraalselt kujundavaid jõude, mis toimivad täiesti vaimselt, ja 

mõelge ainult, milline vastutus meil lasub, lastes lapsel üle minna oma toidule, samas kui 

tänapäeval ei olda enam üldse teadlik, milline on tegelikult vaimse mõju kõikjal välises 

maailmas: kuidas taim juurest kuni õie ja viljani sirgudes järjest vaimsemaks muutub ja 

toimib. Kui me alustame taime juurest, siis on meil tegemist millegagi, mis mittevaimse 

juures toimib juurena. See juur on üsna tugevas füüsilises ja eeterlikus suhtes kogu 

ümbrusega, aga taime õies algab elu, mis sirutub justkui igatsedes astraalse poole. Taim 

muutub kasvades vaimseks. Ja nii peame esitama endale järgmise küsimuse: milline seos on 

selle taime juurel maailmaga. Tema seos maailmaga seisneb selles, et ta on juurdunud maasse. 

Jah, armsad sõbrad, see juur on maasse juurdunud, nagu meie oleme oma peaga kinni õhus ja 

valguses. Nii et me võime öelda: siin all on taimedel taju, midagi peasarnast, siin ülal on 

taimel seeditav, see, mis toidab (vt. tahvel 14). Siin ülal on taimel see, mis sisaldab vaimsust, 

mille poole püüdleb liigeste-ainevahetussüsteem ja mis on seepärast sarnane inimese liigeste-

ainevahetussüsteemiga. Ja kui me vaatleme ühest küljest emapiima ja teisest küljest seda, mis 

hõljub taime kohal astraalsena ja mille järele taim igatseb, saame me vaatluse tulemuseks 

väga lähedase suguluse – mitte täieliku võrdsuse – selle astraalsuse vahel, mis emapiimana 

emast väljub ja astraalsuse vahel, mis kosmosest taime õie juurde hõljub.  

Kõiki neid asju ei öelda mingil teoreetilise teadmise eesmärgil, vaid selleks, et saada õige 

tunnetus inimese ümber ja tema tegevuse sfääris oleva suhtes. Ja me peame harjutama last 

aegamisi välise toiduga nii, et me stimuleerime teda viljastava abil, toetame tema 

ainevahetussüsteemi õitseva abil ja seda, mida peab tegema pea, toetame juure kerge lisamise 

abil. Need asjad tuleb tegelikult ainult alguses teoreetiliselt omandada. Praktikasse 

sulanduvad need vaimsel teel. 

Näete, siia lisandub see, et tänapäeval on erakordselt raske selle kaudu, mida kõikidel aladel 

õpitakse, üldse inimese sisse pilku heita. Pilk juhitakse pidevalt olulisimalt kõrvale. 

Tänapäeval ei õpetata nägema olemuslikku. Juba 19. sajandi esimesel poolel oli oskus näha 

olemuslikku kadunud. Nii eksisteeris 19. sajandi esimesel poolel veel ettekujutus, mis praegu 

elab edasi ainult keeles, keelegeeniuses. Seda võiks iseloomustada umbes nii: kui vaadelda 

kogu inimsugu, on olemas kõige erinevamaid haigusi. Kui minna abstraktseks, võiks need 

haigused üles kirjutada. Seejärel võiks need kaardistada: ühes nurgas sarnased haigused, teises 

nurgas fataalsed; siis oleks meil olemas haiguste kaart ja seda vaadates võiks öelda, kuhu 

teatud viisil organiseeritud laps kuulub. Ja siis võiks mõelda, kuidas seda kalduvust haigusele 

skemaatiliselt paberil kujutada ja kirjutada lapse nimi sinna, kuhu ta kuulub. Kujutage ette kui 

seda tehtaks. 

19. sajandi esimesel poolel eksisteeris veel ettekujutus, et sinna, kuhu peaks kirjutama 

haiguste nimed, võiks kirjutada loomade nimed. Tollal oldi arvamusel, et loomariik toob 

loodusesse kõikvõimalikke haigusi. Iga loom, õigesti vaadelduna, tähendab mingit haigust. 

Looma jaoks tähendab see haigus tervist. Kui see loom satub aga inimesesse, mitte iseenda 

organisatsiooni, toimub inimeses muutus vastavalt looma organisatsioonile ja ta haigestub. 

Niisugused ettekujutused ei olnud 19. sajandi esimesel poolel mitte ainult ebausklikel 

inimestel, see oli ka Hegeli ettekujutus, ja see oli täiesti kandev ettekujutus. Mõelge ainult, 

kui selge oleks Teile mingi inimese olemus kui me teame, et ta areneb lõvi, kotka või veise 

järgi või, et muutuse temas põhjustab inimese tõmme liiga tugevasse vaimsesse. Või kui Te 

jätkate ja mõistate, et Teie (näiteks kui eeterkeha muutub liiga pehmeks) eeterkehal on tugev 

tõmme füüsilise substantsi suhtes ja Te leiate siis inimeses organisatsiooni, mis tavaliselt 

ainult madalamasse loomariiki saab kuuluda. Need on põhjapanevad ettekujutused, millega 

Te peaksite tutvuma. Ja kasvatajana peate Te enesekasvatuseks järgmist tegema: 
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Te võite ju lähtuda kindlatest meditatsioonidest. Üks eriti mõjuv meditatsioon kasvatajale on 

see, millest ma Teile siin juba rääkisin. Aga selle tulemuslikkust, mida Te teatud eesmärgiga 

meditatsioonina harjutate, näete Te järgmiselt: Teid Teie tunnetuses kantakse justkui keha 

eemalolekus (absentia corporis), nagu astraalses lainetuses edasi maailma, mis vaikselt 

lainetades Teie ette kerkib ja annab Teile võimaluse näha enda ümber asju, mis annavad 

vastuse Teie küsimustele. Kuid, et üldse niisuguste võimalusteni jõuda, peate Te tõepoolest 

mitte ainult teoreetiliselt kinni hoidma sellest, mis on toodud näiteks meditatiivse arengu 

eeltingimuste kohta teoses “Kuidas saavutada teadmisi kõrgematest maailmadest?” (e.k. 

viimane trükk: „Kõrgema tunnetuse saavutamine“). Eks ole, nüüd sai takistusena niisugusele 

arengule ära toodud inimese egoism selles mõttes, et inimene kontsentreerib oma hinnangu 

liialt iseenda minale. Mõelge ainult, mida õieti tähendab iseenda minale kontsentreerumine. 

Meil on meie füüsiline keha, mis pärineb Saturni ajast, see on kunstipäraselt välja kujunenud 

neljas võimsas etapis. Meil on eeterkeha, mis on kolm korda kunstipäraselt ümber kujunenud; 

meil on astraalkeha, mis on kaks korda ümber kujunenud. Need kõik ei kuulu maise teadvuse 

alasse, sinna kuulub ainult Mina. Kuid tegelikult on see ainult Mina väline pool, sest tegelikku 

Mina saab näha ainult eelmisse ellu tagasi vaadates. Olev on kõigepealt saav ja ta muutub 

reaalsuseks alles järgmises elus. Mina on algul beebi. Ja sellel, kes asjadest aru saab, on – kui 

keegi lausa supleb oma egoismis – kujutlusvõime nagu lapsehoidjal, kes tunneb naudingut 

väikesest lapsest; siin on aga nauding õigustatud, sest laps on siin keegi teine. Aga pangem 

nüüd egoismi vastu pilt sellest, kuidas inimene seda last hellitab. Ja nii käivad inimesed – kui 

neid astraalselt maalida – tänapäeval ringi, kandes ühel käel oma last. Egiptlased oskasid veel 

moodustada tuntud skarabeust, kus Mina kandis vähemalt peaorganisatsioon. Tänapäeva 

inimene kannab oma Mina kätel ja hellitab teda õrnalt. Meditatsioonina on kasvatajale jällegi 

väga kasulik võrrelda seda pilti igapäevase tegevusega. Ja nii jõutakse sinna, mida ma 

kirjeldasin kui vaimses lainetuses ujumist.  Selleks, et saada niisugusest vaatest lähtuvalt 

vastused oma küsimustele, on loomulikult vajalik hingeline rahu, mida tuleks proovida 

sellisteks silmapilkudeks säilitada. Sellest, kas kellelgi on kalduvus selles suunas mingi areng 

läbi teha, saab kohe aru. Sellest saab aru selle järgi, kas ta kaebab takistuste üle või mitte. See, 

kes teeb läbi arengu, ei kaeba kunagi takistuste üle. Sest tegelikkuses ei ole takistusi. Oleks 

mõeldav, et keegi teeb mõjusat meditatsiooni enne otsustavat tegevust, mis järgneb vahetult 

meditatsioonile või siis peale sellist tegevust, unustades täielikult selles tegevuses läbielatu. 

Sest sellest sõltub, kas suudetakse end välja rebida ühest maailmast ja minna üle teise 

maailma. Ja see on alles sisemiste jõudude väljakutsumise algus. 

Jälgige ükskord erinevust selle vahel kui Te lähenete lapsele ükskõikselt ja siis kui teete seda 

tõelise armastusega. Kasvatuse mõju, eriti puudega laste juures, võib märgata kohe kui Te 

lähenete lapsele tõelise armastusega, kui Te ei usu, et tehniliste nippidega on võimalik rohkem 

korda saata kui tõelise armastusega. 

Ja nii peaks tegelikult igast alusepanemisest teatud tegevusele antroposoofilise liikumise sees 

olema näha teatud meelsuse õitsele löömine. Neid asju, millest siin räägitakse, tuleks 

tegelikult vaadelda kui juuri, millest võrsub meelsusetaim. Ja seepärast on tõesti vajalik, et 

substantsiaal -antroposoofilist tunnetataks kui reaalsust. Ja Te ei saavuta midagi – seda võib 

juba ette öelda – kui Te võtate seda, mida siin kuulsite, millenagi, mida Te teada saite, mitte 

millenagi, mis on meelsuse kujundaja. See oli juba alates jõuluistungist eksisteeriva 

Antroposoofilise Seltsi aluseks olev iseenesestmõistetav ning järjest 

iseenesestmõistetavamaks muutuv eeldus. Seda, mis Goetheanumist  alguse saab, tuleb võtta 

täiesti reaalsena ja tulevikus ei saa olla teisiti, kui et see, mis tulevikus peab antroposoofiliselt 

toimima, läheb läbi erinevate elualade. Sest vastavalt kõigele sellele, mida Te niisugustel 

aruteludel tunnete, peab sellest Antroposoofilisest Seltsist saama üks organism, milles 

vastutus toimib elujõuna. Ja kui neid asju õigesti tunnetada, toimivad nad juba koos õigel 

viisil. Nii nagu teatud organisatsioonifunktsioonide tõttu inimese organismis peavad süda ja 
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neerud koos funktsioneerima, et tekiks ühtsus, peavad selleks, mille poole Teie püüdlete, koos 

toimima erinevad elualad, mis hoolitsevad selle substantsi eest, mille eest just nemad 

vastutavad. Aga see, kes siis midagi maailmas ette võtab, peab oma tegudes laskma koos 

toimida sellel, mis tuleneb neist elualadest ja  võtma reaalsena antroposoofilist liikumist. 

Mõelge sellele – Teie tahate töötada puudega laste heaks. Seepärast peate Te kõigepealt 

silmas pidama antroposoofilises liikumises olevat pedagoogilist voolu. See pedagoogiline 

vool peab olema Teie jaoks midagi sellist, mis niisugusena nagu ta on, voolaks Teie enda 

tegevusse. Selles, mida tegelik pedagoogiline vool tähendab, peaks Teil olema silme ees see, 

mis tavalist inimest ravib, nii et ta oskaks maailma paigutuda. Teile peab olema selge, et 

meditsiin saab anda Teile ainult selle, mida pedagoogika saab süvendada vastavalt inimese 

puudele. Ja kui Te sellesse õigel viisil süvenete, mõistate Te peagi, et seda ei saa anda 

niimoodi: see on hea selle jaoks ja see tolle jaoks, vaid ainult sedasi, et tekib pidev elav seos. 

Seda elava seose lõhkumist ei tohi olla. Ei tohi olla egoismi kitsal alal, peab olema soov 

rakendada ennast tervikus. Kui ravieurütmia liitub ravipedagoogikaga, liitub kogu eurütmia 

ravipedagoogikaga. Sellest peaksite Te omakorda nägema, et ka selles suunas tuleb otsida 

elavat seost, mis peaks väljenduma ka selles, et see, kes tegeleb ravieurütmiaga, peaks teatud 

tasemel tundma ka eurütmia aluseid. Ravieurütmia peaks välja kasvama kui just mitte 

kunstipärase täiuslikkuseni viidud, aga siiski üldistest teadmistest heli ja tooneurütmia kohta. 

Eelkõige aga peab see inimesest läbi tungima, nii et ta inimesega ühineks ja seega tuleb seal, 

kus tehakse ravieurütmiat, toetuda arstile. Ravieurütmia puhul on seatud tingimuseks, et seda 

ei tohi teha ilma arstiga konsulteerimata. See kõik viitab juba sellele, kuivõrd need asjad, mis 

antroposoofias toimuvad, on omavahel läbi põimumas. 

Aga siia lisandub veel see: tulevikus peab Antroposoofiline Selts otsustama – kas seda 

vastutust saab hoida või mitte? Te ei pruugi seda uskuda, võite aga kõigest toimuvast 

järeldada: siis kui jõuluistungit organiseeriti, võeti need vastutusalad luubi alla mõnda inimest 

ehk halastamatult puudutava absoluutsusega seoses inimeste kui isikute kvaliteediga. Kuna 

Goetheanumi juhatus moodustati niisugustest alustest lähtuvalt, ei ole seda juhatust selle sees, 

mis Antroposoofilises Seltsis toimub, teisiti võimalik vaadelda kui täieliku  autoriteedina. 

Üksikute asjade puhul, mis vaatluse alla tulevad, tuleb võtta seda juhatust autoriteedina. Kas 

seda tulevikus antroposoofilise liikumise sees mõistetakse või mitte? 

Ja see on see, mida eriti niisuguse algatuse juures, nagu Teie oma, tuleb öelda, et panna 

justkui nurgakivi. Kui kriitika mingis kohas ei lõppe – sest kriitika ei käi ju kunagi õpitu sisu, 

vaid tegude sisu kohta – kui see kriitika ei lõppe, kui autoriteedi printsiip tõepoolest seoses 

asjadega, kus mõju avaldab varjatu, puudub – mitte õppimises, vaid tegevuses – siis ei ole 

võimalik, et antroposoofilisest liikumisest saaks see, mis temast tingimata saama peaks kui ta 

püsima jääb. Varjatud toetumine nendele, kes kannavad vastutust, ei saa tulevikus 

eksisteerida; ja nii peab koolkonna liikmeksolek juba vajalikud korrektiivid tegema – kui 

puudub vajalik arusaam, ei saa koolkonda kuuluda. Võib öelda, et enne jõuluistungit oli nii, et 

mõtlemine ja tundmine jäeti minu hooleks, kuna puudus juhatus, kellel oleks eesmärk 

esoteeriliselt tegutseda. Ja kõik rääkisid, mida nad sellest ühingust tahavad. See oli kuni 

Jõuluistungini tavaline nähtus. Kui seoses antroposoofiliste asjadega oli vaja rakendada 

mõtlemist või tunnetust, tuldi minu juurde, nii nagu minnakse kingsepa juurde, et lasta endale 

saapad teha. See oli seda intensiivsem, kuna seda ei märgatud, vaid usuti vastupidist. Aga 

kureerida saab ainult tervikut, kui tõesti tekib arusaam, et ka alates Goetheanumi juhatusest on 

olemas ühiskondlik tahtmine. Ja see tuleb välja mõistuspäraselt, mitte sunniviisiliselt. 

Aga see mõtteviis on väga kummaline. See omistab liiga suurt tähtsust sõnadele. Eile oli 

mulle suureks üllatuseks, kuidas kõikjal sõnasabast kinni võetakse, kuidas sõnadest paisub 

igatsus tegude järele. Nii olevat ma Breslaus Vaba Antroposoofilise Seltsi juhatuse kohta 

öelnud, et teised olevat nüüd sellest välja arvatud ning järele on jäänud koosseis kui keha. 

Sellest tehti kohe järeldus – see juhatus on keha, nüüd on vaja veel pead. Näete siis – selle 
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põhjuseks on klammerdumine sõnade külge: kuna keelekasutuse tõttu sai nimetatud keha, 

klammerdutakse selle sõna külge, nägemata seejuures üldse tõsiasja, et Goetheanumi juhatus 

on täiesti nõus selle niinimetatud keha-koosseisuga. Muidu oleksid nad oma rahulolematust 

näidanud. Kuna nad seda aga ei teinud, on nad esialgu nõus. Ja seepärast on oluline, et 

hinnanguid antaks tõsiasjade järgi. 

See on erakordse tähtsusega kui tahetakse antroposoofilise liikumisega hakkama saada. 

Seepärast on vajalik, et Te oma algatusse Lauensteinis, millele on ju pandud väga suured 

lootused, nii suhtuksite, et see toimiks täielikus kooskõlas kogu antroposoofilise liikumisega; 

et Te oleksite ühest küljest kindlalt teadlikud, et antroposoofiline liikumine hoiab ja kaitseb 

seda, millele ta oma jaa-sõna on öelnud, aga ta hoiab ja kaitseb ainult nii, nagu see praegu, 

peale jõuluistungit tema reeglitega kooskõlas on. Teisest küljest aga peab selline liige siis ka 

omakorda seda, mida ta teeb, tegema antroposoofilise liikumise jõu suurendamiseks. 

Seda tahan ma Teile, kallid sõbrad, kõikidele südamele panna ja võtke seda südamest tulevat 

sõnumit kui midagi, mille ma tahan Teile kaasa anda impulsina, mille mõju ulatuks 

kaugemale. 

Mõelge sellele, kuidas see vaimne liikumine praktiliseks eluks viljakaks muuta, siis 

vaadeldakse seda liikumist elavana. 

Olgu Teie tahtel jõudu, suund ja toime! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


