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Sisu
Kõne, Stuttgart, 20.august 1919
Waldorfkool, kultuuritegu. Waldorfkool kui ühtluskool. Kompromisside paratamatus. Kool ja poliitika. 
Bolševistlikud koolid kui hariduse matusepaigad. Kooli vabariiklik juhtimine. Pedagoogilise kursuse 
liigendus: üldine pedagoogika, metoodika, harjutused. Waldorfkool pole maailmavaateline. 
Antroposoofia ja õpetamine; religiooniõpetus. Õpetaja hädavajalikud omadused: maailmahuvi, 
entusiasm, vaimu paindlikkus, pühendumus.

Esimene loeng, 21.august 1919
Kasvatusülesande moraalne-vaimne aspekt.  Waldorfkooli asutamine kui “maailmakorralduse pidulik 
akt”. Tänapäevase kultuuri orienteeritus inimese egoismile surematuse küsimuse näitel. Kasvatus kui 
selle jätk, “mida kõrgemad olendid enne sündi on teinud”. “Sünnieelse kasvatuse” probleemist. Kahe 
topeltkolmsuse  ühinemine  maisesse  olelusse  laskudes:  vaiminimene,  eluvaim,  vaimise  ja  teadvus-, 
mõistus- või meeleolu-, tundehing (hingevaim) koos astraal-, eeter-  ja füüsilise keha ja mineraalse, 
taime- ja loomariigiga (ihukeha).  Hingevaimu kooskõlastamine ihukehaga kui kasvataja ülesanne 1. 
Hingamise  harmoniseerimise  kaudu  närvi-meelte  protsessiga;  2.  Õige  rütmi  õpetamise  kaudu 
magamise ja ärkveloleku vahel. Õpetaja ning lapse vahelise sisemise vaimse seose tähendus.

Teine loeng, 22.august 1919
Antroposoofilisel  psühholoogial  baseeruv  maailmatunnetus  kui  õpetamise  alus.  Kaasaegse 
psühholoogia  sisututest  mõistetest.  Kujutlemise ja tahte kesksest  tähtsusest.  Kujutluse pildiiseloom: 
sünnieelse elu peegeldus. Tahe kui surmajärgse vaimlis-hingelise reaalsuse idu. Sünnieelse reaalsuse 
muundumine kujutlusteks antipaatiajõu kaudu; selle jõu kasv mäluks ja mõisteks. Tahte sümpaatiajõu 
kasv  fantaasiaks  ja  imaginatsiooniks.  Veri  ja  närv:  närvi  tendents  materialiseeruda,  vere  tendents 
vaimsustuda.  Sümpaatia  ja  antipaatia  koosmäng  peaajus,  seljaajus  ja  sümpaatilises  närvisüsteemis. 
Inimese  kolmesus:  pea-,  rinna-  ja  jäsemeteosa.  Kolme liikme omavaheline  mõju  ning  nende  suhe 
kosmosega. Tahte- ja kujutlusekoolitus pedagoogikas.

Kolmas loeng, 23. august 1919
Laialdane vaade universumi seadustest kui õpetajaksolemise alus. Inimolemuse kaheks jaotamine kui 
tänase  psühholoogia  suur  eksitus.  Jõu  jäävuse  eksitav  seadus;  uute  jõudude  ja  ainete  tekkimine 
inimeses.  Looduses  sureva mõistmine mõistuse kaudu; elava (saava) mõistmine tahte kaudu. Mina-
aistingu kehalisest alusest. Vabaduse moment meelelisest vabas mõtlemises. Loodus ilma inimeseta: 
suremise oht. Inimese surnukeha fermentfunktsioon maa arengule.  Inimese elustav osa maaarengus. 
Surmatoovate jõudude valitsemine (surnud) luu- ja (surevas) närvisüsteemis, eluandvad jõud vere- ja 
lihastesüsteemis;  rahhiidist.   Luude  “geometriseerimine”.  Geomeetria  kui  kosmilise  liikumise 
peegeldus. Inimene mitte kui pealtvaataja, vaid maailma “näitelava”. Ainete ja jõudude loomine vere ja 
närvi kokkupuutel. Teaduslikust meetodist: postulaadid universaalsete definitsioonide asemel. 

Neljas loeng, 25.august 1919
Tunne  seoses  tahtega.  Üheksaliikmeline  inimene  kui  tahtev  olend;  tahte  avaldumine  üksikutes 
olemusliikmetes: kehalises kui instinkt füüsilises, kui tung eeterlikus, kui himu aistingkehas; hingelises 
tahte toomine minasse kui motiiv; eona vaimses kui soov vaimises, kui kavatsus eluvaimus, kui otsus 
vaiminimeses.  Psühhoanalüüs  “teise  inimese”  ebateadliku  tahte  otsinguil  meis.  Intellektualism  kui 
raugalikkus, tunne kui saav tahe. Sotsialistlikust kasvatusest. Tahte- ja tundekoolitus kasvatuses: tunde 
arendamine ebateadliku kordamise, tahte arendamine ja otsustusjõu suurendamine teadliku kordamise 
teel. Kunstilise harjutamise tähtsus selles seoses. 

Viies loeng, 26.august 1919
Kolme  hingetegevuse  üksteisesse  voolamine.  Tunde-  ja  tahtepäraste,  antipaatia-  ja 
sümpaatiaprotsesside  seos  nägemises;  inimese  suurem  eraldatus  keskkonnast  loomaga  võrreldes. 
Mõtlemise  ja  tahte  vastastikuse  läbistumise  paratamatus.  Maailmast  eraldumine  vaatlemisel, 
maailmaga  ühinemine  tegutsemisel.  Võitlus  animaalsega,  “sümpaatiliste”  instinktidega  moraalsete 
ideaalide kaasamise abiga. Hingetegevuste üksteisesse voolamine Brentano ja Sigwarti vaidluse näitel 
inimese  objektiivse  otsustamisvõime  teemal.  Tunne  kui  tagasihoitud  tunnetus  ja  tagasihoitud  tahe: 
tahtes ja mõtlemises peituva antipaatia ja sümpaatia avaldumine. Tunde tekkimine kehalises närvi ja 
vere kokkupuutel silma ning kõrva näitel. Wagneri ja Hanslicki tüli tunde- ja tunnetuspärase vahekorra 
üle  muusikalise  kuulmise  puhul.  Tänapäevase  psühholoogia  puudused  meelteõpetuse  näitel. 
Kantiaanluse eksimused.
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Kuues loeng, 27.august 1919
Kogu  loengutsükli  liigendus.  Inimese  vaatlemise  algus  enne  hingelisest,  lõpuks  kehalisest,  praegu 
vaimsest vaatepunktist: teadvusseisundid. Mõtlev tunnetus kui täisteadlik-ärkvel, tunne kui poolteadlik-
unelev, tahe kui ebateadlik-magav tegevus.  Unelevate ja nüride laste kohtlemisest. Täielikult ärkvel 
Mina elu võimalik ainult pildis maailmast, mitte reaalses maailmas. Mina elu hingetegevustes: piltlik-
ärkvel  mõtlevas  tunnetuses,  unelev  ja  ebateadlikult  inspireeritud  tundes,  magav  ja  ebateadlikult 
intuitiivne tahtes; luupainajast.  Intuitsioonide esilekerkimine Goethe “Fausti  II”  osa loomise näitel. 
Intuitiivse  tahte  tihedam  seos  piltliku  tunnetusega  võrreldes  inspireeritud  tundega.  Pea  eraldatus 
magavast tahtest.

Seitsmes loeng, 28.august 1919
Inimene  vaimses  suhtes:  teadvusseisundite  vaatlus.  Mõistmisest.  Vaimse  kehalisse  vastuvõtmise 
suutlikuse  vähenemine  vananedes.  Lapse  tundvast  tahtest  rauga  tundva  mõtlemiseni.  Puhthingelise 
vaatlus  täiskasvanul;  vabaduse  moment.  Tunde vabastamine  tahtest  kui  kasvatusülesanne.  Aistingu 
olemus: tänapäevase psühholoogia ekslik vaade, Moritz Benedikti õiged tunnetused. Keha pealispinna 
magav-unelev loomus kui meeltesfäär: meelaistingu tahtelaadne-tundepärane loomus. Erinevus lapse- 
ja  raugaea  aistingute  vahel.  Ärkvelolek,  unelemine  ja  magamine  inimese  ruumilises  kujunduses: 
magav-unelev  perifeeria  ja  sisemus,  ärkvel  nendevaheline  närvisüsteem.  Närvid  seoses  hingelis-
vaimsega:  tühiruumi  loomine  selle  jaoks  pideva  suremise  kaudu.  Ärkvelolek  ja  magamine  seoses 
inimese ajalisusega: unustamine ja meenutamine.

Kaheksas loeng, 29.august 1919
Meenutamise ja unustamise protsesside võrdlus ärkamise ja uinumise protsessidega unehäirete näitel. 
Meenutamisprotsess.  Mälu-  ja  tahtejõu  kasvatamine  harjumusi  mõjutades.  Mälujõu  tugevdamine 
intensiivse huvi tekitamisega. Inimloomuse mõistmine ühelt poolt liigendamise, teiselt poolt seostamise 
kaudu.  Kaksteist  meelt.  Mina-meelest  ja  erinevusest  võõra  (tunnetusprotsess)  ja  oma  mina 
(tahteprotsess)  tajumisel.  Mõttemeelest.  Kaheteistkümne  meele  jaotus  tahte-  (kompimis-,  elu-, 
liikumis-,  tasakaalumeel),  tunde-  (haistmis-,  maitse-,  nägemis-,  soojusmeel)  ja  tunnetusmeelteks 
(mina-,mõtte-,kuulmis-,kõnemeel).  Maailma  liigendamine  kaheteistkümne  meele  kaudu; 
taasühendamine  otsustamisel.  Vaimu  haaramine  teadvusseisundite  kaudu  (ärkvelolek,  magamine, 
unelemine),  hingelise  haaramine  eluseisundite  kaudu  (sümpaatia,  antipaatia),  keha  haaramine 
vormiseisundite kaudu (kera-, kuu-, joonvorm).

Üheksas loeng, 30.august 1919
Kolm esimest eluseitseaastat. Loogilise mõtlemise kolm liiget: järeldus, otsus ja mõiste. Järelduse terve 
elu  ainult  täisärkvel  elus;  otsuse  laskumine  unelevasse,  mõiste  laskumine  magavasse  hinge. 
Hingeharjumuste väljakujundamine otsustamisviisi kaudu. Magavasse hinge laskunud mõistete mõjust 
keha  kujunemisele,  iseäranis  tänapäevastele  uniformsetele  füsiognoomiatele.  Elavate  mõistete 
hädavajalikkus:   defineerimise  asemel  iseloomustada.  Liikuvad  ja  jäigad  mõisted.  Idee  ülesehitus 
inimesest. Mõistekujunemise viisi mõjust kuni kehaliseni. Lapse ebateadlik põhimeeleolu (1) esimesel 
seitsmel eluaastal: “maailm on moraalne”, seetõttu matkimistvääriv; sünnieelse mineviku impulsid (2) 
teisel  seitsmel  eluaastal:  ”maailm  on  ilus”;  elu  kunstis;  oleviku  nautimine  (3)  kolmandal  seitsmel 
eluaastal algena: ”maailm on tõene”; teaduste õpetamine; tulevikuimpulsid.

Kümnes loeng, 1.september 1919
Keravormi aluseks olemine kolmes kehaliikmes: 1. Pea (ainult kehaline) – keravorm väliselt nähtav; 2. 
Rind (kehaline-hingeline) – nähtav vaid kuutaolise kerafragmendina; 3. Jäsemed (kehaline-hingeline-
vaimne) – nähtav vaid kiirtena.  Pea ja jäsemed kui maailma intelligentsuse ja tahte ilmutus;  selles 
seoses toru- ja kaussluudest. Pea kui muundunud selgroog. Toruluud kui muundunud pea luud. Pea-, 
rinna-  ja  jäsemetekera  keskpunktid.  Pea  ning  jäsemed  seoses  maailma  liikumisega.  Liikumise 
matkimine Maailma liikumise matkimine tantsus ja selle ümbermuutmine muusikasse. Meeleaistingute 
algupära ja plastiliste ning muusikaliste kunstide seosest.  Keha, hing ja vaim seoses pea-, rinna- ja 
jäsemetekeraga.  869.aasta  kontsiil;  katoliku  kirik  kui  looduteadusliku  materialismi  põhjustaja.  Pea 
areng loomariigist. Tunde tähtsus inimese seosest universumiga õpetaja jaoks. Pedagoogika kui kunst.

Üheteistkümnes loeng, 2.september 1919
Inimese  keha  seos  hingelise  ja  vaimse  ilmaga:  pea–väljakujunenud  keha,  unelev  hingeline,  magav 
vaimne; rind –kehalis-hingelise ärkvelolu, vaimse unelemine; jäsemed – veel väljakujunemata kehalis-
hingelis-vaimse ärkvelolu.  Kasvataja ülesanne sellest perspektiivist: jäsemeteinimese areng, osaliselt 
rinnainimese,  peainimese  ülesäratamine.  Keele  (“keele  geenius”)  varases  ja  emapiima(“looduse 
geenius”) imikueas kasvatuslik mõju: magava inimvaimu ülesäratamine.  Intellekti  äratamine  tahtes 
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kunstilise tegevuse abil rahvakoolieas. Kasvatuse mõju lapse kasvujõududele: kasvu soodustamine liiga 
tugeva mälu arendamisega ja kasvu pidurdamine liiga tugeva fantaasia koormamisega. Lapse kehalise 
arengu tajumise vajalikkus õpetaja poolt aastate vältel ja liiga tiheda õpetajate vahetumise mõttetusest. 
Mälu- ja fantaasialapsed.

Kaheteistkümnes loeng, 3.september 1919
Keskkonna  ja  füüsilise  keha  vastastikusest  seosest.  Inimese  kehaline  ülesehitus:  peast  lähtuvate 
animaalsete vormide pidev ületamine kere- ja jäsemetesüsteemi poolt; mõtted kui selle ülemeeleline 
korrelaat.  Keresüsteemi  seos  taimeriigiga.  Inimese  hingamine  kui  taimse  assimilatsiooni 
vastandprotsess. Taimse areng inimeses kui haiguse põhjus. Taimeriik kui kõigi haiguste pilt.  Inimese 
toitumisprotsess  kui  taimes  toimuva  põlemisprotsessi  keskosa.  Hingamine  kui  anti-taimeprotsess. 
Hingamise ja toitumise, kehalise ja hingelise seos. Tulevikumeditsiini ja –hügieeni ülesanne; batsillide 
otsimine tänapäeva meditsiinis. Jäsemetesüsteemi seos mineraalsega.  Mineraalide pidev lahustamine 
jäsemetesüsteemi poolt; haigused nagu suhkruhaigus või podagra kui kristallisatsiooniprotsesside algus 
kehas. Mina elu jõukehas. Inimese keha ülesanne: mineraalse lahustumine; taime ümberpöördumine; 
loomse vaimsustumine. 

Kolmeteistkümnes loeng, 4.september 1919
Jäsemeteinimese  kujunemisele  (väljast  sisse)  vastupidine  peainimese  kujundamine  (seest   välja). 
Inimene  kui  “ummistav  aparaat”  vaimse-hingelise  jaoks;  vaimsete-hingeliste  protsesside  imevus. 
Üleliigse  materiaalsuse  loomine  (rasva  tekkimine)  rinna-kõhusüsteemi  abil;  selle  õgimine 
jäsemetesüsteemis  toimiva  hingelis-vaimse  poolt.  Hingelis-vaimse  ummistumine  peas  ja  selle 
“tagasivool” närviteede kaudu. Elava-orgaanilise vaimu läbilaskmatus; füüsilise-surnu luise-närvilise 
vaimu läbilaskvus. Vaimu ülemäärane tegevus kehalise, keha ülemäärane tegevus vaimse töö puhul. 
Mõttetu  ja  mõttekas  väline  tegevus  ja  selle  mõjud  unele;  võimlemine  ja  eurütmia  selles  seoses. 
Ülemäärane sporditegevus kui  “praktiline darvinism”. Unetus kui  ülemäärase kehalise töö tagajärg; 
“eksami-härja” mõttetus. Mõttetegevuse tervislikud ja ebatervislikud viisid. Kasvatuslik-sotsiaalne töö 
vaimsustamise läbi väljapoole; kasvatuslik-hügieeniline töö verega läbistamise kaudu sissepoole. 

Neljateistkümnes loeng, 5.september 1919
Kehaline kolmeliikmelisus. Pea kolmeliikmelisus peas-, rinna- (nina kui metamorfoseerunud kops) ja 
jäsemeteosa  (suu);  jäsemed kui  muundunud lõualuu.  Rinna-  keresüsteem pea  ning jäsemete  vahel: 
ülemise rinnaloomuse alge peenemaks peamoodustumiseks (kõrisõlm ja kõne), alumise rinnaloomuse 
alge jäsemete jämenemisele (seksuaalsus). Pöördumine fantaasia poole õpetamisel algkooli viimastel 
aastatel;   Pythagorase  lause  näide.  Õpetaja  elutingimustest:  aine  läbistamine  tundepärase  tahte  ja 
fantaasia elavana hoidmine; pedantsus kui ebamoraalsus. 19.sajandi vaated fantaasia kasutamise kohta 
pedagoogikas; Schelling. Moto pedagoogidele: fantaasia, tõemeel, vastutustunne.

Lisa
“Kõnest Vaba Waldorfkooli avamispeol Marie Steineri saatesõnadega”.  
Selle väljaande kohta
Nimeregister
Märksõnastik
Kirjandusviited

Sõnavõtt kursuse eelõhtul
Stuttgart, 20.august 1919

Täna õhtul peab ütlema ainult midagi eelkäivat. Waldorfkool peab olema tõeline kultuuritegu, 
et jõuda meie kaasaja vaimuelu uuendamiseni. Me peame arvestama muundumisega kõigis 
asjades; kogu sotsiaalne liikumine taandub ju lõpuks vaimsele (sotsiaalne liikumine on lõpuks 
vaimsele  tagasi  paisatud),  ja  kooliküsimus  on  kaasaaja  suurte  põletavate  küsimuste  üks 
alaliige.  Waldorfkooli  võimalust  tuleb  sealjuures  kasutada,  et  mõjuda  koolisüsteemis 
reformivalt, revolutsiooniliselt. 
Selle kultuuriteo õnnestumine on antud teie kätesse. Palju on sellega teie kätesse antud, et 
eeskuju näidates kaasa toimida. Selle teo õnnestumisest sõltub palju. Waldorfkool saab olema 
antroposoofilise  maailmasuundumuse  läbilöögijõu  praktiliseks  tõendiks.  Ta  saab  olema 
ühtluskool selles mõttes, et pöörab lõpuks tähelepanu sellele,  kuidas kasvatada ja õpetada nii, 
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nagu seda nõuab inimene, kuidas seda nõuab inimese tervikolemus. Selle eesmärgi teenistusse 
peame me kõik seadma. 
Aga meil on tarvis ka kompromisse teha. Kompromissid on hädavajalikud, sest me pole veel 
nii  kaugel,  et  sooritada üht  tõeliselt  vaba tegu.  Halbu õppeeesmärke,  halbu lõppeesmärke 
kirjutab meile ette riik. Need eesmärgid on halvimad, aga nende üle ollakse äärmiselt uhked. 
Poliitika,  poliitiline  tegevus  hakkab  siitpeale  seeläbi  väljenduma,  et  käsitleb  inimesi 
šabloonselt,  et  ta  palju  enam kui  varem püüab  inimesi  šabloonidesse  mahutada.  Inimesi 
käsitletakse  kui  asju,  keda  tuleb  traatidest  tõmmata,  ja  ollakse  uhked,  et  see  tähendavat 
suurimat  edusammu.  Kasvatusasutused korraldatakse ebakohaselt  ja võimalikult  üleolevalt. 
Üks  näide  ja  eellugu  on  vene  bolševistlike  koolide  konstruktsioon,  mis  on  tõeliseks 
matusepaigaks tõelisele haridusele. Me läheme vastu karmile võitlusele ja peame ometi selle 
kultuuriteo tegema.
Sealjuures tuleb kooskõlla viia kaks vastuolulist jõudu. Ühest küljest peame me teadma, mis 
on  meie  ideaalid,  ja  peame  ometi  olema  paindlikud,  et  kohanduda  sellega,  mis  on  meie 
ideaalidest kaugel. Kuidas need kaks jõudu kooskõlla viia, saab olema raske teist igaühele. 
See  on  ainult  siis  saavutatav,  kui  igaüks  oma  isiksuse  täielikult  rakendab.  Igaüks  peab 
algusest peale oma isiksuse täielikult rakendama.
Seetõttu  ei  korralda  me  kooli  mitte  valitsuspäraselt,  vaid  halduslikult  ja  juhime  seda 
vabariiklikult.  Tõelises  õpetaja-vabariigis  pole  meie  seljataga  padjad,  korraldused,  mis 
tulevad rektoraadist, vaid me peame (endis kandma) seda, mis annab meile võimaluse, mis 
annab igaühele meist täisvastutuse selle eest, mida me teeme. Igaüks peab olema täielikult 
vastutav.
Rektoraatjuhtimise asendus luuakse seeläbi, et me korraldame selle ettevalmistuskursuse ja 
omandame siin töötades selle, mis kooli ühtseks muudab. Me peame ühtsuse kätte töötama 
selle kursusega, kui me tõesti tõsiselt töötame.

Kursuse kohta võib öelda, et see sisaldab:

esiteks pidevat üldpedagoogiliste küsimuste käsitlust;
teiseks tähtsaimate õppeainete spetsiaal-metoodilisi küsimusi;
kolmandaks  teatud  seminaritööd  õpetamisülesannete  teemadel.  Need  õpetamisülesanded 
töötame me välja ja käsitleme neid disputatsiooniharjutustes.
Iga päev on meil ennelõunati rohkem teoreetilised ja pärastlõunati enam seminaristlik töö. 
Me  alustame  niisiis  homme  kell  9  üldpedagoogikaga,  kell  pool  üksteist  on  spetsiaal-
metoodiline juhendamine ja pärastlõunal kella 3-6 seminariharjutused.
Me peame olema teadlikud, et suur kultuuritegu tuleb teha igas suunas.
Me  ei  taha  siin  waldorfkoolis  maailmavaatekooli  luua.  Waldorfkool  ei  pea  olema 
maailmavaatekool,  kus  me  antroposoofilisi  dogmasid  lastesse  topime.  Me ei  taha õpetada 
antroposoofilist  dogmaatikat,  antroposoofia  pole  mitte  õpisisu,  aga  me  püüdleme 
antroposoofia  praktilise  kasutamise  poole.  Me  tahame  seda,  mida  on  võimalik  saavutada 
antroposoofilisel alal, ümber seada tegelikku õpetamispraktikasse. 
Antroposoofia  õpetussisust  sõltub  vähem  kui  selle  praktilisest  kasutusest,  mida 
antroposoofiast  pedagoogilises suunas üldiselt  ja  spetsiaal-metoodiliselt  saada võib, kuidas 
antroposoofia võib üle minna õpetamise käsitlusse. 
Religioosset  juhendust  jagatakse  religioonikogudustes.  Antroposoofiaga  tegeleme  me 
õpetamismetoodikas. Me jaotame lapsed religiooniõpetajatele konfessioonide järgi.
See  on  teine  osa  kompromissist.  Õigustatud  kompromissidega  kiirendame  me  oma 
kultuuritegu. 
Me peame olema teadlikud suurtest ülesannetest. Me ei tohi olla paljalt pedagoogid, vaid me 
peame olema kõrgeimal  määral  kultuuriinimesed,  selle sõna kõrgeimas mõttes.  Meil  peab 
olema elav huvi kõige vastu, mis praegusel ajal toimub, muidu oleme me selle kooli jaoks 
halvad õpetajad. Me ei tohi piirduda ainult oma eriliste ülesannetega. Me saame ainult siis 
olla head õpetajad, kui meil on elav huvi kõige vastu, mis maailmas toimub. Huvist maailma 
vastu peame me leidma entusiasmi, mida meil on tarvis kooli ja tööülesannete jaoks. Selleks 
on vajalikud vaimne elastsus ja ülesandele pühendumine. 
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Ainult sellest saame me ammutada, mida on vaja saavutada, kui huvi üles näidata:
esiteks  aja  suurtele  hädadele,  teiseks  aja  suurtele  ülesannetele,  mida  mõlemaid  on  raske 
piisavalt ette kujutada.

Esimene loeng
Stuttgart, 21.august 1919

Mu armsad sõbrad, oma ülesandega tuleme toime vaid siis, kui me ei vaatle seda mitte paljalt 
intellektuaalse-hingelisena,  vaid  kõrgemas  mõttes  moraalse-vaimsena;  ja  seetõttu  leiate  te 
mõistetava olevat, et  täna oma tööga alustades mõtleme me esmalt seosele, mida me oma 
tegevuse läbi kohe alguses vaimsete maailmadega luua tahame. Me peame olema teadlikud, et 
ühe säärase ülesande puhul ei tööta me mitte ainult siin füüsilisel plaanil elavate inimestena. 
Selline viis enesele ülesandeid seada on just viimastel sajanditel laialt levinud ning peaaegu 
ainsana  inimesi  täitma  hakanud.  Sellise  ülesannete  mõistmise  juures  on  kasvatusest  ja 
õpetamisest saanud midagi sellist, mida meie oma ülesande püstitamisega parandama peame. 
Seetõttu  tahame  oma   ettevalmistava  tegevuse  alguses  mõelda  sellele,  kuidas  me  loome 
sideme vaimsete jõududega, kelle ülesandel ja volitusel iga üksik meie hulgast tööle peab 
hakkama. Seetõttu palun ma teil mõista neid sissejuhatavaid sõnu kui üht liiki palvet nende 
jõudude poole, kes imaginatsioone, inspiratsioone ja intuitsioone jagavalt meie taga seisma 
peavad, kui me selle ülesande üle võtame.
[Siinkohal jätkuvaid sõnu ei stenografeeritud. Vt viited lk. 78]

Mu armsad sõbrad! Meil on kohustus tunda meie ülesande tähtsust. Ja me suudame seda, kui 
me  teame,  et  see  kool  on  erilise  ülesandega.  Seal  tahame  me  oma  mõtted  tõeliselt 
konkretiseerida, me tahame oma mõtted tõesti nii  kujundada, et  meil  võib olla teadvus, et 
midagi erilist selle kooliga teoks tehakse. Ja seda vaid juhul, kui me kooli asutamist mitte 
argipäevaseks, vaid maailmakorralduse pidulikuks aktiks peame. Selles mõttes tahaksin ma 
esiteks  lasta  sündida  sellel,  et  ma  siin  hea  vaimu  nimel,  kes  peab  inimkonna  hädast  ja 
viletsusest välja juhtima,  kes peab juhtima inimkonda kasvatuses ja õpetamises kõrgemale 
arenguastmele,  kõige  südamlikumat  tänu  väljendan  neile  headele  vaimudele,  kes  meie 
armsale  härra  Moltile  andsid  hea  mõtte  selles  suunas  ja  selles  paigas  teha  inimkonna 
edasiarenguks seda, mida ta Waldorfkooliga tegi. Ma tean, et ta on teadlik, et seda, mida saab 
selle ülesande heaks teha, saab täna vaid nõrkade jõududega korda saata. Ta näeb asja nii, 
kuid  just  seeläbi,  et  meie  koos  temaga  ülesande  suurust  ja  hetke,  mil  seda  alustatakse, 
pidulikuna maailmakorralduses tunneme, suudab ta meie keskel õige jõuga mõjuda. Sellest 
vaatepunktist, mu armsad sõbrad, tahame me oma tegevust alustada. Me tahame endid kõik 
vaadelda inimolenditena,  keda karma  on asetanud kohale,  kus  mitte  midagi  tavalist,  vaid 
midagi sellist juhtuma peab, mis kaasategijates piduliku maailmasilmapilgu tunde äratab. See, 
mida ma ütlen ettevalmistuskursuse tänase piduliku avamise lõpuks, seda öeldakse kursuse 
lõpus,  kus nii  mõnigi  asi  selgeks saab,  kus me veel  palju konkreetsemalt  oma ülesandeid 
näeme, kui me neid täna püstitada suudame.
Emil Molt: Kui ma sel pidulikul hetkel sõna võtta tohin, siis toimub see, et avaldada südamlikku tänu 
selle eest, et mul on au seda hetke siin kaasa elada, ja et ma tõotan, niivõrd kui see on minu nõrga jõu 
võimuses, kaasa aidata selle suure töö juures, mida me täna alustame. 

Kallid  sõbrad.  Esimene  asi,  millega  me  alustada  tahame,  peab olema  meie  pedagoogilise 
ülesande  selgitamine,  millesse  täna  tahan  sissejuhatuse  teha.  Paratamatult  erineb  meie 
kasvatusülesanne  neist,  mida  inimkond  on  senini  endale  püstitanud.  Mitte  sellepärast,  et 
oleme edevad ja uhked ning kujutame ette, et meie ise peame teatud määral algatama uue 
ülemaailmse  kasvatuskorralduse,  vaid  põhjusel,  et  lähtudes  antroposoofiliselt  orienteeritud 
vaimuteadusest teame, et iga uus, eelmisele järgnev inimarengu epohh seab alati inimkonna 
ette  uudsed  ülesanded.  Esimesel  Atlantise-järgsel  ajajärgul  oli  inimkonnal  hoopis  teine 
ülesanne,  mis  omakorda erines teise epohhi  ülesannetest,  kuni  meie  praeguse – viienda – 
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Atlantise-järgse  epohhini.  Ja  lugu  on  nii,  et  tegelikult  see,  mida  inimkonnal  tuleb  mingil 
arenguepohhil teostada, jõuab inimkonna teadvusse alles peale selle epohhi algust.

Arenguepohh, milles me praegu elame, algas 15. sajandi keskel. Alles nüüd tuleb vaimsetest 
sügavustest esile mõningane arusaam, mida praeguse epohhi vältel tuleks kasvatuse alal teha. 
Siiani tegid inimesed kasvatusalast tööd, isegi kõige paremast tahtest lähtudes, vana kasvatuse 
vaimus.  Sellest  oleneb  väga  palju,  et  me  algusest  peale  oskaksime  end  oma  ülesandeks 
häälestada,  et  me  õpiksime mõistma  andmaks oma ajajärgule täiesti  kindel  suund.  Suund, 
mille tähtsus ei seisne kehtivuses kogu inimkonna jaoks tema arengus, vaid mis peab kehtima 
just  praegusel  ajajärgul.  Sest  kõige  muu  hulgas  on  materialism  esile  kutsunud  selle,  et 
inimesed ei ole teadlikud eri aegade erilistest ülesannetest. Aga esiteks palun see omaks võtta, 
et eri aegadel on oma erilised ülesanded. 

Teil tuleb võtta kasvatada ja õpetada teatud vanuses lapsi ning te peate seejuures arvestama, et 
nad juba oma elu esimesel perioodil on saanud kasvatuse, võib-olla ka väärkasvatuse, oma 
vanematelt. Tegelikult täitub see, mida me tahame, alles siis täielikult, kui me inimkonnana 
kord niikaugel oleme, et ka vanemad mõistavad, et kasvatamine esimesel eluperioodil seab 
praeguse inimkonna ette erilised ülesanded. Lapsi kooli vastu võttes suudame me veel siiski 
mõndagi  parandada, mis on lapse esimesel  eluperioodil  valesti  tehtud. Me peame aga end 
täielikult  läbistama  teadvusega,  millest  lähtudes  igaüks  meist  kasvatamist  ja  õpetamist 
mõistab.

Pühendudes oma ülesandele ärge unustage, et kogu tänapäeva kultuur kuni vaimse sfäärini, on 
rajatud inimkonna egoismile. Vaadelge eelarvamusteta vaimseimat valdkonda, mida inimesed 
tänapäeval austavad – religiooni – ja küsige endalt, kas pole meie praegune kultuur just eriti 
religiooni osas rajatud inimese egoismile. Kõikidele meie aja jutlustele on tüüpiline see, et 
jutlustaja  püüab inimesi  võita  nende  egoismi  kaudu.  Võtke  näiteks  küsimus,  mis  inimesi 
kõige sügavamalt puudutab – surematuse küsimus – ja te näete, kuidas tänapäeval peaaegu 
kõik,  ja  isegi  palvustes,  rajaneb  inimese  vallutamisel,  silmas  pidades  tema  egoismi  ka 
ülemeelelise suhtes. Egoism sunnib inimest surmavärava läbimisel klammerduma omaenda 
olemuse  külge,  hoidma oma Mina.  See on üks egoismi,  ehkki  täiustatud egoismi,  vorme. 
Tänapäeval  apelleerib  iga  usutunnistus  surematuse  käsitlemisel  suurel  määral  egoismile. 
Seejuures pöördub usutunnistus inimeste poole selliselt, et unustab enamasti meie maise elu 
ühe otsa ja arvestab ainult  selle olemasolu teist; silmas on peetud eelkõige surma ja mitte 
sündi.

Kuigi need asjad ei ole nii selgesti avalikult välja öeldud, on nad ometi aluspõhjaks olevad 
tendentsid.  Me  elame  ajal,  mil  sellise  inimegoismi  poole  pöördumisega  tuleks  igas 
valdkonnas võidelda, et ära hoida inimkonna kultuuri edasist allakäiku, mis üha enam toimub. 
Me peame üha enam endile teadvustama inimese maise arengu teist otsa, nimelt sündi. Oma 
teadvuses peame selle tõsiasja omaks võtma, et inimene areneb pika aja jooksul surma ja uue 
sünni vahel ja et selles arengus jõuab ta punktini, kus ta vaimse maailma jaoks teatud määral 
sureb,  kus  vaimse  maailma  tingimused  ei  lase  tal  seal  enam edasi  elada ja  sunnivad üle 
minema  teise  eksisteerimisvormi.  Ta  saab  selle  teise  eksisteerimisvormi  nii,  et  laseb  end 
rüütada füüsilise- ja eeterkehaga. Seda, mida ta saab rüütatuna füüsilise- ja eeterkehaga, ei 
oleks võimalik olnud, kui ta oleks vaimses maailmas sirgjooneliselt  edasi arenenud. Kuigi 
sünnist alates võime me last vaadata ainult füüsiliste silmadega, tahame me olla kogu aeg 
teadlikud asjaolust: ka see on jätkumine. Me ei soovi vaadelda ainult seda, mida inimolemus 
kogeb pärast  surma,  s.t.  füüsilise  vaimset  jätkumist,  vaid teadvustame  endile,  et  füüsiline 
olemasolu on siin vaimse jätkumine, et me kasvatuse kaudu peame edasi viima seda, mida 
siiani tegid kõrgemad olendid ilma meie osavõtuta. Üksnes see annab kogu meie õpetamis- ja 
kasvatussüsteemile õige häälestuse, kui me oleme teadlikud sellest, et siin, selles inimolendis, 
peab oma tegevusega jätkama seda, mida kõrgemad olendid on teinud enne tema sündi.

Tänapäeval,  mil  inimesed  on  oma  mõtteis  ja  aistingutes  kaotanud  ühenduse  vaimsete 
maailmadega, on sageli abstraktselt küsitud nii mõndagi, millel ei ole tegelikult erilist mõtet 
maailma  vaimses  käsituses.  Meilt  on  küsitud,  kuidas  õieti  tuleks  juhtida  niinimetatud 
sünnieelset kasvatust. Tänapäeval on palju inimesi, kes võtavad asju abstraktselt, kui aga neid 
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konkreetselt võtta, siis teatud valdkonnas ei saagi küsimist suvaliselt jätkata. Kord tõin ma 
sellise näite: me näeme teel jälgi. Me võime küsida: Miks nad seal on? Sellepärast, et seal 
sõitis vanker. Miks vanker sõitis? Sellepärast, et selles sõitjad soovisid jõuda teatud sihtkohta. 
Miks  nad tahtsid  jõuda teatud sihtkohta? – Küsimuste  esitamine  peab kuskil  tegelikkuses 
lõppema.  Kui  jääme  abstraktseks,  võime  me  lõpmatult  küsida:  miks?  ning  võime 
küsimusteratast  lõpmatult  edasi  veeretada.  Konkreetne  mõte  jõuab  alati  lõpule,  kuid 
abstraktne mõte jätkab igavesti pöörlemist nagu rataski.   

Nõnda  on  ka  mitte  eriti  lähedaste  valdkondade  kohta  esitatavate  küsimustega.  Inimesed 
mõtlevad kasvatusele ja küsivad siis sünnieelse kasvatuse kohta.  Kuid mu armsad sõbrad, 
enne sündi on inimolend veel füüsilisest kõrgemate olendite kaitse all. Nende hoolde peame 
jätma vahetu seose maailma ja üksikolendi vahel. Seetõttu ei ole sünnieelsel kasvatusel lapse 
enda jaoks veel mingit ülesannet. See võib olla ainult alateadlik tulemus, mida vanemad – 
eriti ema –saavutab. Kui ema käitub sünnini nii, et ta toob endas esile selle, mis on moraalselt 
ja  intellektuaalselt  õige,  siis  juba see,  mida  ema pidevas  enesekasvatuses  saavutab,  läheb 
iseenesest üle lapsele. Mida vähem me mõtleme sellele, kuidas last kasvatada enne, kui ta on 
näinud ilmavalgust, ja mida rohkem sellele, kuidas ise õigesti ja sündsalt elada, seda parem on 
see  lapsele.  Kasvatus saab alata alles  siis,  kui  laps on saanud füüsilisel  tasandil  maailma 
tegelikuks liikmeks, ja see juhtub siis, kui ta hakkab hingama välisõhku.

Kui nüüd laps on jõudnud füüsilisele tasandile, peame endale teadvustama, mis on temaga 
tegelikult  toimunud  üleminekul  vaimselt  tasandilt  füüsilisele.  Vaadake,  esiteks  peame  me 
omaks  võtma,  et  inimolend koosneb tegelikult  kahest  liikmest.  Enne kui  inimolend astub 
füüsiliselt maa peale, toimub ühendus vaimu ja hinge vahel; – vaimu all mõtleme seda, mis 
tänapäeva  füüsilise  maailma  jaoks  on  täielikult  varjatud  ja  mida  me  antroposoofilises 
vaimuteaduses nimetame: vaiminimene, eluvaim, vaimise. Nende kolme olevusega on lugu 
nii, et nad eksisteerivad teatud määral ülemeelelises sfääris, mille juurde me nüüd peame tee 
rajama.  Surma ja uue sünni vahel oleme me juba teatud suhtes vaiminimese,  eluvaimu ja 
vaimisega.  Sellest  kolmsusest  tulenev  jõud  läbib  inimese  hingelisuse:  teadvushinge, 
mõistushinge ja aistinghinge. 

Ja kui te vaatleksite inimolendit, kes kavatseb pärast surma ja uue sünni vahelist aega, alla 
füüsilisse  maailma  laskuda,  siis  leiaksite  te  äsjakirjeldatud  vaimse  seotuna  hingelisega. 
Inimene  laskub  teatud  määral  nagu  vaimhing  või  hingvaim  kõrgemast  sfäärist  maisesse 
olelusse.  Ta  rüütab  end  maise  olelusega.  Me  võime  ka  seda  teist  olemusliiget,  mis 
äsjanimetatuga ühineb iseloomustada, me võime öelda: seal all maa peal tuleb vaimhingele 
vastu see, mis tekib füüsilise pärilikkuse protsesside kaudu. Nüüd tuuakse hingvaimule või 
vaimhingele vastu ihukeha või kehaihu nii, et taas on ühendatud kaks kolmsust. Vaimhinges 
on  ühendatud  vaiminimene,  eluvaim ja  vaimise  hingelisega,  mis  koosneb  teadvushingest, 
mõistus-  või  meeleoluhingest  ja  aistinghingest.  Need  on  omavahel  seotud  ja  peavad  alla 
füüsilisse  maailma  laskudes  ühinema  tundekeha  või  astraalkehaga,  eeterkehaga,  füüsilise 
kehaga.  Aga  need  on  omakorda  seotud  kõigepealt  ema  kehas,  siis  füüsilises  maailmas 
füüsilise maailma kolme riigiga, mineraalse, taime- ja loomariigiga, nii et  ka siin on kaks 
kolmsust omavahel seotud.

Kui te vaatlete maailma sissekasvanud last piisavalt eelarvamusetult, siis tajute te õieti: siin 
lapses on hingvaim või vaimhing veel ihukehaga ühendamata. Kasvatuse ülesanne, vaimses 
mõttes  võetuna,  tähendab hingvaimu kooskõlla viimist  ihukehaga.  Need peavad omavahel 
harmoonia leidma, peavad olema üksteisega häälestatud, sest siis kui laps füüsilisse maailma 
sünnib,  ei  passi  nad veel  kokku.  Kasvataja  ja  ka  õpetaja  ülesanne  on nende  kahe  liikme 
kokkusobitamine.

Nüüd  käsitleme  ülesannet  veidi  konkreetsemalt.  Kõigist  seostest  inimese  ja  välismaailma 
vahel,  on tähtsaim hingamine.  Aga hingamist  alustame me ju kohe,  kui  astume füüsilisse 
maailma.  Hingamine  emakehas  on  veel  niiöelda ettevalmistav  hingamine,  see  ei  loo  veel 
täiuslikku  seost  välismaailmaga.  Sellega,  mida  õiges  mõttes  võib  hingamiseks  nimetada, 
alustab inimene emakehast lahkudes. See hingamine tähendab inimolendile väga, väga palju, 
sest selles hingamises peitub juba füüsilise inimese kogu kolmeliikmeline süsteem. 
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Me arvestame kolmeliikmelise füüsilise inimsüsteemi liikmete hulka kõigepealt ainevahetuse. 
Aga  ainevahetus  on  ühest  küljest  tihedalt  seotud  hingamisega;  hingamisprotsess  on 
ainevahetuspäraselt  seotud  vereringega.  Vereringe  võtab  inimese  kehasse  vastu  teisel  teel 
sisestatud  välismaailma  aineid,  nii  et  teatud  määral  on  hingamine  seotud  kogu 
ainevahetussüsteemiga. Hingamisel on omad funktsioonid, aga ta on ühest küljest seotud ka 
ainevahetussüsteemiga. 

Teisest küljest on hingamine seotud ka inimese närvi-meelteeluga. Sisse hingates pressime 
me  pidevalt  ajuvedelikku  peaajusse;  välja  hingates  tõukame  selle  tagasi  kehasse.  Seeläbi 
siirdame  me  hingamisrütmi  ajju.  Ja  nii  nagu  hingamine  on  ühest  küljest  seotud 
ainevahetusega, on ta teisest küljest seotud närvi-meelteeluga. Me võime öelda, et hingamine 
on tähtsaim vahendaja füüsilisse maailma astuva inimese ja füüsilise välismaailma vahel. Aga 
me peame olema ka teadlikud, et hingamine sugugi nii ei toimu nagu see inimesel füüsilise 
elu alalhoidmiseks toimuma peaks, nimelt ühest küljest mitte, inimesel, kes astub füüsilisse 
olelusse, puudub veel õige harmoonia, õige seos hingamisprotsessi ja närvi-meelteprotsessi 
vahel.

Last vaadeldes peame me tema olemuse kohta ütlema, et laps pole veel õppinud hingama nii, 
et hingamine õigel viisil närvi-meelteprotsesse toetaks. Siin peitub taas peen osutus sellele, 
mida  lapsega  peaks  tegema.  Me  peame  alguses  inimolemust  antropoloogilis- 
antroposoofiliselt mõistma. Tähtsaimad abinõud kasvatuses seisnevad kõige selle vaatlemises, 
mis  õigel viisil  hingamisprotsessi närvi-meelteprotsessi organiseerib. Kõrgemas tähenduses 
peab laps õppima oma vaimus vastu võtma seda, mida talle kingitakse seeläbi, et ta sünnib 
hingama.  Te  näete,  see  osa  kasvatusest  kaldub  hingelis-vaimse  poole.  Harmoniseerides 
hingamise  närvi-meelteprotsessiga,  tõmbame  me  hingelis-vaimse  lapse  füüsilisse  ellu. 
Üldiselt  võime  me  öelda:  laps  ei  suuda  veel  sisemiselt  õieti  hingata,  ja  kasvatus  peab 
seisnema selles, et õpetada õieti hingama.

Aga on veel  midagi  muud,  mida laps õieti  ei  suuda,  ja  ka sellega tuleb alustada,  et  luua 
kooskõla  kahe  olemusliikme,  keha  ning  vaimhinge  vahel.  Mida  laps  õieti  ei  suuda  oma 
oleluse alguses – teile torkab silma, et tavaliselt see, mida me vaimselt rõhutama peame, näib 
vasturääkivat  välisele  maailmakorraldusele  –,  see,  mida  laps  veel  õieti  ei  oska,  on 
inimolendile  kohane  magamise  ja  ärkveloleku  vaheline  vaheldumine.  Väliselt  vaadelduna 
võib öelda, et laps suudab ju hästi magada, ta magab palju rohkem kui inimene hilisemas eas, 
ta magab koguni ellu sisse. Aga seda, mis on sisemiselt magamise ja ärkvelolemise aluseks, ta 
veel ei suuda. Laps elab füüsilisel plaanil läbi igasuguseid asju. Ta kasutab oma jäsemeid, 
sööb,  joob  ja  hingab.  Aga  sellega,  et  ta  teeb  kõiki  neid  asju  füüsilisel  plaanil,  et  temas 
vahelduvad uni ja ärkvelolemine, ta ei suuda aga kõike seda, mida ta füüsilisel plaanil kogeb, 
mida ta silmadega näeb, kõrvadega kuuleb, kätega korda saadab, kuidas ta jalgadega trambib, 
ta ei suuda seda, mida ta füüsilisel plaanil läbi elab, kanda vaimsesse maailma ja seal läbi 
töötada ning töötulemust taas füüsilisele plaanile tagasi kanda. Tema und iseloomustab just 
see, et tema uni on teistsugune kui täiskasvanul. Täiskasvanu unes töötatakse läbi eelkõige 
see, mida inimene kogeb ärkamise ja uinumise vahel. Laps ei suuda seda veel unne kanda, 
mida  ta  ärkamise  ja  uinumise  vahel  kogeb,  ja  elab  seetõttu  magamisega  sisse  üldisse 
maailmakorda, et ta ei too sellesse maailmakorda magamise ajal kaasa seda, mida ta väliselt 
füüsilises maailmas läbi on elanud. Selleni peab ta jõudma õige kasvatusega, et  see, mida 
inimene  füüsilises  plaanis  kogeb,  kantakse  sellesse,  mida  hingvaim  või  vaimhing  teeb 
uinumisest ärkamiseni. Me ei saa õpetaja või kasvatajana lapsele peaaegu midagi kõrgemast 
maailmast õpetada. Sest see, mis tuleb inimesse kõrgemast maailmast, tuleb ajal uinumisest 
ärkamiseni. Me võime ainult aega, mida inimene füüsilisel plaanil veedab, nii kasutada, et just 
see, mida me temaga teeme, võiks vähehaaval kanduda vaimsesse maailma ja et selle läbi 
saab  taas  jõud,  mida  ta  saab  kaasa  võtta  vaimsest  maailmast,  voolata  tagasi  füüsilisse 
maailma, et olla siis füüsilises oleluses õige inimene.

Nii  suunatakse  kogu  õpetamis-  ja  kasvatustegevus  õige  kõrgele  alale,  õige  hingamise 
õpetamisele  ja  õige rütmi  vaheldumise  õpetamisele  magamise  ja  ärkvelolemise  vahel.  Me 
õpime loomulikult  selliseid käitumisreegleid kasvatamisel  ja  õpetamisel  tundma,  mis  pole 
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suunatud hingamise dresseerimisele või  magamise ja ärkveloleku vaheldumise dressuurile. 
See kõik  on  tagaplaanil.  See,  mida  me  tundma  õpime,  on konkreetsed  abinõud.  Aga  me 
peame kuni aluspõhjadeni teadvustama seda, mida me teeme. Nii peame me teadvustama, et 
kui me lapsele üht või teist ainet õpetame, siis ühes suunas mõjustame me rohkem vaimhinge 
viimist füüsilisse kehasse ja teises suunas enam kehalikkuse viimist vaimhinge. 

Ärme alahinda äsjaöeldu tähtsust, sest teist ei saa head õpetajad või kasvatajad, kui te vaatate 
ainult  seda,  mida  te  teete,  ja  ei  jälgi  seda,  kes  te  olete.  Antroposoofiliselt  orienteeritud 
vaimuteadus on ju õieti  sel  põhjusel,  et  mõista selle tõsiasja tähtsust,  et  inimene  ei  mõju 
maailmas mitte  ainult  seeläbi,  mida ta teeb,  vaid eelkõige seeläbi,  kes ta on.  See on suur 
erinevus, mu armsad sõbrad, kas üks või teine õpetaja suurema või väiksema õpilastehulga 
ette klassi astub. See on suur erinevus, ja see ei seisne mitte ainult selles, et üks õpetaja on 
teisest osavam väliseid pedagoogilisi nippe nii või teisiti kasutama; vaid põhiline erinevus, 
mis  õpetamisel  toimib,  tuleneb  sellest,  missugune  mõttesuund on õpetajal  tema  olemises, 
mille ta klassi kannab. Õpetaja, kes tegeleb mõtetega arenevast inimesest, mõjub õpilastele 
teisiti kui õpetaja, kes sellest kõigest midagi ei tea, kes kunagi oma mõtteid sellele ei suuna. 
Sest, mis toimub silmapilgul, kus te mõtlete selliseid mõtteid, see tähendab, kus te hakkate 
teadma,  missugune  kosmiline  tähtsus  on  rütmiprotsessil  magamise  ja  ärkveloleku  vahel. 
Hetkel,  kus  teil  on  sellised  mõtted,  võitleb  miski  teis  palja  isiksusevaimuga.  Sel  hetkel 
tuhmuvad kõik instantsid, mis on isiksusevaimu aluseks; kustutatakse midagi  sellest, mida 
inimeses just kõige rohkem on seeläbi, et ta on füüsiline inimene.

Ja kui te elate selles kustutamises ja lähete klassi, siis tuleneb seesmistest jõududest, et teie ja 
õpilaste vahel tekib side. Võib olla,  et  välised tõsiasjad sellele alguses vastu räägivad. Te 
lähete kooli,  ja  võib-olla on teie ees võrukaelad,  kes teid välja naeravad.  Te peate olema 
selliste  mõtete  läbi,  nagu  me  neid  siin  arendame,  nii  tugevad,  et  te  ei  hooli  sellest 
väljanaermisest, et te võtate seda välise tõsiasjana, ma tahan öelda nagu tõsiasja, et näiteks, 
kui  te  olete  ilma  vihmavarjuta  välja  läinud,  kui  hakkab  äkki  sadama.  Kindlasti  on  see 
ebameeldiv  üllatus.  Aga  tavaliselt  teeb  inimene  ise  vahet  väljanaerdudsaamise  ja  ilma 
vihmavarjuta üllatumise vahel. Aga vahet ei tohi teha. Me peame nii tugevad mõtted looma, 
et  seda  erinevust  ei  tehtaks,  et  me  väljanaermist  vihmahoona  võtaksime.  Kui  me  oleme 
läbistunud sellistest  mõtetest  ja  nimelt  õieti  neid usume,  siis  tuleb,  kui  lapsed meid  välja 
naeravad, see võib-olla kaheksa päeva, võib-olla alles neljateistkümne päeva, võib-olla veel 
pikema aja pärast–, et tekib lastega selline suhe, nagu me soovime. Me peame selle suhte 
looma  ka  vastupanu  ületades  seeläbi,  mida  me  ise  endist  teeme.  Ja  me  peame  eelkõige 
teadvustama esimest pedagoogilist ülesannet, et kõigepealt peame me endist midagi tegema, 
et  õpetaja ja laste vahel  valitseb mõtteline sisemiselt  vaimne side, ja  et  me satume klassi 
teadvusega – see vaimne side on olemas, mitte paljalt sõnad, manitsused, mida ma lastele 
jagan,  osavus  õpetamisel  tuleb.  Need  on  kõik  välised  asjad,  mille  eest  me  peame  hoolt 
kandma;  aga  me  ei  tee  seda  õieti,  kui  me  põhitõsiasjana  ei  loo  suhet  mõtete,  mis  meid 
täidavad, ja tõsiasjade vahel,  mis õpetamisel  laste kehas ja hinges toimuma peavad. Kogu 
meie  hoiak õpetamisel  poleks  täielik,  kui  me  ei  kannaks endas  teadvust:  inimene  sündis; 
sellega  anti  talle  võimalus  teha  seda,  mida  ta  vaimses  maailmas  ei  saanud.  Me  peame 
kasvatama ja õpetama,  andma hingamisele õige harmoonia vaimse maailmaga.  Inimene ei 
saanud rütmilist vaheldumist ärkveloleku ja magamise vahel vaimses maailmas samal viisil 
teostada  nagu füüsilises  maailmas.  Me peame  seda  rütmi  õpetamise  ja  kasvatamisega  nii 
korrastama, et keha liigenduks inimeses õigel viisil hingvaimu või vaimhinge. See on midagi, 
mis pole meie ees enesestmõistetavalt mingi abstraktsioon, mida peaks sellisel kujul vahetult 
õpetamisel rakendama, aga mõttena inimolemusest peab ta meid valitsema.

Seda  tahtsin  ma  teile  sissejuhatuseks  öelda  ja  homme  tahame  me  alustada  tõelise 
pedagoogikaga.

Teine loeng
Stuttgart, 22.august 1919
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Igasugune õpetamine peab tulevikus rajanema tõelisel, antroposoofilisest maailmatunnetusest 
lähtuval psühholoogial. Et õpetamine ja kasvatus peavad üldse põhinema psühholoogial on 
arusaadavalt  mitmel  pool  ära  tuntud  ja  te  teate,  et  näiteks  Herbarti  pedagoogika,  mis  on 
minevikus  avaldanud  mõju  paljudele  ringkondadele,  rajas  oma  kasvatusaluse  Herbarti 
psühholoogiale. Viimaste sajandite jooksul ja kuni viimase ajani on inimeste elus ilmnenud 
asjaolud, mis on tegelikult takistanud tõeliselt kasutuskõlbliku psühholoogia teket. Seda võib 
seletada asjaoluga, et ajastul, mil me elame, st teadvushinge ajastul, ei ole inimene tegelikult 
saavutanud  veel  niisugust  vaimset  sügavust,  mis  võimaldaks  tal  jõuda  arusaamisele 
inimhingest.  Need  mõisted  aga,  mis  on  varem psühholoogia,  hingeteaduse  vallas  loodud 
neljanda atlantisejärgse ajastu teadmiste alusel, on tänapäeval suuremal või vähemal määral 
sisutud ning muutunud paljalt  fraasideks.  Kes tänapäeval  psühholoogia või  sellega seotud 
ainese  käsile  võtab,  veendub,  et  tõelist  sisu  selles  enam pole.  Jõutakse  arusaamisele,  et 
psühholoogid ainult  mängivad mõistetega. Kes arendaks tänapäeval,  näiteks tõeliselt  selge 
mõiste  selle  kohta,  mis  on  kujutlus  või  tahe?  Psühholoogias  ja  pedagoogikas  võite  leida 
kujutluse ja tahte kohta ühe definitsiooni  teise järel,  kuid need ei  suuda anda teile tõelist 
ettekujutust,  ei  kujutlusest  ega ka tahtest.  Täielikult  on minetatud võimalus  – tõsi,  välise, 
ajaloolise  paratamatuse  tõttu-  seostada  üksikisikut  hingeliselt  maailmakõiksusega.  Ei  olda 
enam võimelised aru saama, kuidas inimese hingeelu on seotud maailmakõiksusega. Ainult 
mõistes  seost  üksikinimese  ja  kogu  universumi  vahel,  tõusetub  idee  inimolendist  kui 
niisugusest.

Vaatame  nüüd,  mida  harilikult  kujutluseks  nimetatakse.  Peame  ju  arendama  lastes 
kujutlemist,  tunnet  ja  tahet,  mistõttu  tuleb  kõigepealt  meil  endil  omandada  selge  mõiste 
kujutlusest. Sellele, kes objektiivselt vaatleb inimeses kujutlusena elavat, torkab kohe silma 
kujutluse pildi-iseloom. Kujutlusel on pildi-iseloom. Kes otsib kujutluses tõelist eksistentsi- 
või olemisiseloomu, satub suurte illusioonide kütkeisse. Mis oleks kujutlus meile, kui ta oleks 
olemine?  Kahtlemata  on  meis  olemise  elemente.  Võtkem näiteks  meie  olemise  kehalised 
elemendid, nina või kõht, need on olemise elemendid. Te ütlete endile, et elate neis olemise 
elementides,  kuid  nende  abil  ei  saa  luua  kujutlusi.  Omaenda  olemusega  voolate  te  välja 
olemise  elementidesse  ja  samastate  end  nendega.  Võimalus,  et  me  suudame  kujutlustega 
midagi haarata, millestki aru saada, tekib just seetõttu, et neil on pildiiseloom, et nad ei liitu 
meiega niimoodi, et me neis oleme. Sest tegelikult nad ju ei eksisteeri, nad on ainult pildid. 
Üheks suuremaks veaks, mis inimkonna viimase arenguperioodi lõpul viimastel sajanditel on 
tehtud, on olemise samastamine mõtlemise kui niisugusega.  Cogito ergo sum (Ma mõtlen, 
järelikult ma olen), on suurim eksimus, mis on uuema maailmavaate haripunkti seatud, sest 
cogitos  kogu ulatuses  ei  asu mitte  sum vaid  non sum. See tähendab,  nii  kaugele  kui  mu 
tunnetus ulatub, ma ei ole, vaid on ainult pilt.

Kui te nüüd vaatluse alla võtate kujutluse pildiiseloomu, peate te seda eelkõige kvalitatiivselt 
silmas pidama. Te peate arvestama kujutluse liikuvust, seda, et teatud määral ei anna see päris 
sobivat pilti tegevolemisest, kuid mis võib siiski meenutada olemist. Ja me peame kujutlema, 
et ka mõttetegevuse puhul on meil tegemist ainult piltliku tegevusega. Nii et kõik, mis on 
kujutluses ainult liikumine, on piltide liikumine. Kuid pildid peavad olema pildid millestki, 
nad ei saa olla lihtsalt pildid kui niisugused. Kui te mõtlete võrdlusele peegelpiltidega, võite 
endale öelda: peeglist me näeme peegelpilte, kuid kõik, mis peegelpiltides endas on, ei ole 
mitte peegli taga, see on olemas sellest täiesti sõltumatult kusagil mujal. Peeglile on täiesti 
ükskõik, mis temas peegeldub, sest temas võivad peegelduda kõikvõimalikud asjad. Kui me 
oleme  nii  selgesti  aru  saanud,  et  kujutlustegevusel  on  niisugune  piltlik  olemus,  siis  on 
küsimus selles, millest on kujuteldav pilt? Loomulikult ei saa ükski väline teadus meile seda 
öelda, välja arvatud antroposoofiale rajatud teadus. Kujutlus on pilt kõikidest elamustest, mis 
meil on olnud enne sündi või õieti enne eostumist. Te ei tule teisel viisil õigele arusaamisele 
kujutlusest,  kui  te  pole  endale  selgeks  teinud,  et  olete  läbi  elanud  elu  enne  sündi,  enne 
eostumist. Nii nagu tavalised peegelpildid tekivad ruumiliselt peegelpiltidena, nii peegeldub 
ka teie elu surma ja uue sünni vahel teie praeguses elus ja see peegeldus on kujutlus. Kui 
vaatate  seda  skeemina,  peate  te  piltlikult  ette  kujutama,  et  teie  elu  kulgeb  kahe 
horisontaaljoone vahel, mida paremalt ja vasakult piiravad sünd ja surm. 
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Siis peate edasi ette kujutama, et kujutlus tuleb pidevalt sisse teiselt poolt sündi ja inimolendi 
enda läbi tagasi tõrjutakse. Sel kombel, et tegevus, mis teil oli enne sündi või isegi eostumist 
vaimses  maailmas,  paisatakse  tagasi  teie  füüsilise  kehalikkuse  läbi,  seetõttu  kogete  te 
kujutlust.  Tõelisele  tunnetajale  on  kujutlus  ise  tõendiks  sünnieelsest  olelusest,  pilt 
sünnieelsest elust. 

Seda tahtsin ma teile esitada alguses ideena (nende asjade õige selgitamise juurde tuleme me 
hiljem  veel  tagasi),  juhtimaks  tähelepanu  sellele,  et  me  võime  hakkama  saada  ilma 
psühholoogia-  ja  pedagoogikaalastes  raamatutes  leiduvate  sõnaliste  seletusteta,  ja  et  me 
jõuame õigele arusaamisele kujutlustegevusest, kui saame teada, et meie kujutluses peegeldub 
see, millega hing tegeles enne sündi või eostumist  puhtvaimses  maailmas.  Kõigist  teistest 
kujutluse definitsioonidest pole mingit kasu, sest nad ei anna õiget ideed sellest, mis on meis 
kujutlus. 

Nüüd  uurigem  samal  viisil  tahet.  Tavalisele  teadvusele  on  tahe  tegelikult  erakordseks 
mõistatuseks;  psühholoogidele  on  tahe  kõva  pähkel  lihtsalt  sellepärast,  et  ta  paistab 
psühholoogile  väga  reaalsena,  kuid  õieti  puudub tal  õige  sisu.  Sest  kui  te  järele  vaatate, 
missuguse sisu psühholoogid tahtele omistavad, leiate te alati, et see tuleneb kujutlusest. Mis 
aga tahtesse endasse puutub, siis ei ole tal mingit oma sisu. Seega pole tahtel definitsioone: 
tahte defineerimist raskendab asjaolu, et tal pole õiget sisu. Kuid mis on siis tegelikult tahe? 
Ei midagi muud, kui idu meis endis selleks, mis saab pärast surma meie vaimlis-hingeliseks 
reaalsuseks. Seega, kui te endale ette kujutate, mis saab peale surma meie hingelis-vaimseks 
reaalsuseks, ja kujutlete seda eopärasena, siis saategi tahte. Meie joonisel lõpeb elukäik surma 
poolel ja tahe läheb sellest üle teisele poole. 

Seega peame endale asja ette kujutama nii: kujutlus ühel pool, mida peame käsitlema kui pilti 
sünnieelsest elust, ja tahe teisel pool kui millegi hilisema idu. Ma palun teil silmas pidada 
erinevust  eo  ja  pildi  vahel,  sest  idu  on  midagi  ülereaalset  ja  pilt  midagi  alareaalset.  Idu 
muutub tõeliseks alles hiljem, kuid ta kannab endas alget, millest hiljem saab reaalsus; seega 
on tahtel tegelikult väga vaimne laad. Schopenhauer aimas seda, kuid ei suutnud loomulikult 
jõuda tunnetuseni, et tahe on hingelis-vaimse idu ja et hingelis-vaimne areneb pärast surma 
vaimses maailmas. 

Nüüd  oleme  inimese  hingeelu  jaotanud  nö  kaheks  alaks:  pildipäraseks  kujutluseks  ja 
eopäraseks tahteks – pildi ja eo vahel asub aga piir. See piir on füüsilise inimese enda kogu 
elu, mis peegeldab tagasi sünnieelset, kutsudes seega esile kujutluspilte ja mis ei lase tahtel 
vabalt areneda, säilitades seda pidevalt eona, lastes tal olla vaid idu. Nüüd peame küsima, 
missuguste jõudude abil see kõik toimub. 
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Me  peame  täiesti  selgesti  mõistma,  et  inimeses  on  teatud  jõud,  mis  peegeldavad  tagasi 
sünnieelset  tegelikkust  ja  säiluvad  surmajärgse  reaalsuse  eos.  Ja  nüüd  jõuame  kõige 
tähtsamate psühholoogiliste mõisteteni tõsiasjadest, mis on nende jõudude peegeldusteks ja 
mida te minu raamatu “Teosoofia” (e. k. Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse) järgi 
teate: sümpaatia ja antipaatia peegeldusteks. Kuna me ei saa enam jääda vaimsesse maailma 
(siin tuleme tagasi eilse ettekande juurde), tuuakse meid alla füüsilisse maailma. Olles toodud 
alla füüsilisse maailma, ilmutame me antipaatiat kõige vaimse vastu nii, et kiirgame vaimset, 
sünnieelset  tegelikkust  antipaatias  tagasi,  ise  seda  teadmata.  Me  kanname  endas 
antipaatiajõudu ja muudame selle kaudu sünnieelset elementi ümber paljaks kujutluspildiks. 
Ja sellega, mis tahtereaalsusena pärast surma meie olelusele välja kiirgab, seome me endid 
sümpaatias. Me ei ole neist kahest, sümpaatiast ja antipaatiast, otseselt teadlikud, kuid nad 
elavad meis  ebateadlikult  ja  tähendavad meile  tunnet,  mis  koosneb alatisest  sümpaatia  ja 
antipaatia vaheldumise rütmist.

Me loome endis tundemaailma,  mis on pidev vaheldumine:  süstol ja diastol- sümpaatia ja 
antipaatia.  See  vaheldusmäng  toimub  meis  pidevalt.  Antipaatia  muudab  ühelt  poolt  meie 
hingeelu kujutluseks; sümpaatia, mis läheb teises suunas, muudab meie hingeelu selleks, mida 
me tunneme teotahtena, mis säilitab eona selle, mis on pärast surma vaimne reaalsus. Siin 
jõuamegi hinge- ja vaimuelu tõelise mõistmiseni.  Me loome hingeelu eo kui sümpaatia ja 
antipaatia rütmi.

Mida te siis antipaatias tagasi kiirgate? Te kiirgate tagasi kogu elu, kogu maailma, mille te 
elasite  läbi  enne  sündi  või  eostumist  ja  sellel  on  põhiliselt  tunnetuslik  iseloom.  Seega, 
tunnetuse  eest  olete  tegelikult  tänu  võlgu  sünni-  või  eostumiseelse  elu  sissepaistmisele, 
sissekiirgamisele.  See tunnetus,  mis  meil  palju suuremal  määral  enne sündi  või  eostumist 
reaalsusena  on,  kohtab  antipaatiat  ja  nõrgeneb  seeläbi  kujutluspildiks.  Kui  antipaatia  on 
küllalt tugev, toimub midagi erakordset. Sest ka tavaelus ei saaks me kujutleda, kui me ei 
teeks seda teatud mõttes  sellesama jõuga,  mis  on meisse  jäänud ajast  enne sündi.  Kui  te 
tänapäeva füüsilise inimesena kujutlete, siis ei tee te seda jõuga, mis teis on, vaid sünnieelsest 
ajast pärineva jõuga, mis teis ikka veel toimib. Võib-olla arvatakse, et see lõppes eostumisega, 
ent see tegutseb edasi ja me kujutleme selle jõuga, mis meisse ikka veel kiirgab. Sünnieelne 
elav eksisteerib teis pidevalt, kuid nüüd on teis jõud, et see tagasi kiirgaks. See kohtub teie 
antipaatiaga ja jõud, mis seda tagasi kiirgab, see jõud on teie antipaatia. Kui te praeguses elus 
kujutlete,  kohtab  niisugune  protsess  antipaatiat  ja  kui  antipaatia  on  küllalt  tugev,  tekib 
mälestuspilt, mälu. Seega ei ole mälu midagi muud kui meis valitseva antipaatia tulemus. Siin 
on seos antipaatia ja puhttundmuslikkuse vahel,  mis  ebamääraselt  tagasi kiirgab, ja kindla 
tagasikiirgamise  vahel,  tajumistegevuse  tagasikiirgamise  vahel  mälus,  mis  on  pildi  kujul 
toimuv tegevus. Mälu on ainult intensiivistunud antipaatia. Teil ei saaks olla mingit mälu, kui 
teil oleks oma kujutluste vastu nii suur sümpaatia, et te need “alla neelaksite”; teil on mälu 
ainult  sellepärast,  et  teil  on mingi  vastikustunne kujutluste vastu,  te  tõrjute need tagasi  ja 
põhjustate sellega nende olemasolu. See on nende tõelisus.

Kui te olete läbi teinud kogu selle protseduuri,  olete esile kutsunud kujutluse, selle mälus 
tagasi  peegeldanud ja  selle  pildielemendina  jäädvustanud,  tekib  mõiste.  Sel  kombel  saate 
hingetegevuse ühe külje – antipaatia, mis on seoses meie sünnieelse eluga.
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Võtame nüüd teise külje, tahte poole, mis eksisteerib meis eona ja kuulub surmajärgsesse ellu. 
Tahe elab meis,  sest  me  tunneme tema vastu sümpaatiat,  sest  meil  on sümpaatia  selle eo 
vastu, mis areneb alles pärast surma. Nii nagu kujutlus põhineb antipaatial, põhineb meie tahe 
sümpaatial.  Kui  see  sümpaatia  on nii  tugev nagu oli  kujutlus,  mis  antipaatia  läbi  mäluks 
muutub, siis tekib sümpaatiast fantaasia. Nii nagu mälestus tekib antipaatiast, tekib fantaasia 
sümpaatiast. Kui teie fantaasia on küllalt tugev (mis tavaelus sünnib ainult ebateadlikult), kui 
ta  on  nii  tugev,  et  tungib  läbi  terve  teie  olemuse  kuni  meelteni,  siis  saate  te  tavalised 
imaginatsioonid, mille kaudu te kujutlete väliseid asju. Nii nagu mõiste tuleneb mälust, nii 
tuleneb fantaasiast imaginatsioon, mis meelelisi kaemusi tekitab. Need lähtuvad tahtest.

Inimesed eksivad rängalt,  kui tõdevad psühholoogiliselt  kõneldes: “Me vaatleme asju,  siis 
abstraheerime ja saamegi kujutlused.” See ei vasta tõele.  See, et me näiteks kriiti  valgena 
tajume,  tuleb  tahte  rakendamisest,  mis  sümpaatia  ja  antipaatia  kaudu  on  muutunud 
imaginatsiooniks. Kui me aga vastupidi loome mõiste, on sellel hoopis teine algallikas, sest 
mõiste tuleneb mälust. 

Siin kirjeldasin ma teile hingelist. Oleks võimatu mõista inimese olemust, kui te ei teeks vahet 
inimese  sümpaatia-  ja  antipaatiaelementide  vahel.  Need  elemendid,  nagu  ma  kirjeldasin, 
leiavad  oma  õige  väljenduse  hingemaailmas  pärast  surma.  Seal  valitsevad  sümpaatia  ja 
antipaatia varjamatult.

Ma kirjeldasin teile hingeinimest,  kes füüsilisel tasandil  on ühendatud kehalise inimesega. 
Kõik hingeline väljendub ja avaldub kehalises, nii leiame ühelt poolt, et kehas ilmutub see, 
mis  väljendub  antipaatias,  mälus  ja  mõistes.  See  kõik  on  seotud  kehaorganisatsioonis 
närvidega.  Kuna  närvisüsteem  moodustub  ihus,  mõjutab  inimihu  kõik,  mis  kuulub 
sünnieelsesse ellu. Hinge sünnieelne elu mõjub inimihusse antipaatia, mälu ja mõiste kaudu 
ning loob endale seeläbi närvid. See ongi õige närvide mõiste. 
Närvide klassifitseerimine sensoorseteks ja motoorseteks on mõttetu, nagu olen teile sageli 
seletanud.
Teatud mõttes samamoodi mõjuvad tahe, sümpaatia, fantaasia ja imaginatsioon inimolendist 
välja. See on piiratud eo olekuga, peab “eo” vangistusse jääma ega saa kunagi jõuda lõpuni, 
vaid peab tekkides kaduma.  Ta peab püsima eona,  idu ei  tohi  oma arengus liiga kaugele 
minna  ja  peab  seetõttu  tekkides  hääbuma.  Siin  jõuamegi  ühe  väga  tähtsa  inimolendit 
puudutava asja juurde. Te peate tundma õppima kogu inimest - vaimset, hingelist ja füüsilist. 
Inimeses moodustub pidevalt miski, millel on alati kalduvus vaimseks muutuda, kuid oma 
suure armastuse tõttu, kuigi egoistliku armastuse, tahame me seda oma kehas kinni hoida, 
mistõttu see ei saa kunagi vaimseks muutuda, sest valgub kehalises laiali. Meie sisemuses on 
miski, mis on aineline, kuid mis alati tahab ainelisest olekust vaimsesse üle minna. Me ei lase 
tal aga vaimseks muutuda ja hävitame ta just sel silmapilgul, kui ta püüab vaimseks saada. 
See on veri, närvide vastand. 

veri

tunnetus                      tahe
antipaatia                    sümpaatia
mälu                           fantaasia
mõiste                         imaginatsioon

närv

Veri on tõepoolest “väga eriline mahl”. Ta on see mahl, mis tõuseks, et vaimuna haihtuda, kui 
me saaksime ta inimihust kõrvaldada nii, et ta ikka vereks jääks, mis maistes tingimustes on 
võimatu, ja et teda ei hävitaks teised füüsilised tegurid. Et veri ei saaks vaimuna haihtuda, et 
saaksime teda eneses alal hoida senikaua, kuni oleme maa peal, kuni surmahetkeni, selleks 
tuleb ta hävitada. Sel põhjusel toimub meis alatasa sisse- ja väljahingamise kaudu vereloome-
vere hävitamine-vereloome- vere hävitamine jne.
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Meie sisemuses toimub polaarne protsess. 
Meie sisemuses toimuvad need protsessid, mis vere ja veresoonte kaudu mõjudes, omavad 
kalduvust  viia meie  olemus  välja vaimsesse.  Rääkida motoorsetest  närvidest,  nagu see on 
tavaks, on mõttetu, sest motoorsed närvid oleksid tegelikult veresooned. 
Vastandina  verele,  on  kõik  närvid  nii  moodustatud,  et  olles  pidevalt  suremisprotsessis, 
muutuvad nad materiaalseks. Närviteedes on tegelikult väljatõugatud, väljaheidetud mateeria. 
Veri tahab aina vaimsemaks muutuda, närv aina materiaalsemaks. Selles seisnebki polaarne 
vastandus.
Edasistes loengutes jälgime me neid siintoodud põhiprintsiipe ja näeme, kuidas see aitab meil 
õpetamist hügieeniliselt korraldada, nii et laps oleks hingeliselt ja kehaliselt terve, mitte aga 
vaimselt  ja  hingeliselt  mandunud.  Praegune halb seis  kasvatuses  tuleneb sellest,  et  paljud 
asjad pole veel teada. Kuigi füsioloogia usub sensoorsetest ja motoorsetest närvidest rääkides 
midagi  paika  pannud  olevat,  on  see  kõik  vaid  sõnademäng.  Motoorsetest  närvidest 
kõneldakse,  kui  inimene  ei  saa  teatud  närvikahjustuste  tõttu  käia,  kui  teatud  närvid  on 
vigastatud, näiteks need, mis lähevad jalgadesse. Öeldakse, et ta ei saavat käia, kuna tal on 
vigastatud need närvid, mis mootornärvidena panevad jala liikuma. Tegelik põhjus, miks ta 
käia ei saa, peitub aga selles, et ta ei taju oma jalgu. See ajajärk, mil me elame, on pidanud 
end  pidevalt  mässima  eksitustesse,  nii  et  meil  oleks  taas  võimalus  nendest  eksitustest 
lahtiharutamisega saada iseseisvateks inimesteks.
Sellest, mida ma siin välja arendasin, võite tõdeda, et inimloomust saab tõeliselt mõista ainult 
ühenduses kosmosega. Selle läbi, et me kujutleme, on meie sisemuses kosmiline. Me olime 
kosmilises  enne  sündimist  ja  meie  sealsed  läbielamused  peegelduvad  nüüd  meis;  me 
pöördume jälle kosmilisse, kui oleme läbinud surmavärava ja meie tulevane elu väljendub 
eona  selles,  mis  valitseb meie  tahtes.  See,  mis  valitseb  meis  teadvusetult,  valitseb täiesti 
teadlikult kõrgema tunnetuse jaoks kosmoses.
Meie füüsilises kehas avaldub selle sümpaatia ja antipaatia kolmikiseloom. Meil on, niiöelda, 
kolm kollet, kus sümpaatia ja antipaatia üksteist vastastikku mõjutavad. Kõigepealt on meil 
selline kolle peas, kus koos tegutsevad veri ja närvid ning millede abil tekib mälu. Kõikjal, 
kus närvitegevus on katkestatud, kõikjal, kus toimub hüpe, paikneb kolle, kus sümpaatia ja 
antipaatia üksteist vastastikku mõjutavad. Järgmine niisugune hüpe, katkevus, on seljaajus, 
näiteks seal,  kus üks närvilõpe siseneb lülisambasse tagant ja teine väljub eest.  Ja taas on 
selline  hüpe  sümpaatilistes  närvides  asuvates  väikestes  närvisõlmedes.  Me  pole  kaugeltki 
mitte nii lihtsad olendid, nagu võiks paista. Meie organismil on kolmes kohas- peas, rinnas ja 
alakehas piirid, kus sümpaatia ja antipaatia kaasa mängivad, omavahel kohtuvad. 
Taju ja tahte puhul ei toimu see nii, et miski liigub ringiga sensoorsest närvist motoorsesse, 
vaid otsene vool hüppab ühest närvist teise ja seeläbi häiritakse meis kõike hingelist pea- ja 
seljaajus.  Neis  kohtades,  kus  on  närvikatkestused,  oleme  oma  sümpaatia  ja  antipaatia 
lülitanud kehalisse, oleme lülitatud sellesse jälle seal, kus närvisõlmed arenevad sümpaatilises 
närvisüsteemis.
Oma elamustega oleme lülitatud kosmosesse.  Nii  nagu me arendame tegevusi,  mida tuleb 
kosmoses  jätkata,  nii  arendab  ka  kosmos  koos  meiega  pidevalt  antipaatia-  ja 
sümpaatiategevust. Kui me vaatleme endid kui inimesi, siis oleme lihtsalt kosmose sümpaatia 
ja antipaatia tulemus. Me arendame antipaatiat endast välja: kosmos arendab antipaatiat koos 
meiega; me arendame sümpaatiat: kosmos arendab sümpaatiat koos meiega.
Inimolenditena, millistena me end väliselt avaldame, oleme selgesti jaotatud peasüsteemiks, 
rinnasüsteemiks ja tegelikuks kehasüsteemiks koos jäsemetega. Kuid palun, pange tähele, et 
see organiseeritud süsteemidesse jaotamine võib väga kergesti vastuväiteid esile kutsuda, sest 
kui inimesed tänapäeval loovad süsteeme, tahavad nad, et üksikud osad oleksid korralikult 
üksteise kõrvale seatud. Kui me ütleme, et inimene jaguneb pea-, rinna- ja alakehasüsteemiks 
koos jäsemetega, siis peab inimeste arvates igal neist  süsteemidest  olema kindel määratud 
piir. Jagamisel soovivad inimesed tõmmata kindlaid piirjooni, kuid reaalsusest kõneldes ei saa 
seda teha. Peas oleme me peamiselt pea, kuid ka terve inimolend on pea, ainult, et see muu ei 
ole peamiselt pea. Sest kuigi tegelikult meeleorganid paiknevad meil peas, on meil näiteks 
kompimismeel ja soojusmeel terves kehas; soojust vastu võttes oleme üleni pea. Ainult peas 
oleme me peamiselt pea, muidu oleme “muuhulgas” pea. Nõnda lähevad osad üksteisesse ja 
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me ei jagune nii lihtsalt, nagu pedandid seda tahaksid. Pea ulatub kõikjale, kuid päris peas on 
ta  eriliselt  välja  kujunenud.  Sama  käib  ka  rinna  kohta.  Rind  on  tõeline  rind,  kuid  ainult 
peaasjalikult, sest kogu inimene on jälle rind. Sest pea on ka mõningal määral rind, nagu ka 
alakeha  koos  jäsemetega.  Niisiis  lähevad  erinevad  osad  üksteisesse  üle.  Sama  lugu  on 
alakehaga. Et pea on alakeha, seda on mõningad füsioloogid juba märganud, sest meie pea-
närvisüsteemi peenehitus, ei ole tegelikult mitte selles, mis on meie uhkuseks- peaajus, välises 
ajukoores, vaid see peitub välise ajukoore all. Jaa, see kunstipärane ehitis, on juba taandareng; 
seal  on  juba  taandareng;  see  keerukas  ehitis  on  rohkem  toitumissüsteem.  Niisiis,  kui 
väljenduda võrdlevalt,  pole inimesel  peaajukoores näha midagi  erilist,  see on tagasiminek 
komplitseeritud  ajult  enam toitvale  ajule.  Meil  on  väline  ajukoor  selleks,  et  tunnetusega 
ühendusesolevaid  närve  korralikult  toiduga  varustada.  Ja  see,  et  meil  on  looma  ajuga 
võrreldes  parem aju tuleneb asjaolust,  et  meie  varustame oma ajunärve toiduga paremini. 
Ainult seeläbi on meil võimalus kõrgemaid tunnetusjõude arendada, et saame oma ajunärve 
paremini toita kui loomad. Tegelikult pole ajul ja närvisüsteemil tõelise tunnetusega midagi 
tegemist, vaid ainult tunnetuse väljendusega füüsilises organismis.
Nüüd  tekib  küsimus:  miks  on  peasüsteem  ja  polaarne  jäsemetesüsteem  koos 
alakehasüsteemiga  vastandid  (me  jätame  praegu  välja  kesksüsteemi)?  See  vastandlikkus 
tuleneb asjaolust,  et  ühes teatud ajapunktis hingab kosmos välja peasüsteemi.  Inimesel  on 
oma peaehitus kosmose antipaatia tõttu. Kui kosmosel on nö niisugune vastumeelsus selle 
vastu, mida inimene endas kannab, et ta selle välja tõukab, välja “sülitab”, siis tekibki see 
kujutis.  Peas  kannab  inimene  tegelikult  kosmose  kujutist  endas.  Ümmargusena  vormitud 
inimese pea ongi niisugune kujutis. Antipaatia kaudu loob kosmos endast kujutise väljaspool 
ennast. See on meie pea. Me võime oma pead kasutada seetõttu vabaduse organina, et kosmos 
on selle välja tõuganud. Me ei vaatle oma pead õigesti,  kui mõtleme seda sama tugevasti 
kosmosesse  liigendatuna  kui  meie  jäsemetesüsteem  suguorganitega  kokku  kuulub.  Meie 
jäsemetesüsteem on kosmosesse sisse liidetud ja kosmos tõmbab seda ligi, tunneb tema vastu 
sümpaatiat,  niisama  nagu  ta  pea  suhtes  antipaatiat  tunneb.  Peas  kohtab  meie  antipaatia 
kosmose  antipaatiat,  seal  põrkuvad  nad  kokku.  Meie  antipaatiate  kokkupõrkel  kosmose 
antipaatiatega  tekivad  meie  tajud.  Kogu  siseelu,  mis  teiselt  poolt  inimeses  tekib,  tuleneb 
armastusväärsest sümpaatsest embusest kosmose ja inimese jäsemetesüsteemi vahel.
Nõnda avaldub inimese kehakujus see, kuidas inimene ka hingeliselt kosmosest lähtudes on 
kujunenud ja mida ta kosmosest lahus olles kaasa võtab. Sellest seisukohast vaadates, võite te 
kergemini tõdeda, et  on suur vahe tahte kujunemise ja kujutluse kujunemise vahel. Kui te 
tegutsete  üksnes  ühekülgselt  kujutluse  loomisel,  juhite  te  terve  inimese  tegelikult  tagasi 
sünnieelsesse ja teete talle kahju, kui kasvatate teda ratsionalistlikult, sest te rakendate kogu 
tema tahte sellesse, mille ta on juba lõpule viinud – sünnieelsesse ellu. Lapse kasvatamisel ei 
tohi liiga palju abstraktseid mõisteid sisse tuua. Te peate siin rohkem piltlikkust kasutama. 
Miks? Seda võite meie kokkuvõttest välja lugeda. Pildid on imaginatsioonid ning nad lähevad 
läbi fantaasia ja sümpaatia. Mõisted, abstraktsed mõisted, on abstraktsioonid; nad lähevad läbi 
mälu ja antipaatia ning pärinevad sünnieelsest elust. Kui te kasutate lapse õpetamisel palju 
abstraktsioone,  kutsute  te  esile  liigse  süsihappetekke  protsessi  veres,  kehaosade 
kõvastumisprotsesse ja suremist. Kui te arendate lapses võimalikult palju imaginatsioone, kui 
te kasvatate teda nii, et räägite võimalikult piltides, siis istutate lapsesse tegelikult eo hapniku 
pidevaks alalhoiuks,  pidevaks tekkeks,  mis  osutab tulevikule,  surmajärgsele.  Kasvatamisel 
hakkame me mõningal määral uuesti tegelema sellega, mida inimesed enne sündi tegid. Me 
peame täna endile selgeks tegema, et kujutlus on pilditegevus, mis pärineb sellest, mida me 
enne sündi või eostumist läbi elasime. Vaimsed jõud on meiega toiminud nii, et meisse on 
sisestatud see pilditegevus, mis meis pärast sündi edasi toimib. Kasvatusprotsessis lastele pilte 
esitades  võtame  me  selle  kosmilise  tegevuse  taas  üles.  Me  istutame  neisse  pilte,  millest 
saavad  eod,  seemned,  sest  me  sisestame  need  kehalisse  tegevusse.  Seetõttu,  kui  me 
kasvatajatena omandame võime töötada piltlikult, kujundlikult, peab meil alati olema tunne, 
et töötame tervikliku inimesega; piltlikult töötades mõjutate te inimest terviklikult. 
Kui  te  ise  pidevalt  tunnete,  et  kogu  kasvatustöös  jätkate  te  teatud  määral  sünnieelset 
ülemeelelist  tegevust,  siis  annate  te kogu kasvatustööle vajaliku pühitsuse,  sest  ilma  selle 
pühitsuseta ei ole võimalik kasvatada.
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Täna õppisime tundma kaht mõistesüsteemi: tunnetust, antipaatiat, mälu ja mõistet- ja tahet, 
sümpaatiat, fantaasiat, imaginatsiooni, kaht süsteemi, mis spetsiaalse rakenduse juures võib 
teenida kõike meie praktilises pedagoogilises tegevuses. Sellest edasi räägime aga homme.

Kolmas loeng
Stuttgart, 23. august 1919

Kaasaegsel  õpetajal  peaks  kõikides  koolitöö  ettevõtmistes  tagapõhjaks  olema  avar 
ülevaade kõikidest universumiseadustest. Iseenesest mõista nõuab just alamates klassides, kooli 
algastmetel,  õpetamine  õpetaja hinge seost  inimkonna kõrgemate  ideedega.  Viimaste  aastate 
koolikorras sissejuurdunud paheks on harjumus pidada kooli alaastmete õpetajat teatud sõltuvus 
seisundis,  kus tema positsiooni arvatakse olevat väiksema tähtsusega kui kõrgemate klasside 
õpetajal. Loomulikult ei ole ma kohustatud käsitlema siin sotsiaalse organismi vaimse osa üldist 
probleemi. Samas peab juhtima tähelepanu sellele, et kõik, mis õpetamisse puutub, peab olema 
üheväärne, et avalikkuses tuleb kindlalt tunnistada algklasside õpetajate samaväärsust, ka tema 
vaimse põhilaadi osas, kõrgemate kooliastmete õpetajatega. Seetõttu ei tohiks teid üllatada, kui 
me täna juhime tähelepanu, kuidas ka algastme puhul peab õpetamise tagapõhjaks olema see, 
mida ei saa muidugi otseselt kasutada töös lastega, kuid mida õpetaja tingimata teadma peab, et 
tema õpetamine oleks viljakas. Õpetamisel toome me lapse ette ühelt poolt loodusmaailma ja 
teiselt poolt  vaimumaailma.  Inimestena oleme ühelt poolt  suguluses loodusmaailmaga, teisalt 
suguluses vaimumaailmaga, seejuures eksisteerime inimestena siin maa peal füüsilisel tasandil 
sünni ja surma vahel. 

Meie  aja  psühholoogiateadus  on  erakordselt  nõrgalt  arenenud.  Kahjuks  kannatab 
psühholoogiline  tunnetus  ikka  veel  kiriku  869.  aastal  langetatud  dogmaatiliste  otsuste 
järelmõjude all,  millega varasem instinktiivsel tunnetusel rajatud mõistmine tumendati,  mille 
kohaselt inimene jaguneb kehaks, hingeks ja vaimuks. Te võite ju pea kõikjal psühholoogiast 
kõneldes kuulda inimese kaheliikmelisusest. Te kuulete, et inimene koosneb ihust ja hingest, või 
kehast ja vaimust, ükskõik, kuidas me seda ka ei nimetaks; ihu ja keha, samuti hinge ja vaimu kui 
tähenduselt sama asja. Peaaegu kõik psühholoogiad on rajatud sellele ekslikule kontseptsioonile 
inimese  kaheliigendusest.  Ei  ole  aga  võimalik  jõuda  tõelise  arusaamani  inimolemusest,  kui 
peetakse  kehtivaks  üksnes  see  kaheks  jagunemine.  Seega  on  üldiselt  peaaegu  kõik,  mis 
tänapäeval psühholoogiana esile kerkib, paljas diletantism, mõnikord aga lihtsalt sõnademäng. 

See põhineb üldiselt suurel eksimusel, mis jõudis haripunkti alles 19.saj. teisel poolel ja 
oli  tingitud  füüsikalise  teaduse  tõeliselt  suure  saavutuse  valesti  mõistmisest.  Te  teate,  et 
Heilbronni linna tublid elanikud püstitasid oma linna keskele mälestussamba mehele, kelle nad 
tema eluajal olid pannud hullumajja: Julius Robert Mayerile. Ja teate ka, et see isik, kelle üle 
Heilbronni elanikud arusaadavalt suurt uhkust tunnevad, on sellega seotud, mida nimetatakse 
energia või jõu jäävuse seaduseks. See seadus väidab, et kõikide olemasolevate energiate või 
jõudude summa on universumis konstantne, ainult, et kõik jõud teevad läbi teatud muudatusi ja 
ilmuvad  kord  soojusena,  kord  mehaanilise  jõuna  ja  sellesarnastena.  Niisugune  kuju  antakse 
Julius Robert Mayeri seadusele, kui seda täielikult valesti mõistetakse. Sest Mayer oli tegelikult 
huvitatud jõudude metamorfoosi avastamisest, mitte aga niisuguse abstraktse seaduse esitamisest 
nagu seda on energia jäävus.

Mis  on  energia  või  jõu  jäävus,  kui  vaadata  seda  suurtes  seostes  ja  kultuuriajaloo 
seisukohalt?  See  on  suur  komistuskivi,  et  inimest  üldse  mõista.  Sest  niipea  kui  jõutakse 
arvamusele, et jõude ei saa tegelikult kunagi uuesti luua, muutub võimatuks jõuda inimese tõelise 
olemuseni. Sest just inimese tõeline olemus põhineb asjaolul, et tema kaudu tekivad pidevalt 
uued jõud. Igal juhul nendes tingimustes, milles me maailmas elame, on inimene ainus olend, 
kelles  tekivad  uued  jõud  ja  nagu  me  hiljem  kuuleme  isegi  uus  aine.  Et  aga  kaasaegne 
maailmavaade  ei  soovi  üldse  tegeleda  elementidega,  mille  kaudu  üksnes  võib  ka  inimest 
täielikult tundma õppida, siis esitab ta selle energia jäävuse seaduse, mis teatud mõttes ei tee 
kahju, kui teda vaid teistes loodusvaldkondades rakendada (mineraal-, taime- ja loomariigis), mis 
aga nullib täielikult tõelise teadmise inimesest, kui seda tema puhul rakendada.
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Õpetajatena peate te õpilastele andma ühelt poolt õige arusaama loodusest ja teiselt poolt 
juhtima  nad teatud arusaamisele vaimsest  elust.  Tundmata  loodust  või  vähemalt  seda teatud 
määralgi ning omamata seost vaimueluga, ei saa inimene tänapäeval ühiskondlikus elus oma 
kohale asuda. Pöörakem kõigepealt oma tähelepanu välisloodusele.

Välisloodus esineb meil  kahel kujul:  ühest  küljest  seisame loodusega vastamisi  oma 
kujutluste-  ja  mõtteelus,  mis,  nagu  te  teate,  on  pildipärane  ja  meie  sünnieelse  elu  teatud 
peegeldus; teisest küljest puutub loodusesse see, mis on meie tahteloomuline ja viitab eona meie 
surmajärgsele elule. Seetõttu paistab meie vahekord loodusega kaheosalisena ning on ka esile 
kutsunud eksliku arvamuse inimese kaheks liigendamisel. Selle teema juurde tuleme me hiljem 
tagasi. 

Kui  seisame  vastamisi  loodusega  pöörates  tema  poole  oma  mõtlemis-  ja 
kujutlusmaailma,  siis  mõistame  loodusest  vaid  seda  osa,  mis  lakkamatult  sureb.  See  on 
erakordselt tähtis seadus. Selles suhtes peab teil olema täielik selgus: te võite tundma õppida 
kõige imetlusväärsemaid loodusseadusi ent, kui nad on avastatud intellekti või kujutlusjõudude 
abil, viitavad nad alati sellele, mis on välislooduses suremisprotsessis.

Hoopis teisiti kui need loodusseadused, mis on seotud surmaga, suhtub loodusesse elav 
tahe, mis on inimeses eona olemas. Siinkohal need teie hulgast, kellel on mõningaid kaasajast ja 
tänapäeva teaduse eksimustest tekkinud arusaamu, puutuvad kokku teatud raskustega. See, mis 
meid ühendab välisilmaga meelte kaudu - kaasa arvatud kõik 12 meelt - ei ole tunnetuspärane, 
vaid  tahtepärane.  Tänapäeva  inimesel  on  selline  vaade  täiesti  kadunud.  Ta  peab  seetõttu 
lapsikuseks  Platonist  loetut,  et  nägemine  põhineb  tegelikult  silmade  teatud  haardekäte 
ettesirutamisel  esemeteni.  Neid haardekäsi ei  saa muidugi  meelte abil  tajuda, aga asjaolu, et 
Platon oli neist teadlik, viitab sellele, et ta oli tunginud ülemeelelisse maailma. Tegelikult kui me 
asju vaatame,  pole see muud,  kui  peenem viis  asjade haaramiseks.  Näit.  kui te võtate kätte 
kriiditüki, on see füüsiline protsess, täpselt nagu vaimne protsess, mis toimub siis, kui te saadate 
oma silmadest  eeterjõud,  et  haarata eset  nägemise abil.  Kui tänapäeva inimestel oleks üldse 
vastutusvõime olemas,  võiksid nad nendele  järeldustele  tulla  loodusnähtuste  vaatlemise  teel. 
Näit. kui te vaatate väljapoole suunatud hobuse silmi, tekib teil tunne, et lihtsalt oma silmade 
asetuse tõttu on tal oma ümbrusesse erinev suhtumine kui inimesel. Selle põhjusi võin ma teile 
selgeks teha järgmise hüpoteesiga: kujutage ette, et teie kaks kätt oleksid nii ehitatud, et nad 
kunagi kokku ei saaks. Siis peaksite eurütmiliselt alati "A" asendisse jääma ega jõuaks kunagi 
"O"-ni, vastupanujõu tõttu poleks teil võimalik sirutada käsi ettepoole ja neid ees kokku viia. 
Hobune on sellises olukorras oma silmade ülemeeleliste käte suhtes: tema parema silma käsi ei 
saa  iialgi  puudutada  tema  vasaku  silma  kätt.  Kuid  inimene  on  oma  silmade  asetuse  tõttu 
võimeline pidevalt oma silmade kaht ülemeelelist kätt üksteist puudutama laskma. Sellel põhineb 
ülemeelelise  loomuga  mina-aisting.  Kui  meil  poleks  üldse  võimalust  vasakut  ja  paremat 
üksteisega kokkupuutesse tuua, või kui vasaku ja parema kokkupuude tähendaks sama vähe kui 
loomadel, kes kunagi õieti ei ühenda oma esijalgu näiteks palves või mõne teise taolise vaimse 
tegevuse puhul, siis ei jõuaks me iialgi omaenese mina vaimustatud aistinguni.

Mis silma ja kõrva aistingutes on suurima tähendusega, ei  ole niivõrd see passiivne 
element, vaid aktiivne, s.t. see, mida me tahtlikult asjade vastu seame. Uuemal filosoofial on 
mõnikord olnud üsna õigeid aimdusi ja ta on siis leiutanud igasuguseid sõnu, mis aga reeglina 
näitavad, kui kaugel ollakse asja  mõistmisest. Nii näiteks on Lotze filosoofia lokaalmärkides 
(Lokalzeichen) mõningad aimdused, tahte ja meelteelu aktiivsest osast tunnetuses. Kuid meie 
meeleorganism,  mis  näitab  selgesti  oma  seost  ainevahetussüsteemiga  kompimis-,  maitse-  ja 
haistmismeeles,  on  kuni  kõige  kõrgemate  meelteni  seotud  ainevahetussüsteemiga,  millel  on 
tahtepärane iseloom.

Seetõttu võite endale öelda: inimene seisab loodusega vastamisi oma intellektuaalsete 
võimetega, nende abil haarab ta kõike, mis on looduses surnud ning kohandab ennast nendele 
surmaseadustele.  Kuid seda,  mis  looduses tõuseb surmarüpest,  et  saada maailma tulevikuks, 
mõistab inimene nii ebamäärasena näiva tahte läbi, mis ulatab otse meeltesse.

Mõelge, kui elavaks muutuks teie vahekord loodusega, kui te korralikult silmas peate 
seda, mida ma teile rääkisin. Sest siis ütlete te endale: kui ma lähen välja loodusesse, helgivad 
mulle pidevalt vastu valgus ja värvid; sellega, et ma valguse ja selle värvid enesesse vastu võtan, 
ühendan ma end selle looduse osaga, mis läheb edasi tulevikku; ja kui ma tuppa tagasi tulen ja 
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mõtlen selle üle, mida ma looduses nägin ja arendan edasi seadusi selle kohta, siis tegelen ma 
sellega, mis looduses lakkamatult sureb. Looduses on suremine ja saamine üksteisega pidevalt 
seotud. Meie võime mõista, et suremine tuleneb sellest, et kanname endis oma sünnieelse elu 
peegelpilti,  mõistusemaailma,  mille  abil  võime  looduse  aluspõhjaks  oleva  surnut  oma 
vaimusilma ees näha. Ja me võime aru saada, mis saab loodusest tulevikus, ei tulene mitte ainult 
sellest, et me oma mõistuse ja mõtteeluga loodusega vastamisi seisame, vaid sellest, mis meis 
endis on tahtepärase iseloomuga.

Kui  inimene  poleks  suutnud  säilitada  midagi,  mis  sünnieelsena  pidevalt  talle  jääb, 
terveks  maaeluks,  kui  ta  poleks  suutnud  säilitada  midagi,  mis  sünnieelse  elu  jooksul  on 
muutunud lihtsalt mõtteeluks, poleks ta iialgi suutnud jõuda vabaduseni. Sest juhul, kui inimene 
oleks seotud sellega, mis on surnud ja sel hetkel, mil ta tahaks kutsuda üles vabadusele seda, mis 
temas on seotud surnud loodusega, kutsuks ta vabadusse surnut. Ja kui ta sooviks ära kasutada 
seda, mis teda loodusega kui tahteolendit ühendab, oleks ta teadvus tumestatud, sest see, mis 
ühendab teda loodusega kui tahteolendit, on alles eos. Ta oleks loodusolend, aga mitte vaba 
olend.

Nendest  kahest  elemendist  kõrgemal  -  arusaam surmast  mõistuse  kaudu ja  arusaam 
elavast ja saavast tahte läbi - elab inimeses miski, mida ainult tema ja mitte ükski teine maine 
olend endas sünnist surmani ei kanna, on puhas mõtlemine, mõtlemine, mis ei tugine välisele 
loodusele,  vaid mis  on seotud üksnes  ülemeelelisega inimeses  endas  ja  teeb ta  sõltumatuks 
olendiks,  millekski  kõrgemaks  sellest,  mis  elab  allsurnuna  (untertoten) ja  üleelavana 
(überlebendig). Kui  me  siis  vabadusest  kõneleme,  tuleb  meil  pöörata  tähelepanu  sellele 
sõltumatule osale inimeses, sellele puhtale meelelisusest vabale mõtlemisele, milles alati ka tahe 
elab.

Kui te nüüd sellelt seisukohalt vaatlete loodust ennast, siis ütlete: ma vaatan loodust, 
minus on suremise ja ka uuenemise vool: surra, et jälle uuesti sündida. Seda seost mõistab uuem 
teadus vähe, sest talle on loodus teatud määral ühtsus ja ta ajab pidevalt segi sureva ja saava. 
Seega paljud tänapäeval levinud väited looduse ja tema olemuse kohta on täiesti segased, sest 
suremine  ja  saamine  on  üksteisega  ära  segatud.  Kui  me  neid  kahte  voolu  looduses  lahus 
hoiaksime, tuleks esitada endale küsimus: missugune oleks loodus, kui inimest ennast seal ei 
oleks? 

See küsimus viib kaasaegse loodusteaduse ja tema filosoofia suurde kimbatusse. Siis 
mõelgem,  te  esitate  kaasaegsele  tõelisele  teadlasele  küsimuse:  missugune  oleks  loodus oma 
olemusega, kui seal poleks inimest? Algul oleks see teadlane veidi šokeeritud, sest see küsimus 
tunduks talle kummalisena. Siis aga kaaluks ta, missuguse põhjenduse tema teadus talle annaks 
niisugusele küsimusele vastamiseks, ja ta ütleks: sel juhul oleks maa peal mineraalid, taimed ja 
loomad, ainult inimest poleks seal; ja maa arengukäik päris algusest peale, kui ta oli veel Kanti ja 
Laplace`i poolt kirjeldatud udukogu olekus oleks olnud samasugune nagu ta on, ainult inimest 
poleks selles olnud. Teistsugust vastust ei saakski tegelikult oodata. Ta võiks vast veel lisada: 
inimene harib maad ja muudab seega maapinda, või ta konstrueerib masinaid ja põhjustab ka 
seeläbi  muudatusi,  kuid  need  on  tähtsusetud  võrreldes  muutustega,  mis  looduse  enda  läbi 
toimuvad. Igal juhul on teadlase vastuse tuum see, et mineraalid, taimed ja loomad areneks maa 
peal ka ilma inimesteta.

See ei ole õige. Sest, kui inimest ei oleks maa evolutsioonis olnud, poleks seal suuremas 
osas  ka  loomi;  sest  suur  hulk  loomi  ja  eriti  kõrgemad  loomad,  on  tekkinud  alles  maa 
evolutsioonis sellepärast,  et inimene oli sunnitud - muidugi  piltlikult  öeldes - kasutama oma 
küünarnukke.  Ta pidi  oma maapealse  arengu teatud astmel,  omaenda loomusest,  mis  varem 
hoopis teistsugune oli kui praegu, eraldama kõrgemad loomad, nad n.ö. ära heitma selleks, et ta 
ise saaks edasi eksisteerida. Ma esitan võrdluse, et seda äraheitmist kirjeldada: kujutage endale 
ette üht segu, milles on midagi lahustatud, siis kujutage ette, et see lahustunud aine eraldub ja 
langeb  põhja  settena.  Samal  viisil  oli  inimene  oma  arengu  varasematel  astmetel  koos 
loomariigiga, hiljem aga eraldas selle kui soga põhja. Loomad ei oleks maa arengus muutunud 
niisugusteks nagu nad tänapäeval on, kui inimene oleks niisuguseks kujunenud nagu ta praegu 
on. Seega ilma inimeseta maa evolutsioonis oleksid nii loomad kui ka maa ise olnud hoopis 
teistsugused kui tänapäeval.
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Kuid mingem nüüd edasi mineraal- ja taimeriigi vaatlusele. Ka siin peame aru saama, et 
mitte üksnes alamad loomavormid, vaid ka taime- ja mineraalriik oleksid ammugi tardunud ja 
lakanud arenemast, kui inimest poleks maa peal olnud. Ja jällegi tuleb tänapäeva loodusmaailma 
ühekülgsel vaatlusel põhineva maailmavaate kohta öelda: jah, inimesed surevad, nende kehad 
põletatakse või maetakse ja seeläbi antakse üle maale, kuid sel ei ole maa arengule tähtsust, sest 
kui maa ei võtaks endasse vastu inimkehasid, kulgeks tema areng täpselt samuti, kui praegu, mil 
ta  neid kehasid vastu võtab.  See tähendab aga,  et  inimesed  ei  ole üldse teadlikud,  et  pidev 
inimlaipade, ükskõik kas põletamisel või matmisel, maasse üleminek, on reaalne protsess, mis 
edasi mõjub.

Talunaised  maal  teavad  palju  paremini  kui  linnanaised,  et  pärm  etendab 
leivaküpsetamisel kindlat osa, kuigi leivale lisatakse seda väikeses koguses; nad teavad, et leib ei 
kerki, kui taignale ei lisata pärmi. Samuti oleks ka maa ammu jõudnud oma arengu lõppjärku, kui 
talle poleks pidevalt lisandunud jõude inimlaipadest, mis surmaga vaimsest-hingeliset eralduvad. 
Inimlaipades olevate jõudude läbi, mida maa pidevalt vastu võtab, säilib maa enda areng. Seeläbi 
saavad mineraalid veel tänagi arendada oma kristalliseerumisjõude, mis muidu oleks juba ammu 
lakanud, ilma nende jõududeta oleksid nad purunenud või lahustunud. Ka taimedel, mis oleksid 
juba kaua aega tagasi lakanud kasvamast, on tänu nendele jõududele, võimalik kasvuprotsessi 
jätkata veel tänapäeval. Sama lugu on ka alamate loomadega. Oma keha üleandmisel maale, 
annab inimene oma fermendi nagu pärmi tuleviku arengu heaks.                     

Seetõttu pole sugugi tähtsusetu, kas inimene elab maa peal või mitte. Ei ole sugugi õige, 
et  maa  areng  mineraal-,  taime-,  ja  loomariigi  osas  jätkuks,  kui  inimest  ennast  seal  poleks. 
Loodusprotsess on suletud ja ühtne tervik, mille juurde kuulub inimene. Me saame inimesest 
ainult  siis  õige pildi,  kui  me  mõistame teda kui  olendit,  kes isegi  oma surmas seisab keset 
kosmilist protsessi.

Kui te selle üle järele mõtlete, siis ei pane teid sugugi imestama ka see, mida ma nüüd 
ütlen: laskudes vaimsest maailmast füüsilisse, saab inimene oma füüsilise keha kui kesta. Kuid 
loomulikult lapsena saadud keha erineb sellest, mille me surres mingis vanuses kõrvale heidame. 
Füüsilise kehaga on midagi toimunud. Ja see, mis on toimunud, sai juhtuda ainult tänu seda keha 
läbistavatele vaimu- ja hingejõududele. Sest eks ole, me sööme seda, mida ka loomad söövad, 
see tähendab, me muudame välist ainet ümber nii nagu loomadki, kuid me teeme seda millegi 
niisuguse kaasabil, mida loomadel ei ole; millegi niisuguse abil, mis vaimsest maailmast alla 
tuleb, et end ühendada inimese füüsilise kehaga. Seetõttu muudame me aineid loomadest või 
taimedest  erinevalt.  Ja  ained,  mis  inimlaibas  maale  üle  antakse,  on  muundunud  ained,  mis 
erinevad inimese sündimisel saaduist. Seega võime öelda: inimene saab sündides teatud aineid ja 
teatud jõude, oma elu jooksul uuendab ta neid ja loovutab nad muundunud kujul maale. Ained ja 
jõud, mida ta maaprotsessile surmas loovutab, ei ole mitte need, mida ta sai sündides. Nende 
üleandmise läbi  annab ta maaprotsessile midagi,  mis  lakkamatult  tema kaudu ülemeelelisest 
maailmast  füüsilis-meelelisse  maaprotsessi  sisse  voolab.  Sündimisel  toob  ta  alla  midagi 
ülemeelelisest maailmast;  selle ühendab ta ainete ja jõududega, mis moodustavad tema keha 
maise elu jooksul ja siis surma kaudu võtab maa selle vastu. Seeläbi niisutab inimene pidevalt 
füüsilis-meelelist maailma ülemeelelisega. Te võite seda ette kujutada peene uduvihmana, mis 
lakkamatult sajab ülemeelelisest meelelisse maailma, kuid need piisad jääksid maa jaoks täiesti 
viljatuiks, kui inimene neid endasse sisse ei võtaks ja iseenda läbi neid maale üle ei annaks. Need 
piisad, mida inimene saab sündides ja surmas üle annab, on maa pidevad viljastajad ülemeeleliste 
jõudude poolt ja nende viljastavate ülemeeleliste jõudude kaudu säilib maa evolutsiooniprotsess. 
Ilma inimlaipadeta oleks maa ammu surnud.
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Seda  selgitanud  võime  nüüd  küsida:  mida  teevad  surnud  jõud  inimloomusega? 
Inimloomusesse mõjuvad ju surma toovad jõud, mis looduses valitsevad, sest kui inimene ei 
elustaks  pidevalt  välisloodust,  häviks  see.  Kuidas  toimivad  need  surmatoovad  jõud 
inimloomuses?  Nad  talitavad  selliselt,  et  kõik  organisatsioonid  alates  luustikust  kuni 
närvisüsteemini luuakse inimestes nende läbi. See, mis ehitab üles luud ja kõik sellega seotu, 
erineb  oma  olemuselt  teisest,  mis  muud  süsteemid  üles  ehitab.  Surmatoovad jõud mõjuvad 
meisse:  me  jätame  nad  niisugusteks  nagu  nad  on  ja  oleme  seeläbi  luuinimesed.  Kuid 
surmatoovad jõud mõjuvad meisse edasi, me nõrgendame neid ja oleme seeläbi närviinimesed. - 
Mis on närv? Närv on miski, mis pidevalt tahab luustuda, mida aga takistab asjaolu, et ta on 
seotud inimolemuse mitteluise või mittenärvi elemendiga. Närv tahab pidevalt luustuda, ta on 
aga pidevalt määratud surema, nii nagu inimese luud on suurel määral surnud. Looma luudega on 
aga olukord hoopis teine - loomaluu on palju elusam kui inimluu. - Nii võite te ette kujutada 
inimloomuse üht külge ja öelda: surmatoov vool tegutseb luu- ja närvisüsteemis. See on üks 
poolus. 

Pidevalt eluandvad jõud, teine vool, tegutseb lihaste- ja veresüsteemis ja kõiges, mis 
selle  juurde  kuulub.  Närvid  ei  ole  luud  ainult  sellepärast,  et  nad  on  seoses  vere-  ja 
lihastesüsteemiga, et neis olev tung luustuda asub vastu veres ja lihastes toimivatele jõududele. 
Närv  ei  muutu  luuks ainuüksi  sellepärast,  et  vere-  ja  lihastesüsteem toimib  sellele  vastu ja 
takistab tema luustumist. Kui kasvuprotsessis tekib ühelt poolt luude ja teiselt poolt vere ning 
lihaste vahel vale seos, tekib rahhiit, mis on tingitud sellest, et lihaste ja vere olemus takistavad 
luu õiget hääbumist. Õige vastastikune toime inimeses ühelt poolt lihaste- ja veresüsteemi vahel 
ning teiselt poolt luu- ja närvisüsteemi vahel on äärmiselt tähtis. Et luu- ja närvisüsteem ulatub 
veidi meie silma väliskesta, tõmbub luusüsteem tagasi ja saadab silma ainult oma nõrgenenud 
vormi, s.t. närvi, tekib silmal võimalus ühendada lihastes ja veres elav tahtelaadne olend luu- ja 
närvisüsteemis  oleva  kujutluspärase  tegevusega.  Siin  jõuamegi  selleni,  mis  vanas  teaduses 
etendas tähtsat osa, mida aga tänapäeva teadus lapseliku kujutlusena välja naerab. Kuid siiski 
jõuab kaasaegne teadus selle juurde tagasi, ehkki teisel kujul.

Vanal ajal oli inimestel teadmine närviüdi, närviolluse ja luu-üdi või luuolluse sugulusest 
omavahel. Ja nad olid arvamusel, et inimene mõtleb nii oma luu- kui närviolemusega. Ja see on 
ka õige. Kõige eest, mis meil on abstraktses teaduses, võlgneme tänu oma luusüsteemi võimele. 
Kuidas näiteks saab inimene geomeetriat luua? Kõrgematel loomadel pole mingit geomeetriat, 
mida võib ka nende eluviisist näha. Täiesti mõttetu on inimeste väide: "Võib-olla on kõrgematel 
loomadel ka geomeetria, ainult me vahest ei märka seda." Inimene võib kujundada geomeetriat. 
Aga kuidas ta näiteks loob ettekujutuse kolmnurgast? Kui selle asja üle tõsiselt järele mõelda, et 
inimene võib luua kujutluse kolmnurgast, tundub olevat imepärane, et inimene loob kolmnurga, 
abstraktse  kolmnurga,  mis  konkreetses  elus  kusagil  ei  esine,  ta  loob  selle  oma 
puhtgeomeetrilisest, puhtmatemaatilisest fantaasiast. Maailma silmanähtavate sündmuste taga on 
palju varjatut ja tundmatut. Kujutage nüüd ette,  et te seisate toas teatud kohas. Ülemeelelise 
inimesena teete te teatud ajal kummalisi liigutusi, millest te harilikult midagi ei tea, näiteks nii: te 
astute sammu ühele poole, siis astute veidi tagasi,  siis  tulete taas oma kohale.  Ebateadlikult 
tõmmatud joon ruumis moodustabki tegelikult kolmnurkse liikumise. Niisugused liikumised on 
tegelikult olemas, kuid te lihtsalt ei taju neid, kuna teie selgroog on vertikaalasendis olete te 
tasapinnal, kus need liikumised toimuvad. Loom ei ole sellel tasapinnal, tema selgroog asetseb 
teisiti, s.t. horisontaalselt; seega niisugused liikumised ei toimu.

20



Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus   /  Tõlkinud Meelis Sügis

 

Et  inimese  selgroog  seisab  vertikaalselt  püsti,  on  ta  tasapinnal,  kus  tekib  selline 
liikumine.  See ei  jõua aga tema teadvusse, nii,  et  ta võiks öelda:  "Ma tantsin pidevalt  ühes 
kolmnurgas." - Kuid ta joonistab kolmnurga ja ütleb: "See on kolmnurk." Tegelikult  on see 
ebateadlikult toimiv liikumine, mille ta sooritab kosmoses. 

Neid  liikumisi,  mida  te  geomeetrias  fikseerite  kindla  kujuna  ja  geomeetriliste 
kujunditena  joonistate,  sooritate  koos  maaga.  Maal  ei  ole  ainult  see  liikumine,  mis  tal  on 
Koperniku maailmavaate põhjal; tal on ka hoopis teistsugused kunstipärased liikumised, mida ta 
pidevalt  sooritab,  näit.  need,  mis  paiknevad  joontel,  mis  on  geomeetrilistel  kehadel:  kuup, 
kaheksatahukas, kakskümmendtahukas jne. Need kehad ei ole leiutatud, need on tegelikkus, kuid 
ebateadlik tegelikkus.  Nendes ja teistes geomeetrilistes kehades on märkimisväärne sarnasus 
inimeses peituvate alateadlike teadmistega. See on tingitud asjaolust, et meie luusüsteemil on 
olulise tähtsusega tunnetus; kuid meie teadvus ei ulatu alla luusüsteemini. Teadvus sellest sureb 
ja see ainult peegeldub tagasi geomeetrilistes kujundites, mida inimene teostab seal piltidena. 
Inimene  on kosmosesse  tugevasti  sisse  lülitatud.  Geomeetriat  arendades  jäljendab ta  midagi 
niisugust, mida ta ise kosmoses teeb.

Seega  ühelt  poolt  me  näeme  maailma,  mis  meid  ümbritseb  ja  mis  on  pidevas 
suremisprotsessis,  teiselt  poolt  heidame  pilgu  aga  kõigesse,  mis  tungib  sisse  meie  vere-  ja 
lihastesüsteemi jõududesse: see on pidevas liikumises, voolavuses, saamises ja tekkimises, see on 
täiesti eotaoline ja selles pole midagi surnut. Me peatame suremisprotsessi ja ainult meie, kui 
inimesed saame seda peatada ja tuua sellesse suremise elu. Ilma inimeseta oleks surm ammugi 
tunginud kogu maaprotsessi ja maa kui tervik oleks üle läinud suurele kristalliseerumisele, kuigi 
üksikud  kristallid  poleks  suutnud  säilida.  Me  kisume  üksikud  kristallid  ära  üldisest 
kristalliseerumisprotsessist  ja  säilitame  nad  nii  kaua,  kuni  me  neid  oma  inimevolutsioonis 
vajame. Sellega säilitame ka maaelu aktiivsena. Seega, meie inimesed, oleme need, kes hoiavad 
maa elusana ja keda ei saa maa elust välja lülitada. Seetõttu tuli Eduard von Hartmann oma 
pessimismist  lähtudes  reaalsele  mõttele,  et  ühel  päeval  saab  inimkond  nii  küpseks,  et  kõik 
lõpetavad elu enesetapuga; see aga, mida ta oma loodusteaduse piiratud seisukohtadest lähtudes 
püüdis  juurde  sobitada,  on  tõesti  üleliigne:  Hartmannile  polnud sellest  veel  küllalt,  et  kõik 
inimesed ühel päeval sooritavad enesetapu, ta lootis lisaks, et suurejooneline leiutis laseb maa 
õhku. Seda poleks tal vaja olnud. Ta oleks vaid pidanud määrama üldise suure enesetapu päeva 
ja maa oleks iseenesest aeglaselt õhku lagunenud. Sest ilma selleta, mida inimene maasse siirdab, 
poleks  maa  areng saanud edasi  minna.  Selle  tunnetuse  peame  tundepäraselt  läbi  elama.  On 
hädavajalik, et neid asju mõistetaks praegusel ajal.

Ma ei tea, kas te mäletate, et minu kõige esimestes kirjutistes esines ikka ja jälle mõte, 
mille alusel tahtsin seada tunnetuse hoopis teisele alusele, kui ta praegu on. Välisfilosoofias, mis 
pärineb anglo-ameerika mõtteviisist, on inimene taandatud lihtsalt pealtvaatajaks maailmas; oma 
sisemises hingeprotsessis on ta vaid maailma vaatleja. Arvatakse, et kui inimest siin maa peal 
poleks, kui ta oma hinges ei elaks läbi seda, mis välismaailmas toimub, oleks kõik samuti nagu 
praegu.  See  kehtib  loodusteaduste  kohta,  seoses  niisuguste  tõsiasjade  arenguga,  nagu  ma 
kirjeldasin, kuid see kehtib ka filosoofia kohta. Tänapäeva filosoof on üsna rahul pealtvaataja 
osaga, s.t. olla vaid tunnetuse puhthävitavas elemendis. Ma tahtsin tunnetust sellest hävitavast 
elemendist  päästa.  Seepärast olen ma ikka ja jälle korranud: inimene ei ole lihtsalt  maailma 
vaatleja,  õigemini  on  ta  maailma  näitelava,  kus  suured  kosmilised  sündmused  pidevalt 
etenduvad.  Ma  olen  korduvalt  öelnud,  et  inimene  koos  oma  hingeeluga  on  näitelava,  kus 
maailmasündmused etenduvad. Seda mõtet võib rüütada ka filosoofiliselt abstraktsesse vormi. Ja 
eriti, kui te loete minu raamatu "Tõde  ja teadus" viimast peatükki vabadusest, leiate, et seda 
mõtet on tugevasti rõhutatud ja nimelt: see, mis inimeses toimub ei ole ümbritsevale loodusele 
tähtsusetu, vaid kogu ümbritsev loodus tungib inimese sisse ja see, mis inimeses toimub, on 
samaaegselt kosmiline protsess; nii on inimhing näitelava, kus toimub mitte ainult inimlik, vaid 
ka  kosmiline  protsess.  Loomulikult  on  tänapäeval  teatud  ringkondadel  äärmiselt  raske 
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niisugusest mõttest aru saada. Kui me aga ei omanda niisuguseid arusaamu, ei saa meist ka tõelisi 
kasvatajaid.

Mis  siis  tegelikult  toimub  inimese  olemuses?  Ühelt  poolt  on  meil  luu-närviolemus, 
teiselt poolt vere-lihaste olemus. Nende kahe koostöö kaudu moodustuvad pidevalt uuesti ained 
ja jõud. Seeläbi, et inimeses endas luuakse uuesti aineid ja jõude, kaitstakse maad surma eest. 
Nüüd võite te selle, mida ma just ütlesin - oma ühenduse kaudu närvidega kutsub veri esile ainete 
ja jõudude taasloomise - liita eelmises ettekandes öelduga: et veri on lakkamatult teel vaimsele, 
kuid teda peetakse kinni. Homme seostame need mõtted, mida me oleme nendel kahel loengul 
omandanud, ja arendame neid edasi. Nüüd te näete juba, kui ekslik on tegelikult mõte energia ja 
aine  jäävusest  sel  kujul,  nagu  seda  tavaliselt  esitatakse:  sellele  räägib  vastu  see,  mis 
inimloomuses toimub ning on ainult takistuseks inimese tõelisel mõistmisel. Ainult siis, kui me 
omandame sünteesitud mõtte,  et  miski  ei  saa tekkida ei  millestki,  vaid et  tegelikkuses saab 
midagi miskit nii ümber muuta, et ta kaob ja tekib mingi teine, ainult siis, kui me asetame selle 
mõtte energia ja aine jäävuse asemele, saavutame me teaduse jaoks midagi tõeliselt viljakat. 

Te näete, mis suunas on pööratud see, mis meie mõtteis elab. Me esitame midagi, näiteks 
jõu ja mateeria jäävuse seaduse ja kuulutame ta universumiseaduseks. See on tingitud teatud 
tendentsist  meie mõtteelus ja eriti  meie  hingeelus kirjeldada asju ühekülgselt,  samal ajal kui 
peaksime  esitama  ainult  postulaati  sellest,  mis  me  oma  kujutluses  arendame.  Näiteks  meie 
füüsikaraamatutes on esitatud kehade läbitungimatuse seadus aksioomina: sel kohal ruumis, kus 
asetseb  üks  keha,  ei  saa  olla  samaaegselt  ükski  teine  keha.  Seda  esitatakse  kehade  üldise 
omadusena. Kuid tuleks öelda: niisugused kehad ja olendid, mis teatud kohas ruumis asetsevad ja 
mille asupaigas ei saa samaaegselt olla ükski teine samalaadne keha või olend, on läbitungimatud 
kehad. Mõisteid tuleb ainult selleks kasutada, et üht teatud ala teisest eristada, peab esitama ainult 
postulaate ja mitte andma definitsioone, mis pretendeerivad universaalsusele. Ja me ei tohiks 
esitada jõu ja aine jäävuse seadust, vaid leidma, missuguste olendite kohta see seadus paika peab. 
19. saj. oli tendents esitada seadus ja öelda: see kehtib kõige kohta. Selle asemel tuleb oma 
hingeelu pühendada sellele, et asjade juurde pääseda ja jälgida, mida me nendega seoses läbi 
elame.    

Neljas loeng
Stuttgart, 25.august 1919

Kui te meenutate, mida ma eile poolavalikul loengul ütlesin, siis näete te sellest, mis seoses 
peaks  tuleviku  kasvatuses  ja  õppetöös  omistama  erilist  tähtsust  tahte  ja  hingejõu 
kujundamisele.  Pidevalt  rõhutatakse,  ja  seda  ka  nende  poolt,  kel  pole  õppetöö-  ja 
kasvatusalased uuendused mõtteski, et kasvatuses tuleb eriliselt arvestada hingejõu ja tahtega, 
ent  isegi  parima tahtmise  juures  suudetakse hingejõu ja tahte  kasvatamisel  vähe ära  teha. 
Need jäävad üha enam ja enam juhuse hoolde, sest puudub arusaam tahte tõelisest olemusest.

Sissejuhatuseks tahaksin ma öelda järgmist: alles siis kui õpitakse tundma tahet, suudetakse 
mõista osagi teistest hingeliikumistest, osagi tunnetest. Võiksime esitada küsimuse: mis on 
tegelikult tunne? Tunne ja tahe on väga tihedas suguluses. Ma võiksin isegi öelda, et ainult 
elluviidud tunne on tahe ja tagasihoitud tahe on tunne. Tahe, mis veel ei avaldu, mis jääb 
hinge,  on  tunne:  tunne on  töntsistunud tahe.  Seetõttu  suudetakse  tunde  olemust  alles  siis 
mõista, kui on põhjalikult tungitud tahte olemusse.

Nüüd võite te minu senistest  seletustest  näha,  et  see,  mis  elab tahtes,  ei  kujune sünni-  ja 
surmavahelises elus täielikult välja. Iga kord, kui inimene oma tahteotsustuse täide viib, jääb 
temas  alati  midagi  üle,  mis  ei  ammendu  tema  elus  kuni  surmani;  igast  tahteotsusest  ja 
tahteteost jääb jääk, mis elab inimeses edasi ja jätkub teisel pool surma. Seda ülejääki tuleb 
kogu elu jooksul, eriti aga lapsepõlves, silmas pidada.

Me  teame,  et  terviklikku inimest  jälgides  jälgime  me  tema  keha,  hinge  ja  vaimu.  Keha, 
vähemalt  selle jämedamad koostisosad, sünnib kõigepealt.  (Te leiate üksikasjaliku seletuse 
selle  kohta  minu  raamatust  “Teosoofia”  (“Vaimuteadus”).  Keha  on  seotud 
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pärilikkusevooluga,  kannab  pärilikke  tunnuseid  jne.  Peamine  osa  sellest,  mis  tuleb 
sünnieelsest  olekust  ja  ühendab end kehaga,  laskub kehasse,  on hingeline.  Kuid vaimsest 
osast on tänapäeva inimesel alles alge, kaugema tuleviku inimeses saab see olema teisiti. Ja 
kui me nüüd tahame siin luua hea pedagoogika alused, peame silmas pidama, mis inimeses on 
olemas kaugema tuleviku jaoks. Kõigepealt on alge kujul see, mida me nimetame vaimiseks. 
Rääkides  tänapäeva  inimesest  ei  saa  me  vaimiset  ilma  pikemata  inimloomuse  liikmete, 
koostisosade hulka arvata, kuid selge teadvus vaimisest on täheldatav eriti niisuguste inimeste 
juures, kes võivad näha vaimset. Te teate, et kogu hommikumaine teadvus, niivõrd kui see on 
koolitatud,  nimetab  vaimiset  “manaseks” ja et  hommikumaa  vaimses  õpetuses  kõneldakse 
tingimata manasest kui inimeses elavast. Kuid ka õhtumaa inimeste hulgas, kui nad pole just 
liiga “õpetatud”, on olemas selge teadvus vaimisest.  Ma ei ütle sugugi mõtlematult:  selge 
teadvus sellest on olemas, sest rahva hulgas nimetatakse või vähemalt nimetati enne kui neid 
haaras täielikult materialistlik meelsus, seda mis inimesest pärast surma alles jääb, maanideks; 
manas=maanid. Ma ütlesin: rahval on sellest selge teadvus, sest antud juhul kasutavad nad 
mitmust - maanid. Meie, kes me teaduslikust seisukohast vaimiset rohkem inimesega enne 
surma  seome,  kasutame  ainsuse  vormi  vaimise.  Rahvas,  kes  kõneleb  vaimisest  enam 
reaalsusest,  naiivsest  tunnetusest  lähtuvalt,  kasutab  mitmust,  öeldes  “maanid”,  sest 
silmapilgul , kui inimene läbib surmavärava, võtab teda vastu suur hulk vaimseid olendeid. 
Ma osutasin sellele juba teises seoses: meid juhtiv isiklik vaim kuulub inglite hierarhiasse, 
neist  kõrgemal  on peainglite  hierarhia  vaimud,  kes  sekkuvad otsekohe,  kui  inimene  läbib 
surmavärava, nii et ta eksisteerib siis teatud viisil mitmuses, kuna tema olemusse on astunud 
paljud peainglid,  arhangeloid.  Rahvas  tunnetab seda väga selgesti,  sest  teatakse,  et  pärast 
surma tajub inimene end (suuremal või vähemal määral) paljususes, vastandina sellele, mis 
siin elus oli  üksus.  Seega on maanid midagi  niisugust,  mis  rahva naiivses teadvuses elab 
manase, vaimise paljususena.

Inimese teine kõrgem koostisosa on see, mida nimetatakse eluvaimuks. Eluvaim on tänapäeva 
inimeses  väga vähe tajutav.  See on inimeses  miski  väga vaimne,  mis  ennast  väga kauges 
inimkonna tulevikus välja arendab.  Ja siis  on inimeses  veel  kõrgeim,  mis  praegu on veel 
täiesti tähtsusetu algena, tõeline vaiminimene.

Ehkki need inimloomuse kolm kõrgemat liiget eksisteerivad tänapäeva inimese maises elus 
alles algena, arenevad nad surma ja uue sünni vahel kõrgemate vaimsete olendite kaitse all 
ometi väga oluliselt. Seega, kui inimene sureb ja elab taas sisse vaimsesse maailma, arenevad 
need kolm liiget märgatavalt, osutades inimkonna tulevikueksistentsile.

Nii, nagu inimene oma praeguses elus sünni ja surma vahel areneb hingelis-vaimselt, teeb ta 
ka pärast surma läbi selge arengu, ainult et siis on ta justkui nabanööriga seotud kõrgemate 
vaimsete olendite külge.

Lisagem nüüd nendele inimloomuse tänapäeval vaevalt  tajutavatele kõrgematele liikmetele 
need, mis avalduvad teadvus-,  mõistus- ja aistinghinges. Need on inimese hinge tegelikud 
koostisosad. Kui me tänapäeval räägime inimese kehas elavast hingest, siis peame rääkima 
neist kolmest mainitud hingeliikmest. Kui räägime tema kehast, siis nagu te teate, räägime 
tundekehast  (mis  on kõigist  peenem ja mida nimetatakse ka astraalkehaks),  eeterkehast  ja 
jämedast füüsilisest kehast, mida me oma silmadega näeme ja mida analüüsib väline teadus. 
Sel kombel on meie ees kogu inimene.

Te  teate,  et  samasugune  füüsiline  keha  nagu meil,  on  ka  loomadel.  Kui  võrdleme  tervet 
inimest  vastavalt  nendele üheksale  liikmele  loomariigiga,  siis  ainult  saame tundepärase  ja 
tahte mõistmiseks kõlbliku kujutluse inimese vahekorrast loomadega, kui teame, et nii nagu 
inimene on oma hingega rüütatud füüsilisse kehasse, on ka loom rüütatud füüsilisse kehasse, 
mis  on  aga  mitmeti  inimese  omast  erinevalt  kujundatud.  Inimese  füüsiline  keha  ei  ole 
tegelikult sugugi täiuslikum looma kehast. Mõelgem kõrgematele loomadele, näiteks koprale, 
kuidas ta oma ehitisi rajab. Inimene ei tuleks sellega iialgi toime, kui ta seda ei õpiks, kui ta ei 
teeks  sel  eesmärgil  läbi  küllaltki  keerukat  väljaõpet,  kaasa  arvatud  arhitektuur  ja  muud 
õppeained. Kobras ehitab oma ehitised oma kehaorganisatsioonist tulenevalt. Tal on väline 
füüsiline keha nii vormitud, et see liigendub välisesse füüsilisse maailma, ja et seda, mis elab 
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tema füüsilise keha vormides, võib ta kasutada oma kopraehitiste rajamisel. Selles suhtes on 
tema keha ise talle õpetajaks. Me võime vaadelda herilasi ja mesilasi, samuti nn madalamaid 
loomi ning leiame, et nende füüsilise keha kujus peitub midagi, mis inimese füüsilises kehas 
sel määral ja selle jõuga puudub.

See on kõik see, mida me koondame mõistesse instinkt; me saame instinkti tegelikult tundma 
õppida  ainult  siis,  kui  vaatleme  seda  seoses  füüsilise  keha  kujuga.  Kui  me  uurime  kõiki 
maailmas levinud erinevaid loomaliike, siis leiame, et füüsilise keha kuju annab meile alati 
võtme erinevat liiki instinktide tundmaõppimiseks.

Kui tahame tahet tundma õppida, peame me seda kõigepealt otsima instinkti valdkonnast ja 
peame endile teadvustama, et instinkti leiame me erinevate loomade füüsilistes kehavormides. 
Kui haaraksime pilguga üksikute loomade põhivorme ja neid üles joonistaksime, võiksime 
sellega joonistada instinkti erinevaid valdkondi. Mida kujutab endast instinkt kui tahe, see on 
pildina talletunud erinevate loomade füüsilise keha vormis.  Te näete, seeläbi saab maailm 
mõtte, kui me sellest vaatepunktist lähtume. 

Me vaatleme loomariigi  füüsilisi  vorme  ja  näeme neis  joonistust,  mille  läbi  loodus tahab 
tegelikuks muuta seda, mis elab oleluses.

Meie  füüsilises  kehas,  seda  täielikult  läbistades  ja  kujundades,  elab  eeterkeha.  Välistele 
meeltele on see ülemeeleline ja nähtamatu. Kui me aga vaatleme tahteolemust, siis leiame, et 
nii  nagu eeterkeha tungib läbi  füüsilise  keha,  nii  haarab ta  ka  selle,  mis  füüsilises  kehas 
avaldub instinktina. Siis muutub instinkt tungiks. Füüsilises kehas on tahe instinkt. Niipea kui 
eeterkeha  hakkab  instinkti  üle  valitsema,  muutub  tahe  tungiks.  On  väga  huvitav  jälgida 
(instinkti vaatlemisel, mida välises vormis saab palju konkreetsemalt mõista), kuidas instinkt 
seesmustub ja ühtlustub, kui me teda tungina uurime. Instinktist kõneldakse alati nii, et kui 
see  asub loomas  või  nõrgemal  kujul  inimeses,  on see  olendile väljastpoolt  peale  surutud. 
Tungi puhul tuleb juba mõelda sellele, et see, mis enam seesmustunult väljendub, ka enam 
seestpoolt  tuleb,  sest  ülemeeleline  eeterkeha  valitseb  instinkti  üle,  mille  läbi  see  tungiks 
muutub.

Inimesel on ka tundekeha. See on oma olemuselt veelgi seesmisem. Ta haarab oma valdusse 
tungi  ja  siis  ei  muutu  ta  ainult  seesmisemaks,  vaid  instinkt  ja  tung  tõstetakse  mõlemad 
teadvusse ja niiviisi tekib iha. Te leiate ka loomade juures iha, nii nagu leiate neil tungi, sest 
ka loomadel on need kolm liiget –füüsiline-, eeter- ja tundekeha. Kuid rääkides ihast, tõdete, 
et peate seda instinktiivselt millekski väga sisemiseks. Tungist räägite te kui millestki, mis 
väljendub  ühesuguselt  sünnist  vanaduseni;  ihast  aga  kui  millestki,  mis  saab  jõudu 
hingelisusest, millele antakse rohkem ühekordselt jõudu. Iha ei ole tingimata iseloomu juurde 
kuuluv, teda ei tarvitse seostada hingelisusega jäigalt, ta tekib ja kaob. Seega näitab iha end 
rohkem hingelisusele omasena kui tung.

Ja  nüüd  esitagem  küsimus,  mida  ei  saa  esitada  loomade  kohta:  kui  inimene  võtab  oma 
minasse  -  oma  aisting-,  mõistus  või  meeleolu-  ja  teadvushinge  seda,  mis  kehalikkuses 
instinkti,  tungi  ja  ihana elab,  mida  ta  sellega teeb? Me ei  tee  siin  nii  ranget  vahet  nagu 
kehalikkuses, sest hinges, eriti  kaasaegse inimese juures, on kõik enam-vähem segi aetud. 
Tänapäeva psühholoogid murravad pead, kas hoida hingeliikmeid täiesti lahus või lasta neil 
üksteise sisse voolata.  Mõningaid psühholooge kummitab vana, range vahetegemine tahte, 
tunde  ja  mõtlemise  vahel;  teiste,  näiteks  rohkem Herbarti  poole  kalduvate  psühholoogide 
juures, on kõik suunatud rohkem kujutlusele, kuna aga Wundti pooldajate juures kaldub see 
rohkem tahte poole.  Meil  pole õiget  ettekujutust,  kuidas käsitleda hinge liigendamist.  See 
tuleneb asjaolust, et praktilises elus läbistab mina tegelikult kõiki hingeomadusi ja tänapäeva 
inimese kolme hingeliikme eristamine ei tule tegelikkuses eriti esile. Seetõttu ei ole keeles 
sõnu, et eristada hinges tahtepärast - instinkti, tungi ja iha, kui mina on nad vallutanud. Kuid 
üldiselt  nimetame  me  inimese  juures  seda,  mida  mina  instinkti,  tungi  ja  ihana  haarab, 
motiiviks, nii et, kõneldes tahteajendist oma hingelisuses, “minalisuses”, kõneldes motiivist, 
teame,  et  loomadel  võivad olla  ihad,  kuid mitte  motiivid.  Alles  inimeses  ülendatakse iha 
sellega,  et  ta  võetakse  hingemaailma  ja  seeläbi  antakse  tugev  tõuge  käsitada  motiivi 
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seesmiselt. Ainult inimeses saavad ihad tegelikuks tahtemotiiviks. Sellepärast võime öelda, et 
inimeses elab veel loomariigist instinkt, tung ja iha, kuid ta ülendab need motiiviks ja seeläbi 
on meil, kui kõneleme tahtest, just see, millega inimese puhul on tegemist. Seepärast inimest 
ja peamiselt tema tahteolemust vaadeldes, võime öelda: “Kui tean inimese motiive, tunnen ma 
seda inimest.”  Kuid mitte  täiesti.  Sest  kui  inimene  arendab välja  motiivid,  kõlab vaikselt 
midagi sügavustes ja seda õrna helinat tuleb nüüd väga, väga hoolikalt jälgida.

Nüüd palun ma teid täpselt eristada seda, mida ma selleks helinaks tahteimpulsi juures pean, 
sellest, mis on rohkem kujutluspärane. Ma ei mõtle nüüd seda, mis on rohkem kujutluspärane 
tahteimpulsi  juures.  Teil  tekib näiteks  järgmine  kujutlus:  miski,  mida  ma  tahtsin  teha või 
tegin, sai hea; kuid teil võib olla ka mingi teine kujutlus. Kuid seda ma siin silmas ei pea. 
Vaid ma pean silmas midagi niisugust, mis tahtepäraselt veel nõrgalt heliseb. Seal on eelkõige 
miski, mis ka, kui meil on motiivid, üha alati tahtes toimib, see on soov. Ma ei mõtle praegu 
tungivalt väljendatud soove, millest kujunevad ihad, vaid soovide tasaseid helinaid, mis kõiki 
meie motiive saadavad. Nad on alati olemas. Seda soovimist tunneme me iseäranis tugevalt 
siis, kui me midagi teeme, mis sünnib ühest motiivist meie tahtes ja kui me lõpuks selle üle 
järele mõtleme ja endale ütleme: seda, mida sa ära tegid, oleksid võinud palju paremini teha. 
Aga kas on siis elus midagi niisugust, mida me teeme ja mille juures meil ei oleks teadmist, et 
me võinuksime seda paremini teha? Oleks kurb, kui me oleksime millegagi täiesti rahul, sest 
ei ole ju midagi, mida ei saaks veel paremini teha. Seeläbi näemegi erinevust kultuuriliselt 
arenenuma inimese ja madalama kultuuritasemega inimese vahel, sest viimane tahaks alati 
olla endaga rahul.

Arenenum inimene ei taha endaga iialgi täiesti rahul olla, sest temas heliseb alati motiivina 
kaasa vaikne soov midagi paremini või teisiti teha. Sel alal on palju patustamist. Inimesed 
peavad mingi teo kahetsemist tohutult suureks asjaks. See pole aga kõige parem, mida me ühe 
teo suhtes teha võime, sest sageli põhineb kahetsus puhtegoismil: tahetakse midagi paremini 
teha, et olla parem inimene. See on egoistlik. Meie püüded lakkavad olemast egoistlikud alles 
siis,  kui  me  ei  soovi,  et  juba  tehtud  tegu  oleks  parem,  vaid  loeksime  väärtuslikumaks 
järgmisel korral seda paremini teha. Kavatsus ja pingutus järgmisel korral asi paremini teha 
on kõrgem kui  kahetsus.  Ja selle  kavatsuse kohal  heliseb veel  soov,  nii  et  võime esitada 
küsimuse: mis on see, mis soovina heliseb. Sellele, kes saab tegelikult jälgida hinge, on see 
soov kõige esmasem element  kõigest,  mis  peale  surma järele  jääb.  See on midagi  sellest 
ülejäägist, mida me tunneme: me oleksime pidanud seda paremini  tegema, me sooviksime 
seda paremini teha. Selline soov, sel kujul, nagu ma teile esitasin, on miski, mis kuulub juba 
vaimisesse.

Soov võib muutuda konkreetsemaks ja omandada selgema vormi. Siis muutub ta kavatsuse 
sarnaseks. Siis kujundatakse ettekujutus sellest, kuidas me võiksime seda asja paremini teha, 
kui peaksime seda uuesti tegema. Ent ma ei omista kõige suuremat väärtust kujutlusele, vaid 
tunde- ja tahtepärasele, mis saadab iga motiivi, teha sarnasel juhtumil asja järgmisel korral 
paremini. Siin hakkab inimeses olulist osa etendama nn alateadvus. Kui te tänapäeval oma 
tavateadvuse juures tahtest lähtudes mingit tegevust sooritate, ei kavanda te mõttes tingimata, 
kuidas te seda järgmine kord paremini saate teha. Kuid see “teine inimene”, kes veel teis elab, 
see loob endale- eelkõige mitte kujutlus–, vaid tahtepäraselt– alati selge pildi sellest, kuidas te 
veelkord  samas  olukorras  olles  selle  ellu  viiks.  Mingil  juhul  ärge  alahinnake  niisugust 
tunnetust.  Ärge üldse alahinnake seda teist  inimest,  kes teis  elab.  Sellest  teisest  inimesest 
lähtub  tänapäeval  see  nõndanimetatud  teaduslik  suund,  mis  nimetab  end  analüütiliseks 
psühholoogiaks- psühhoanalüüs. Psühhoanalüüs alustab enda esitlemist tavaliselt järgnevast 
klassikalisest näitest. Ma olen teile seda lugu juba rääkinud, kuid hea oleks seda veelkord 
meenutada. See on niisugune: mees korraldab oma majas seltskonnaõhtu ning on kavandatud, 
et  otsekohe pärast  peo lõppu sõidab perenaine kuurorti.  Peol  on erinevaid inimesi,  nende 
hulgas  keegi  daam.  Peetakse  pidu.  Perenaine  viiakse  rongile,  et  ta  saaks  kuurorti  sõita. 
Ülejäänud külalised lahkuvad ja nendega koos ka mainitud daam. Ristteel paneb teda ja teisi 
peokülalisi  ehmatama  kaless,  mis  teisest  tänavast  nurga  tagant  välja  keerab  ja  mida 
märgatakse  alles  siis,  kui  see  on  päris  lähedal.  Mida  peokülalised  teevad?  Loomulikult 
hüppavad nad kalessi eest kõrvale, paremale ja vasakule, kõik peale nimetatud daami. Too 
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jookseb keset tänavat hobuste ees nii kiiresti kui jõuab. Kutsar ei peatu ja ülejäänud külalised 
on kohkunud. Kuid daam jookseb nii kiiresti, et teised ei jõua talle järele, kuni ta jõuab sillani. 
Ja  isegi  siin  ei  tule tal  pähe teelt  kõrvale põigata.  Ta kukub vette,  kuid ta  päästetakse ja 
tuuakse tagasi võõrustaja majja, kus ta võib nüüd öö veeta.

Selle näite võite leida paljudest psühhoanalüüsi kirjeldustest, kuid midagi tõlgendatakse selles 
loos valesti. Sest tuleks esitada küsimus: mis oli kogu selle vahejuhtumi põhjuseks? Daami 
tahe. Mida ta tegelikult tahtis? Ta tahtis pöörduda tagasi võõrustaja majja, sest oli mehesse 
armunud ja teadis, et selle naine oli ära sõitnud. Ent see ei olnud teadlik soov, vaid miski 
alateadvuses. Ja see “teise” inimese alateadvus meie sisemuses on sageli palju rafineeritum 
kui inimene ise oma ülakorrusel, peas. Antud juhul oli alateadvus nii rafineeritud, et daam 
korraldas kogu toimingu kuni silmapilguni, mil ta vette kukkus, selleks, et saaks võõrustaja 
majja tagasi minna. Ta nägi ka prohvetlikult ette, et ta päästetakse. Psühhoanalüüs püüab neile 
varjatud hingejõududele läheneda, kuid räägib sellest “teisest” inimesest ainult üldiselt. Meie 
võime aga teada, et see, mis inimese alateadlikes hingejõududes tegev on ja ennast erakordselt 
rafineeritud viisil väljendab, on palju targem kui normaalne hingeline tegevus, mis on igale 
inimesele omane.

Igas inimeses elab nö maa all varjatult teine inimene. Selles teises inimeses elab ka parem 
inimene, kes alati mingi teo kordasaatmisel otsustab teha seda järgmine kord paremini, nii et 
alati, iga teo alatoonina heliseb kaasa alateadlik kavatsus sarnasel juhul teha seda paremini.

Alles siis kui hing ükskord ihust vabaneb, muutub see kavatsus otsuseks. See kavatsus jääb 
hinge  eoliselt  ja  alles  hiljem  järgneb  otsustus.  Otsustus  asub  vaiminimeses,  kavatsus 
eluvaimus ja puhas soov vaimises. Kui te vaatlete inimest kui tahtvat olendit, leiate temas 
kõik need koostisosad: instinkti, tungi, iha ja motiivi ning siis vaikselt kaasa helisemas selle, 
mis elab juba vaimises, eluvaimus ja vaiminimeses- soovi, kavatsuse ja otsustusena. Sellel on 
oluline tähendus inimese arengus. Sest see, mis vaikselt elab pealispinna all varjus, ootamas 
aega pärast surma, elab inimeses end välja pildis sünni ja surma vahel. Me tähistame siin neid 
samade sõnadega. Kujutluspäraselt kogeme ka siin soovi, kavatsust, otsust. Aga ainult siis 
kogeme neid inimesele vastaval viisil, kui need asjad õieti kujundatakse. See, mis tegelikult 
on soov, kavatsus ja otsustus sügavamas inimloomuses, ei avaldu välises inimeses sünni ja 
surma vahel. Pildid tulevad esile kujutluselus. Arendades tavalist teadvust, ei tea me üldse, 
mis  on soov.  Meil  on soovist  ainult  kujutlus.  Seetõttu arvas Herbart,  et  ainuüksi  kujutlus 
soovist sisaldab taotlust, püüdlust. Samuti on ka kavatsuse puhul, sest ka sellest on teil ainult 

ettekujutus. Te tahate üht või teist asja teha, mis toimub reaalselt hinge sügavustes, kuid te ei 
tea, mis on selle aluseks. Ja nüüd otsustus. Kes teab sellest midagi? Tavaline psühholoogia 
räägib ainult üldisest tahtest. Aga õpetaja ja kasvataja peab kõigisse neisse kolme hingejõudu 
korrastavalt sisse tungima. Ja kui tahetakse hästi kasvatada ja õpetada, tuleb just inimloomuse 
sügavustes peituvaga tööd teha.

vaiminimene             otsustus
eluvaim                 kavatsus
vaimise                 soov

teadvushing             
mõistushing             motiiv
aistinghing

tundekeha               iha
eeterkeha               tung
füüsiline keha          instinkt

On  äärmiselt  tähtis,  et  õpetaja  või  kasvataja  oleks  pidevalt  teadlik:  ei  piisa  kui  õpetus 
rajatakse tavalisele inimsuhtlusele, vaid see peab tulenema seesmisest mõistmisest.
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Sotsialismi  juures  on üldine viga see,  et  kasvatuse  aluseks  võetakse tavaline  inimsuhtlus, 
igapäevane elu.  Kujutlegem vaid,  et  tuleviku kool  oleks korraldatud tavaliste marksistlike 
sotsialistide ideaali järgi. Venemaal on see juba toimunud, Lunatšarski koolireform- see on 
midagi kohutavat. See on kogu kultuuri surm. Ja kui bolševismis on üldse palju kohutavaid 
asju esile tulnud, siis kõige kohutavam on bolševistlik kasvatusmeetod, sest kui see võidab, 
juurib ta täielikult välja kõik, mida varasemad ajastud on inimkultuurile pärandanud. Ta ei 
suudaks  seda  saavutada  esimeses  põlvkonnas,  kuid  selleni  jõutaks  kindlasti  järgnevate 
põlvkondade jooksul ja siis kaoks maa pealt üsna varsti igasugune kultuur. Mõned inimesed 
peavad seda taipama. 

Kujutlegem,  et  me praegu elame ühe mõõduka sotsialismi  diletantlike nõudmiste  tähe all. 
Kõlavad hääled, mis soovitavad vastupidist sotsialismi rajada. Neis heliseb kaasa hea ja halb. 
Selles samas ruumis olete kuulnud inimesi laulmas kiidulaulu bolševismile, ja neil pole õrna 
aimugi, et selle kaudu on kurat ise sotsialismi sisse pugenud. 

Siin  peab olema  eriti  tähelepanelik.  Peab olema  inimesi,  kes  teaksid,  et  areng sotsiaalsel 
poolel nõuab kasvatuse poolelt  veel intensiivsemat inimese käsitlust.  Seetõttu tuleb endale 
teadvustada, et  tuleviku kasvataja ja õpetaja peab mõistma inimese sisemist olemust,  peab 
olema selles sisimas olemuses ja teadma, et tavalist suhtlemist, mis on täiskasvanute vahel, ei 
saa kasvatamisel rakendada. Mida tahavad välja arendada sotsialistlikud koolid: nad tahavad 
likvideerida  rektoraadi  ning selle  asemele  mitte  midagi  uut  luua,  nii  et  lapsed ise  ennast 
kasvatavad. Sellest tuleb välja midagi hirmsat.

Kord  külastasime  üht  maal  asuvat  internaatkooli,  et  tutvuda  kõige  ülevama  tunniga, 
usuõpetuse tunniga. Kui me klassi astusime, lamas aknalaual üks poisipõngerjas ja kõlgutas 
jalgu üle aknaserva, teine kükitas põrandal ja kolmas lamas kõhuli maas ja tõstis pead. Umbes 
sarnaselt  käitusid  kõik  õpilased.  Siis  astus  sisse  nn  usuõpetaja  ja  luges  ilma  erilise 
sissejuhatuseta ette ühe Gottfried Kelleri loo. Lapsed saatsid tema lugemist  suure lärmiga. 
Kui siis lugu läbi oli, lõppes ka religioonitund ja lapsed läksid vaheajale. Selle elamuse juures 
tekkis mul  pilt,  et  selle  internaatkooli  kõrval  on suur loomatall  ja  mõned sammud sellest 
eemal elas see õpilaskond. Muidugi ei  tohi me neid asju ka liiga teravalt  arvustada. Selle 
aluseks on palju head tahet, aga samas ei mõisteta üldse, mis peab sündima tulevikukultuuri 
jaoks.

Mida  siis  tahetakse  tänapäeval  selle  nn  sotsialistliku  programmi  järgi?  Tahetakse  lapsi 
üksteisega  nii  suhtlema  panna,  nagu  see  täiskasvanute  puhul  toimub.  Kuid  see  on  kõige 
ebaõigem,  mida kasvatustöös  teha saab.  Peab endale  teadvustama,  et  laps peab arendama 
täiesti erinevaid hinge- ja kehajõude kui täiskasvanud üksteisega suhtlemisel. Seega peavad 
kasvatus ja õpetamine olema suunatud sellele, mis istub all sügaval hinges, muidu ei jõuta 
edasi.  Seetõttu  peame  me  endalt  küsima:  mis  mõjub  kasvatuses  ja  õppetöös  inimese 
tahteloomusele? See probleem tuleb kord tõsiselt vaatluse alla võtta.

Kui  te  mõtlete  sellele,  millest  oli  eile  juttu,  tuleb  teil  meelde,  et  kõik  intellektuaalne  on 
raugalik tahe, on tahe vanas eas. Seega kogu tavaline mõistuspärane õpetus, kõik tavalised 
manitsused, kõik, mida kasvatuses mõistetes käsitletakse, ei avalda kooliealisele lapsele mõju. 
Võtkem veelkord kokku eelpoolöeldu, et meil oleks ühes asjas selgus: tunne on edaspidi saav, 
kuid mitte veel saanud tahe, tahtes elab kogu inimene, nii et ka lapse juures tuleb arvestada 
alateadlike otsustega. Hoidugem uskumast , et kõige abil, mis on meil hästi välja mõeldud, 
võime mõjustada lapse tahet. Me peame enestelt küsima, millega saame lapse tundeolemusele 
mõju avaldada. Seda võime saavutada ainult sel teel, et me mingit tegevust pidevalt kordame. 
Mitte  sellega,  et  ütlete lapsele ükskord,  mis  on õige,  ei  saa  te  lapse tahteimpulssi  õigesti 
suunata, vaid sellega, et panete teda midagi tegema täna ja homme ja taas ülehomme. Ei ole 
õige  lähtuda  sellest,  et  manitsete  last  ja  annate  talle  käitumisreeglid:  te  peate  juhtima  ta 
tegevuse juurde, mis teie arvates äratab temas tunde õige suhtes, ja laskma tal seda pidevalt 
korrata. Niisuguse tegevuse peate muutma harjumuseks, seda parem on see tunde arenguks, 
mida rohkem laps tegu andumusega korrates endale teadvustab, et seda tuleb teha, et seda 
peab  tegema,  seda  enam ülendate  te  seda  tõeliseks  tahteimpulsiks.  Ebateadlik  kordamine 
arendab seega tundmust; täie teadlikkuse puhul arendab kordamine tõelist tahteimpulssi, sest 

27



Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus   /  Tõlkinud Meelis Sügis

sellega  tugevneb  otsustusjõud.  Otsustusjõudu,  mis  muidu  jääb  alateadvusse  ergutate  te 
seeläbi, et lasete lapsel teadlikult tegevusi korrata. Seetõttu ei tohi tahte arendamisel pöörata 
pilku selle poole, mis on intellektuaalses elus erilise tähtsusega. Intellektuaalses elus võtame 
me arvesse alati  seda, et õpetame lapsele midagi  ja seda parem, mida paremini  ta asja on 
mõistnud.  Ühekordsele  õpetamisele  omistatakse  suurt  väärtust:  see  peab  ainult  säilima, 
meelde jääma. Kuid asi, mida on kord õpetatud ja mida pärast meeles peetakse, ei mõjuta 
tunnet ega tahet,  vaid tunnet ja tahet mõjutab see, mida üha uuesti  tehakse ja mida antud 
tingimustes õigeks peetakse.

Varasemad  naiivsed  patriarhaalsed  kasvatusvormid  kasutasid  seda  naiivsel  patriarhaalsel 
viisil:  sellest  sai  lihtsalt  eluharjumus.  Kõiges,  mida  sel  kombel  tehti,  peitub  ka  midagi 
pedagoogiliselt  väärtuslikku.  Miks  lastakse  näiteks  iga  päev  sedasama  Meie  Isa  palvet 
lugeda? Kui tänapäeva inimene peaks lugema iga päev sama lugu, siis  ta lihtsalt  loobuks 
sellest, sest see oleks talle liiga tüütu. Tänapäeva inimene on välja õpetatud tegema asju üks 
kord. Varasema aja inimesed mitte üksnes lugesid iga päev sama Meie Isa palvet, vaid neil oli 
ka üks juturaamat, mida nad vähemalt kord nädalas lugesid. Seetõttu oli nende tahe tugevam 
kui  neil,  keda  on  kasvatatud  tänapäeva  kasvatusmeetodite  abil;  sest  tahtekultuur  põhineb 
kordamisel ja teadlikul kordamisel. 

Seda tuleb arvestada. Seetõttu ei piisa üksnes sellest,  kui  öelda abstraktselt,  et  tahet  tuleb 
kasvatada. Sest siis usuvad inimesed, kui neil endil on head ideed tahte arendamiseks ja kui 
nad kasutavad neid lapse juures mingi rafineeritud meetodi abil, et aitavad sellega kaasa tahte 
arendamisele. Kuid tegelikult pole sellest mingit kasu. Neist, kelle moraali tahetakse arendada 
manitsustega, saavad ainult nõrgad, närvilised inimesed. Sisemiselt tugevaks muutuvad need 
inimesed, kellele lapsepõlves näiteks öeldakse: “Sina teed täna seda ja sina teed täna toda ja te 
mõlemad teete homme ja ülehomme sedasama.” -– Nad teevad seda autoriteedi mõjul, sest 
mõistavad, et üks peab koolis käsutama. Seega avaldab lapse tahte arengule väga suurt mõju 
igale lapsele mingi ülesande andmine, mida ta saab teha iga päev ja võimaluse korral isegi 
läbi  kogu  aasta.  Esiteks  loob  see  õpilaste  vahel  kontakti;  samas  tugevdab  see  õpetaja 
autoriteeti ja viib inimesed korduvtegevusse, mis tugevasti tahet mõjutab.

Miks on siis  kunstilisel  elemendil  eriline  mõju  tahte  kujunemisele?  Sellepärast,  et  esiteks 
põhineb kunstiline harjutamine kordamisel ja teiseks see, mida inimene kunstiliselt omandab, 
pakub talle iga kord uut rõõmu. Kunstilist nauditakse üha uuesti, mitte ainult esimesel korral. 
Temas endas on juba kalduvus inimest mitte ainult ükskord ergutada, vaid talle alati uuesti 
rõõmu  valmistada.  Seetõttu  on  see,  mida  me  õppetöös  tahame,  tõesti  seotud  kunstilise 
elemendiga. Me räägime sellest edasi homme. 

Täna tahtsin ma näidata, et tahte kasvatamist tuleb teostada teisiti kui intellekti kasvatamist.

Viies loeng                          
Stuttgart, 26.august 1919                  

Eile arutasime me tahteolemust, niivõrd kui tahe on liigendunud inimorganismi. Täna 
kasutame me neid teadmisi inimese suhtest tahtega, et vaadelda tulemusrikkalt inimese ülejäänud 
olemust.

Te olete märganud, et siiani olen ma inimese käsitlemisel omistanud peatähelepanu ühelt 
poolt intellektuaalsele tegevusele, tunnetustegevusele ja teiselt poolt tahtetegevusele. Ma olen 
teile ka näidanud, kuidas tunnetustegevus on tihedalt seotud inimese närviolemusega ja kuidas 
tahtetugevus on tihedalt seotud veretegevusega. Kui te selle üle järele mõtlete, on teil soov teada 
saada ka seda, mida võib öelda kolmanda hingevõime, tundetegevuse kohta. Siiani ei ole me seda 
eriti palju arvestanud, kuid täna, pidades rohkem silmas tundetegevust, avaneb meil võimalus 
tungida sügavamalt inimolemuse teise kahte külge, nimelt tunnetusse ja tahtesse.

Üks asi peab meil täiesti selge olema ja seda olen ma erinevates seostes juba maininud. 
Me ei saa paigutada hingejõude - mõtlemist, tunnet ja tahet pedantselt üksteise kõrvale, sest 
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elavas hinges läheb üks tegevus alati teiseks üle. Vaadelgem ühest küljest tahet. Te teadvustate 
endale,  et  te  pole  võimelised  tahtma  midagi,  mida  te  kujutluse,  niisiis  tunnetustegevusega 
läbistada ei saa. Püüdke pealiskaudsemalgi viisil enesevaatluse teel oma tahtele kontsentreeruda. 
Te leiate, et igas tahteaktis on mingil kujul olemas kujutlus. Te ei saaks üldse olla inimene, kui 
teie  tahtetegudega  ei  kaasneks  kujutlus.  Te  tegutseksite  tuimalt  ja  instinktiivselt,  kui  te  ei 
läbistaks tahtest esilekerkivat tegevust mõtte- ja kujutlustegevusega.

Täpselt  nii  nagu  igas  tahtetegevuses  on  olemas  kujutlus,  nii  võib  ka  kogu  terves 
mõtlemises  leida  tahet.  Ja  isegi  teie  täiesti  pealiskaudne  enesevaatlus  näitab,  et 
mõtlemisprotsessis  lasete  te oma tahtel  alati  mõttepiltidesse sisse  voolata.  Omaenese mõtete 
kujundamisel, ühe mõtte ühendamisel teisega või langetades otsuseid ja tehes järeldusi - kõigesse 
sellesse voolab sisse tahtetegevus. Seega võime tegelikult öelda, et tahtetegevus on "peamiselt" 
tahte tegevus ning temas sisaldub alahoovusena mõttetegevus; ja mõttetegevus on "peamiselt" 
mõtte tegevus ja temas on tahtetegevuse alahoovus. Seega üksikute hingetegevuste vaatlemisel 
pole võimalik neid pedantselt üksteise kõrvale seada, sest üks voolab üle teisesse.

Mida te hinge suhtes tunnetada võite: hingetegevuste üksteisesse sissevoolamist, seda 
võite täheldada ka kehas, kus hingetegevus avaldub. Vaadakem näiteks inimese silma. Kui me 
vaatleme seda terviklikult, näeme, et närvid jätkuvad silmas ja samuti ka veresooned jätkuvad 
seal.  Seeläbi,  et  närvid ulatuvad  inimese  silma,  voolab sinna ka  mõtte-  ja  tunnetustegevus; 
seeläbi, et veresooned ulatuvad silma, voolab sinna ka tahtetegevus. Nii on kuni meeltetegevuse 
perifeeriani ka kehas tahteline ning kujutlus või tunnetuslik üksteisega seotud. See käib kõikide 
meelte ja samuti ka jäsemete kohta, mis on tahte teenistuses: tunnetuselement tuleb meie tahtesse 
ja meie liigutustesse närvide kaudu ja tahteelement tuleb sisse veresoonte kaudu.

Nüüd aga peame me tundma õppima ka tunnetustegevuse erilist olemust. Me oleme juba 
sellele viidanud, kuid peame olema täiesti teadlikud sellest, mis tunnetusse ja kujutlusse kalduvas 
kompleksis peitub. Nagu me oleme juba öelnud elab tunnetuses, kujutluses tegelikult antipaatia. 
Kui kummaline see ka ei tundu, läbistab kõike, mis on seotud kujutluse ja mõttega antipaatia. Te 
ütlete iseendale:  "Jah,  aga kui  ma  midagi  vaatlen ei  tee ma seda mingi  antipaatiaga." Kuid 
tegelikult te teete seda. Kui te vaatate mingit eset, teete te seda antipaatiaga. Kui teie silmas oleks 
üksnes närvitegevus, oleks kõik, mida te vaatate teile vastik, oleks antipaatne. Kuid seetõttu, et 
silmategevusse valgub sisse ka sümpaatial põhinev tahtetegevus, mille läbi füüsilisel kujul veri 
silma tungib, ainult selle kaudu saab teie teadvus üle antipaatiatundest meeltetajus ja tasakaal 
sümpaatia  ja  antipaatia  vahel  kutsub  esile  objektiivse,  neutraalse  nägemise.  Seda  põhjustab 
asjaolu, et sümpaatia ja antipaatia tasakaalustavad teineteist ja meie pole sellest vastastikusest 
mõjust üldse teadlikud.

Kui te võtate Goethe värviõpetuse, millele olen sellega seoses kord juba tähelepanu 
juhtinud, ja uurite eriti selle füsioloogilis- - didaktilist osa, näete, et kuna Goethe tungib sügavale 
nägemistegevusse,  siis  seeläbi  tulevad  otsekohe  värvinüanssides  nähtavale  sümpaatne  ja 
antipaatne.  Niipea,  kui  te  tungite  meelteorgani  tegevusse,  avastate  te  sümpaatia-  ja 
antipaatiaelemendid, mis selles tegevuses esile kerkivad. Seega meeltetegevuses endas tuleneb 
antipaatiaelement tegelikult tunnetuslikust osast, kujutlusosast, närviosast; ja sümpaatiaelement - 
tahteosast, verest.    

Nagu ma olen üldistel antroposoofialoengutel sageli osutanud, on loomade ja inimeste 
silma ehituses väga tähtis erinevus. Looma oluline tunnus on see, et tema silmas on rohkem 
veretegevust  kui  inimesel.  Teatud  loomadel  võite  te  leida  veretegevuse  teenistuses  olevaid 
elundeid, nagu näiteks "mõõgataoline jätke" või "lehvik". Sellest võite järeldada, et loom saadab 
palju rohkem veretegevust silma kui inimene ja nii on ka kõikide teiste meeltega. See tähendab, 
et loom arendab oma meeltes palju rohkem sümpaatiat, instinktiivset sümpaatiat oma ümbruse 
suhtes kui inimene. Inimesel on tegelikult oma ümbruse suhtes rohkem antipaatiat kui loomal, 
ainult, et see antipaatia ei jõua tavaelus tema teadvusesse. Teadvusse jõuab see siis, kui meie 
välismaailma  tajumine  tugevneb muljeks,  millele  me  reageerime  vastikusega.  See  on  ainult 
kõikide  meeletajude  tugevdatud  mulje,  et  te  reageerite  välismuljele  vastikustundega.  Kui  te 
lähete  kuhugi,  kus  on  halb  lõhn  ja  te  tunnete  vastikust  selle  lõhna  piirkonnas,  siis  see 
vastikustunne pole  miski  muu,  kui  selle  intensiivistumine,  mis  toimub igas  meeletegevuses, 
ainult, et vastikus, mis kaasneb tundega meelemuljes, jääb tavaliselt teadvuslävest allapoole. Kui 
aga meil, inimestel, poleks oma ümbruse suhtes rohkem antipaatiat kui loomal, ei eraldaks me 

29



Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus   /  Tõlkinud Meelis Sügis

end nii märgatavalt oma ümbrusest nagu me seda tegelikult teeme. Loomal on ümbruse suhtes 
palju rohkem sümpaatiat ja on seetõttu oma ümbrusega palju rohkem kokku kasvanud ja seega 
sõltub ta palju rohkem kliimast, aastaaegadest jne. kui inimene. Seeläbi, et inimene tunneb palju 
rohkem antipaatiat oma ümbruse vastu kui loom, on ta isiksus. Asjaolu, et me oma teadvuslävest 
allpool  oleva  antipaatia  abil  võime  endid  oma  ümbrusest  eraldada,  kutsub  esile  erilise 
isiksusteadvuse.
See osutab millelegi, mis etendab tähtsat osa kogu inimese mõistmisel. Me nägime, et mõtte- või 
kujutlustegevuses voolavad kokku mõtlemine (närvitegevus kehaterminites väljendatuna) ja tahe 
(veretegevus keha terminites  väljendatult).  Kuid samal  viisil  voolavad tahtetegevuses  kokku 
tõeline  tahtetegevus  ja  kujuteldav  tahtetegevus.  Kui  me  midagi  tahame,  arendame  me  ikka 
sümpaatiat selle soovitava vastu. Kuid see jääks vaid intensiivseks tahteks, kui  me  ei  tooks 
sellesse tahtesümpaatiasse antipaatiat,  mille läbi saame isiksustena eralduda tegevusest,  mida 
kavatseme sooritada. Kuid sümpaatia on kavatsetava suhtes ülekaalus ja tasakaal saavutatakse sel 
teel,  et  me  toome  sisse  ka  antipaatia.  Seeläbi  aga  jääb  sümpaatia  kui  niisugune  allapoole 
teadvusläve ja ainult osa sellest tuleb teadlikult sellesse, mida soovitakse. Nendes, mitte eriti 
arvukates tegevustes, mida sooritame mitte ainult arukusest lähtudes, vaid tõelise vaimustuse, 
armastuse ja andumusega, on tahtes sümpaatia nii  tugevalt  ülekaalus, et see tungib üle meie 
teadvusläve ja meile tundub, et meie tahe ise on küllastunud sümpaatiast, kuna aga tegelikult 
ühendab see meid lihtsalt  objektiivselt meie ümbrusega. Nii nagu ainult  erandolukordades ja 
mitte alati võib meie antipaatia ümbruse suhtes jõuda tunnetusena teadvusesse, nii võib ka meie 
sümpaatia ümbruse suhtes (mis on alati olemas) jõuda teadvusse ainult erandolukordades, nimelt 
siis kui me tegutseme vaimustuse ja ennastohverdava armastusega. Muidu sooritaksime kõiki 
oma tegusid instinktiivselt. Me ei suudaks kunagi sellesse, mis on objektiivne ja mida maailm 
meilt nõuab, näiteks ühiskondlikku ellu õigesti lülituda. Me peame oma mõtlemisega tungima 
tahtest läbi nii, et see tahe lülitaks meid inimkonda ja maailmaprotsessi kui niisugusesse.

Võib-olla tegelikult toimuv saab teile selgeks, kui te mõtlete läbi, missugune kaos oleks 
tavaelus inimese  hinges,  kui  see kõik,  millest  ma  rääkisin,  oleks  teadvustatud.  Kui tavaelus 
inimene oleks teadlik suurest antipaatiakogusest, mis kõikide tema tegevustega kaasneb, oleks 
see kohutav. Inimene läheks läbi maailma ja tunneks end pidevalt olevat antipaatia õhkkonnas. 
Maailmas on targasti seatud, et sellest antipaatiast, mis jõuna on meie tegevuses hädavajalik, pole 
me teadlikud, et see jääb allapoole meie teadvusläve.

Nüüd vaadelgem inimloomuse tähelepanuväärset müsteeriumi, mida tegelikult tajub iga 
parem inimene, mida aga iga õpetaja ja kasvataja peab endale täielikult teadvustama. Varases 
lapsepõlves toimime me enam-vähem puhtast sümpaatiast lähtudes. Kui kummalisena see ka ei 
tundu kõik, mida laps teeb, kõik tema tegemised ja vallatused, kõike teeb ta sümpaatiast selle teo, 
selle vallatuse vastu. Kui maailmas sünnib sümpaatia, on see tugev armastus, tugev tahe. Kuid 
see  ei  saa  jääda  niisuguseks,  seda  tuleb  täita  kujutlusega,  seda  tuleb  pidevalt  "valgustada" 
teadliku kujutlusega. See toimub laiaulatuslikult,  kui me oma instinktidesse lülitame ideaale, 
moraalseid ideaale.  Ja nüüd mõistate  te sellega seoses paremini,  mida  õieti  antipaatia selles 
valdkonnas tähendab. Kui instinktimpulsid, mida me väikeses lapses märkame, jääksid kogu 
meie elu jooksul ainult sümpaatseteks, nagu nad seda on lapsele, siis areneksime oma instinktide 
mõjul  animaalselt.  Need instinktid  peavad muutuma  meile  antipaatseteks,  me  peame  neisse 
antipaatiat  sisse valama.  Kui me  toome neisse sisse antipaatiat,  teeme seda oma moraalsete 
ideaalide kaudu, mille vastu instinktid on antipaatsed ja mis meie elu jaoks sünni ja surma vahel 
toovad  antipaatiat  lapselike  instinktide  sümpaatiasse.  Sel  põhjusel  on  moraalne  areng  alati 
teataval määral askeetlik. Kuid seda asketismi tuleb õigesti mõista. See tähendab alati pingutust 
võitluses loomaelemendiga.

See peab meile selgitama, kui suurel  määral on tahe inimese praktilises tegevuses mitte 
üksnes tahe, vaid kuivõrd on tahe läbi imbunud kujutluse ja tunnetustegevusega.

Tunnetuse, mõtlemise ja tahte vahel keskel paikneb tundetegevus. Kui te nüüd kujutlete, 
mida  ma teile tahte ja mõtlemisena kujutasin, võite te öelda: teatud keskpiirist voolab välja ühele 
poole kõik, mis on sümpaatia, tahe; ja teisele poole kõik, mis on antipaatia, mõtlemine. 
Kuid tahte sümpaatia mõjub tagasi ka mõtlemisse ja mõtlemise antipaatia mõjub edasi tahtesse.
Ja nõnda on inimene tervik, sest see, mida ühest küljest peamiselt välja arendatakse, mõjutab ka 
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Nende kahe, mõtlemise ja tahte vahel, on tundmine ja see on ühest küljest suguluses mõtlemise 
teisest küljest tahtega. Hinges kui tervikus ei saa te rangelt mõtet ja tahet eraldada, veelgi vähem 
saate te eraldada mõtte- ja tahteelemente tundes. Tundes on tahte- ja mõtteelemendid väga

Ka siin võite te veenduda öeldu õigsuses isegi siis,  kui teostate enesevaatluse kõige 
pealiskaudsemal kujul. See, mida ma siiani olen öelnud, viib teid sellisele veendumusele, sest ma 
ütlesin:  tahe,  mis  tavaelus  kulgeb  objektiivselt,  võib  tugevneda  tegevuseks  entusiasmist  ja 
armastusest. Siis näete te selgesti muidu välise elu vajadustest põhjustatud tahet, mis on tundest 
läbi imbunud. Kui te teete midagi entusiasmist või vaimustusest, teete te seda, mis lähtub tahtest 
ja  mida  te  olete  lasknud  subjektiivsest  tundest  läbi  imbuda.  Kui  te  aga  uurite  lähemalt 
meeltetegevust - näete te üsna täpselt Goethe värviõpetuse abil, et ka sellesse on tunded segatud. 
Ja kui meeltetegevus tõuseb vastikuseni või, teisest küljest, meeldiva lillelõhna sissehingamiseni, 
siis on teil ka selle juures tundetegevus, mis ilma pikemata voolab meeltetegevusse.

Kuid  ka  mõttetegevus  voolab  üle  tundetegevusse.  Oli  kord  üks  vähemalt  väliselt 
tähelepanuväärne  filosoofiline  vaidlus,  tegelikult  on  maailmavaadete  ajaloos  olnud  palju 
niisuguseid, psühholoogi Franz Brentano ja loogiku Sigwarti  vahel Heidelbergis  Need kaks 
härrat vaidlesid selle üle, mis on aluseks inimese otsustustegevuses. Sigwart ütles: "Kui inimene 
langetab sellise otsuse: "Inimene peab olema hea", siis niisuguses otsuses räägib kaasa alati ka 
tunne;  otsus  puudutab  tunnet."  Kuid  Brentano ütles:  "Otsustustegevus  ja  tundetegevus,  mis 
seisneb hingeliigutustes on nii erinevad, et otsustusfunktsiooni, otsustustegevust ei saaks üldse 
mõista, kui me ainult arvaksime, et tundmus mängib selles kaasa." Ta mõtles, et antud juhul 
mõjutaks miski subjektiivne otsust, samal ajal, kui otsustus peab olema täiesti objektiivne.

See vaidlus näitab arusaajale inimesele, et ei psühholoogid ega loogikud pole sel alal 
jõudnud veel selleni,  milleni  pidanuksid jõudma - meeltetegevuse üksteisesse ülevoolamisse. 
Mõelge järele, mida tuleks siin tegelikult jälgida. Ühelt poolt on meil otsustustegevus, mis peab 
kindlasti otsustama millegi täiesti objektiivse üle. Et inimene peab olema hea, ei tohi oleneda 
meie subjektiivsest tundest. Seega peab otsustuse sisu olema objektiivne. Kui me aga otsustame, 
tuleb veel miski muu arvesse. Need asjad, mis on objektiivselt õiged, ei ole seepärast veel meie 
hinges teadvustatud. Me peame kõigepealt nad teadlikult oma hinge vastu võtma. Kuid teadlikult 
ei tule mingi otsus meie hinge, milles ei mängiks kaasa tundetegevus. Seetõttu peaksime ütlema, 
et Brentano ja Sigwart oleksid pidanud ühinema selles, mida nad ütlesid: tõsi, otsuse objektiivne 
sisu  seisab  kindlalt  väljaspool  tundetegevust,  et  aga  subjektiivses  inimhinges  võiks  tekkida 
veendumus otsuse õigsuses, peab tunne tekkima.

Siit näete, kui raske on saada mingisuguseid täpseid mõisteid tänapäeva filosoofiliste 
vaatluste ebatäpsuse juures.  Niisuguste täpsete mõisteteni  jõudmiseks tuleb tõusta kõrgemale 
tasandile ja tänapäeval ei ole selleks teist teed, kui ainult vaimuteaduse kaudu. Väline teadus 
arvab,  et  tal  on täpsed  mõisted  olemas  ja  tõrjub kõrgilt  eemale  selle,  mis  antroposoofilisel 
vaimuteadusel on anda, sest tal  pole aimugi,  et  sellest  küljest kujundatud mõisted, võrreldes 
tänapäeval  üldiselt  kasutusel  olevatega,  on palju  täpsemad ja  kindlamad,  sest  nad tulenevad 
tegelikkusest ja mitte ainult sõnademängust. 

Seega, kui te leiate tundeelemendi ühest küljest tunnetuses, kujutluses ja teisest küljest 
tahtes, ütlete: tunne asub hingetegevuses keskel tunnetuse ja tahte vahel ja kiirgab oma olemusest 
välja mõlemates suundades. Tunne on seega veel mitte välja kujunenud tunnetus, nagu ka veel 
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mitte välja kujunenud tahe, seega tagasihoitud tunnetus ja tagasihoitud tahe. Järelikult koosneb 
ka tunne sümpaatiast ja antipaatiast, mis nagu te nägite on olemas varjatud kujul nii tunnetuses 
kui ka tahtes. Mõlemad, nii sümpaatia kui ka antipaatia on olemas tunnetuses ja tahtes, kus 
närvid ja veri  tegutsevad koos kehas, kuid nad esinevad varjatud kujul.  Tundes tulevad nad 
ilmsiks.

Missugused on siis tundeilmingud kehas? Te leiate terves inimkehas kõikjal kohti, kus 
veresooned puutuvad mingil viisil kokku närvidega. Ja kõikjal, kus veresooned puutuvad kokku 
närvidega, tekib tunne. Kuid teatud kohtades, näiteks meeltes, on närvid ja veri nii peenel kujul, 
et me üldse tunnet ei taju. Kogu meie nägemist ja kuulmist läbib peen tundevarjund, kuid me ei 
märka seda ja mida enam on meeleorgan muust kehast eraldatud, seda vähem me seda märkame. 
Nägemises, silma tegevuses, märkame me vaevu sümpaatia- ja antipaatiatundeid, sest silm on 
luuõõnsuses peaaegu täielikult eraldatud muust organismist. Ja närvid, mis ulatuvad silma, on 
väga peened ja samuti ka veresooned, mis tungivad silma. Tundeaisting silmas on tugevasti alla 
surutud. Kuulmisaistingus on see vähem alla surutud. Kuulmisel  on suurem orgaaniline seos 
kogu organismi  tegevusega kui nägemisel.  Kuna kõrvas on arvukalt  elundeid, mis  on täiesti 
erinevad silma omadest,  on kõrv seeläbi mitmes suhtes tegelik pilt  sellest,  mis toimub kogu 
organismis. Seetõttu on kõrvas toimuva meeltetegevusega väga lähedalt seotud tundetegevus. Ja 
siin on isegi selle ala headel asjatundjatel kuuldu üle raske - eriti kunstivaldkonnas - selgusele 
jõuda, mis on puhas tunnetus ja mis on tegelikult tundmuslik. See asjaolu selgitab üht uuema aja 
väga huvitavat nähtust, mis on mõjutanud isegi tegelikku kunstiloomingut.

Te  kõik  teate  Richard  Wagneri  "Meisterlauljast"  Beckmesseri  kuju.  Mida  peab 
Beckmesser tegelikult kujutama? Ta peab kujutama muusikatundjat, kes on täiesti unustanud, et 
kogu inimese tundeelement mõjub kuulmistegevuse tunnetusse. Wagner, kes oma mõtteid esitas 
Waltheri läbi, oli arvamusel, et muusikas peab elama peamiselt tundeelement. Valest arusaamast 
tekkinud erinevustes Waltheri ja Beckmesseri vahel, (ma mõtlen mõlemapoolset eksimust) mis 
on vastuolus õige arusaamisega, kuidas tundmuslik ja tunnetuslik muusikalises kuulmises koos 
tegutsevad, leidis ajaloolise väljenduse, sest niipea, kui Wagneri kunst tuttavaks ja tuntuks sai, 
leidis see vastase Eduard Hanslicki näol Viinis, kes pidas kõike tundepärast Wagneri kunstis 
ebamusikaalseks.  Vähe  on  kirjutisi  kunsti  kohta,  mis  on  psühholoogilisest  seisukohast  nii 
huvitavad nagu Eduard Hanslicki kirjutis "Muusikailust" (Vom musikalisch Schönen). Raamatus 
väljaarendatud peamine mõte seisneb selles, et tõeline muusik pole see, kellel pole muusikalist 
meelt,  kes  tahab  tuua  muusikasse  ainult  tundmuspärase,  vaid  ainult  see,  kes  näeb  ühe  heli 
objektiivses ühendamises teisega muusika tõelist olemust, kus arabeskis on heli heliga kokku 
põimitud ja puudub kõik tundmuspärane. Oma raamatus "Muusikailust" töötab Hanslick välja 
imelise  puhtusega  nõude,  et  kõrgemat  liiki  muusika  peaks  koosnema  ainult  helipildist, 
heliarabeskist ning seab kõikvõimaliku pilke alla idee, mis on tegelikult wagnerismi põhiolemus, 
nimelt tundmuselementidest lähtuva heliloomingu.  Asjaolu, et  niisugune vaidlus Hanslicki ja 
Wagneri vahel sai  muusika vallas tekkida, on selgeks tõendiks, et  uuemad psühholoogilised 
ideed hingetegevuse kohta on täiesti segased, muidu poleks see Hanslicki ühekülgne nõue saanud 
iialgi  tekkida.  Kui  me  tunnistades  seda  ühekülgsust  pühendume  siiski  Hanslicki  arutluse 
uurimisele, tuleme järeldusele, et see väike raamat "Muusikailust" on väga vaimurikkas.

Sellest nähtub, et pidades kogu inimest praegusel hetkel tundeolendiks, tungivad keha 
piirialades ühed meeled rohkem, mõned vähem teadvusse.

Ka teil  tuleb pedagoogitöö eesmärgist  lähtudes tähelepanu alla võtta seda tänapäeva 
teaduslikus mõtlemises valitsevat kaost. Kui me poleks siin ettevalmistavalt sellest kõnelenud 
ega arutanud praktilisi reforme, mida te ette võtate, siis pidanuksite planeerima oma kasvatustööd 
tänapäeva pedagoogilistest teooriatest,  praegusaja psühholoogiast  ja loogikasüsteemidest  ning 
kasvatuspraktikast lähtudes ning oma koolitöös seda rakendama. Te peaksite koolitöösse tooma 
selle,  mis  on üldiselt  tavaliseks saanud. See aga, mis on tänapäeval tavaliseks saanud viitab 
suurtele puudustele psühholoogia vallas. Igas psühholoogias leiate te nn. meelteõpetuse. Meelte 
tegevuste uurimisel  paneb psühholoog ühte patta silma,  kõrva, nina jne. tegevuse, kõik ühte 
suurde abstraktsiooni "meeltetegevus". See on suur viga, tõsine eksimus. Sest kui te võtate ainult 
need meeled,  mis  on tänapäeva psühholoogile või  füsioloogile tuntud ja vaatlete neid ainult 
nende kehalikust aspektist, märkate, et silma meel on hoopis erinev kui kõrva meel. Silmal ja 
kõrval on täiesti erinev olemus. Ja siis veel kompimismeele organisatsioon, mida pole üldse 
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uuritud, isegi mitte sel rahuldaval viisil, nagu silma ja kõrva puhul. Kuid peatugem nüüd silmal ja 
kõrval. Nad sooritavad kaht täiesti erinevat tegevust, nii, et nägemise ja kuulmise kokkuviimine 
"üldiseks meeltetegevuseks" on lihtsalt hall teooria. Õige oleks siin alustada sellest, et rääkida 
konkreetselt  ainult  silma  tegevusest,  kõrva  tegevusest,  haistmisorgani  tegevusest  jne.  Siis 
leiaksime me  nii  suure  erinevuse nende vahel,  et  meil  kaoks igasugune soov esitada üldist 
meeltefüsioloogiat, nagu seda tänapäeval füsioloogid on teinud.

Inimhinge uurimisel omandame me õige arusaama ainult siis, kui jääme sellele alale, 
mida ma püüdsin üldjoontes kirjeldada oma "Tões ja teaduses" ja ka "Vabaduse filosoofias". Siin 
võime me kõnelda hingest kui ühest tervikust, ilma et kalduksime abstraktsioonidesse. Sest siin 
seisame me kindlal alusel; me lähtume seisukohast, et inimene elab end sisse maailma ega oma 
veel tervet tegelikkust. Seda võite te tagantjärele uurida teostest "Tõde ja teadus" ja "Vabaduse 
filosoofia". Inimene ei ole algul kogu tegelikkuse peremees. Kõigepealt peab ta ennast edasi 
arendama ja selles edasiarengus see, mis varem ei olnud veel tegelikkus, muutub talle tõeliseks 
tegelikkuseks mõtlemise ja taju vastastikkuse mõjutuse kaudu. Inimene peab algul endale võtma 
tegelikkuse.  Sellega  seoses  on  kantianism,  mis  on  tunginud  kõigesse,  teinud  kohutavat 
laastamistööd.  Mida  siis  teeb  kantianism?  Kõigepealt  ütleb  ta  dogmaatiliselt:  me  peame 
kõigepealt vaatlema meid ümbritsevat maailma ja et meis elab ainult selle maailma peegelpilt. Ja 
nii tuleb ta kõikidele oma järeldustele. Kantil endal pole selge, mis  inimese tajutavas ümbruses 
on. Sest tegelikkus pole mitte ümbruses, samuti mitte ka nähtustes: vaid asi on nii, et reaalsus, 
tegelikkus tuleb ainult vähehaaval nähtavale seeläbi, et me ise teda vaatleme ning viimane, mis 
meieni jõuab ongi reaalsus. Täpselt öeldes oleks tõeline reaalsus see, mida inimene näeb sel 
silmapilgul, kui ta ei saa enam end väljendada just sel silmapilgul, mil ta läheb läbi surmavärava.

Palju võltselemente on sissetunginud meie uude vaimukultuuri ja need mõjutavad kõige 
sügavamalt pedagoogikat. Seetõttu on meie püüe tuua õiged mõisted valede asemele. Siis me 
suudame teha õigel viisil seda, mida me õpetamisel tegema peame.

Kuues loeng

 Stuttgart, 27. august 1919

Siiani  oleme me  püüdnud mõista  inimest  hinge seisukohalt  sel  määral,  kuivõrd see 
mõistmine on vajalik lapse kasvatamisel. Me peame need kolm seisukohta - vaimse, hingelise ja 
kehalise  lahus  hoidma,  et  jõuda täiusliku antropoloogiani  ja  uurima  inimest  kõigist  kolmest 
seisukohast lähtudes. Esimene, mis vaatluse alla tuleb, on hingeline seisukoht, sest tavaelus on 
see inimesele kõige lähemal. Ja te ka tunnetate,  et  pidades sümpaatiat ja antipaatiat  inimese 
mõistmisel  peamisteks mõisteteks,  oleme me juhtinud tähelepanu hingelisele.  See ei  vastaks 
meie eesmärgile, kui me läheksime hingeliselt otse üle kehalisele, sest me teame vaimuteaduslike 
vaatluste põhjal, et kehalist võib mõista ainult siis, kui seda võetakse kui vaimse ja hingelise 
ilmutust. Seepärast lisame me hingelisele vaatlusele, mille oleme üldjoontes juba visandanud, 
nüüd  inimese  vaatluse  vaimsest  vaatepunktist,  et  siis  lõpuks  jõuda  lähemale  tõelisele  nii 
nimetatud  "antropoloogiale",  inimolemuse  vaatlemisele,  nagu  see  füüsilises  välismaailmas 
avaldub.

Kui tahate inimolendit tulemusrikkalt uurida ükskõik millisest seisukohast, peate te ikka 
tagasi  pöörduma  inimese  hingetegevuste  jagunemise  juurde  tunnetuseks  (mis  toimub 
mõtlemises), tundeks ja tahteks. Siiani oleme vaadelnud mõtlemist (või tunnetust), tunnet ja tahet 
antipaatia ja sümpaatia aspektist. Nüüd uurime me tahet, tunnet ja tunnetust vaimu seisukohast.

Ka vaimsest vaatepunktist lähtudes leiate te erinevuse tahte, tunde ja mõtleva tunnetuse 
vahel. Vaadelgem vaid järgnevat. Kui te tunnetate mõtlemise kaudu, tunnete te - kui ma ennast 
piltlikult väljendan, aga piltlikkus aitab meid mõistete loomisel, et teatud viisil elate te valguses. 
Te tunnetate ja tunnete end oma Minaga otse keset seda tunnetustegevust. Teatud määral selle 
tegevuse, mida me tunnetuseks nimetame, iga osa, iga liige, on kõiges, mida teie Mina teeb; ja 
omakorda see, mida teie Mina teeb, on tunnetustegevuses. Te olete täiesti valgustatud; te elate 
täielikult teadvustatud tegevuses kui ma end nii võiksin väljendada. Ja oleks tõesti halb, kui te 
poleks tunnetamisel täiesti teadlikus tegevuses. Oletame hetkeks, et teil oli tundmus, et sel ajal, 
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kui te tegite otsustust, juhtus teie Minaga midagi kuskil alateadvuses ja et teie otsus oli selle 
protsessi tulemus. Oletagem, et te ütlete: "See inimene on hea", tehes seega otsuse. Te peate 
olema teadlik, et see, mida te selle otsuse tegemiseks vajate - alus "inimene", öeldis "on hea" - on 
selle  protsessi  osad,  mis  on  praegu selgesti  teie  ees  ja  mis  teie  jaoks  on teadvusvalgusega 
täidetud. Kui te peaksite oletama, et mingi  deemon või loodusmehhanism on "inimese" "hea 
olemisega" kokku pandud sel ajal, kui te otsust teete, siis poleks see täiesti teadlik olnud sellest 
mõtteaktist (toimingust), ning oleksite ikka mingis otsuse osas ebateadlik. Mõtlevas tunnetuses 
on väga oluline, et te olete täie teadvusega kogu selle tegevuse juures.

Tahte puhul pole see nii. Te teate, et kui te sooritate kõige lihtsamatki tahtetegevust, 
näiteks käimist, olete te tegelikult täiesti teadlikud ainult käimise kujutlusest. Te ei tea midagi 
sellest, mis teie lihastes toimub, kui te ühe jala teise ette tõstate, ei midagi sellest, mis toimub teie 
kehamehhanismis  ja  -organismis.  Mõelgem,  mida  kõike  te  maailmast  õpiksite,  kui  te  neid 
liigutusi  peaksite teadlikult  sooritama,  mis  on kõndimise  tahte juures vajalikud! Te peaksite 
teadma täpselt, kuipalju kasutatakse ära toitu teie jalgade lihastes ja ka teistes kehaosades, kui te 
ennast kõndimisel pingutate. Te pole kunagi välja arvestanud, kuipalju te ära kasutate sellest, 
mida  toit  teile annab.  Te teate üsna hästi,  et  see  kõik toimub teie kehalikkuses väga,  väga 
ebateadlikult. See ei ole ainult siis, kui me vaatleme tahteolemust omaenda organismis. Ja ka siis, 
kui  me  oma  tahte  suuname  välismaailma,  ei  suuda  me  ka  seda  mingil  juhul  täielikult 
teadvusvalgusega haarata.

Oletame, et meil on siin kaks sambataolist plokki.

                  Kujutage ette, et te asetate kolmanda ploki risti üle nende. Eristage nüüd täpselt, mis 
elab selles, mida te praegu tegite, täiesti teadliku tunnetava tegevusena sellest, mis teie täiesti 
teadlikus tegevuses elab, kui te otsuse langetate: "inimene on hea", kus te oma tunnetusega täiesti 
sees olete. Eristage palun, seal elav tunnetav tegevus sellest, millest te midagi ei tea, ehkki te seda 
oma täie tahtega tegema pidite: miks toetavad need kaks plokki teatud jõudude abil palki, mis 
nende peal asetseb? Tänini on füüsikal selle kohta hüpoteesid ja kui inimesed usuvad, et nad 
teavad,  miks  kaks  plokki  kannavad  palki,  on  neil  ainult  pettekujutlus.  Kõik  meie  mõisted 
kohesioonist, adhesioonist, külgetõmbe- ja tõukejõududest on tegelikult väliste teadmiste jaoks 
vaid hüpoteesid. Me arvestame tegutsemisel neid väliseid hüpoteese: me arvestame, et need kaks 
posti, mis palki kannavad, ei murdu, kui neil on teatud jämedus. Kuid me ei suuda mõista sellega 
seotud  tervet  protsessi,  nii  nagu  me  ei  suuda  mõista  oma  jalgade  liigutusi,  kui  me  edasi 
sammume. Ka siin sugeneb meie tahtesse element, mis meie teadvuseni ei ulatu. Tahtes peitub 
ulatuslikult ebateadlik element.

Ja tunne seisab tahte- ja mõtleva tunnetuse keskel. Ka tunnet läbistab osaliselt ebateadlik 
element. Sel kombel võtab tunne ühelt poolt omaks tunnetusliku mõtlemisolemuse ja teiselt poolt 
tundva ehk tuntud tahte olemuse, milline see siis tegelikult vaimsest seisukohast on?

Sellele  saate  te  õige  vastuse,  kui  te  vaimsest  seisukohast  mõistate  eespool 
iseloomustatud tõsiasju järgmiselt. Tavaelus kõneleme me ärkvelolekust, teadvuse ärkvelolekust. 
Ent meil on see teadvuse ärkvelolek ainult tunnetavas mõtlemistegevuses. Seetõttu, kui te tahate 
rääkida sellest  absoluutselt  õigesti,  mil  määral  on inimene  ärkvel,  olete  te  sunnitud ütlema: 
inimene on tegelikult ärkvel ainult nii kaua ja sel määral kuivõrd ta on millegi mõtlev tunnetaja.

Kuidas on siis lugu tahtega? Te kõik teate une teadvusseisundit - kui soovite, võite seda 
nimetada teadvusetuse olukorraks. Te teate, et see, mida me uinumisest kuni ärkamiseni une ajal 
läbi elame, ei ole meie teadvuses. Sama on kõigega, mis läbib meie tahet teadvusetu elemendina. 
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Niivõrd, kui me oleme inimestena tahteolevused, oleme me magavas olekus, ka siis, kui oleme 
ärkvel. Me kanname alati endaga kaasas magavat inimest - s.t. tahteinimest - ja saadame teda 
ärkvel mõtleva ja tunnetava inimesega: sel määral, kui oleme tahtvad olendid, magame me isegi 
ärkamisest kuni uinumiseni. Alati on meis midagi magavat, nimelt tahte sisemine olemus. Me ei 
ole sellest  rohkem teadlikud kui nendest protsessidest,  mis toimuvad une ajal. Me ei mõista 
inimest täielikult, kui me ei tea, et uni mõjutab tema ärkvelolekut niivõrd kui ta on tahteolend. 

Tunne  seisab  keskel  mõtlemise  ja  tahte  vahel  ja  me  võime  nüüd  endalt  küsida: 
missugune on teadvuse osa tundmises?  Ka see asub keskel  ärkamise  ja uinumise vahel.  Te 
tunnete tundeid, mis teie hinges elavad just nii, nagu te tunnete oma unenägusid, ainult oma 
unenägusid te mäletate, tundeid aga elate otseselt läbi. Kuid sisemine hingehäälestus ja -seisund, 
mis teil on oma tunnete suhtes, ei erine sellest, mis teil on unenägude puhul. Ärkveloleku ajal 
pole te ainult ärkvel inimene, niivõrd kui te mõeldes tunnetate, ja magav inimene, niivõrd kui te 
tahate  ja  te  olete  ka  undnägev  inimene  niivõrd  kui  te  tunnete.  Seega  on  tegelikult  kolm 
teadvusseisundit meie ärkveloleku ajal meisse valatud: ärkvelolek selle tõelises mõttes seisneb 
mõtlevas tunnetuses, unenäoline olek tundes ja magav olek tahtes.

Vaimsest seisukohast pole tavaline unenägudeta uni midagi muud kui inimese andumine 
kogu oma hingeolemusega sellele, mis ta oma tahte läbi päeva jooksul on korda saatnud. Ainus 
erinevus seisneb selles, et tegelikus unes me magame kogu oma hingeolemusega, ärkveloleku 
ajal magame aga ainult oma tahtega. Unistamisel, nagu seda tavalises elus nimetatakse on aga 
nii,  et  me  kogu  oma  olemusega  oleme  andunud  hingeolukorrale,  mida  me  nimetame 
unistamiseks, ja ärkvelelus me kui tundvad inimesed andume sellele unelevale hingeolukorrale. 

Kasvatuslikust seisukohast vaadatuna ei pane teid enam imestama, et lapsed erinevad 
teadvuse ärkveloleku poolest. Sest te leiate, et lapsed, kellel on tundeelu ülekaalus, on unistavad 
lapsed, nii et need lapsed, kellel lapseeas täielik mõtlemine ei ole veel ärganud, anduvad kergesti 
unistustele. See peab olema teile ajendiks kuidas mõjutada niisuguseid lapsi tugevate tunnete 
kaudu. Ja te võite põhjendatult loota, et need tugevad tunded äratavad neis selge mõtlemise, sest 
jälgides elurütmi, leiate, et kõigel, mis uinub, on kalduvus teatud aja pärast ärgata. Kui meil on 
tegemist niisuguse lapsega, kes unistavalt tundeelus mõtteid mõlgutab ja kui me talle tugevate 
tunnetega läheneme, siis need lapsesse sisestatud tugevad tunded ärkavad temas iseenesest mingi 
aja pärast mõtete näol.

Lapsed,  kes  on  veelgi  mõtlikumad  ja  oma  tundeelus  isegi  tuimad,  ilmutavad  eriti 
tugevaid kalduvusi oma tahteelus. Ja kui te kõik selle läbi mõtlete, seisate te nii mõnegi lapse ellu 
puutuva mõistatuse ees. Teil võib olla koolis laps täielik puupea. Kui te langetasite kohe otsuse 
"see on nõrgamõistuslik, rumal laps", ja kui te uuriksite teda eksperimentaalpsühholoogia abil, 
korraldaksite  suurepäraseid  mäluteste  ja  muud,  mida  nüüd  psühholoogia-  pedagoogika 
laboratooriumites  tehakse,  ja  kui  te  siis  ütleksite:  "See  on  igati  rumal  laps  ja  kuulub 
nõrgamõistuslike kooli  või praegu populaarsesse "vähevõimekate kooli",  siis sellise otsusega 
oleksite te väga kaugel lapse tõelise loomuse mõistmisest. Võibolla on sellisel lapsel erilised 
võimed tahtevaldkonnas; võibolla on ta üks neid lapsi, kes oma koleerilise loomusega arendab 
hilisemas elus tarmukat energialist tegevust. Kuid praegu ta tahe magab. Ja kui on määratud nii, 
et mõttetunnetus lapses avaldub alles hiljem, siis tuleb teda ka vastavalt kohelda, nii, et hilisemas 
elus  oleks  ta  suuteline  töötama täie  energiaga.  Algul  paistab ta  olevat  tõeline  puupea,  kuid 
võibolla pole see üldse nii. Ja siis peate te leidma õige lähenemisviisi, kuidas niisuguses lapses 
tahet virgutada. See tähendab, et te peate mõjutama tema ärkveloleku magavat seisundit (sest 
kõigel uinuval on tendents ärgata), et tema uni kui tahe, mis võib olla on väga tugev, kuid praegu 
magab, jääb magavast olekust üle kostma, et hilisemas elujärgus üles ärgata. Te peate selle lapse 
suhtes käituma nii, et te võimalikult vähe toetute tema tunnetusjõududele ja tema arusaamale, 
vaid "taote" talle sisse mõned asjad, mis mõjutavad tugevalt tema tahet, lasete tal kõndida sel ajal 
kui ta räägib. Niisuguseid lapsi ei ole teil palju, kuid antud juhul võite te lapse klassi ette kutsuda 
- mis teistele lastele on ergutav ja sellele lapsele mõjub kasvatuslikult - ja lasta tal sel ajal, kui ta 
lauseid  ütleb  neid  liigutustega  saata.  Niisiis:  "See  (samm)  inimene  (samm)  on  (samm)  hea 
(samm)." Sel teel ühendate te kogu inimolendi tahte-elemendi puhtintellektuaalse elemendiga 
tunnetuses ja vähehaaval saate te esile kutsuda selle, et niisuguses lapses ärkab tahe mõtlemiseks. 
Alles  siis,  kui  me  mõistame,  et  ärkavas  inimolendis  on  meil  tegemist  teadvuse  erinevate 
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seisunditega  -  ärkamise,  unelemise  ja  magamisega,  jõuame  me  õigele  arusaamisele  oma 
ülesandest kasvava lapse suhtes. 

Kuid nüüd võime esitada küsimuse: kuidas suhtub inimese tegelik keskus, see Mina, 
nendesse erinevatesse seisunditesse? Lihtsaim viis leida sellele õige vastus on eeldada - mis on 
tõepoolest vaieldamatu - et see, mida me nimetame maailmaks, kosmoseks, on tegevuste summa. 
Meie jaoks avalduvad need tegevused meie elementaarelu erinevates valdkondades. Me teame, et 
selles  elementaarelus  valitsevad  jõud.  Näiteks  elujõud  valitseb  kõikjal  meie  ümber. 
Elementaarjõudude ja elujõu vahele on sisse põimunud kõik, mis näiteks kutsub esile soojuse ja 
tule. Mõelgem vaid, kui tugevasti oleme lülitatud oma ümbrusse, kus tuli nii tähtsat osa etendab.

Maailma  teatud  piirkondades,  näiteks  Lõuna-Itaalias,  tarvitseb  teil  ainult  süüdata 
paberkuulike  ja  otsekohe  hakkavad  maast  tõusma  suured  suitsupilved.  Miks  see  nii  on? 
Paberkuulikese süütamisega kutsute te esile soojuse ja hõrendate selles kohas õhku ning see, mis 
tavaliselt  valitseb jõuna maa  pealispinna all,  muutub nähtavaks üleskerkiva suitsuna just  sel 
hetkel kui te süütate paberkuulikese ja viskate selle maha, seisate te suitsupilves. See on katse, 
mida võib teha iga reisija, kes sõidab Napoli ümbrusse. See näide peab teile tõestama, et kui me 
ei vaata maailma ainult pinnapealselt, peame tõdema, et kõike meid ümbritsevat läbistavad jõud.

On ka kõrgemaid jõude kui soojus. Ka need on meie ümber. Me astume ikka läbi nende 
kui me füüsiliste inimestena maailmas liigume. Tegelikult on meie füüsiline keha, ilma et me 
seda tavatunnetuses teaksime, kujundatud nii, et me suudame seda taluda. Oma füüsilise kehaga 
võime me sel viisil läbi maailma sammuda. 

Oma  Minaga,  meie  evolutsiooni  noorima  moodustisega,  ei  saaks  me  sammuda  läbi 
nende maailmajõudude, kui see Mina anduks otseselt nendele. See Mina ei saa anduda kõigele, 
mis  teda  ümbritseb  ja  mille  sees  ta  ise  on.  Seda  Mina  tuleb  ikka  veel  kaitsta  end 
maailmajõududesse  väljavalamast.  Aja  jooksul  areneb  ta  nii,  et  suudab  astuda  nendesse 
maailmajõududesse.  Kuid  praegu ei  saa  ta  veel  seda  teha.  Seetõttu  on  vajalik,  et  me  oma 
täielikult ärkvel Minaga ei oleks sunnitud astuma tõelisse maailma, mis meid ümbritseb, vaid 
ainult selle maailma pilti. Seepärast on meil mõtlevas tunnetuses ainult maailma pildid, mida me 
hingelisest seisukohast juba esile tõime.

Nüüd vaatame me seda ka vaimu seisukohalt. Mõtlevas tunnetuses elame me piltides; ja 
meie praegusel arenguastmel, elades sünni ja surma vahel oma täisärkvel Minaga, saame meie, 
inimesed, elada ainult kosmosepiltides, mitte veel tõelises kosmoses. Seetõttu kui me ärkame, 
peab meie keha looma meile ainult kosmosepilte. Ja siis elab meie Mina nendes kosmosepiltides.

Psühholoogid  näevad  tohutut  vaeva,  et  määratleda  keha  ja  hinge  vahekorda:  nad 
räägivad keha ja hinge vastastikusest toimest, psühhofüüsilisest parallelismist ja paljust muust. 
Tegelikult  on  need  kõik  lapsikud  mõisted.  Sest  tegelikult  toimub  järgmine  protsess:  kui 
hommikul Mina läheb üle ärkvelolekusse, siis tungib ta kehasse, kuid mitte keha füüsilistesse 
protsessidesse, vaid ainult piltide maailma, mida keha on loonud väliste protsesside najal oma 
olemuse sisemistes sügavustes. Sel teel antakse mõtlev tunnetus edasi Minale.  

Tunnetes  on  see  teisiti.  Seal  tungib  Mina  tegelikult  tõelisse  kehasse,  mitte  ainult 
piltidesse.  Kui  ta  aga  kehasse  tungimisel  oleks  täielikult  teadvusel,  siis  (võtke  seda  praegu 
hingelisena) põleks ta otseses mõttes hingeliselt ära. Kui teiega toimuks tundeprotsessis sama, 
mis toimub teiega mõtlemisel,  kui te oma Minaga tungite piltidesse, mida teie keha on teile 
loonud,  põleksite  te  hingeliselt  ära.  Te  ei  suudaks  seda  taluda.  Seda  läbitungimist,  mis  on 
tegelikult  tundeprotsess,  võite  te  läbi  elada  ainult  uneledes,  teadvuse  hägustunud  seisundis. 
Ainult uneluses võite te seda taluda, mis teie kehas tegelikult tundeprotsessis toimub. 

Seda,  mis  toimub tahtes,  võite te  läbi  elada ainult  magavas  olekus.  Te elaksite läbi 
midagi väga kohutavat, kui peaksite oma tavaelus kaasa elama kõigele, mis teie tahtes toimub. 
Te tunneksite kohutavalt valu, kui te, näiteks, nagu olen juba viidanud, peaksite tegelikult läbi 
elama, kuidas jõude, mida teie organismile annab toit, kasutatakse ära jalgades, kui te kõnnite. 
On õnn, et te seda läbi ei ela, või õigemini elate seda läbi magavas olekus. Sest kui te suudaksite 
jõuda tahtes ärkvelseisundini, tähendaks see kujuteldamatult suurt valu. Seega võiks öelda, et 
tahtes ärkamine tähendab inimesele, kuna ta on "tahtja", valu, mis ainult seeläbi on tuimestunud, 
et inimene tahtes viibib uneseisundis. 

Seega  saate  te  aru,  kui  ma  nüüd  iseloomustan  Mina-elu  sel  ajal,  mida  tavaliselt 
nimetatakse ärkvelolekuks - mis niisiis endas kätkeb täieliku ärkveloleku, uneleva ärkveloleku, 
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magava ärkveloleku. Kui ma kirjeldan, mida Mina tavalises ärkvelolekus kehas läbi elab, s.t. 
tegelikult tegelikkuses läbi elab. See Mina elab mõtlevas tunnetuses seeläbi, et ta ärkab üles 
kehas; siin on ta täiesti ärkvel. Kuid ta elab selles ainult piltides. Seega elab inimene sünni ja 
surma vahel ainult piltides, kui ta kasutab oma mõtlevat tunnetust ja kui ta ei tee niisuguseid 
harjutusi,  mis  on  näidatud  minu  raamatus  "Kuidas  saavutada  tunnetusi  kõrgematest 
maailmadest".

Edasi sukeldub Mina ärkamisel samuti nendesse protsessidesse, mis tingivad tundeid. 
Tundeelus ei ole me täiesti ärkvel, vaid unelevas ärkvelolekus. Kuidas me tegelikult läbi elame 
seda, mida me selles unelevas ärkvelolekus läbi teeme? Me elame seda tegelikult läbi sellena, 
mida  on  tavaliselt  nimetatud  inspiratsioonideks,  inspireeritud  kujutlusteks,  teadvustamata 
inspireeritud  kujutlusteks.  See  on  see  kolle,  mis  kunstnikul  tunnetest  üles  kerkib  ärkvel 
teadvusesse. Seal töötatakse see kõigepealt läbi. Seal töötatakse läbi ka need äkkmõtted, mis 
ärkvel inimeses ärkvelteadvusse kerkivad ja siis piltideks muutuvad. Mis minu raamatus "Kuidas 
saavutada tunnetusi kõrgematest maailmadest" inspiratsioonideks on nimetatud, see on ainult 
valgussära, selle täielikku teadvusse tõstetud läbielamused, mis igal inimesel all tundeelus on 
inspiratsioonidena ebateadlikult olemas. 

       tundeelu                         mõtlev tunnetus
       unelevalt ärkvel ebateadlikes      
       inspireeritud kujutlustes            täielik ärkvelolek piltides

  
                                Mina

                                        tahtetegevus     
                 magamine teadvustamata intuitsioonides 
            

Kui eriti andekad inimesed kõnelevad oma inspiratsioonidest, räägivad nad tegelikult 
sellest,  mida  on  maailm  pakkunud  nende  tundeellu  ning  lasknud  nende  tunde  kaudu  tulla 
täisärkvel teadvusse. See on maailmasisu, niisama nagu mõttesisu on maailma sisu. Kuid sünni- 
ja  surmavahelises  elus  peegelduvad  need  teadvustamata  inspiratsioonid  niisuguseid 
maailmaprotsesse, mida me võime ainult  unelevalt  läbi elada, sest muidu põleks meie  Mina 
nendes  protsessides  ära  või  õigemini  lämbuks.  See  lämbumine  algab  inimeste  juures  ka 
ebanormaalsetes seisundites. Oletame, et teil on luupainaja. Siis tahab seisund, mis tekib teie ja 
välisõhu  vahel,  kui  inimesel  on  selles  vastastikuses  mõjus  midagi  korrast  ära,  muutuda 
ebanormaalsel viisil millekski muuks. Püüdes siseneda teie Mina-teadvusesse, ei teadvustu ta 
teile normaalse kujutlusena, vaid piinava kujutluse, luupainajana. Nii nagu luupainaja puhul on 
ebanormaalne hingamine piinav, oleks ka hingamisprotsess tervikuna ja iga hingetõmme piinav, 
kui inimene elaks oma hingamist läbi täie teadvusega. Ta elaks seda läbi tunnetes ja see oleks 
talle piinav. Seetõttu on see tuimestunud ja elatakse läbi mitte füüsilise protsessina, vaid ainult 
unelevas tundes.

Ja  mis  puutub  protsessidesse,  mis  toimuvad  tahtes,  nagu  ma  teile  juba  rääkisin, 
tähendaksid nad hirmsat piina. Seega võime me lisada kolmanda väite: tahtetegevuses on Mina 
uinuvas olekus. Mida inimene tegelikult selles tegevuses läbi elab, elab tugevasti tuimestatud 
teadvuses,  tegelikult  magav  teadvus  on  teadvustamata  intuitsioonid.  Inimesel  on  pidevalt 
teadvustamata intuitsioone ja need elavad tema tahtes. Ta magab oma tahtes. Seetõttu ei saa ta 
oma tavaelus neid intuitsioone üles tuua; ainult elu õnnehetkedel tulevad need üles. Siis elab 
inimene ähmaselt vaimset maailma läbi.

Inimese tavalises elus on midagi tähelepanuväärset. Me kõik teame täisteadvust täies 
ärkvelolekus, mis meil on mõtlevas tunnetuses. Siin oleme me n.ö. teadvuse valgussäras ja seda 
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me teame. Kuid te teate, et maailmas mõeldes ütlevad inimesed vahel: "Meil on intuitsioonid". 
Ebamääraseid  tundeid  toovad  inimesed  neist  intuitsioonidest  välja.  See,  mida  inimesed  siis 
jutustavad on sageli väga segane, kuid see võib olla ka ebateadlikult üsna hästi reguleeritud. Ja 
lõpuks, kui üks luuletaja räägib oma intuitsioonist, on see täiesti õige, sest ta ei loo neid vahetult 
endale kõige lähemalt alalt - tundeelu inspireeritud kujutlusest, vaid ta kutsub esile need täiesti 
teadvustamata, intuitsioonid on magava tahte valdkonnast. 

See,  kes õpib neid asju sügavalt  tundma,  tõdeb,  et  seda,  mis  paistab elus juhusena, 
juhivad  sügavad  seaduspärasused.  Näiteks  Goethe "Fausti"  teise  osa  lugemisel  tekib  soov 
põhjalikumalt  uurida, kuidas oli  võimalik kujundada niisugust tähelepanuväärset värsiehitust. 
Goethe oli juba vana kui ta kirjutas oma "Fausti " teise osa, vähemalt suurema osa sellest. See 
kirjutati  nii:  tema  sekretär  John istus  kirjutuslaua  taga  ja  kirjutas,  mida  Goethe  dikteeris. 
Pidanuks Goethe ise kirjutama, poleks ta arvatavasti osanud luua nii imestusväärselt voolitud 
värsse oma "Fausti" teises osas. Sel ajal, kui ta Weimaris oma väikeses toas dikteeris, käis ta 
kogu  aeg  edasi-tagasi  ja  see  edasi-tagasi  kõndimine  on  "Fausti"  teise  osa  kontseptsiooni 
lahutumatu osa. Sel ajal, kui Goethe seda alateadlikku tahtelist tegevust käimisel arendas, tungis 
miski tema intuitsioonidest üles ja selles välises tegevuses avaldus see, mida teine inimene tema 
eest paberile pani. 

Kui te tahate endale teha skeemi Mina elust kehas, võib teha järgmiselt:
1. ärkvelolek     - tunnetus piltides
2. unelev olek    - inspireeritud tunne
3. uinuv olek     - intuitiivne või "intuiteeritud" tahe

Aga kui te seda teete, ei selgu, miks intuitiivne, millest inimesed räägivad instinktiivselt, 
tuleb kergemini esile argipäevases pilditunnetuses kui meile lähemal asuv inspireeritud tunne. 
Kui te tahate nüüd joonistada skeemi õigesti (sest ülaltoodu ei ole õige), peate te seda tegema nii, 
nagu ta on joonisel, ja siis saate asjast paremini aru. Sest siis te ütlete: noole 1 suunas laskub 
piltlik  tunnetus  inspiratsioonidesse  ja  tuleb  uuesti  üles  intuitsioonidest  (nool  2).  Kuid  see 
tunnetus, mida tähistab nool 1, on laskumine kehasse.

Ja nüüd jälgige ennast; te istute või seisate algul täiesti rahulikult ja andute mõtlevale 
tunnetusele,  välismaailma  vaatlusele.  Seal  elate  te  piltides.  See,  mida  Mina  edasi  elab  läbi 
sündmuste najal, laskub alla kehasse, algul tundesse, siis tahtesse. 

Te ei märka, mis on teie tundes, algul te ei märka  ka, mis on teie tahtes. Alles siis, kui te hakkate 
kõndima või hakkate tegutsema, siis ei jälgi te algul väliselt mitte tunnet,  vaid tahet.  Ja siis 
allalaskumisel  kehasse ja taas ülesminekul,  mis  toimub noole 2 suunas, on intuitiivsel tahtel 
lähem tulla pildilisse teadvusse kui unelevalt inspireeritud tundel. Te leiate, et inimesed ütlevad 
sageli: "Mul on ebamäärane intuitsioon." Sel juhul on see, mis minu raamatus "Kuidas saavutada 
tunnetusi  kõrgematest  maailmadest"  nimetatakse  intuitsioonideks,  segi  aetud  tavateadvuse 
pinnapealse intuitsiooniga. 

Nüüd suudate te mõista ühtteist  inimkeha kujust.  Kujutage ennast silmapilguks ette, 
kõndivana, kuid samaaegselt maailma jälgivana. Kujutage ette, et mitte teie alakeha ei kõnni 
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jalgadega vaid, et teie peal on jalad ja ta peab ise kõndima. Siis oleks teie maailmavaatlus ja teie 
tahe põimitud üheks ja selle tulemusena saaksite te kõndida ainult  uneolukorras. Et teie pea 
asetseb õlgadel ja ülejäänud kehal, puhkab ta ülejäänud kehal. Ta puhkab ja kuna te liigute nende 
teiste kehaosadega, kannate te pead. Pea peab saama puhata ülejäänud kehal, sest muidu ei saaks 
ta olla mõtlemis-tunnetusorgan. Ta peab olema magavast tahtest eemaldatud, sest silmapilgul, 
kui te panete ta liikuma, s.t. toote ta suhtelisest puhkamisest välja iseseisvasse liikumisse, jääks ta 
magama. Pea laseb kehal toetada tegelikku tahet, elab selles kehas nagu vankris ja laseb end sel 
vankril vedada. Ainult seepärast, et pea laseb end kehal nagu vankril vedada ja kuna ta tegutseb 
ajal, kui teda puhkeolekus veetakse, on inimene tegutsemisel ärkvel. Ainult siis, kui te näete asju 
niisugustes seostes, jõuate te inimkeha õigele mõistmisele.                         

Seitsmes loeng
Stuttgart, 28. august 1919

Teie  ülesanne  on  jõuda  selgusele,  mis  on  tegelikult  inimolemus.  Siiani  oleme 
üldpedagoogika  kaudu  püüdnud  mõista  inimese  olemust  hinge  seisukohalt  ja  siis  vaimu 
seisukohalt. Täna jätkame seda viimati nimetatud seisukohalt. Me peame muidugi pidevalt 
osutama tähelepanu pedagoogika,  psühholoogia  ja  hingeelu mõistetele,  mis  on tänapäeval 
maailmas käibel,  sest  aja jooksul  peate lugema ja üksipulgi  läbi  töötama pedagoogika- ja 
psühholoogiaalaseid raamatuid, niipalju kui teil aega ja tahtmist on.

Kui  me  vaatleme  inimest  hinge  seisukohalt,  asetame  me  pearõhu  antipaatiate  ja 
sümpaatiate avastamisele seadustes,  mis  maailma valitsevad; kui me aga vaatleme inimest 
vaimsest  seisukohast,  siis  peame  asetama  pearõhu  teadvusseisundite  avastamisele.  Eile 
tegelesime me inimese teadvuses valitseva kolme seisundiga nimelt - täisärkvel olek, unelev 
olek ja uni;  näitasime,  et  täisärkvel  olek on tegelikult  olemas  ainult  mõtlevas  tunnetuses, 
unelev valitseb tundes ja uinuv tahtes.   

Kogu arusaamine  põhineb tegelikult  ühe asja  seosesse  viimisel  teisega:  ainus  viis 
mõista maailmaasju  on seostada neid üksteisega. Ma tahan algul esitada selle meetodi kohta 
käiva  märkuse.  Kui  me  end  asetame  maailmaga  tunnetuslikku  vahekorda,  oleme  me 
kõigepealt vaatlejad. Me vaatleme kas oma meeltega, nagu harilikult tavaelus, või arendame 
end mõnevõrra edasi ja vaatleme hinge ja vaimuga, mida me saame teha imaginatsioonis, 
inspiratsioonis ja intuitsioonis. Kuid ka vaimne vaatlus on vaatlus ja kõik vaatlused nõuavad 
meilt mõistmist. Kuid mõista saame me ainult siis, kui me universumis ja oma ümbruses ühe 
asja teisega seostame.  Te saate luua head mõisted keha, hinge ja vaimu kohta, kui teil on 
selgesti  silme  ees  inimese  kogu elukäik.  Te  peate  ainult  arvesse  võtma,  et  selles   asjade 
üksteisega seostamises,  nagu ma siin praegu selgitasin, saate te alles mõistmise  alged.  Te 
peate neid mõisteid, milleni te jõuate, arendama edasi.

Kui te näiteks vaatate alles maailma sündinud last, vaatlete tema füüsilist kuju, tema 
liigutusi, tema ilmet, tema nuttu, tema lalinat jne., saate te sellega pildi peamiselt inimkehast. 
Kuid see pilt saab täielikuks ainult siis, kui te seostate selle inimese keskea ja vanadusega. 
Keskeas on inimene enam hingeline ja vanaduses kõige enam vaimne. Sellele viimasele võiks 
kergesti  vastu vaielda,  sest  iseenesest  mõista  ütlevad mõned ju:  "Kuid väga paljud vanad 
inimesed muutuvad üsna nõrgamõistuslikeks." See on materialismi lemmikvastuväide neile, 
kes  räägivad  hingelis-vaimsest,  et  inimesed  muutuvad  vanaduses  nõrgamõistuslikeks  ja 
argumenteerivad tõelise järjekindlusega, et isegi selline suurvaim nagu Kant muutus vanas 
eas nõrgamõistuslikuks. Materialistide väide ja see fakt on täiesti õiged. Ainult, et seda, mida 
nad tõestada soovivad, nad ei tõesta. Sest isegi Kant, kui ta seisis surmavärava ees, oli targem 
kui oma lapsepõlves, ainult, et lapsepõlves oli ta keha suuteline vastu võtma kõike, mis tuli 
tema olemusest ja seeläbi võis ta tulla füüsilises elus teadvusele. Seevastu vanas eas muutus 
keha võimetuks vastu võtma seda, mida vaim talle andis. Keha ei olnud enam vaimu jaoks 
sobiv tööriist. Seetõttu ei saanud Kant füüsilisel tasandil enam endale teadvustada seda, mis 
elas tema vaimus. Vaatamata ülalnimetatud argumendi näilisele kandvusele peab meil olema 
täiesti selge, et vanas eas muutuvad inimesed targaks  ja vaimseks ning jõuavad lähemale 

39



Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus   /  Tõlkinud Meelis Sügis

vaimudele.  Seetõttu  peame  inimestes,  kes  isegi  kõrges  vanaduses  suudavad säilitada  oma 
vaimu elastsuse ja elujõu, ära tundma vaimsete omaduste algusi. Ka niisugused võimalused 
on olemas.

Berliinis oli kord kaks professorit. Üks oli Michelet, Hegeli järelkäija, kes oli juba üle 
üheksakümne aasta vana. Ja kuna ta oli küllalt andekas, kasutati teda kui auprofessorit, ent 
vaatamata kõrgele eale, pidas ta siiski loenguid. Oli veel üks teine professor, nimega Zeller, 
kreeka  filosoofiaajaloo  kirjutaja.  Michelet`ga  võrreldes  oli  ta  alles  poisike,  ainult 
seitsekümmend  aastat  vana.  Räägiti,  et  ta  tundis  oma vanadusekoormat  ega saanud enam 
loenguid pidada, või soovis igal juhul, et neid vähendataks. Selle kohta ütles Michelet alati: 
"Ma ei mõista Zellerit; ma võiksin pidada loenguid terve päev, kuid Zeller, kuigi alles noor, 
ütleb alati, et see on talle liiga suur pingutus!" Seega näete vaid üksikute inimeste juures võib 
välisfüüsiliselt leida seda, mis tõestab siin vanaduses vaimu kohta öeldut. Kuid nii see on.

Kui  me  jälgime  inimese  eluavaldusi  enamasti  keskeas,  saame  me  põhialuse 
hingevaatlusteks. Kuid ka keskeas inimene on võimeline n.-ö. oma hingelisust maha salgama. 
Ta võib paista kas hingetuna või väga hingelisena. Sest hingelisus seisab inimese vabaduses, 
ka kasvatuses. Et paljudel inimestel puudub keskeas hingelisus ei tõesta veel, et keskiga ei ole 
hingeline iga. Kui võrrelda lapse kehaloomust, ta siputavat ja ebateadlikult tegutsevat olemust 
vanaduse  vaikse  mõtiskleva  kehaloomusega,  on  meil  tegemist  ühest  küljest  kehaga,  mis 
näitab  valdavalt  oma  kehalist  külge  lapses  ja  teisest  küljest  kehaga,  mis  kehalisusel  kui 
niisugusel laseb vanas eas tagasi tõmbuda ja mis ennast kui keha teatud määral eitab.

Kui me nüüd pöörame rohkem tähelepanu hingelisele, siis ütleme: inimene kannab 
endas mõtlevat tunnetust, tunnet ja tahet. Kui me jälgime last, siis on meil pildis sellest, mida 
laps hingelisena pakub - tihe seos tahte ja tunde vahel. Me võiksime öelda, et tahe ja tunne on 
lapses kokku kasvanud. Kui laps sipleb ja siputab, teeb ta liigutusi, mis täpselt vastavad sel 
silmapilgul tema tunnetele; ta ei suuda hoida oma liigutusi ja tundeid lahus.

Vana inimese  juures  on asi  vastupidi:  mõtlev tunnetus  ja  tunded on temas  kokku 
kasvanud ja tahe esineb teatud määral iseseisvana. Seega kulgeb inimelu nii, et tunne, mis on 
algul seotud tahtega, vabastab end järk-järgult elu jooksul tahtest. Ja sellega on meil suur osa 
täita: tunde vabastamine tahtest. Siis ühendab end tunne, mis on tahtest vabanenud, mõtleva 
tunnetusega. Ja see puudutab hilisemat elu. Me valmistame last hilisemaks eluks õigesti ette 
ainult  siis,  kui  me  saavutame,  et  tunne  vabastab  end  hästi  tahtest.  Siis  suudab laps  oma 
hilisemas elus täiskasvanud mehe või naisena ühendada ka seda vabastatud tunnet mõtleva 
tunnetusega ja olla niimoodi eluks valmis. Miks kuulame me vana meest, isegi kui ta jutustab 
oma  elulugu?  Sellepärast,  et  oma  elu  jooksul  on  ta  ühendanud oma  isiklikud  tundmused 
mõistete ja ideedega. Ta ei räägi meile teooriatest, ta räägib meile tegelikult oma tundmustest, 
mida ta on isiklikult  suutnud ühendada oma ideede ja mõistetega. Vana mehe juures,  kes 
tõesti oma tundmused mõtleva tunnetusega on ühendanud, kõlavad mõisted ja ideed tõena, 
need on täis soojust, reaalsust, need kõlavad konkreetsetena ja isiklikena. Samal ajal nende 
puhul,  kes  on mees-  ja  naisvanuses  s.t.  keskeas  seisma jäänud,  kõlavad mõisted ja  ideed 
teoreetilistena, abstraktsetena, teaduslikena. See kuulub juba kord inimelu juurde, et inimese 
hingeomadused teevad läbi teatud arengu, misläbi lapse tundmuslik tahe asendub vanainimese 
tundmusliku mõtlemisega. Inimelu asub nende kahe vahel ja me võime inimesele anda eluks 
ainult siis hea kasvatuse, kui me seda kõike silmas peame.

Nüüd peame  me  arvesse  võtma,  et  otsekohe,  kõigi  meie  maailmavaatluste  juures, 
kerkib  esile  miski  (tegelikult  kõik  psühholoogiad  kirjeldavad  seda  kui  esimest),  mis 
välismaailma vaatlusel esile kerkib, ja see on aisting. Kui ükskõik milline meie meel puutub 
ümbrusega kokku, tekib aisting. Me aistime värvi-, heli-, soojust- ja külma. Seega tuleneb 
meie kokkupuutest ümbrusega aisting. Kuid te ei saa aistingust õiget ettekujutust praegusaja 
psühholoogiaraamatutes  kirjeldatu  põhjal.  Kui  psühholoogid  kõnelevad  aistingust,  ütlevad 
nad:  välismaailmas  toimub  teatud  füüsikaline  protsess,  vibreerimine  valguseetris  või 
võnkumine õhus; see voolab edasi meie meeleelunditesse ja ärritab seda. Siis kõneldakse küll 
ärritusest, levitatakse seda loodud  väljendit, kuid ei tee seda arusaadavaks. Sest meeleelundi 
kaudu vallandab ärritus meie hinges aistingu, täiesti kvalitatiivse aistingu, mille kutsub esile 
füüsikaline protsess, näiteks õhulainete võnkumine kuulmisel. Ent kuidas see toimub, ei oska 
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meile öelda ei psühholoogia  ega ka tänapäeva teadus. Seda võib ju tavaliselt psühholoogiast 
leida.

Lähemale,  kui  selliste  psühholoogiliste  vaatluste  kaudu,  jõuate  te  nende  asjade 
mõistmisele,  kui  te,  saades  aru  aistingute  eneste  olemusest,  võite  iseendale  vastata 
küsimusele: missuguste hingejõududega on aisting tegelikult enamasti seotud? Psühholoogid 
teevad endale asja kergeks: nad arvavad aistingu täielikult tunnetuse juurde ja ütlevad: algul 
on meil aisting, siis me tajume, siis me kujutleme, loome mõisted jne. - Sellisena see protsess 
algul tõepoolest paistab. Kuid see seletus ei võta arvesse, missugune on tegelikult aistingu 
olemus.

Kui  me  aistingut  küllaldase  enesevaatlusega  jälgime,  tõdeme,  et  aistingul  on 
tegelikult  tahteline loomus.  Aisting ei  ole  kõigepealt  suguluses  mõtleva  tunnetusega,  vaid 
pigem tundva-tahtega või  tahtva-tundega.  Ma ei tea,  kui paljud psühholoogiad (me ei  saa 
tegelikult tunda kõiki maailma arvukaid psühholoogiaid) teavad midagi aistingu sugulusest 
tundva- tahtega või tahtva-tundega. Kui ütleme, et aisting on sugulusvahekorras tahtega, siis 
pole see päris õige, sest ta on suguluses tahtva-tundega või tundva-tahtega. Kuid on vähemalt 
üks psühholoog Moritz Benedikt Viinist, kes eriti paistis silma oma vaatlusvõimega ja kes 
tunnistas oma psühholoogias, et aisting on suguluses tundega. Teised psühholoogid muidugi 
hindasid Moritz Benedikti psühholoogiat vähe ja on tõsi, et selles on midagi üsna iseäralikku. 
Esiteks on Moritz Benedikt elukutselt kriminaalantropoloog, kes kirjutab psühholoogiaalase 
raamatu.  Teiseks  on  ta  loodusuurija  ja  kirjutab  poeetiliste  teoste  tähtsusest  kasvatuses, 
analüüsib isegi luulet, et näidata, kuidas seda kasutada kasvatuses. Kui "kohutav": mees tahab 
olla teadlane ja arvab, et psühholoogidel on midagi luuletajatelt õppida! Ja kolmandaks, see 
mees on juudi  rahvusest  loodusuurija,  ta  kirjutab psühholoogiaalast  raamatut  ja  pühendab 
selle ettekavatsetult preestrile, Viini ülikooli teoloogia teaduskonna katoliiklikule filosoofile 
(sest ta oli  tol ajal  sellel  ametikohal) - Laurenz Müllnerile. Kolm hirmsat asja,  mille tõttu 
elukutselised  psühholoogid  ei  saa  seda  meest  tõsiselt  võtta.  Kui  te  aga  peaksite  tema 
psühholoogiaraamatuid lugema, leiaksite te nii palju üksikuid andekaid ideid, mis teile palju 
annaks, kuigi te ei  tunnustaks tema psühholoogia ülesehitust kui tervikut ja Moritz Benedikti 
materialistlikku mõtteviisi, sest niisugune ta on. Te ei saaks raamatust kui tervikust vähimatki, 
kuid üksikutest selles esinevatest vaatlustest rohkesti. Seega peab maailmast otsima parimat, 
ükskõik kus seda ka leidub. Kui olete hea pisiasjade jälgija, kuid teid tõukab eemale Moritz 
Benedikti teose üldine tendents, ei tarvitse te seetõttu tingimata tõrjuda arvukaid häid vaatlusi. 

Seega  on  aisting,  nagu  ta  inimese  juures  esineb,  tahtev-tunne  või  tundev-tahe. 
Seetõttu peame ütlema: seal, kus asub väliselt inimese meeltesfäär - sest kanname oma meeli 
oma  keha  välispinnal,  kui  tohib  nii  jämedalt  väljenduda  -  on  inimeses  leida  teatud  viisil 
tundvat-tahet ja tahtvat-tunnet. Kui me joonistaksime inimese skeemi (ja palun pange tähele, 
et see on ainult skeem), võiksime öelda: inimese välispinnal on meeltesfäär, seal on tahtev-
tunne ja tundev-tahe (vt. joonis). Mida me siis teeme sellel välispinnal, kui on olemas tundev-
tahe ja tahtev-tunne, kuivõrd see keha välispind on meeltesfäär? Me sooritame tegevust, mis 
on  pooleldi  uinumine,  pooleldi  unelemine,  me  võime  seda  isegi  nimetada  unelevaks 
uinumiseks või uinuvaks unelemiseks. Sest me ei maga mitte üksnes öösel, me oleme pidevalt 
uneolekus oma keha välispinnal ja seetõttu inimestena ei mõista me oma aistinguid täielikult, 
sest neis piirkondades, kus esinevad aistingud, me magades uneleme või uneleme magades. 
Psühholoogid ei aima, et põhjus, mis takistab neid aistinguid mõistmast on sama, mis takistab 
meid oma unenägusid selgelt teadvusse toomast hommikul ärgates. Te näete, et magamise ja 
unenägemise mõistetel on hoopis erinev tähendus sellest,
 Te näete, et magamise ja unenägemise mõistetel on hoopis erinev tähendus sellest, mida me 
tavaelus  kasutame.  Tavaelus  teame  me  magamisest  seda,  et  öösel  voodis  lamades  me 
magame. Meil pole aimugi, et see magamine ulatub palju kaugemale, mida me pidevalt ka 
oma  keha  pinnal  teeme:  nüüd  aga  tulevad  meie  kehapinnal  magamisse  pidevalt  unenäod 
juurde. Need "unenäod" on meelte aistingud, enne kui mõistus ja mõtlev tunnetus nad omaks 
võtab. 

Te peate tahte- ja tundesfääri ka lapse meeltes üles otsima. Seepärast rõhutame me 
nendes loengutes nii kindlalt, et last intellektuaalselt kasvatades peame me pidevalt mõjutama 
ka tahet, sest kõiges, mida laps nägema ja tajuma peab, tuleb hoolt kanda ka tahte ja tunde 
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eest,  sest  muidu  räägime  me  lapse  aistingutele  vastu.  Alles  siis  kui  me  pöördume  vana 
inimese  poole  tema  eluõhtul,  võime  me  aistinguid  pidada  kui  juba  metamorfoosi 
läbiteinuteks. Vanas eas on asi nii, et ka aistingud tundvast tahtest tundvasse mõtlemisse või 
mõtlevasse tundmisse üle on läinud. Aistingud on vanas eas mõnevõrra muutunud. Neil on 
rohkem mõtte-olemus ja nad on kaotanud tahte rahutu olemuse, nad kannavad endas sügavat 
rahu. Alles vanas eas võime öelda, et aistingud on omandanud mõistete ja ideede iseloomu.

Enamus psühholooge ei tee muidugi aistingutes seda peent vahet. Neile on vana ea 
aisting sama, mis laste puhulgi, sest aistingud on neile lihtsalt aistingud. See on umbes sama 
loogiline, nagu öelda: habemenuga on nuga, seega lõigakem sellega liha, sest nuga on nuga. 
See on mõiste saamine sõna seletusest. Seda ei tohiks me kunagi teha, vaid peaksime võtma 
mõisted faktidest. Aistingute juures tuleb arvestada, et ka tema elab oma elu, et ta areneb ja et 
lapses on tal  rohkem tahte iseloom,  vanas  eas rohkem intellektuaalne.  Muidugi  on palju 
lihtsam teha kõiki järeldusi sõnadest; seetõttu on meil nii palju inimesi, kes võivad esitada 
definitsioone, millest mõnel võib olla teile kohutav mõju.

Kord  oli  mul  võimalus  üht  mu  koolikaaslast  kuulda  ja  seda  peale  mõneajalist 
lahusolekut, kui olime kumbki oma teed läinud. Me käisime koos samas algkoolis, siis läksin 
mina reaalkooli, tema õpetajate seminari ja mis veelgi enam - Ungari seminari, mis 70-ndatel 
aastatel tähendas juba midagi. Mõne aasta pärast me kohtusime ja vestlesime valgusest. Ma 
olin juba õppinud füüsikas, et valgusel on midagi tegemist eeterlainetega jne., selles võisime 
vähemalt näha üht valguse põhjust. Siis lisas minu endine koolikaaslane: me õppisime ka, mis 
valgus  on.  Valgus  on  nägemise  põhjus.  Sõnade  mulin!  Nõnda  siis  muutuvad  mõisted 
puhtsõnalisteks  seletusteks.  Ja  võime  kujutleda,  mida  õpilastele  räägiti,  kui  see  nimetatud 
härra õpetas hiljem suurt hulka õpilasi, kuni pensionile minekuni. Me peame sõnadest lahti 
saama  ja  asjade  vaimuni  jõudma.  Kui  tahame  millestki  aru  saada,  ei  tule  meil  igakord 
otsekohe sõnale mõelda, vaid peame kõigepealt otsima tegelikke seoseid. Kui me uurime sõna 
Geist (vaim) päritolu Fritz Mauthneri keeleajaloost, et leida selle algne vorm, näeme, et see 
on  ühenduses  sõnaga  Gischt  (vaht  või  kihamine)  ja  sõnaga  Gas  (gaas).  Need  seosed  on 
tõepoolest  olemas,  kuid  lihtsalt  neile  tuginedes  ei  jõuaks  kuigi  kaugele.  Ent  kahjuks 
kasutatakse seda meetodit laialdaselt isegi piibli uurimisel ja seetõttu enamus inimesi ja eriti 
tänapäeva teoloogid mõistavad piiblit vähem kui mõnda teist raamatut.

On oluline,  et  me  ei  püüaks  saada vaimu  mõistet  sõna  tuletusest,  vaid sellest,  et 
võrdleme elu lapse kehas eluga vanainimese kehas. Seostades ühte fakti teisega, saame me 
õiged mõisted.

Seega võime aistingute kohta saada õige mõiste ainult siis, kui teame, et see tekib 
tahtva-tundena  või  tundva-tahtena  lapse  keha  perifeerias  seeläbi,  et  lapse  keha  perifeeria 
võrreldes inimese sisemise olemusega on uinuvas ja sealjuures undnägevas olekus. Seega ei 
ole te täiesti  ärkvel ainult mõtlevas tunnetuses, vaid te olete üldse ärkvel ainult oma keha 
sisemises sfääris. Keha perifeerias või välispinnal olete te pidevalt uneolekus. Ja edasi: see, 
mis toimub keha ümbruses või õigemini keha välispinnal, toimub sarnaselt peas ja tugevneb, 
mida rohkem me süüvime inimesesse, tema verre ja lihastesse. Ka seal inimene uinub ja näeb 
und. Välispinnal inimene uinub ja näeb und ja mida rohkem keha sisemuse poole, ta uinub ja 
näeb und. Seetõttu, see meie sisemuses, mis on rohkem tahtev-tunne või tundev-tahe, meie 
soovide  elu  jne.,  jääb  meie  keha  sisemuses  unenäolisse  unne.  Kus  me  siis  täiesti  ärkvel 
oleme? Vahealal, kui me täiesti ärkvel oleme. 

Te näete, et me lähtume nüüd vaimsest seisukohast, rakendades ärkamise ja uinumise 
fakte inimese suhtes isegi ruumiliselt ja seostades seda tema konstruktsiooniga, seega võime 
öelda:  vaimsest  seisukohast  on inimene  nii  loodud,  et  keha välispinnal  ja  siseelundites  ta 
uinub ja ainult vahealal, elu jooksul sünnist surmani, saab ta olla täiesti ärkvel. Missugused 
elundid on siis paremini arenenud sellel vahealal? Need elundid, eriti peas, mida me kutsume 
närvideks,  närviaparaadiks.  See  närviaparaat  saadab  oma  harusid  välispinna  alale  ja  jälle 
sisepiirkonda: seal nad hajuvad ja nende vahel on niisugune vaheala, nagu aju, seljaaju ja 
solaarpleksus (maotagune närvipõimik).Siin antakse meile võimalus olla täiesti ärkvel. Kus 
närvid on paremini välja kujunenud, seal oleme ärkvel. Kuid närvisüsteemil on eriline seos 
vaimuga.  See  on  elundite  süsteem,  millel  keha  funktsioonide  kaudu on  pidevalt  tendents 
kõdunemisele, et lõpuks muutuda mineraalseks. Kui saaksite elavas inimeses vabastada tema 
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närvisüsteemi muust näärme-lihaste, vere-ja luuolemusest luusüsteemi võiksite isegi närvide 
juurde jätta, siis oleks see närvisüsteem elavas inimeses juba laip, lakkamatult laip. Inimese 
närvisüsteemis  tegutseb pidevalt  suremise  element.  Närvisüsteem on ainus süsteem,  millel 
pole  mingit  seost  hingelis-vaimsega.  Verel,  lihastel  jne.  on  alati  otsene  seos  hingelis-
vaimsega. Närvisüsteemil ei ole otsest seost nendega: ainus viis niisuguseks seoseks on see, et 
ta pidevalt lülitab ennast välja inimorganisatsioonis, teda ei ole selle sees, sest ta lakkamatult 
kõduneb.  Teised  liikmed  elavad  ja  saavad  seetõttu  kujundada  otsesed  seosed  hingelis-
vaimsega, närvisüsteem sureb pidevalt välja ja ütleb inimesele lakkamatult: "Sa saad areneda, 
sest  ma  ei  sea  üles  takistusi,  sest  ma  hoolitsen  selle  eest,  et  mind  oma  eluga  seal  üldse 
poleks." See on tema omapära. Psühholoogias ja füsioloogias leiate, et tuuakse esile järgmist: 
elund, mis tegutseb vahendajana aistingu, mõtlemise ja kogu hingelis-vaimse elemendi juures, 
on närvisüsteem. Miks on ta aga see vahendav elund? Ainult seeläbi, et ta end pidevalt tõukab 
elust välja, et ta ei saa mingeid takistusi mõtlemisele ja aistingule, ei loo seoseid mõtlemise ja 
aistinguga ja jätab inimese "tühjaks" hingelis-vaimse kasuks. Tegelikult on hingelis-vaimsel 
tühikud seal, kus on närvid. Seetõttu saab nendesse tühikutesse tungida vaimlis-hingeline. Me 
peame oma närvisüsteemile tänulikud olema, et ta ei muretse hingelis-vaimse pärast ega tee 
kõike seda, mida psühholoogid ja füsioloogid selle arvele kirjutavad. Kui vaid viie minuti 
jooksul teeksid närvid seda, mida füsioloogid ja psühholoogid nende tegevuse arvele panevad, 
siis  ei  teaks  me  nende  viie  minuti  jooksul  midagi  maailmast  ega  enestest;  tegelikult  me 
magaksime.  Sest  siis  töötaksid  närvid  nagu  need  elundid,  mis  korraldavad  une,  mis 
korraldavad tundvat-tahet ja tahtvat-tunnet. 

Tõepoolest  ei  ole  kerge  konstateerida  tõde  tänapäeva  füsioloogia  ja  psühholoogia 
kohta, sest inimesed ütlevad alati: "Te pöörate maailma pea peale." Ainult, et maailm on juba 
pööratud  pea  peale  ja  me  peame  vaimuteaduse  abil  ta  uuesti  jalule  tõstma.  Füsioloogid 
ütlevad,  et  mõtlemiselundid on närvid ja eriti  aju. On tõde,  et  ajul ja närvisüsteemil  võib 
ainult  seeläbi  olla  mistahes  tegemist  mõtleva  tunnetusega,  et  nad  end pidevalt  väljutavad 
inimorganisatsioonist ja lasevad sellega mõtleval tunnetusel areneda. 
Nüüd vaadelge midagi täiesti täpselt ja võtke, palun, oma mõistusejõud hästi kokku. Inimese 
ümbruses,  kus  on  meeltesfäär,  toimuvad  reaalsed  protsessid,  mis  pidevalt  tungivad 
maailmasündmustesse.  Oletagem,  et  valgus  mõjub  inimesele  silma  kaudu.  Silmas,  st 
meeltesfääris,  toimub üks tegelik protsess,  toimub midagi,  füüsilis-keemiline protsess.  See 
jätkub  edasi  inimese  keha  sisemusse,  ja  jõuab  siis  ka  sellele  alale  sisemuses  (tumedalt  
viirutatud osa joonisel), kus taas toimuvad füüsilis-keemilised protsessid. 

Nüüd kujutage ette, et te seisate heledasti valgustatud pinna ees ja valguskiired langevad teile 
sellelt  valgustatud  pinnalt  silma.  Seal  tekivad  füüsilis-keemilised  protsessid,  mis  jätkuvad 
lihas-vere loomuses inimese sisemuses. Nende vahele jääb tühi ala. Sellel tühjal alal, mis on 
närvielundi poolt tühjaks jäetud, ei teki sellised protsessid nagu silmas või inimese seesmuses, 
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mis oleksid iseseisvad, vaid seal jätkub see, mis väljas on: valguse natuur, värvide endi natuur 
ja nii edasi. Niisiis on meil meie keha pealispinnal, kus asuvad meeled, reaalsed protsessid, 
mis sõltuvad silmast, kõrvast, soojuse vastuvõtmise elundist ja nii edasi. Sarnased protsessid 
on ka inimese seesmuses. Aga nende vahel, kus närvid tegelikult levivad, mitte; need jätavad 
ruumi vabaks, seal saame me elada sellega, mis väljas on. Silm muudab teie jaoks valguse 
ning värvi. Seal aga, kus teil on närvid, kus te olete õõnsad elu suhtes, seal valgus ja värv ei 
muutu,  seal  elate  te  valgusele  ja  värvile  kaasa.  Te olete  vaid meeltesfääri  suhtes  välisest 
maailmast eraldatud, aga sisemuses elate te nagu ühes karikas välisprotsesse kaasa. Seal saate 
te ise valguseks, saate ise heliks, seal levitate te protsesse, kuna närvid pole selleks mingi 
takistus nagu veri ja lihased.
Nüüd tekib meil tunne sellest, mis tähtsus sellel on: me ärkame millegi suhtes seoses eluga 
meis  olevas  õõnsuses,  samal  ajal,  kui  me  pealispinnal  ja  sisemuses  magavalt  uneleme  ja 
uneledes magame. Me ärkame täielikult üles vaid ühes tsoonis, mis asub välise ja sisemise 
vahel. Seda ruumi suhtes.
Kui  me  aga  inimest  vaimsest  vaatepunktist  vaatame,  peame  temas  ka  ajalisuse  seostama 
ärkveloleku, magamise ja unelemisega. 
Te õpite midagi; te võtate seda vastu nii, et see jõuab teis täisärkvel olekuni. Samal ajal, kui te 
sellega tegelete  ja kui  te  sellele mõtlete,  on see teis  täisärkvel  olekus.  Siis  lähete  te elus 
millegi muu juurde, miski muu köidab teie tähelepanu, huvi. Mida teeb nüüd see, mida te 
enne õppisite ja millega tegelesite? See hakkab uinuma, ja kui seda taas meenutate, siis ärkab 
see jälle üles. Te tulete nende asjadega vaid siis toime, kui te kogu sõnamulina, mida võib 
psühholoogiatest leida meenutamise ja unustamise kohta, asendate reaalsete mõistetega. Mis 
on meenutamine? See on teatud kujutlustekompleksi ülesärkamine. Ja mis on unustamine? 
Kujutlustekompleksi uinumine. Siin saate te reaalset reaalselt läbielatuga võrrelda, siin pole 
teil  mitte  paljad  sõnaseletused.  Kui  te  reflekteerite  ärkamist  ja  uinumist,  kui  te  iseennast 
uinumisel kogete või kedagi teist uinumas näete, siis on teil reaalne protsess – mitte lihtsalt 
mingi sõna–, võrrelge mõlemaid ja öelge endile: unustamine on vaid uinumine teisel alal, ja 
ka meenutamine on vaid ärkamine teisel alal.
Ainult seeläbi jõuate te vaimse maailmamõistmiseni, et võrdlete reaalset reaalsega. Nii nagu 
te lapseiga raugaeaga võrdlema peate, et keha ning vaimu tõeliselt teineteisega seostada suuta, 
vähemalt esimestes rudimentides, nii võrdlete te meenutamist ja unustamist, seostades seda 
reaalsega, uinumise ning ärkamisega.
See  on  see,  mis  inimkonna  tuleviku  jaoks  nii  lõpmatult  tähtis  saab  olema:  et  inimesed 
harjuvad,  reaalsusesse,  tegelikkusse  sisse  elama.  Inimesed  mõtlevad  tänapäeval  peaaegu 
ainult sõnades, nad ei mõtle tegelikkuses. Kust tuleks ühele tänapäevasele inimesele mõttesse 
reaalne,  mis  meil  olla  võib,  kui  me  meenutamisest  kõneleme?  Ta  püüab  sõnade  hulgast 
kuulda igasuguseid, mille abil meenutamist defineerida, aga ta ei mõtle sellele, et tõelisusest, 
asjast endast see tuletada.
Seetõttu  võite  mõista,  kui  midagi  sellist  nagu kolmsus,  mis  täielikult  tegelikkusest,  mitte 
abstraktsetest  mõistetest,  tuletatud  on,  inimesteni  tuua,  leiavad  nad  selle  alguses  täiesti 
arusaamatu  olevat,  kuna nad  pole  üldse  harjunud asju  tegelikkusest  tuletama.  Nad ei  seo 
mingeid  mõisteid  asjade  tuletamisega  tegelikkusest.  Ja  kõige  vähem  mõisteid  asjade 
toomisega tegelikkusest  seovad näiteks sotsialistlikud juhid oma teooriates;  nad kujutavad 
täielikku lõppu, sõnaseletuse viimset dekadentsinähtust. Inimesed usuvad kõige enam midagi 
tegelikkusest  mõistvat;  kui  nad  aga  kõnelema  hakkavad,  siis  tulevad  nad  täiesti  tühjade 
sõnakestadega.
See oli  vaid  üks  vahemärkus,  mis  on  esmajoones  seotud meie  praeguse ajavooluga.  Aga 
pedagoog peab ka aega mõistma, milles ta asub, kuna ta peab lapsi mõistma, kes talle sellest 
ajast kasvatada antakse. 

Kaheksas loeng 
             Stuttgart, 29.august 1919

Eile nägime, et mälu, mäletamisjõudu võime mõista ainult siis, kui me seostame selle 
uinumise  ja  ärkamisega,  mis  on  välisele  vaatlusele  kättesaadavamad.  Sellest  näete  te,  et 
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pedagoogikas  peame  me  isegi  vaimsete  mõistete  kujundamisel  pidevalt  taotlema  tundmatu 
seostamist tuntuga.   

Te võite öelda, et uinumine ja ärkamine on tegelikult isegi ebaselgemad kui mäletamine 
ja unustamine ning seetõttu ei  aita  need mäletamise  ja  unustamise  mõistmisele  suurt  kaasa. 
Sellele vaatamata võib see, kes jälgib tähelepanelikult, mida inimene kaotab häiritud une kaudu, 
saada ettekujutuse segadusest, mida tuuakse hingeellu, kui unustamine ei ole mäletamisega õiges 
vahekorras. Me teame tavaelust, et küllaldaselt pikk uni on hädavajalik selleks, et Mina-teadvus 
üha nõrgemaks ja nõrgemaks ei jääks, et ta ei omandaks iseloomu, mida võiks kujutleda nii, et ta 
liialt pühendub välismaailma muljetele ja kõigele võimalikule, mis välismaailmast Minale tuleb. 
Isegi siis, kui uni on suhteliselt kergelt häiritud või õigemini kui on unetusega tegemist, näete te, 
et asi on nii. Oletagem, et ühel ööl ei maganud te hästi. Ma oletan, et unepuudus ei olnud tingitud 
sellest, et olite eriti usin ja veetsite öö tööd tehes; siis on asi teisiti. Kuid oletagem, et teie und 
häiris mingi kehaline seisund või sääsed, lühidalt midagi niisugust, mis on väljaspool teie hinge. 
Siis näete, et isegi järgmisel päeval avaldavad sellised asjad ebameeldivamal viisil teile mõju, 
mis muidu teid ei puuduta. See teeb teid oma Minas teatud määral vastuvõtlikumaks.

Niisama on ka siis,  kui  me  laseme unustamisel  ja  mäletamisel  mõjuda valesti  meie 
hingeelule. Aga millal  me seda teeme? Siis,  kui me ei suuda oma mäletamist  ja unustamist 
tahtlikult reguleerida. On palju inimesi - ja selle alget võib näha juba varases lapseeas - kes 
tukuvad läbi elu. Välised asjad avaldavad neile muljet ja nad anduvad neile muljetele, kuid nad ei 
pane neid õigesti tähele; nad lasevad neil muljeil n.ö. tormata neist mööda. Nad ei ühenda end 
õigesti nende muljetega oma Mina kaudu. Ja kui nad ei andu õigesti välismaailmale, siis nad ka 
tukuvad kujutlustes, mis neis vabalt üles kerkivad. Nad ei püüa tahteliselt esile kutsuda oma 
kujutlusterikkusi,  mida  nad  vajavad,  et  õigesti  ühte  või  teist  asja  mõista,  vaid  nad  lasevad 
kujutlustel,  mis  sisemusest  kerkivad,  iseenesest  esile  kerkida.  Mõnikord  tuleb  üks  kujutlus, 
mõnikord  teine,  ning tahteline  ei  avalda siin  mingit  mõju.  Selline  hingeseisund on paljudel 
inimestel ning eriti laste juures ilmneb see sellisel kujul lapsepõlves.

Meil tuleb abinõud tarvitusele võtta, et mäletamist ja unustamist oma meelevalda saada, 
sest teame, et uni ja ärkvelolek mäletamise ja unustamisega ka ärkvel elu mõjutavad. Küsitakse: 
kuidas  toimub  mäletamine?  See toimub  nii,  et  tahe,  milles  me  oleme ju  uneolekus,  haarab 
alateadvusest  ühe  kujutluse  ja  toob  ta  teadvusse.  Just  nii,  nagu  inimese  Mina  ja  inimese 
astraalkeha on uinumisest ärkamiseni väljapool füüsilist ja eeterkeha, kogudes jõudu vaimsest 
maailmast,  et  värskendada  füüsilist  ja  eeterkeha,  nii  tuleneb  uinuva  tahte  jõust  see,  mida 
mäletamisprotsess  põhjustab.  Kuid  tahe  tõepoolest  uinub  ja  seetõttu  ei  saa  te  last  otseselt 
mõjutada oma tahet kasutama. Sest püüda mõjutada last oma tahet kasutama, oleks sama, mis 
manitseda inimest unes tubli olema, et ta oleks tubli ka siis, kui ta uuesti hommikul ärkab. Seega 
on võimatu nõuda, et see uinuv osa, mis tahtes magab, avaldaks end vahetult üksikutes tegudes, 
selleks  et reguleerida mälu. Mida saab siin siis teha? Loomulikult ei saa me nõuda, et inimene 
üheainsa pingutusega reguleeriks oma mälu, kuid me saame inimest terviklikult kasvatada nii, et 
ta  arendaks  hingelisi,  kehalisi  ja  vaimseid  eluharjumusi,  mis  soodustaksid  niisugust 
tahtepingutust üksikjuhtudel. Vaadakem seda üksikasjalikumalt.

Oletame, et erilise ainekäsitluse kaudu äratame me lapses näiteks elava huvi loomariigi 
vastu. Seda ei suuda me loomulikult teha ühe päevaga. Me peame kogu õpetuse planeerima 
niimoodi, et huvi, mille loomariigi vastu äratame, muutuks üha suuremaks ja suuremaks. Kui 
laps on niisuguse õpetuse läbi teinud, siis läheb see õpetus, mida elavamat huvi on ta äratanud, 
üle  tahteks  ja  omandab  võime,  et  kui  elus  on  vaja  meenutada  loomakujutlusi,  tuua  need 
alateadvusest, unustusest välja. Ainult sellega, et te inimeses harjumuslikku ja tavalist mõjutate, 
loote te korra tema tahtes ja ka mälujõus. Teiste sõnadega, te peate mõistma, miks kõik, mis 
lapses intensiivse huvi äratab, aitab suurel määral kaasa tema mälu tugevdamisele. Sest mälujõud 
peab tulenema tundmusest ja tahtest ja mitte ainult intellektuaalsetest mäluharjutustest.  

Minu seletustest näete, et kõik maailmas, eriti inimmaailmas, on teatud mõttes eraldatud 
ja kuidas need osad jällegi koos toimivad. Me ei mõista inimest tema hingelisuse aspektist, kui 
me ei jaota, ei liigesta hingelist mõtlemiseks või mõtlevaks tunnetuseks, tundeks ja tahteks. Kuid 
paljast mõtlevat tunnetust, paljast tunnet ega paljast tahet pole kusagil olemas, ikka toimivad 
need kolm üksteises ühtsusena, põimuvad kokku. Ja see käib tervikliku inimolendi kohta, kuni 
kehaliseni välja. 
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Ma näitasin teile, et inimene on pea põhiliselt pea piirkonnas, aga et ta on tegelikult üleni 
pea, ta on peamiselt rind rinnaolendina, kuid tegelikult üleni on ta rind või rinna-inimene, sest ka 
pea võtab osa  rinnaolemusest,  ja  samuti  ka  jäsemete  inimene.  Ning ka jäsemeteinimene  on 
peamiselt  jäsemeteinimene,  aga  tegelikult  on  kogu  inimene  jäsemeteinimene,  sest  jäsemed 
võtavad osa peaolemusest ja ka rinnaolemusest: nad võtavad näiteks osa naha kaudu hingamisest 
jne. 

Võib öelda: kui soovime tegelikkusele lähedale jõuda, eriti inimloomuse tegelikkusele, 
peab meil olema selge, et kogu liigendamine on ette võetud ühtsuses: kui me tunnistaksime ainult 
abstraktset  ühtsust,  siis  ei  saaks me midagi  teada.  Kui me  kunagi  ei  liigendaks,  jääks kogu 
maailm ebamääraseks, nii nagu öösel on kõik kassid hallid. Inimesed, kes tahavad kõigest aru 
saada  abstraktses  ühtsuses,  näevad  maailma  hallina  hallis.  Teiselt  poolt,  kui  me  ainult 
liigendaksime, ainult eraldaksime, hoiaksime kõike lahus, ei jõuaks me iialgi tõelise tunnetuseni: 
sest siis mõistaksime me ainult erinevaid osi ja tunnetus jääks välja.

Seega on inimeses kõik osalt tunnetusliku, osalt tundepärase ja osalt tahtelise loomuga. 
Mis on tunnetatud on põhiliselt tunnetuslik, kuid ka osaliselt tunde- ja tahtepärane; tunne on 
põhiliselt tundmuslik, kuid ka tunnetuslik ja tahtepärane. Sama on ka tahtepärasega. Nüüd võime 
seda rakendada selle suhtes, mida me eile iseloomustasime meeltesfäärina. Püüdes mõista, mida 
ma teile kavatsen nüüd esitada, peate te tõesti heitma kõrvale kogu pedantsuse, muidu leiate te 
võib-olla minu poolt varemöeldu sellega kõige karjuvamas vastuolus olevat.  Kuid tegelikkus 
seisneb vastuoludes. Me ei mõista tegelikkust, kui me ei näe maailmas vastuolusid. 

Inimesel on ühtekokku kaksteist meelt. Põhjus, et tavalises teaduses tunnistatakse ainult 
viit, kuut või seitset meelt, on see, et need viis, kuus või seitse meelt on kõige silmatorkavamad ja 
ülejäänud, mis moodustavad kokku kaksteist, on vähem silmatorkavad. Ma olen sageli rääkinud 
neist inimese kaheteistkümnest meelest; täna tuletame neid veelkord meelde. Tavaliselt räägivad 
inimesed kuulmis-, soojus-, nägemis-, haistmis-, kompimismeelest - ja juhtub isegi, et soojus- ja 
kompimismeelt  peetakse  üheks,  mis  väliste  asjade  valdkonnas  oleks  midagi  niisugust,  kui 
peetakse "suitsu" ja "tolmu" samaks, sest nad on väliselt sarnased. Ei tarvitseks enam öelda, et 
soojus- ja kompimismeeled on kaks täiesti erinevat viisi, millega inimene võib end maailmaga 
seostada. Kuid need on meeled, mida eristavad tänapäeva psühholoogid, lisades võib-olla veel 
tasakaalu-meele. Mõned lisavad veel ühe meele, kuid isegi siis ei jõuta täieliku meeltefüsioloogia 
ja  psühholoogiani,  sest  ei  märgata,  et  kui  inimene  tajub  teise  inimese  Mina,  on  tal  oma 
ümbrusega sarnane vahekord, mis tal on värvi tajumisel nägemismeelega. 

Tänapäeval kalduvad inimesed kõik ära segama. Kui inimene kujutab ette oma Mina, 
mõtleb ta kohe omaenda hingeolemusele ja see rahuldab teda tavaliselt. Psühholoogid teevad 
peaaegu sedasama. Nad ei mõtle kõige vähematki järele, et on täiesti erinev, kui ma kokku võttes 
seda, mida ka läbi elan, nende läbielamuste summat kirjeldan "Minana", või kui ma kohtan ühte 
inimest ja selle vahekorra kaudu, mis mul temaga on, kirjeldan ka seda inimest kui üht "Mina". 
Need on kaks täiesti erinevat vaimlis-hingelist tegevust. Esimesel juhul, kui ma arvan kokku oma 
elutegevused laiahaardelises sünteesis Mina, on mul midagi puhtsisemist; teisel juhul, kui ma 
kohtan teist inimest ja oma vahekorra kaudu temaga jõuan arvamusele, et ka tema on midagi 
niisugust  nagu Mina,  siis  on see tegevus,  mis  toimub minu ja selle  teise inimese  vahelises 
vastasmõjus. Seega pean ma mõistma, et omaenese Mina tajumine sisemuses on midagi muud, 
kui see, kui ma tunnetan teist inimest kui üht teist Mina. Teise inimese Mina tunnetamine oleneb 
Mina-meelest, nii nagu värvitaju sõltub nägemismeelest ja hääletaju kuulmismeelest. Loodus ei 
tee inimesele kergeks näha "Minade" puhul  tajumisorganit  nii  kergesti,  nagu see on näiteks 
nägemisel. Kuid väga hästi võiksime me kasutada sõna "Mina" (Ich) teiste Minade tajumiseks, 
nagu me kasutame sõna "nägema" värvi tajumiseks. Värvi tajumise organ on inimesel väline; 
Minade tajumise organ on laotunud laiali üle kogu inimese, koosnedes väga peenest substantsist 
ja seetõttu ei räägi inimesed "Mina tajumise organist". Ja see "Mina tajumise organ" on erinev 
sellest,  mille  abil  ma  elan  läbi  omaenda  Mina.  Tõepoolest  on  suur  vahe  omaenese  Mina 
läbielamise  ja  Mina  tajumise  vahel  teises  inimeses.  Sest  teise  Mina  tajumine  on  põhiliselt 
tunnetusprotsess,  vähemalt  protsess,  mis  on tunnetusele sarnane,  kuna seevastu inimese oma 
Mina läbielamus on tahteprotsess.

 Nüüd oleme jõudnud selle juurde, kus pedant võiks tunda suurt rahulolu. Ta võiks 
öelda: eile ütlesite, et kõik meeltetegevused on peamiselt  tahtetegevus: nüüd te konstrueerite 
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Mina-meele ja ütlete, et see on peamiselt tunnetusmeel. Aga kui te iseloomustate Mina-meelt, 
nagu ma püüdsin seda teha oma "Vabaduse filosoofia" uues väljaandes, mõistate te, et see Mina-
meel töötab tegelikult väga keeruliselt. Millest tegelikult sõltub teise inimese Mina tajumine? 
Tänapäeva teoreetikud räägivad üsna ebatavalisi asju. Nad ütlevad: te näete inimest välisel kujul, 
te kuulete tema häält ja teate ka, et te ise näete inimese moodi välja nagu teine inimene ja et meie 
sisemuses on olend, kes mõtleb ja tunneb ja tahab, kes ka on seega hingelis-vaimne inimene. - 
Nii võite järeldada analoogia põhjal: kuna minus eneses on mõtlev, tunde- ja tahteolend, nii on 
see ka teises inimeses. Järeldus tehakse analoogia alusel Minu enese järgi teise inimese kohta. 
See järeldus analoogia põhjal on lihtsalt rumalus. Vastastikune suhe kahe inimese vahel sisaldab 
hoopis midagi muud. Kui te seisate vastamisi teise inimesega, toimub midagi niisugust: te tajute 
inimest lühikest aega; ta avaldab teile muljet. See mulje häirib teid sisemiselt;  te tunnete, et 
inimene, kes on ju tegelikult teiega sarnane olevus, avaldab teile mõju, mis sarnaneb rünnakuga. 
Tulemuseks on see, et te ennast sisemiselt "kaitsete", seate ennast selle rünnaku vastu, et  te 
muutute sisemiselt tema vastu agressiivseks. Teie agressiivsus nõrgeneb ja kallaletung lakkab, 
kuid seejuures saab ta teile avaldada veel ühe mulje. Seeläbi on teil nüüd aega oma agressiivsuse 
jõudu taas suurendada ja jälle tekib teil agressiivne tunne. Siis nõrgeneb see jälle, teine inimene 
avaldab teile värske mulje jne. Niisugune on vahekord, mis tekib siis, kui üks inimene teisega 
kohtudes tajub tema Mina:  andumine teisele inimesele - sisemine kaitse; andumine teisele - 
sisemine kaitse; sümpaatia - antipaatia; sümpaatia - antipaatia. Ma ei räägi praegu tundeelust, 
vaid  sellest,  mis  toimub  tajus,  kui  te  seisate  teise  inimesega  vastamisi.  Hing  vibreerib, 
vibreerivad ka sümpaatia-antipaatia.

Ent on ka teisi võimalusi. Seeläbi, et sümpaatia areneb, uinute te teise inimesse seeläbi, 
et  antipaatia  areneb  ärkate  te  uuesti  üles  jne.  See  on  lühiajaline  vaheldumine  võnkumistes 
ärkamise ja uinumise vahel  teise inimesega vastamisi seistes. Selle vaheldumise eest võlgneme 
me tänu Mina-meele elundile. Seega on see Mina-meeleelund nii seatud, et ta mitte omaenda 
ärkvelolekus, vaid uinuvas tahes teise Mina välja selgitab ja siis kiiresti selle unes saadu üle 
kannab tunnetusse,  s.t.  närvisüsteemi.  Nii see on kui me  vaatame asja õigesti:  teise inimese 
tajumisel  on peamine ikkagi  tahe,  mis  toimib une- ja mitte  ärkvelolekus.  Sest  me  põimime 
pidevalt une hetki teise inimese Mina tajumisprotsessi. See, mis asub nende vahel, on tegelikult 
tunnetus, mis otsekohe kantakse närvisüsteemi valdkonda, nii et tegelikult võin ma teise inimese 
tajumist  nimetada  tunnetusprotsessiks,  teades,  et  see  tunnetusprotsess  on  ainult  tahte 
uinumisprotsessi  metamorfoos. Seega on see meeleprotsess tegelikult tahteprotsess, ainult et me 
teda kui niisugust ei tunneta. Me ei ela teadlikult kogu seda tunnetust läbi, mida me elame läbi 
unes.

Järgmise meelena, mis Mina ja kõikidest teistest meeltest on lahutatud, peame vaatlema 
seda, mida ma nimetan mõtte-meeleks. Mõtte-meel ei ole omaenese mõtete tajumise meel, vaid 
teiste inimeste mõtete tajumiseks. Ka siin loovad psühholoogid üsna groteskseid ettekujutusi. 
Eelkõige on inimesed nii tugevasti mõjutatud mõtte ja kõne kokkukuuluvusest, et nad usuvad 
mõtte alatist edasiandmist kõne abil. See on absurdsus. Oma mõttemeelega saaksite te tajuda 
mõtteid väliste ruumiliste liigutuste põhjal sama kergesti kui kõne vähenduselgi. Kõne on ainult 
mõtete vahendaja. Te peate iseenda jaoks tajuma mõtteid oma erimeele kaudu. Kui ükskord 
luuakse lõplikult eurütmiamärgid kõikide häälikute tarvis, tarvitseb teil ainult vaadata, kuidas 
neid eurütmias tehakse, et lugeda eurütmilistest liigutustest46 välja mõtteid, nii nagu te võtate neid 
vastu  valju  kõne  kuulmisel.  Lühidalt,  mõttemeel  on  midagi  muud,  kui  see,  mis  toimib 
häälemeelena valjus kõnes. Siis on meil päris kõnemeel.

Edasi on meil kuulmismeel, soojusmeel, nägemismeel, maitsmismeel, haistmismeel ja 
veel  tasakaalumeel.  Meil  on  tõepoolest  meeleline  teadvus  sellest,  et  me  oleme  tasakaalus. 
Niisugune  teadvus  meil  on.  Teatud  seesmise  meelelise  tajumuse  kaudu  võime  me  suhelda 
parema ja vasaku, eespoolse ja tagapoolsega ning hoida end tasakaalus, et me ümber ei kukuks. 
Kui meie tasakaalumeel on häiritud, kukume tõepoolest ümber; me ei saa end siis tasakaalustada, 
samuti nagu ei saa me eristada värve, kui silmad on häiritud. Nii nagu meil on tasakaalu tajumise 
meel, on meil ka omaenese liikumise meel, mille abil võime eristada - oleme puhkeseisundis või 
liikumises,  kas meie  liigesed on painutatud või  mitte.  Seega on meil  peale tasakaalu meele 
liikumismeel ja veel on meil elumeel, kõige laiemas mõttes keha heaolutunde tajumiseks. Paljud 
inimesed sõltuvad väga sellest elumeelest. Nad tajuvad, kas nad on liiga palju või liiga vähe 
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söönud ja tunnevad end vastavalt kas mõnusalt või ebamugavalt, või nad tunnetavad, kas nad on 
väsinud või mitte ja jällegi tunnevad end vastavalt mugavalt või ebamugavalt. Lühidalt, keha 
seisukorra tajumine peegeldub elumeeles. 

Seega saame me kokku kaksteist meelt. Inimesel on tõesti kaksteist meelt.
Nüüd, kus me oleme kõrvaldanud võimaluse esitada pedantlikke vastuväiteid mõnede 

meelte tunnetuslikkuse kohta, tunnistades, et salapärasel viisil põhineb see tunnetuslikkus tahtel, 
võime me meeli edasi liigendada. Kõigepealt on meil neli meelt: kompimis-, elu-, liikumis- ja 
tasakaalumeel.  Neid  meeli  läbib  põhiliselt  tahtetegevus.  Tahe  mõjutab  nende  meelte  kaudu 
tajumist. Proovige, kuidas tahe mõjutab teie liigutuste taju isegi siis, kui te neid liigutusi sooritate 
seistes! 

Puhkav  tahe  mõjutab  ka  teie  tasakaalu.  Ta  mõjutab  väga  tugevasti  elumeelt  ja 
kompimismeelt, sest kui te midagi puudutate, siis on see põhiliselt miski, mis toimub teie tahte ja 
ümbruse vahel. Lühidalt võite öelda, et tasakaalumeel, liikumismeel, elumeel ja kompimismeel 
on kitsamas mõttes tahtemeeled. Kompimismeele abil näeb inimene väliselt, et ta liigutab oma 
kätt,  kui  ta  midagi  puudutab,  seega on talle  ilmne,  et  tal  see  meel  on .  Elu-,  tasakaalu- ja 
liikumismeele puhul pole nii ilmne, et need meeled olemas on. Et need on aga erilises mõttes 
tahtemeeled,  on  inimene  nende  meelte  suhtes  magavas  olekus,  sest  oma  tahtes  ta  magab. 
Tegelikult  ei  leia  te  enamikes  psühholoogiaraamatutes  neid  meeli  üldse,  sest  teadus  ise  on 
paljude asjade suhtes magusas unes. 

Järgmised  meeled  -  haistmis-,  maitsmis-,  nägemis-  ja  soojusmeel  on  peamiselt 
tundemeeled. Naiivne teadus aistib eriti haistmise ja maitsmise juures sugulust tundega. Et seda 
nägemise ja soojuse puhul ei tunta, on seotud eriliste põhjustega. Soojusmeele puhul ei märgata, 
et see on väga suures suguluses tundmusega, vaid ta pannakse ühte patta kompimismeelega. 
Need  ühendatakse  ja  eristatakse  valesti.  Tegelikkuses  kuulub  kompimismeel  palju  rohkem 
tahtevaldkonda,  kuna  aga  soojusmeel  on  ainult  tundmuslik.  Ja  inimesed  ei  tule  sellele,  et 
nägemismeel  on  ka  tundemeel,  kuna  nad  ei  ole  teinud  niisuguseid  vaatlusi,  nagu  näiteks 
kirjeldatud Goethe värviõpetuses. Seal on selgesti näidatud värvide seost tundmustega, mis viib 
lõpuks isegi tahteimpulssideni. Aga miks märkab inimene nii vähesel määral, et nägemismeeles 
on peamiselt tegemist tundega?

Tegelikult näeme me asju peaaegu alati nii, et värvide eristamisel näitavad nad meile ka 
värvide piirid ja vormid kätte. Kuid tavaliselt ei pane me tähele seda, kuidas me neid tegelikult 
tajume. Kui inimene tajub värvilist  ringi,  ütleb ta lihtsalt:  ma näen värvi,  ma näen ka ringi 
ümbritsevat joont, ringikuju. Sellega on aga kaks täiesti erinevat asja üksteisega segi aetud. Silma 
tegeliku tegevuse läbi, erilise tegevuse läbi, näete te kõigepealt ainult värve.

Te näete ringi kuju, kasutades ära oma liikumismeelt alateadvuses ja teete ebateadlikult 
oma eeterkehas, astraalkehas ringikujulise liikumise ja tõstate selle siis tunnetusse. Ja alles sel 
ajal kui ring, mille te olete oma liikumismeele abil vastu võtnud, jõuab üles tunnetusse ühineb 
teie  poolt  tajutud  ring,  tajutud  värviga.  Seega  kutsute  te  esile  vormi  tervest  oma  kehast, 
rakendades liikumismeelt, mis ulatub üle kogu keha. See on seotud teile juba varem selgitatuga: 
inimene teostab tegelikult kosmoses geomeetrilisi kujundeid ja toob need tunnetusse.

Tänapäeva ametlik teadus ei jõua nii peene vaatluseni, et erinevus värvi nägemise ja 
vormi tajumise vahel liikumismeele abil ilmsiks tuleks, vaid ajab pigem kõik segamini. Kuid 
tulevikus pole kasvatustöö niisuguse segaduse juures võimalik. Sest kuidas saab õpetada last 
kasutama  oma  nägemismeelt,  kui  ei  teata,  et  inimolend  tervikuna  kaudsel  teel  end  läbi 
liikumismeele sellesse nägemistoimingusse välja voolab? Nüüd aga tuleb midagi muud nähtavale 
-  te  vaatlete  nägemistoimingut  värvilisi  vorme  tajudes.  See  nägemistoiming,  see  värviliste 
vormide tajumine,  on komplitseeritud toiming.  Aga kuna te olete terviklik inimene,  võite te 
uuesti ühendada endas seda, mida te olete tajunud kahel viisil, silma ja liikumismeele kaudu. Te 
vaataksite punast ringi tuimalt ja mõttetult, kui te ei saaks tajuda punast ühtviisi ja ringikuju 
täiesti erineval viisil. Kuid te ei vaata seda nürilt, sest te tajute seda kahest küljest - värvi silma 
kaudu ja vormi liikumismeele abil, ja elus on hädavajalik neid kahte sisemist ühendada. Seal 
kujundate te otsuse. Ja nüüd mõistate te otsust kui elavat protsessi omaenda kehas, mis toimub 
seeläbi, et meeled toovad maailma teie ette analüüsituna ja liigestatuna. Kaheteistkümne erineva 
liikmena toob maailm teile seda, mida te läbi elate ja oma otsuses liidate te need asjad kokku, 
sest  üksik  ei  saa  püsida  üksikuna.  Ringile  ei  meeldi  jääda  ainult  ringiks  nagu  ta  on  seda 
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liikumismeelele, ka ei taha värv jääda ainult värviks, nagu seda tajub silm. Asjad sunnivad teid 
sisemiselt  neid  ühendama  ja  te  olete  seesmiselt  valmis  neid  ühendama.  Seega  muutub  teie 
otsustusfunktsioon kogu teie olemuse väljenduseks. Te näete nüüd sügavat mõtet, mis on meie 
vahekorral maailmaga.  Kui meil  ei  oleks kahtteist  meelt,  vaataksime me oma ümbrust  nagu 
puupead, ega oleks võimelised läbi elama sisemist otsust. Aga kuna meil on kaksteist meelt, on 
meil kaunis hulgaliselt võimalusi ühendada seda, mis on eraldatud. Seda, mida elab läbi Mina-
meel, saame me ühendada ülejäänud üheteistkümne meelega, ja see kehtib iga meele kohta. Sel 
viisil saame suure hulga meelteseoste permutatsioone. Peale selle on meil suur hulk võimalusi 
seeläbi,  et  me  saame  ühendada,  näiteks  Mina-meelt  mõttemeele  ja  kõnemeelega  jne.  Nüüd 
näemegi, millisel salapärasel viisil on inimene seotud maailmaga. Kaheteistkümne meele kaudu 
on  asjad  tükeldatud  koostisosadeks  ja  inimene  peab  saavutama,  et  neid  koostisosi  uuesti 
ühendada. Sel viisil võtab inimene osa asjade sisemisest elust. Nüüd te mõistate, kui lõpmatult 
tähtis on, et inimese kasvatamisel arendataks üht meelt sama hoolikalt kui teisi, sest siis luuakse 
täiesti teadlikult ja süstemaatiliselt ühendusi meelte vahel, tajude vahel.

Pean  veel  lisama,  et  Mina-meel,  mõttemeel,  kuulmismeel  ja  kõnemeel  on enamasti 
tunnetusmeeled, sest neis olev tahe on tegelikult uinuv tahe, mille ilmutustes vibreerib kaasa ka 
tunnetuslik tegevus. Seega tahet, tundmust ja tunnetust võib leida isegi inimese Mina-alalt ja nad 
elavad seal ärkamise ja uinumise abil. 

Võtke endale teadmiseks, et inimest võib tunda vaadeldes teda kolmest vaatepunktist. Ei 
piisa sellest, kui ütlete "Vaim! Vaim! Vaim!" Enamus inimesi räägib lakkamatult vaimust ega tea 
kuidas  vaimu  antut  käsitada.  Te  võite  seda  õigesti  käsitada  ainult  teadvusolukordadega 
opereerides. Vaimu tuleb mõista teadvusolukordade abil, nii nagu on ärkvelolek, magamine ja 
unenägemine. Hingelist mõistetakse sümpaatia ja antipaatia abil, s.t. eluolukordade läbi. Seda 
teeb hing pidevalt alateadlikult. Tegelikult on hing astraalkehas, elu on eeterkehas ja meis on 
alati vastavus nende kahe vahel, nii et hingeline väljendab end eeterliku keha eluolukordades. 

Ja keha tunnetatakse vormiolukordade kaudu. Eile  kasutasin ma pea jaoks kera vormi, 
kuuvormi rinna ja lineaarset kuju jäsemete jaoks, kuid meil tuleb veel rääkida inimkeha õigest 
morfoloogiast. 

Aga me ei räägi vaimust õigesti, kui me ei kirjelda, kuidas ta ennast teadvusolukordades 
välja elab; me ei räägi õigesti hingest, kui me ei näita, kuidas ta ennast sümpaatias ja antipaatias 
välja elab, ja kehast, kui me ei kujutle seda tõestes vormides. Sellest kõneleme homme edasi. 

*s.t. teises loengutsüklis, mis on väljaantud pealkirjaga "Praktiline kursus õpetajatele".

    Üheksas loeng                                                 
Stuttgart, 30. august 1919

Kui teil endil on hästi arenenud, tahtest ja tundest läbistatud teadmised areneva inimese 
olemusest, siis suudate te hästi õpetada ja kasvatada. Teis ärkava kasvatusinstinkti läbi suudate te 
rakendada seda, mida annavad teile tahtelised teadmised arenevast lapsest. Aga see teadmine 
peab olema tegelik, see tähendab põhinema tõsiasjade tegelikul tunnetamisel. 

Nüüd selleks, et jõuda inimesest õigele arusaamisele, oleme püüdnud võtta vaatluse alla 
kõigepealt hinge ja siis vaimu seisukohalt. Me peame teadma, et vaimne käsitlus inimesest on 
selleks vajalik, et me vaatleksime teadvuse erinevaid olukordi ning vähemalt teaksime, et meie 
elu kulgeb vaimselt peamiselt ärkvel-, unenäo- või uneolukordades, et eluavaldusi iseloomustab 
ärkvelolek, unenäoline või uinuv olek. Nüüd püüame veel laskuda vähehaaval vaimust hinge 
kaudu kehani, nii, et meie ees oleks terviklik inimene ja et me saaksime lõpuks need vaatlused 
kokku võtta kasvava lapse tervishoiu eesmärgil. 

Nagu te teate, õpetamisel ja kasvatamisel võetakse tervikuna vaatluse alla see eluiga, 
kuhu kuuluvad esimesed kaks aastakümmet; ja see aeg, nagu me teame, jaguneb kolme perioodi. 
Kuni hammaste vahetumiseni on lapsel väga selge iseloom, mis avaldub tema tahtes olla matkiv 
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olend: ta tahab jäljendada kõike, mida ta ümbruses näeb. Seitsmendast eluaastast puberteedini, on 
meil tegemist lapsega, kes tahab autoriteedilt võtta omaks selle, mida ta peab teadma, tundma ja 
tahtma. Ja alles puberteedieas hakkab inimene igatsema maailmaga kontakti loomist oma isikliku 
otsustuse  kaudu.  Tegeldes  algkooliealiste  lastega,  peame  alati  meeles  pidama,  et  selles  eas 
püüdlevad nad oma olemuse sisimais sügavustes autoriteedi poole. Me kasvatame neid halvasti, 
kui me ei suuda selles vanuses hoida oma autoriteeti.

Nüüd  peame  me  aga  tegema  ülevaate  inimese  elutegevusest  vaimse  iseloomustuse 
kaudu.  Selle  tegevuse  hulka,  nagu me  oleme  juba  mitmest  erinevast  seisukohast  näidanud, 
kuulub ühelt poolt tunnetuslik mõtlemine ja teisalt tahe; tunne on vahepeal. Nüüd peab inimene 
kui  maine  olend sünni  ja  surma  vahel  läbistama  seda,  mis  avaldub tunnetava mõtlemisena, 
vähehaaval loogikaga, kõigega, mis võimaldab tal loogiliselt mõelda. Kuid see, mida teie ise 
õpetajatena peate loogikast teadma, peab jääma tahaplaanile. Sest loogika on muidugi midagi 
silmapaistvalt teaduslikku ja seda tuleb lasteni tuua ainult kogu teie üldise suhtumise kaudu. Kuid 
õpetajatena peate te kõige tähtsama loogikast endas kandma. 

Loogilises, s.t. mõtlev-tunnetuslikus tegevuses, on meil alati tegemist kolme liikmega. 
Esiteks  on  meil  mõtlevas  tunnetuses  alati  see,  mida  nimetatakse  järeldusteks.  Tavaelus 
väljendatakse mõtlemist kõnes. Kõne struktuuri uurides te näete, et kõnelemisel teete pidevalt 
järeldusi. See järelduste tegemine on inimese kõikidest tegevustest kõige teadlikum. Inimene ei 
saaks end kõnes väljendada, kui ta ei tooks pidevalt kuuldavale järeldusi, samuti ei mõistaks ta, 
mida teine inimene talle ütleb, kui ta ei võtaks pidevalt vastu järeldusi. Kooliloogika liigestab 
tavaliselt  järeldusi,  sellega  võltsib  ta  neid  sel  määral,  kuidas  nad  tavaelus  esile  tulevad. 
Kooliloogika  ei  võta  arvesse  tõsiasja,  et  me  teeme  oma  järeldused  ükskõik  millist  tõsiasja 
vaadates. Oletame, et te lähete loomaaeda ja näete seal lõvi. Mida te kõigepealt teete, kui te tajute 
lõvi? Kõigepealt  toote te lõvist  nähtu oma teadvusse ning ainult  sellele omaenese teadvusse 
toomisega olete te võimeline lõvi tajumist mõistma.  Loomaaeda minnes olete te õppinud, et 
olendid, kes ennast lõvidena avaldavad ja keda te nüüd näete, on "loomad". Selle teadmise, mille 
te omandasite tavaelus, võtate te loomaaeda kaasa. Siis vaatate te lõvi ja leiate, et ta teeb just 
seda, mida olete loomade tegevuse kohta teada saanud. Te seostate selle oma elust kaasatoodud 
teadmistega  ja  teete  siis  otsuse:  lõvi  on  loom.  -  Enne  selle  otsuse  tegemist  ei  mõista  te 
üksikmõistet "lõvi". Esimene, mida te teete on järeldus, teine mida te teete on otsustus ja kõige 
viimasena elus jõuate te mõisteni.  Te ei ole muidugi  teadlikud,  et  te  pidevalt  seda tegevust 
sooritate, kuid ainult selle tegevuse abil saate te elada teadlikku elu, mis võimaldab teil suhelda 
teiste inimestega kõne kaudu. Tavaliselt mõeldakse, et inimene jõuab kõigepealt mõisteteni. See 
ei ole tõsi. Esimene on elus järeldus. Seega võime öelda: kui me loomaaeda minnes oma lõvi 
tajumist muudest läbielamistest välja ei sõelu, vaid sisestame selle kõigesse meie eelmistesse 
läbielamistesse, siis see, mida me kõigepealt loomaaias teeme, on järeldused. Selles suhtes peab 
meil olema selgus: loomaaeda minek ja lõvi nägemine on lihtsalt üksiktoiming ja see kuulub 
terve elu valdkonda. Me ei alustanud elu, kui me läksime loomaaeda ja pilgu lõvile suunasime. 
See tegevus kuulub meie eelnevasse ellu ja meie eelnev elu mõjutab seda ja see, mille loomaaiast 
kaasa võtame, kantakse jälle ülejäänud ellu üle. Kui me nüüd vaatame kogu seda protsessi, mis 
on siis lõvi kõigepealt? Ta on kõigepealt järeldus. Veidi hiljem on lõvi otsustus. Ja veel veidi 
hiljem on lõvi mõiste. 

Kui te avate loogikaraamatu, s.t. ühe vanematest, leiate te tavaliselt järelduste hulgast 
selle kuulsa: “Kõik inimesed on surelikud. Caius on inimene. Seetõttu on Caius surelik." Caius 
on  tõepoolest  kõige  kuulsam loogiline  isiksus.  Tegelikult  seda  kolme  otsustuse  jagunemist: 
"Kõik inimesed on surelikud. Caius on inimene. Seetõttu on Caius surelik", võib leida ainult 
loogikaõpetuses.  Tegelikus  elus  põimuvad  need  kolm  otsustust  üksteisesse,  moodustades 
ühtsuse, sest elu kulgeb pidevas mõtlevas tunnetuses. Te teete kõik kolm otsust üheaegselt, kui te 
lähenete inimesele, Caiusele. See, mida te temast mõtlete, sisaldab eneses neid kolme otsustust. 
See tähendab: kõigepealt tuleb järeldus. Ja alles pärast seda teete te otsustuse, mis on siin esitatud 
järeldusena: "Seetõttu on Caius surelik". Ja kõige viimasena saate te individualiseeritud mõiste: 
"Surelik Caius".

Need kolm asja järeldus, otsustus ja mõiste esinevad tunnetus protsessis, s.t. inimese 
elavas vaimus. Missugune on nende vahekord üksteisega inimese elavas vaimus?
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Järeldus saab elada ainult inimese elavas vaimus: ainult seal võib tal olla õige elu; s.t. 
järeldus on täiesti õige ainult siis, kui ta toimub täisärkvel elus. See on väga tähtis, nagu me 
hiljem näeme. 

Seepärast laostate te lapse hinge, kui te lasete tal pähe õppida valmis järeldusi. See, mida 
ma praegu ütlen - ja lahendan teiega hiljem üksikasjalikult - on teie õppetöös kõige olulisema 
tähtsusega.  Waldorfkoolis  on  igas  vanuses  lapsi,  kes  kannavad  endas  varasema  õpetamise 
tagajärgi.  Lastega  tööd  tehes  jõuate  tulemuseni  järeldustes,  otsustes  ja  mõistetes.  Te  peate 
toetuma nendele teadmistele, mida lapsed on juba omandanud, sest te ei saa iga lapsega alustada 
otsast peale. Me oleme ju niisuguses olukorras, et meil pole võimalik rajada kooli algklassidest 
peale, vaid peame alustama kohe kaheksa klassiga.  Seega leiate te eest  juba ettevalmistatud 
lastehinged  ja  alguspäevil  peate  te  oma  õpetamismeetodiga  väga  ettevaatlikud  olema,  et 
võimalikult vähe lapsi vaevata valmisjärelduste väljatoomisega mälust. Kui need järeldused on 
laste  hingesse  kindlalt  kinnistunud,  siis  on parem jätta  need  puutumata  ja  lasta  lastel  endil 
järeldusi teha kaasaegse elu suhtes.

Ka otsustus tõuseb esile ja seda muidugi täisärkvel elus. Kuid ka otsustus võib vajuda 
inimhinge sügavustesse,  sinna,  kus  hing näeb und.  Järeldus ei  tohi  sukelduda undnägevasse 
hinge: Ainult otsustus võib seda teha. Seega, iga otsustus, mille me maailma kohta langetame, 
vajub alla undnägevasse hinge. 

Mis on tegelikult undnägev hing? See on enam tundmuspärane nagu me õppinud oleme. 
Kui teeme elus otsuseid ja neist edaspidi lähtume, kanname me neid läbi maailma,  kuid me 
kanname neid otsuseid tundmustes läbi maailma. See aga tähendab, et edaspidi muutub otsuste 
tegemine  teatud  harjumuseks.  Te  kujundate  lapse  hingeharjumusi  sel  teel,  et  õpetate  lapsi 
otsuseid  tegema.  Selle  tõsiasja  peate  kindlasti  endile  teadvustama.  Sest  elus  on  otsuse 
väljenduseks  lause  ja  iga  lausega,  mida  te  lapsele  ütlete,  lisate  te  ühe  osakese  lapse 
hingeharjumustesse. Seega peab autoriteeti  omav õpetaja alati  teadma, et  see, mida ta ütleb, 
muutub laste hingeharjumuste osaks. 

Nüüd  jõuame  otsustuse  juurest  mõisteni:  me  peame  aru  saama,  et  see  mida  me 
mõistetena  loome,  laskub  alla  inimese  sügavustesse;  vaadates  asja  vaimselt,  läheb  see  alla 
magavasse hinge. Mõiste tungib otse alla magavasse hinge ja see on hing, mis pidevalt kehale 
mõju avaldab. Ärkvel hing ei mõju kehale. Undnägev hing mõjutab seda veidi ja ta kutsub esile 
selle,  mis  peitub  tema  harjumuspärastes  liigutustes.  Kuid  magav  hing  mõjub  otse 
kehavormidesse.  Mõistete  kujundamisel,  s.t.  inimestes  otsuste  tulemuste  kindlakstegemisel, 
mõjute te otse magavasse hinge, või teiste sõnadega, otse inimese kehasse. Sündides on inimene 
jõudnud kõrgele astmele oma keha kujundamisel, hingel aga on nüüd võimalus arendada ainult 
peenemal viisil seda, mida on inimesele andnud pärilikkus. Hing teeb seda väga peenel viisil. Me 
käime maailmas ringi ja vaatleme inimesi.  Inimestel,  keda me kohtame, on üsna erisugused 
näoilmed. Mis on nende ilmete olemus? Neis sisalduvad muuhulgas kõikide mõistete tulemused, 
mida  õpetajad  ja  kasvatajad  on  nendesse  inimestesse  lapsepõlves  sisendanud.  Küpses  eas 
inimeste näost kiirgab meile vastu paljude mõistete sisu, mis oli tema lapsehinge kallatud, sest 
magav  hing  on  inimese  näoilme  kujundanud  muuhulgas  kindlate  mõistete  põhjal 
kinnismõistetega. Sellest näeme me, missugune võim on kasvatustööl inimesele. Ta saab oma 
pitsati panna otse kehasse mõistete kujundamise kaudu. 

Kõige hämmastavam nähtus tänapäeval on see, et maailmas leidub nii vähe ilmekate 
nägudega  inimesi.  Hermann  Bahr kirjeldas  kord  ühel  loengul  Berliinis  elavalt  mõnda  oma 
elukogemustest. Ta rääkis, et isegi 1890-ndatel aastatel, kui te oleksite läinud Reini äärde Esseni 
ümbrusse,  kõndinud mööda tänavaid ja kohanud vabrikust tulevaid inimesi,  oleks teil  olnud 
tunne, et ükski neist inimestest ei erine teisest. Et tegelikult on seal üksainuke inimene, kes tuleb 
välja  nagu  pilt  paljundusmasinast,  ja  võimatu  on  nende  inimeste  vahel  vahet  teha.  Väga 
märkimisväärne  tähelepanek!  Ja  Hermann  Bahr  tegi  veel  ühe,  ka  väga  märkimisväärse 
tähelepaneku. Ta ütles: kui teid möödunud sajandi 90-ndatel aastatel kutsuti Berliinis kusagile 
lõunale  ja  teil  oli  paremal  ja  vasakul  pool  lauanaabriks  daam,  ei  suutnud  te  neid  eristada, 
väljaarvatud see, et üks oli teist paremal ja teine vasakul. Siis teisel päeval kutsuti teid võibolla 
kuhugi mujale ja võis kergesti  juhtuda, et  te ei  suutnud kindlaks teha,  kas see oli  eilne või 
üleeilne daam?
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Lühidalt,  inimkonnale  on laotunud teatud üheülbalisus  ja  see  tõendab,  et  eelnevatel 
aastatel ei olnud inimestes midagi esile kutsutud. Me peame nendest asjadest õppima ja see on 
tõeliselt vajalik meie hariduselu ümberkujundamisel, sest kasvatuses on kogu kultuurielule sügav 
ja kaugeleulatuv mõju.  Seetõttu võime me öelda,  et  elust  läbi  minnes,  mil  inimene ei  seisa 
vastamisi ühegi tõsiasjaga, elavad temas mõisted ebateadlikult. 

Niisiis  võivad  mõisted  elada  ebateadlikult.  Otsused  võivad  elada  ainult 
otsusharjumustena  poolteadvuses,  unenäolises  elus.  Ja  järeldused  peaksid  tegelikult  kehtima 
ainult ärkvelelus täisteadvuses. Seega tuleb palju hoolt kanda, et kõike järeldustesse puutuvat 
lastega koos varem läbi arutada, sest ainult sel viisil hoiame ära lastes valmis järelduste kogumise 
ja kaitseme seda, mis saab areneda ja küpseda mõisteks. Mida on selleks vaja?

Oletame,  et  te  kujundate  mõisteid  ja  need  on  surnud  mõisted.  Siis  sisendate  te 
inimestesse  mõistete  laipu.  Neile  surnud  mõistete  sisendamisega  immutate  te  neid  surnud 
mõistetega otse kehani  välja.  Missugused need mõisted  peaksid olema,  mida  me inimestele 
anname?  See peab olema väga elav mõiste,  sest  inimesel  tuleb sellega elada.  Inimene peab 
elama,  seega peab ka mõiste  temaga koos elama.  Kui te lapsele üheksandal  või kümnendal 
eluaastal  istutate  sisse  mõisteid,  mis  on  mõeldud  inimesele  kasutamiseks  kolmekümne-  või 
neljakümneaastasena,  siis  istutate  temasse  mõistete laipu,  sest  mõiste  ei  ela  inimesega tema 
arengus kaasa. Te peate andma lapsele niisuguseid mõisteid, mis on võimelised tema hilisemas 
elus muutuma. Kasvataja peab püüdma anda lapsele mõisteid, mis ei jää kogu tema elu jooksul 
samaks, vaid muutuvad, kui laps saab vanemaks. Kui te seda teete, siis annate te lapsele elavaid 
mõisteid.  Millal  aga  sisestate  te  talle  surnud  mõisteid?  Kui  te  pidevalt  esitate  lastele 
definitsioone, kui te ütlete: "Lõvi on..." see ja see ja lasete tal selle pähe õppida, siis poogite te 
temasse surnud mõisteid, siis arvestate te seda, et kolmekümneselt on tal need samad mõisted, 
mida  te  talle  kunagi  andsite.  See  tähendab,  et  definitsioonide  hulgaline  esitamine  on  elava 
õpetuse surm.  Mida me siis  peame tegema? Õpetamisel  ei  tohi me  anda definitsioone, vaid 
peame püüdma iseloomustada. Asjade iseloomustamisel peame me neid vaatlema võimalikult 
paljudest  seisukohtadest.  Kui  me  räägime  loodusloos  lastele  lihtsalt  seda,  mis  on  näiteks 
praegusaja loodusloo raamatutes kirjas loomade kohta, siis me tegelikult ainult defineerime neile 
loomi. Peame püüdma õppetöös loomi teisest küljest iseloomustada, näiteks, kuidas on inimene 
selle peale tulnud, et seda looma tundma õppida, teda oma töös kasutada jne. Aga iseenesest juba 
ratsionaalselt  korraldatud õppetöö ise  mõjub  iseloomustavalt,  kui  te  mitte  ainult  lihtsalt,  kui 
järjekord jõuab sinna, kirjeldate loodusteaduslikult kaheksajalga, siis edasi, kui järg kätte jõuab - 
hiirt, siis jällegi inimest, vaid kui te seate üksteise kõrvale kaheksajala, hiire ja inimese ning neid 
üksteisega seostate. Siis on need seosed nii mitmetahulised, et ei mahu ühegi definitsiooni alla, 
vaid saame ainult iseloomustuse. Õige õpetamine taotleb algusest peale mitte definitsiooni vaid 
iseloomustamist.

Eriti  tähtis  on see,  et  teie  püsivaks  ja  teadlikuks eesmärgiks  oleks,  mitte  et  midagi 
kasvavas inimeses hävitada, vaid teda õpetada ja kasvatada nii, et ta jääks edaspidigi elavaks ega 
muutuks tuimaks ja kuivaks. Te peate seepärast hoolikalt vahet tegema liikuvate mõistete, mida 
te lapsele õpetate, ja selliste vahel, on ju ka neid, mis ei pea muutust läbi tegema.

Need  mõisted  annavad  lapse  hingele  nagu  mingi  skeleti.  Seepärast  peate  endale 
teadvustama, et teie ülesanne on anda lapsele seda, mis jääb talle kogu eluks. Te ei tohi pakkuda 
talle surnud mõisteid elu kõikidest pisiasjadest  − mõisteid, mis ei tohi talle jääda, pigem peate 
andma talle elavaid mõisteid elu ja maailma pisiasjadest, mis temaga koos orgaaniliselt arenevad. 
Kuid te peate siduma kõik inimesega, sest maailma nägemises peab kõik lõpuks voolama kokku 
inimese ideeks. See inimese idee võib püsima jääda. Kõik, mida te lapsele kaasa annate, kui te 
jutustate talle valmi ja rakendate seda inimese suhtes, kui te loodusloos seostate tindikala ja hiire 
inimesega või kui te morsetelegraafi õpetamisel äratate imetlustunde maa kui maandusjuhtme 
vastu − kõik need on asjad, mis ühendavad terve maailma kõigis oma üksikasjades inimesega. 
See on midagi niisugust, mis võib temale jääda. Kuid mõistet "inimene" luuakse ainult järk-
järgult, te ei saa lapsele anda valmismõistet inimesest. Kui te aga olete selle loonud, siis võib ta 
jääda. Tegelikult on see kõige ilusam, mida te lapsele koolist suudate hilisemaks eluks kaasa 
anda - see on võimalikult mitmetahuline kujutlus inimesest, võimalikult sisukas idee inimesest. 

Sellel, mis inimeses elab, on kalduvus elaval viisil elus muunduda. Sisendage lapsesse 
aukartuse ja harduse mõisteid, elavaid mõisteid kõigest sellest, mida võib kõige laiemas mõttes 
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nimetada palvemeeleoluks,  siis  niisugune kujutlus,  mille loob lapses palvemeeleolu,  on elav 
kujutlus, mis püsib edasi kõrge vanuseni ja omandab õnnistamisvõime, võime teistele edasi anda 
seda, mis tuleneb palvemeeleolust. Kord väljendasin ma seda avalikul loengul järgmiselt: ükski 
kõrges  vanuses  mees  või  naine  pole  võimeline  hästi  õnnistust  jagama,  kui  ta  lapsena  pole 
õppinud õigesti palvetama. Kui lapsena õpitakse õigesti palvetama, siis vanaduses suudetakse 
õigesti õnnistada, s.t. tugevaima jõuga.

Anda  lastele  niisugust  liiki  mõisteid,  mis  kuuluvad  kokku  inimese  kõige  sisima 
loomusega,  tähendab  varustada  neid  elavate  mõistetega;  ja  see  elav  element  läheb  üle 
metamorfoosi, muudab end ümber, muutub koos inimese enda eluga. 

Vaadakem veelkord seda lapsepõlve ja noorusea kolmeks jagunemist hoopis erinevast 
seisukohast. Hammaste vahetumiseni on inimesel soov matkida, puberteedieani igatseb ta taga 
autoriteeti,  kelle  poole  üles  vaadata;  pärast  seda  tahab  ta  oma  isiklikku  otsustust  maailmas 
rakendada. 
Seda võib ka teisiti väljendada. Kui inimene astub välja hingelis-vaimsest maailmast ja saab oma 
keharüü, mida ta siis tegelikult tahab? Ta tahab füüsilises maailmas realiseerida seda, mida ta on 
minevikus vaimses maailmas läbi elanud. Enne hammastevahetust on inimene häälestatud teatud 
suhtes täielikult mineviku poole. Ta on ikka veel andumuse kütkeis, mida ta ilmutab vaimses 
maailmas. Sel põhjusel andub ta oma keskkonnale. matkides enda ümber olevaid inimesi. Mis on 
siis lapse peamine impulss, tema täiesti teadvustamatu häälestus enne hammastevahetust? See 
põhihäälestus on väga ilus ja seda tuleb lapses soodustada. See lähtub oletusest, teadvustamata 
eeldusest, et kogu maailm on moraalne. See ei ole üksnes nii praeguse aja hingede puhul (ma 
juhtisin sellele juba tähelepanu siin ühel loengul), vaid seeläbi, et muutudes füüsiliseks olendiks, 
on  inimesel  kalduvus  sündimisel   lähtuda  alateadlikust  eeldusest,  et  maailm  on  moraalne. 
Seetõttu  on  kogu  kasvatuse  ajaks,   kuni  hammastevahetumiseni  ja  isegi  peale  seda,  vaja 
arvestada seda ebateadlikku eeldust, et maailm on kõlbeline. Ma juhtisin teie tähelepanu sellele 
kahe katkendi lugemisega, milles ma esiteks ettevalmistavalt näitasin teile, et see ettevalmistus 
tuleneb täielikult  eeldusest,  et  asju  kirjeldatakse moraalsest  aspektist.  /Loengutes  "Arutlused 
õpetajatega/  Ma püüdsin esimeses loos lambakoerast, lihuniku koerast ja sülekoerast näidata, 
kuidas  võib  inimmoraal  peegelduda  loomariigis.  Ja  Hoffmann  v.  Fallerslebeni luuletuses 
kannikesest püüdsin ma tuua pedantsuseta moraali kuni või üle 7-aastaste laste ellu, nõustudes 
selle oletusega, et maailm on moraalne.

 Lapsepõlve vaadete suurus ja ülevus peitub selles, et lapsed on inimsugu, kes usuvad 
maailma  moraalsusesse  ja  usuvad  seetõttu,  et  maailma  võib  imiteerida.  Seega  elab  laps 
minevikus ja on suurel määral sünnieelse mineviku ilmutaja, mitte füüsilise, vaid hingelis-vaimse 
mineviku ilmutaja. 

Alates hammastevahetusest kuni suguküpsuseni elab laps tegelikult pidevalt olevikus ja 
on huvitatud sellest, mis toimub teda ümbritsevas maailmas. Kasvatamisel ja õpetamisel peame 
me pidevalt silmas pidama, et algkooliealised lapsed tahavad tegelikult elada olevikus. Kuidas 
elatakse olevikus? Olevikus elatakse siis, kui me end ümbritsevat maailma mitte looma moodi, 
vaid  inimese  moodi  naudime.  Ja  tõepoolest  tahab  selleealine  laps  maailma  nautida  ka 
koolitundides.  Seetõttu  peame  me  juba  algusest  peale  muutma  õpetuse  naudinguks  -  mitte 
loomalikuks naudinguks, vaid kõrgemaks inimlikuks mõnuks - mitte niisuguseks, mis kutsub 
esile  neis  antipaatia  ja  vastikustunde.  Sel  alal  on  pedagoogika  teinud  mitmesuguseid  häid 
kasvatuslikke eksperimente. Kuid sel alal varitseb meid ka teatud oht, nimelt see põhimõte muuta 
õpetamine lõbu- ja mõnuallikaks, võib kergesti manduda millekski lihtlabaseks ja armetuks. Seda 
ei tohi juhtuda. Kuid ainus kindel väljapääs õpetajale ja kasvatajale on olla kõrgemal sellest, mis 
on labane, pedantne ja väikekodanlik. Ta tuleb sellega toime ainult siis, kui ta kunagi ei mineta 
tõeliselt  elavat  kokkupuudet  kunstiga.   Sest  püüdes  maailmast  mõnu  tunda  inimlikul,  mitte 
loomalikul  viisil,  lähtutakse  kindlasti  oletusest:  nimelt,  et  maailm  on  kaunis.  Ja  alates 
hammastevahetusest  kuni  puberteedieani  lähtub  laps  tõepoolest  ebateadlikust  eeldusest,  et 
maailm on kaunis. Lapse selle ebateadliku eeldusega, et maailm on kaunis ja et õpetus peab 
kaunis olema,  ei  ole  kooskõlas eeskirjad,  mis  on sageli  väga tahumatud  ja koostatud ainult 
kasutegurit arvestavast seisukohast. Kuid me ise püüame sukelduda kunstilistesse läbielamistesse 
nii, et kasvatus oleks sel ajavahemikul läbinisti kunstipärane. Vahel teeb väga kurvaks, kui loed 
tänapäeva raamatuid  kasvatusest  ja  näed,  kuidas   see  hea  põhimõte,  et  kasvatus  tuleb teha 
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rõõmuallikaks, ei realiseeru, sest see, mida õpetaja oma õpilastega arutab, jätab ebaesteetilise ja 
ebaprofessionaalse mulje.  Tänapäeval pooldatakse väga näitlike tundide läbiviimist  Sokratese 
meetodil.  Kuid  esitatud  küsimused  on  kantud  äärmuslikust  utilitaristlikust  iseloomust,  selle 
asemel, et ilusale oleks tähelepanu pööratud. Ja siin ei aita mingid musternäidised. Asi pole ju 
õpetaja juhendamises, et ta selle või teise meetodi omaks võtaks, valides oma näidistunni jaoks 
väljakujunenult kindlaid esemeid, põhiline on see, et õpetaja ise elaks kunstis ja hoolitseks selle 
eest, et asjad, millest ta lastele räägib, oleksid maitsekad. 

Esimese osa oma elust, kuni hammastevahetuseni, elab laps ebateadliku eeldusega, et 
maailm on moraalne. Teise perioodi, hammastevahetusest noorukieani, veedab ta ebateadlikus 
eelduses, et maailm on kaunis. Ja suguküpsuseas koidab võimalus leida maailmast, et maailm on 
õige. Alles siis peaks haridus hakkama omandama "teaduslikku" iseloomu. Enne küpsusiga pole 
hea  omistada  haridusele  puhtsüstematiseeritud  või  teaduslikku  iseloomu,  sest  õige  sisemise 
mõiste tõest omandab inimene alles siis, kui ta suguküpsuseni jõuab. Te näete, et koos tulevase 
lapsega kõrgematest maailmadest füüsilisse maailma laskudes, elab viimasesse sisse ka minevik, 
et kui kooliealine poiss või tüdruk on hammastevahetuse läbi teinud, tuleb temas esile olevik ja 
inimene astub eluikka, mil tulevikuimpulsid panevad end tema hinges maksma. Minevik, olevik, 
tulevik ja elu nende keskel, ka see on kasvavasse lapsesse sisestatud.

Siinkohal teeme me peatuse, et ülehomme neid vaatlusi jätkata, mis siis ikka enam ja 
enam praktilisse õpetusse jõuavad.           

Kümnes loeng
Stuttgart, 1.september 1919

Me oleme kõnelenud inimese olemusest hingelisest ja vaimsest vaatepunktist lähtuvalt. Me 
oleme  vähemalt  heitnud niidiotsa  selleks,  kuidas  vaadelda  inimest  vaimsest  ja  hingelisest 
seisukohast.  Seda,  mida  oleme  vaadelnud  kahest  vaatepunktist  lähtudes,  tahame  nüüd 
täiendada, et ühendame kõigepealt vaimse, hingelise ja kehalise vaatekoha, et saada täielik 
ülevaade inimesest ja siis üle minna ka välise kehalikkuse käsitlemisele. 
Kõigepealt  tahame me kord meenutada, mis meile erinevatest külgedest silma peab olema 
torganud, et inimese olemuse kolmes liikmes on erinevad vormid. Me juhtisime tähelepanu 
sellele, kuidas peavorm on kera, kuidas selles kerajas peavormis peitub inimese pea tõeline 
kehaline olemus. Me juhtisime tähelepanu ka sellele, et inimese rinnaosa on kera fragment, nii 
et kui me skemaatiliselt joonistame, anname me peale kera kuju, rinnaosale kuu kuju ja et 
meil on selge, et selles kuuvormis on kerafragment, sisaldub osa kerast. Seetõttu peame nüüd 
endale ütlema: me võime inimese rinnaliikme kuuvormi täiendada. Ja te peate ainult siis seda 
inimolemuse keskliiget õieti silmas, kui te ka seda kerana vaatlete, aga kerana, millest ainult 
üks osa,  kuu nähtav on ja teine osa nähtamatu.  Te näete sellest  võib-olla,  et  neil  vanadel 
aegadel, mil oli enam võimet kui hiljem, näha vorme, oli täiesti õigus kui räägiti päikesest kui 
peale  vastavast  ja  kuust  kui  rinnavormile  vastavast.  Ja  just  nagu  siis,  kui  kuu  pole  täis, 
nähakse kuust ainult kerafragmenti, nii nähakse inimese keskliikmest rinnavormis tegelikult 
ainult fragmenti. Sellest võite te näha, et inimese peavorm siin füüsilises maailmas midagi 
suhteliselt suletut on. Peavorm ilmneb füüsiliselt suletuna. Ta on kindlasti täielikult see, mis 
ta näib olevat. Ta peidab ennast kõige vähem.
Inimese rinnaosa peidab endast juba palju rohkem; ta jätab osa oma olemusest nähtamatuks. 
See on väga tähtis inimese olemuse tunnetamisel silmas pidada, et rinnaosast on tubli tükk 
nähtamatu.  Ja  nii  võime  me  öelda:  rinnaosa  näitab  meile  ühest  küljest,  tahapoole  oma 
kehalikkust, hing ettepoole. Tõelist keha kanname me endal lastes oma peal õlgadel puhata. 
Meil  on  hing  ja  keha,  sellega,  et  me  liigendame  oma  rinna ülejäänud rinnaosast  välja  ja 
laseme selle hingelisel läbi töötada ja läbi toimida. 
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Nendesse  mõlemasse  inimese  liikmesse  on  paigutatud,  nimelt  esmajoones  välise  vaatluse 
jaoks, rinnaossa, jäsemed. Kolmas on ju jäsemeteinimene. Kuidas saame me nüüd tegelikult 
jäsemeteinimest mõista Jäsemeteinimest saame me mõista ainult siis, kui peame silmas, et 
teised  osad  on  üle  jäänud  keravormist  nagu  rinnaosa  puhul.  Rinnaosa  puhul  on  tükk 
perifeeriast üle jäänud. Jäsemete puhul on üle jäänud enam midagi sisemist, kera raadiustest, 
nii et kera sisemised osad on liidetud jäsemetena. 
Pole võimalik hakkama saada, nagu ma teile juba sageli öelnud olen, kui ainult skemaatiliselt 
üht asja teisesse liigendatakse. Peab alati üht teisega põimima, sest selles seisneb elav. Me 
ütleme:  meil  on  jäsemeteinimene,  kes  koosneb  jäsemetest.  Kuid  näete  ka  peal  on  oma 
jäsemed.  Kui  te  korralikult  koljut  vaatlete,  siis  leiate,  et  kolju  külge  on  liidetud  näiteks 
tagumine ja eesmine lõualuu. Nad on tõesti liidetud nagu jäsemed. Koljul on ka oma jäsemed, 
ja üla- ja alalõualuu on jäsemetena kolju külge liidetud Nad on kolju küljes ainult kängunud. 
Nad on õieti suurelt väljakujunenud ülejäänud inimesel, koljul on nad kängunud, nad on õieti 
ainult luumoodustised. Ja veel on üks erinevus: kui te kolju jäsemeid vaatlete, niisiis üla- ja 
alalõualuud, siis näete, et oluline on see, et luu oma mõju avaldab. Kui te vaatlete jäsemeid, 
mis on kogu meie kehaga liidetud, niisiis jäsemeteinimese tõelist olemust, siis peate põhilist 
otsima lihastest ning veresoontest ümbrises. Teatud mõttes on meie jalgade ja käte lihaste- 
ning veresüsteemile jalad ja käed ainult luudena sisse liidetud. Ja teatud määral on üla- ja 
alalõualuul  kui  pea jäsemetel  lihased ja veresooned täiesti  kängunud.  Mida see  tähendab- 
Näete, veres ja lihastes peitub tahte orgaanika, nagu me juba kuulnud oleme. Seetõttu on tahte 
jaoks  välja  kujunenud eelkõige käed ning jalad.  See,  mis  eelkõige tahet  teenib,  veri  ning 
lihased, see on teatud määrani võetud pea jäsemetelt, kuna neis peab välja kujunema see, mis 
kaldub intellekti, mõtleva tunnetuse poole. 
Tahate te seepärast uurida, kuidas maailma tahe välistes kehavormides avaldub, siis uurige 
pead kui koljut, kui luuosa, ja kuidas peaga on liidetud ülalõualuu, alalõualuu ja muu, mis 
peas tundub jäsemetetaolisena. Te võite nimelt kõikjal väliseid vorme kui seesmuse ilmutusi 
vaadata. Ja te mõistate väliseid vorme ainult siis, kui te neid seesmuse ilmutustena vaatlete.
Nüüd, näete, ma olen alati leidnud, et enamike inimeste jaoks seisneb suurim raskus selles, 
kui nad peavad aru saama, missugune seos on käte ning jalgade toruluude ja pea anumluude 
vahel. Just õpetajale on hea omandada siin mõiste, mis on tavaelust kaugel.
Ja sellega jõuame me väga, väga raske peatükini, kujutluse jaoks võib-olla raskeimani, mille 
me peame neis pedagoogilistes loengutes ületama.
Te  teate,  et  Goethe juhtis  esimesena  tähelepanu  kolju  niinimetatud  pööristeooriale.  Mida 
sellega  mõeldakse  Sellega  mõeldakse  metamorfoosiidee  rakendamist  inimesele  ja  tema 
kujule. Kui vaadelda inimese lülisammast, siis asub seal üks lüli teise kohal. Me võime ühe 
selgroolüli koos selle jätketega, mida seljaaju läbib, välja võtta (joonistatakse). 
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Nüüd vaatles Goethe Veneetsias ühel lambakoljul, kuidas kõik pea luud on ümberkujunenud 
selgrooluud.  See  tähendab,  kui  endal  mingi  elundi  kohevile  aetuna  ja  teist  taandununa 
mõtlete, siis saate sellest pöörisevormist vaagnavormi. Goethe jaoks oli see muljetavaldav, 
sest ta pidi sealt  järeldama- mis tema jaoks oli tähenduslik-, et kolju on ümberkujunenud, 
kõrgemalearenenud selgroog.  
Võib suhteliselt  kergesti  mõista,  et  koljuluud muundumise, metamorfoosi  kaudu tulenevad 
selgroolülidest.  Nüüd  läheb  aga  raskeks,  ka  jäsemeteluud,  juba  pea  jäsemeteluud,  üla-  ja 
alalõualuud -  Goethe proovis,  kuid veel  välisel  viisil-  mõista  selgroolülide  või  pea luude 
ümbervormumise, metamorfoosina. Miks see nii on Ja, näete, see rajaneb sellel, et üks torujas 
luu, mis kusagil asub, on samuti pea luu metamorfoos, muundumine, aga täiesti eriline. Te 
võite  suhteliselt  kergesti  ette  kujutada  selgroo  muundumist  pealuuks,  kui  kujutate  ette 
üksikute  osade  suurenemist,  teiste  vähenemist.  Aga  te  ei  saa  nii  lihtsalt  käte  või  jalgade 
toruluudest  pea  luid,  vaagnataolisi  pea  luid.  Siin  peate  te  alguses  teatud  protseduuri  ette 
võtma, kui te seda saada tahate. 
Te peate käte või jalgade toruluudega sama protsessi läbi tegema, mis te teeksite, kui sukka 
jalga või kinnast kätte tõmmates selle alguses pahempidi pöörate, niisiis selle ümber pöörate 
Nüüd  on  suhteliselt  kerge  ette  kujutada,  kuidas  näeb  välja  kinnas  või  sukk,  kui  sisemus 
väljapoole pööratakse. Aga toruluu pole ühtlane. Ta pole mitte nii õhuke, et ta oleks ühtlaselt 
sees ja väljas ehitatud. Ta on seest ja väljast erinevalt ehitatud. Kui te konstrueeriksite oma 
suka nii  ja  teeksite ta elastse,  et  annate talle väliselt  kunstilise vormi  kõiksugu eendite ja 
sopistustega ja seda siis pööraksite, siis ei saaks te väljapoole enam sama vormi, kui see, mis 
on seespool, kui te olete suka ümber pööranud. Ja nii on ka toruluude puhul. Sisemus tuleb 
pöörata välja ja väline sissepoole, siis tuleb välja pealuu vorm, nii et inimese jäsemed pole 
mitte ainult muundunud pea luud, vaid lisaks veel ümberpööratud pea luud. Kust see tuleb 
See  tuleneb  sellest,  et  pea  keskpunkt  on  kusagil  seesmuses;  see  on  kontsentriline.  Rinna 
keskpunkt pole mitte kera keskmes; rinna keskpunkt on kaugel eemal. Siin joonisel on see 
näha fragmentaarselt, sest kui see täielikult joonistada, oleks see väga suur. Niisiis kaugel on 
rinna keskpunkt.

Ja  kus  on  jäsemetesüsteemi  keskpunkt  Nüüd  jõuame  teise  raskuseni.  Jäsemetesüsteemi 
keskpunkt on kogu ümbruskonnas. Jäsemetesüsteemi keskpunkt on üldse kera, niisiis punkti 
vastand. Kerapind. Keskpunkt on tegelikult kõikjal; seetõttu võite te end igale poole pöörata 
ja kõikjalt kiirgavad raadiused sisse. Te ühinete nendega. 
See, mis on peas, lähtub peast; mis läheb läbi jäsemete, ühineb teis. Seepärast pidin ka teistes 
loengutes ütlema: te peate jäsemeid sisse asetatutena mõtlema. Me oleme tõesti terve maailm, 
ainult  et  see,  mis  väljastpoolt  meie  sisse tahab,  lõpus tiheneb ja nähtavaks muutub.  Väga 
väike osa sellest, mis me oleme, muutub nähtavaks meie jäsemetes, nii et jäsemed on midagi 
kehalist, mis on aga väga tilluke aatom sellest, mis tegelikult on inimese jäsemetesüsteemis: 
vaim. Keha, hing ja vaim on inimese jäsemetesüsteemis. Keha on jäsemetesüsteemis ainult 
vihjamisi; aga jäsemetesüsteemis on ka hingeline (vt joonis lk....), ja on ka vaimne, mis õieti 
öeldes kogu maailma hõlmab.
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Nüüd võiks teha ka veel ühe teise joonise inimesest. Võiks öelda: inimene on esmajoones 
hiigelsuur kera, mis kogu maailma hõlmab, siis väiksem kera, ja siis väikseim kera. Ainult 
väikseim kera muutub nähtavaks; veidi suurem kera muutub ainult osaliselt nähtavaks; suurim 
kera on nähtav ainult sissekiirguvate kiirte lõpus, ülejäänu jääb nähtamatuks. Nii on inimene 
oma vormis moodustunud maailmast.
Ja  taas  kesksüsteemis,  rinnasüsteemis,  on  meil  pea-  ja  jäsemetesüsteemi  ühendus.  Kui  te 
vaatlete selgroogu ribialgetega, siis näete, et see on katse ettepoole lõppeda. Tahapoole on 
kõik lõpetatud, ettepoole on tehtud vaid katse lõpetada; see ei õnnestu täielikult. Mida enam 
ribid kalduvad pea suunas, seda enam õnnestub neil end lõpetada, aga mida kaugemale alla, 
seda enam see ebaõnnestub. Viimased ribid ei saa enam kokku, kuna neile mõjub vastu see 
jõud, mis tuleb jäsemetesse väljastpoolt. 
Inimese  sellest  seosest  kogu makrokosmosega  oli  kreeklastel  veel  väga tugev teadvus.  Ja 
egiptlased teadsid seda väga hästi, ainult nad teadsid seda veidi abstraktselt. Seetõttu võite te 
näha,  kui  vaatate  egiptuse  või  üldse  vanemat  plastikat,  et  seal  väljendub kosmose  mõte. 
Muidu te ei mõista, mida inimesed vanadel aegadel tegid, kui te ei tea, et nad tegid seda, mis 
vastas nende uskumisele: pea on väike kera, maailmakeha väikses plaanis; jäsemed on üks 
tükk suurest maailmakehast,  kus ta kõikjal raadiustena inimkujusse tungib. Kreeklastel oli 
ilus, harmooniliselt kujundatud kujutlus sellest, seetõttu olid nad head plastikud, head kujurid. 
Ja  tänapäeval  ei  suuda keegi  tõeliselt  läbistada inimeste  plastilist  kunsti,  kes  pole  teadlik 
inimese seostest kõiksusega. Muidu teeb ta alati lihtsalt loodusvorme järele.
Nüüd võite te sellest, mida ma teile ütlesin, ära tunda, mu armsad sõbrad, et jäsemed on enam 
maailma  suunatud,  pea  enam  üksikinimesele.  Milleks  kalduvad  siis  jäsemed  eriti  Nad 
kalduvad maailma, milles inimene liigub ja isegi oma asendit pidevalt muudab Teil on seos 
maailma liikumisega. Mõistke seda hästi: jäsemetel on seos maailma liikumisega. 
Sellega  et  me  maailmas  ringi  liigume,  maailmas  tegutseme,  oleme  me  jäsemeteinimesed. 
Missugune ülesanne on siis meie peal maailma liikumise suhtes Ta puhkab õlgadel, seda olen 
ma teile teisest lähtepunktist juba öelnud Tema ülesanne on endas maailma liikumist pidevalt 
rahustada. Kui te end oma vaimuga pähe asetate, võite te tõesti sellest asetumisest enestele 
pildi luua seeläbi, et hetke mõtlete, et istuksite rongis; see liigub pidevalt edasi, teie istute 
rahulikult  sees.  Teie  hing  istub  peas,  mida  jäsemed  edasiaitavad,  rahulikult  ja  rahustab 
sisemiselt  liikumise.  Kuidas te end koguni  pikali  heita  saate,  kui  teil  on vagunis koht,  ja 
puhata, hoolimata sellest, et see rahu on tegelikult ebatõene, sest te kihutate ju rongis, võib-
olla magamisvagunis, läbi maailma; ometi on teil rahu tunne- nii rahustab pea teis seda, mida 
jäsemed tahavad liikumisena maailmas korda saata. Ja rinnaosa on selle keskel. See vahendab 
välismaailma liikumist sellega, mida pea rahustab.
Mõelge nüüd: meie siht inimestena on maailma liikumist jäsemete kaudu järele aimata, vastu 
võtta. Mida me siis teeme Me tantsime. Te tantsite tõesti; muu tants on ainult fragmentaarne 
tantsimine.  Kogu  tantsimine  lähtub  sellest,  liikumist,  mida  planeedid,  teised  taevakehad 
teevad, inimese jäsemeteliikumises järele aimata.
Aga kuidas on nüüd pea ja rinnaga, kui me inimestena kosmilisi liikumisi oma liikumises 
tantsides järele teeme. Näete, see on nii, peas ja rinnas, nagu liikumised, mida me maailmas 
sooritame, tõkestuksid. Nad ei saa jätkuda rinna kaudu pähe, sest see sell puhkab õlgadel, see 
ei  lase  liikumisel  hinge  jätkuda.  Hing  peab  rahus  liikumises  osalema,  kuna  pea  õlgadel 
puhkab. Mis ta seetõttu teeb Ta hakkab, iseendast seda reflekteerima, mida jäsemed tantsides 
teevad.  Ta hakkab porisema,  kui  jäsemed liiguvad korrapäratult;  ta  hakkab sosistama,  kui 
jäsemed  liiguvad  korrapäraselt,  ja  ta  hakkab  koguni  laulma,  kui  jäsemed  sooritavad 
universumi  harmoonilist  liikumist.  Nii  muutub  tantsiv  liikumine  väljapoole  lauluks  ja 
muusikaks sissepoole.  
Meeltefüsioloogia  ei  suuda  kunagi  jõuda  sinnamaani,  et  mõista  aistingut,  kui  ta  ei  võta 
inimest kosmilise olendina; ta ütleb alati väljas on õhu liikumised, sisemuses tajub inimene 
heli.  Kuidas  õhu  liikumine  on  seotud  heliga,  seda  ei  saa  teada.  See  on   füsioloogias  ja 
psühholoogias, ühel lõpus, teisel alguses; see on kogu erinevus.
Kust see tuleb See tuleb sellest, et inimesed, kes tegelevad füsioloogia või psühholoogiaga, ei 
tea,  et  see,  mis  on inimesel  väliselt  liikumises,  viiakse  hinge seesmuses  rahuni  ja  seeläbi 
hakkab see heliks muutuma. Ja nii on ka teiste meeleaistingutega. 
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Kuna peaorganid ei tee väliseid liikumisi kaasa, kiirguvad nad need liikumised rinda tagasi ja 
muudavad heliks, teiseks meeleaistinguks. Selles peitub aistingute alge. Selles peitub aga ka 
kunstide  seos.  Muusalised,  muusikalised  kunstid  tekivad  plastilistest  ja  arhitektoonilistest 
kunstidest  sellega,  et  see,  mis  on  plastilised  ja  arhitektoonilised  kunstid  väljapoole,  on 
muusikalised  kunstid  sissepoole.  Maailma  peegeldus  seest  välja,  need  on  muusikalised 
kunstid. Nii seisab inimene universumis. 
Aistige üht värvi kui rahunenud liikumist. Liikumist te väliselt ei taju, nii nagu te lamaksite 
rongis ja teil oleks illusioon, et te olete rahus. Te lasete rongil väljas liikuda. Nii lasete te oma 
kehal jäsemete peene liigutamisega, mida te ei taju, välist maailma kaasa teha, ja te ise tajute 
selles värve ja helisid. Selle eest võlgnete tänu asjaolule, et lasete jäsemeteorganismil rahus 
oma pead vormina kanda.  
Ma ütlesin teile, see on see, mida ma teile teatasin, teatud raske asi. See on eriti raske sel 
põhjusel,  kuna nende asjade mõistmiseks  pole meie  ajal  üldse midagi  tehtud.  Kõige selle 
kaudu,  mida  me  täna  kaasaegse  haridusena  omandame,  kantakse  hoolt,  et  inimene  jääks 
teadmatusse  neist  asjadest,  mida  ma  teile  täna  esitasin.  Mis  toimub  õieti  meie  kaasaegse 
hariduse kaudu Ja, inimene ei õpi tõesti mitte sukka või kinnast täielikult tundma, kui ta kord 
seda ka tõeliselt ümber ei pööra, sest ta ei tea siis kunagi, mis tegelikult ühest sukast või 
kindast  tema  nahka  puudutab;  ta  teab  ainult  seda,  mis  on  väljapoole  pööratud.  Nii  teab 
inimene ka kaasaegse hariduse läbi vaid seda, mis on väljapoole pööratud. Ta saab mõisted 
vaid poolest inimesest. Sest isegi jäsemeid ei suuda ta mõista. Sest need on juba vaim ümber 
pööranud.

                   
Me  võime  seda,  mida  me  täna  esitasime  ka  nii  joonistada,  me  võime  öelda:  vaatleme 
terviklikku inimest, kuidas ta maailmas meie ees seisab, kõigepealt jäsemeteinimesena, siis 
ilmneb ta meile vaimu, hinge ja kehana. Vaatleme teda rinnainimesena, siis ilmneb ta meile 
hinge ja kehana. Suur kera (vt joonis): vaim, keha, hing; väiksem kera: keha, hing; väikseim 
kera: paljalt keha. 869.aastal toimunud kontsiilil keelasid katoliku kiriku piiskopid teadmise 
suurest kerast. Nad selgitasid tookord, et see olevat katoliku kiriku dogma, et olemas on ainult 
keskmine ja väikseim kera, et inimene koosnevat ainult kehast ja hingest, et hing sisaldavat 
ainult enda omadusena midagi vaimset; sest hing olevat ühest küljest vaimutaoline. Alates 
869.aastast  pole  katoliiklusest  lähtuvas  õhtumaises  kultuuris  enam vaimu.  Aga seose  läbi 
vaimuga on kõrvaldatud inimese suhe maailmaga. Inimene on üha enam ja enam tõugatud 
egoismi. Seetõttu muutus religioon ise järjest egoistlikumaks ja egoistlikumaks, ja täna elame 
me  ajas,  mil  ma  tahaksin öelda,  tuleb vaimsest  vaatlemisest  lähtudes  taas  tundma õppida 
inimese seost vaimu ja seega ka maailmaga. 
Kes on õieti süüdi, et me oleme saanud looduteadusliku materialismi Peasüü selles, et me 
oleme  saanud  loodusteadusliku  materialismi,  lasub  katoliku  kirikul,  sest  see  kõrvaldas 
869.aastal Konstantinoopoli kontsiilil vaimu. Mis siis tookord õieti juhtus? 
Vaadelge inimese pead. See on maailmasündmuste tõsiasjade keskel nii välja kujunenud, et 
on  täna  inimese  vanim  liige.  Pea  pärineb  alguses  kõrgematest,  siis  veel  tagasi  minnes 
madalamatest loomadest. Pea osas pärineme me loomariigist. Siin pole midagi öelda- pea on 
ainult  kaugemale  väljakujunenud  loom.  Oma  pea  esivanemaid  otsides,  jõuame  me  välja 
madalama  loomariigini.  Rinna  oleme  me  saanud  hilisemal  ajal.  Ja  jäsemed  oleme  me 
inimestena hiliseimate organitena saanud; need on kõige inimlikumad organid. 
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Need pole mitte ümber kujunenud loomsetest organitest, vaid hiljem külge asetatud. Loomsed 
organid  on  iseseisvalt  kujunenud  kosmosest  loomadeks,  ja  inimese  organid  on  hiljem 
iseseisvalt rinnaks kujunenud. Aga sellega, et katoliku kirik varjas teadvuse inimese seosest 
universumiga,  niisiis tema jäsemete tegelikust loomusest,  lastes ainult  vähesel järgnevatele 
aegadele päranduda rinnast ja eelkõige peast, koljust. Ja siis tuli materialism selle peale, et 
kolju  pärineb loomadelt.  Ja  nüüd kõneleb ta  sellest,  et  kogu inimene  põlvneb loomadest, 
samal  ajal  kui  rinna-  ja  jäsemeteorganid  on  hiljem juurde  moodustunud.  Just  sellega,  et 
katoliku kirik peitis inimese eest tema jäsemete olemuse, tema seose maailmaga, põhjustas ta 
selle, et hilisemal materialistlikul ajal jõuti ideeni, mis on tähenduslik ainult pea juures, mida 
aga  rakendati  kogu  inimesele.  Katoliku  kirik  on  tõesti  selles  evolutsioonivaldkonnas 
materialismi looja. Sääraseid asju peavad just tänapäevased noorte õpetajad teadma. Sest nad 
peavad huvituma sellest, mis maailmas toimub. Ja neid asju, mis maailmas toimuvad, peab ka 
aluspõhjadest tundma.
Me püüdsime  täna selgeks  teha,  kuidas  sai  meie  aeg  materialistlikuks muutuda  alustades 
hoopis  muust-  kera-  ja  kuuvormist  ning  jäsemete  raadiusevormist.  See  tähendab,  me 
alustasime täiesti vastupidisest, et teha selgeks suur, võimas kultuuriajalooline tõsiasi. On aga 
hädavajalik, et iseäranis õpetaja, kes muidu areneva inimesega peaaegu midagi teha ei saa, 
oleks võimeline kultuuritõsiasju aluspõhjadest mõistma. Siis võtab ta midagi endasse, mis on 
hädavajalik,  kui  ta  oma  seesmusest  eba-  ja  alateadlike  seoste  läbi  lapsega  õigel  viisil 
kasvatada tahab. Sest siis arvestab ta õieti inimmoodustist (Menschengebilde). Ta näeb siis 
inimeses kõikjal seoseid suure maailmaga. Ta läheneb inimesele teisiti, kui ta ei näe inimeses 
ainult nagu veidi paremini arenenud loomakest, paremini arenenud loomakeha. Täna astub 
õpetaja õieti  öeldes, kuigi ta vahel oma ülakorrusel illusioonidele andub, selge teadvusega 
teise  inimese  ette,  et  kasvav  inimene  on  väike  lojusekene,  loomake,  ja  et  ta  peab  seda 
loomakest arendama - veidi kaugemale kui loodus seda tegi. Teisiti tunneb ta, kui ta ütleb: 
siin  on  inimene,  temast  lähtuvad  seosed  kogu  maailma,  ja  igas  kasvavas  lapses  on  mul 
midagi, kui ma selle kallal töötan, midagi teen, millel on tähtsus kogu maailmas. Me oleme 
klassis: igas lapses peitub kese maailmast, makrokosmosest. See klassituba on keskpunkt, ja 
palju keskpunkte makrokosmosele. - Mõelge, elava tundega, mida see tähendab! Kuidas siin 
idee universumist ja selle seostest inimesega muutub tundeks, mis pühitseb kõik üksikabinõud 
õpetamisel. Ilma selliste tunneteta inimesest ja universumist, ei jõua me selleni, et tõsiselt ja 
õieti õpetada. Hetkel, mil need tunded tekivad, kanduvad need varjatud seoste kaudu lastele. 
Ma olen teile muudes seostes öelnud, et  see peab imepärast mõju avaldama, kui nähakse, 
kuidas traadid maasse vaskplaatideni lähevad ja maa elektrit ilma traatideta edasi juhib. Kui 
lähete kooli ainult egoistlike inimlike tunnetega, siis on teil vaja kõikvõimalikke traate- sõnu-, 
et lastega suhelda. Kui teil on suured kosmilised tunded, kuidas sellised ideed tekivad, nagu 
me neid just lõime, siis kandub “maaalune” ülekanne lapseni. Siis olete te lapsega üks. Selles 
peitub midagi  teie salajastest  seostest  kõigi  lastega koolis.  Sellistest  tunnetest  peab olema 
ülesehitatud ka see, mida me pedagoogikaks nimetame. Pedagoogika ei tohi olla teadus, see 
peab olema kunst. Ja kus leidub mõni kunst, mida saab õppida, ilma pidevalt tunnetes elamata 
Tunded aga, milles peab elama,  mis peavad pedagoogikaks olema,  et seda suurt elukunsti 
teostada, mis pedagoogika on, need tunded, mis peavad olema pedagoogikaks, need süttivad 
ainult suure universumi ja tema seoste vaatlemisel inimesega.

Üheteistkümnes loeng

Stuttgart, 2.september 1919

Kui te eilse loengu vaatepunktide seisukohast suudate saada eelkõige nagu vaimust ja hingest 
ülevaate inimese kehalisest olemusest,  siis suudate te liigendada inimese kehalise olemuse 
ülesehitusse ja arengusse kõik, mis teil tarvis. Enne, kui me läheme järelejäänud loengutes üle 
inimese kehalisele kirjeldamisele, jätkame me seda valgustamist vaimsest küljest. 
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Eile võisite ju ära tunda, kuidas inimene on kolmeks liigendatud: peainimene, kereinimene, 
jäsemeteinimene. Ja te nägite, et igaühe seosed neist kolmest hingelisse ja vaimsesse maailma 
on erinevad.
Vaatleme kord inimese peaehitust. Siin me ütlesime eile: pea on põhiliselt keha. Rinnainimest 
vaatlesime  me  "kehakat"  ja  hingelist.  Aga  sellega  pole  peaolemus  loomulikult  veel 
ammendatud, kui me ütleme: pea on eelkõige keha. Tegelikkuses on ju kord nii, et asjad pole 
üksteisest teravalt eraldatud, ja seetõttu võime niisama hästi öelda: pea on ainult teisel viisil 
hingeline ja vaimne kui rind ja jäsemed. Pea on juba siis, kui inimene sünnib, eelkõige keha, 
st ta on teatud määral selle, mis ta peana kokku paneb, kehalise peana väljendanud. Seetõttu 
näeb pea nii  välja - ta on ka esimene,  mis embrüonaalse arengu käigus välja kujuneb-, et 
üldinimlik hingeline ja vaimne eelkõige peas ilmneb. Missugune seos on kehal pea hingelise 
ja vaimsega Kuna pea on juba võimalikult täiuslikult väljakujunenud keha, kuna ta kõik, mis 
on väljakujunemiseks vajalik, loomse kaudu inimeseks varasemates arengustaadiumites juba 
läbi on teinud, võib ta olla kehalises mõttes kõige täiuslikumalt väljakujunenud. Hingeline on 
selle peaga nii seotud, et laps, kui ta sünnib ja ka esimestel eluaastatel arenedes, peas kõike 
hingelist uneleb. Ja vaim magab peas. 
Nüüd  on  meil  peas  keha,  hinge  ja  vaimu  kummaline  kooslus.  Meil  on  väga,  väga 
väljakujunenud keha peana. Selles on meil unelev hing, selgelt unelev hing ja veel magav 
vaim. Nüüd on oluline näha äsjakirjeldatud tõsiasja kooskõlas inimese kogu arenguga. See 
areng on ju hammastevahetuseni selline, et inimene on eelkõige matkiv olend. Inimene teeb 
kõike seda, mida ta näeb oma ümbruses. Et ta seda teha saab, võlgneb ta tänu asjaolule, et 
tema pea vaim magab. Seeläbi saab ta selle pea vaimuga väljaspool peakeha viibida. Ta saab 
viibida ümbruses. Sest kui magatakse, ollakse hingelis-vaimsega kehast väljas. Laps on oma 
hingelis-vaimsega, oma magava vaimuga ja oma uneleva hingega peast väljas. Ta on nende 
juures,  kes  on tema  ümbruses,  ta  elab nendega,  kes  on  tema  ümbruses.  Seetõttu  on laps 
matkiv  olend.  Seetõttu  loob  ta  unelevast  hingest  armastuse  oma  ümbruse  vastu,  eelkõige 
armastuse  oma  vanemate  vastu.  Kui  inimene  saab  teised  hambad,  kui  ta  teeb  läbi 
hammastevahetuse,  siis  tähendab  see  tema  arengus  õieti  peaarengu  lõppu.  Kui  pea  ka 
täielikult  juba  kehana  sünnib,  siis  teeb  ta  viimase  arengu läbi  alles  inimese  elu  esimesel 
seitsmel eluaastal. Mida ta läbi teeb, selle lõpppunkt on teatud määral hammastevahetus.
Mis on seal siis õieti lõppenud? Näete, vormikujundus on lõppenud. Seal on inimene selle, 
mis  teda  kõvastab,  mis  talle  eelkõige vormi  annab,  on kehasse  valanud.  Näeme  me  teisi 
hambaid inimesel  tulemas,  võime me öelda: esimene kahevõitlus maailmaga on lõppenud. 
Inimene on teinud seda, mis kuulub tema vormiandmise, tema kujunemise juurde. Sellega et 
inimene peast  lähtudes sel  ajal  endasse oma vormi,  oma kuju liigendab,  toimub tema kui 
rinnainimesega midagi muud. 
Rinnas  on  asjad  oluliselt  teisiti  kui  peas.  Rind  on  organism,  mis  on  algusest  peale,  kui 
inimene sünnib, kehalis-hingeline. Rind pole mitte lihtsalt kehaline nagu pea, vaid rind on 
kehalis-hingeline, ainult vaim on veel unelevana temast väljas. Kui me vaatleme last tema 
esimesel  seitsmel  eluaastal,  peame  silmas  pidama  tema  rinnaliikmete  suuremat  ärksust, 
suuremat  elavust  võrreldes  pealiikmetega.  Poleks  kindlasti  õige,  kui  vaatleksime  inimest 
kokkukuhjatuna ainsa kaootilise olendina. 
Jäsemete  puhul  on asi  taas  teisiti.  Seal  on esimesest  eluhetkest  peale  vaim,  hing ja  keha 
omavahel tihedasti seotud; nad läbistavad üksteist vastastikku. Seal on ka laps kõige varem 
ärkvel.  Seda  märkavad  need,  kes  peavad  kasvatama  seda  siputavat,  trampivat  olevust 
esimestel  aastatel.  Seal  on kõik ärgas,  ainult  kõik on veel  väljakujunemata.  See on üldse 
inimese  saladus:  tema peavaim on,  kui  ta  sünnib juba,  väga,  väga väljakujunenud,  ainult 
uneleb veel. Nad peavad alles järk-järgult ärkama. 
Jäsemeteinimesena  on  inimene  sündides  küll  täiesti  ärkvel,  aga  veel  välja  kujunemata, 
arenemata.
õieti  pruugib meil  ainult  jäsemeteinimene välja kujundada ja üks osa rinnainimesest,  ja te 
lasete jäsemeteinimesel ja ühel osal rinnainimesest teise osa rinnainimesest ja peainimese üles 
äratada. Sellest näete te, et laps ilmutab teile juba midagi täiesti arvestatavat. Ta avaldab seda, 
mida ta oma täiuslikus vaimus ja oma suhteliselt täiuslikus hinges läbi sünni kannab. Ja teil 
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pruugib vaid välja kujundada see, mida ta ilmutab ebatäiusliku vaimu ja veel ebatäiuslikuma 
hingena. 
Kui  see  oleks  teisiti,  siis  oleks  kasvatamine,  tõeline  kasvatamine  ja  õpetamine  üleüldse 
võimatu. Sest mõelge, kui me kogu vaimu, mida inimene algena maailma kaasa toob, juurde 
kasvatada  ja  õpetada  tahaksime,  siis  peaksime  me  ju  kasvatajatena  olema  täiesti  selle 
väärilised, mis inimesest võib saada. No siis võiksite peagi kasvatamisest loobuda, sest võite 
ju  kasvatada  ainult  nii  arukaid  ja  geniaalseid  inimesi,  kui  te  ise  olete.  Te  satute 
enesestmõistetavalt  olukorda,  kus  te  peate  mingis  valdkonnas  palju  arukamaid  ja 
geniaalsemaid inimesi kasvatama, kui te ise olete. See on ainult võimalik , sest kasvatuses on 
meil tegu ainult ühe osaga inimesest; selle osaga inimesest, keda me ka siis kasvatada saame, 
kui me ise pole nii arukad ja nii geniaalsed kui ja võib-olla kord mitte nii head, kui temas 
endas on geniaalsuse, tarkuse ja headuse alged. See, mis  me parimana kasvatusega võime 
saavutada,  see on just  tahtekasvatus ja üks osa tundekasvatusest.  Sest  see,  mida me tahte 
kaudu  kasvatame,  see  tähendab  jäsemete  kaudu,  mida  me  tunde  kaudu  kasvatame,  see 
tähendab ühe osa rinnainimese kaudu, selle võime me teatud täiuslikkuse astmeni arendada, 
mis  meil  endal on. Ja kuidas lõpuks mitte ainult  teener,  vaid ka äratuskell  panna saab, et 
äratada palju targemat inimest kui ta ise on, nii saab ka palju vähem geniaalne inimene ja 
koguni palju vähem hea inimene kasvatada inimest, kellel on alged palju paremaks kui ta ise 
on.  Igal  juhul  peab  meil  selge  olema,  et  intellektuaalsuse  suhtes  ei  pea  me  üldse  olema 
areneva inimese väärilised; et me aga, kuna asi puudutab tahtekasvatust - nagu me ka praegu 
sellest vaatepunktist näeme-, heaolemises kõikvõimalikku püüdlema peame, mida me vähegi 
püüda saame. Kasvandik võib saada paremaks kui me ise, tõenäoliselt aga ei saa, kui meie 
kasvatusele ei lisanduks teine maailma või teiste inimeste kaudu.
Ma olen teile neis loenguis osutanud, et keeles elab teatud vaim (geenius). Keelegeenius on, 
ütlesin ma, geniaalne; ta on targem kui me ise. Viisist, kuidas keel on üles ehitatud, kuidas 
keel vaimus sisaldab, võime me palju õppida.
Aga geenius on meie ümbruskonnas veel ka mujal kui keeles. Meenutagem, mida me just 
omandasime: et inimene tuleb maailma magava vaimu, uneleva hingega pea suhtes; et me 
meil on tegelikult vaja juba varasest peale, sünnist peale, inimest tahte kaudu kasvatada, sest 
kui me ei saaks talle tahte kaudu mõju avaldada, ei pääseks me tema magavale peavaimule 
ligi.  Me  tekitaksime  aga  suure  tühiku  inimese  arengus,  kui  me  ei  pääseks  kuidagi  tema 
peavaimu juurde. Inimene sünniks, tema peavaim magaks. Me ei saa siputavat last panna veel 
võimlemise  või  eurütmiaga  tegelema.  See  ei  lähe.  Me ei  saa  ka  mitte  hästi,  kui  ta  alles 
jalgadega  siputab  ja  äärmisel  juhul  suuga  mingeid  häälitsusi  teeb,  muusikalist  kasvatust 
teostada. Ka kunstiga pole veel midagi peale hakata.
Me ei leia selgelt väljendunud silda tahtest lapse magava vaimuni. Hiljem, kui me pääseme 
kuidagi lapse tahteni, siis võime mõjustada magavat vaimu, kui me ainult esimesed sõnad ette 
öelda saame, siis on juba rünnak tahtele. Siis jätkub juba see, mida me esimeste sõnadega 
hääleorganites vallandame, juba tahtetegevusena magavas peavaimus ja hakkab seda äratama. 
Aga päris alguses meil õige sild puudub. Ei ole mingit voolu jäsemetelt, milles tahe on ärkvel, 
vaim on ärkvel,  magava  pea vaimuni.  Seal  on vaja  veel  teist  vahendajat.  Seal  ei  saa  me 
inimliku kasvatajana inimese elu alguses mitte palju vahendeid kasutada.
Seal ilmub miski, mis on samuti geenius, mis on ka vaim meist väljaspool. Keel sisaldab oma 
geeniust, aga me ei saa lapse arengu alguses veel peaaegu üldse keelevaimu poole pöörduda. 
Aga  loodus  ise  sisaldab  oma  geeniust,  oma  vaimu.  Kui  tal  seda  poleks,  peaksime  meie, 
inimesed lünga tõttu,  mis  luuakse kasvatuslike vahenditega meie  arengus lapseea alguses, 
sandistuma. Siin loob looduse geenius silla.  Ta laseb jäsemetearengust tekkida substantsil, 
mis,  kuna see on seotud jäsemeteinimesega selle arengus, omab midagi  jäsemeteinimesest 
-piim. Piim tekib naises seoses ülajäsemete, kätega. Piimatootvad organid on samas need, mis 
jäsemetest  sissepoole  jätkuvad.  Piim  on  looma-  ja  inimriigis  ainuke  substants,  mis  on 
sisemises  suguluses  jäsemetega,  mis  on  teatud  määral  sündinud  jäsemetest,  mis  sisaldab 
seetõttu veel jäsemete jõudu. Ja lapsele piima andes, toimib piim ainsa substantsina, vähemalt 
põhiliselt,  äratavalt  magavale  vaimule.  See  on,  mu  armsad  sõbrad,  vaim,  mis  on  kogu 
mateerias, mis väljendub seal,  kus ta väljenduma peab. Piim kannab endas oma vaimu, ja 
sellel  vaimul  on ülesanne äratada  magavat  lapsevaimu.  See  pole  paljalt  pilt,  vaid  sügava 
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põhjendusega  loodusteaduslik  tõsiasi,  et  looduses  asuv  geenius,  mis  laseb  looduse 
salapärasest  aluspõhjast  tekkida  piimasubstantsil,  on  magava  inimvaimu  äratajaks  lapses. 
Selliseid  sügavaid  salapäraseid  seoseid  maailmaoleluses  tuleb  läbi  näha.  Siis  alles 
mõistetakse,  missugused  imepärased  seaduspärad  sisalduvad  selles  universumis.  Siis 
mõistetakse  vähehaaval,  et  me  muutume  kohutavalt  teadmatuks,  kui  me  loome  teooriaid 
materiaalsest substantsist nii, nagu see materiaalne substants oleks ainult  suvaline aine, mis 
aatomiteks ja molekulideks laguneb. Ei, seda mateeria pole. See mateeria on midagi sellist, et 
selline mateeria osa, nagu piimal, sellega et seda luuakse, on sügav vajadus äratada magavat 
inimvaimu. Nii nagu me võime inimeses ja loomas kõneleda vajadusest, st jõust, mis on tahte 
aluseks,  nii  võime ka mateeria  puhul  kõneleda üldiselt  vajadusest.  Ja  piima  vaatleme me 
kõikehaaravalt  ainult  siis,  kui  me  ütleme:  piim,  kui  ta  luuakse,  himustab  olla  lapseliku 
inimvaimu äratajaks. Nii elustub kõik see, mis on meie ümbruses, kui me seda õieti vaatleme. 
Nii ei vabane me õieti kunagi seosest kõigega, mis on väljas maailmas, inimesega.
Te näete sellest, et inimese arengu alguse eest hoolitseb looduse vaim ise. Ja me võtame, kui 
me last edasi arendame ja kasvatame, looduse geeniuselt teatud viisil töö ära. Alustades keele 
ja oma tegude läbi, mida laps matkib, mõjumist lapse tahtele, jätkame me seda tegevust, mida 
me oleme näinud looduse geeniust tegevat, sellega et ta toidab last piimaga ja laseb inimesel 
olla  vahendiks,  mille  kaudu  see  toit  valmib.  Seega  näete  te  aga  ka,  et  loodus  kasvatab 
loomulikult.  Sest  teie  toit  piima  kaudu  on  esimene  kasvatusvahend.  Loodus  kasvatab 
loomulikult.  Meie,  inimesed  hakkame,  last  keele  ja  oma  tegude  kaudu  kasvatuslikult 
mõjustades, meie hakkame hingeliselt kasvatama. Seetõttu on nii  tähtis,  et me õpetades ja 
kasvatades teadvustame:  õieti  pole meil  õpetajate ja kasvatajatena pea endaga palju peale 
hakata. Pea toob selle,  milleks ta maailmas saama peab, juba sünniga maailma kaasa. Me 
võime äratada selle, mis temas on, aga me ei suuda seda hoopiski temasse sisse toppida.
Siit  tekib  paratamatult  vajadus  saada  selgust  selles,  et  midagi  kindlat  sünniga  füüsilisse 
maisesse olelusse tulla saab. See, mis on tekkinud kultuuriarengu käigus välise konventsiooni 
kaudu,  see vaimset  maailma ei  puuduta.  See tähendab,  meie  konventsionaalsed vahendeid 
lugemiseks, konventsionaalsed vahendeid kirjutamiseks- ma olen seda teistest vaatepunktidest 
juba rääkinud-,  neid laps  loomulikult  kaasa  ei  too.  Vaimud  ei  kirjuta.  Vaimud  ka ei  loe. 
Raamatuid nad ei loe, ja sulega nad ei kirjuta.  See on ainult  spiritistide leiutis, et  vaimud 
inimlikku keelt räägivad ja koguni kirjutavad. See, mis sisaldub keeles ja kirjutamises, on 
kultuurikonventsioon.  See  elab  siin  maa  peal.  Ja  ainult  siis,  kui  me  mitte  paljalt  seda 
kultuurikonventsiooni , seda lugemist ja kirjutamist, lapsele pea kaudu ei õpeta, vaid kui me 
lugemist ja kirjutamist lapsele ka rinna ja jäsemete kaudu õpetame, siis teeme me head.
Loomulikult, kui laps on saanud seitse aastat vanaks ja läheb algkooli- me pole ju teda kogu 
aeg hällis  hoidnud,  vaid ta  on midagi  teinud,  ta  on ise  ennast  vanade matkimisega  edasi 
aidanud, ta on hoolitsenud selle eest, et tema peavaim on teatud suhtes üles ärganud-, siis 
võime  me  seda,  mis  ta  ise  peavaimus  on  äratanud,  selleks  kasutada,  et  talle  lugemist  ja 
kirjutamist konventsionaalsel viisil õpetada; aga siis hakkame me seda peavaimu oma mõjuga 
kahjustama. Seetõttu olen ma teile öelnud: lugemis- ka kirjutamisõpetust ei tohi teisiti anda, 
hea  õpetamise  juures,  kui  kunstist  lähtudes.  Eelnema  peavad  joonistamise  ja  maalimise 
esimesed elemendid, esimesed muusikalised elemendid. Sest need mõjustavad jäsemeid- ja 
rinnainimest  ja  ainult  kaudselt  peainimest  mest.  Siis  aga  äratavad  nad  selle,  mis  on 
peainimeses. Nad ei piina peainimest, nagu me teda piiname, kui me lugemist ja kirjutamist 
paljalt  konventsionaalselt  õpetame,  intellektuaalsel  viisil  lapsele  õpetame.  Laseme  lapsel 
kõigepealt joonistada ja siis sellest, mis ta on joonistanud, luua kirjavormid, siis kasvatame 
me teda jäsemeteinimese kaudu peainimese suunas. Me teeme lapsele ette, ütleme näiteks F. 
Kui  ta  peab  F-i  vaatama  ja  järele  tegema,  siis  mõjume  me  vaatlemise  kaudu  alguses 
intellektile, ja siis dresseerib intellekt tahet. See on vale tee. Õige tee on äratada intellekti, 
niipalju kui võimalik tahte kaudu. Seda suudame me vaid juhul, kui me kunstilisusest läheme 
üle intellektuaalsele harimisele. Nii peame me juba esimestel õpetusaastatel, mil laps meie 
hoolde antakse, nii toimima, et me lugemist ja kirjutamist lapsele kunstilisel viisil õpetame. 
Te peate mõtlema, et laps, samal ajal kui te teda õpetate ja kasvatate, ka veel muud tegema 
peab kui see, mida te temaga teete. Laps peab tegema igasuguseid asju, mis teatud määral 
ainult kaudselt tema võimusesse kuulub. Laps peab kasvama. Kasvama peab ta, ja teil peab 
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olema selge, et, samal ajal kui kasvatate ja õpetate, peab laps õieti kasvama. Mida see aga 
tähendab? See tähendab, et te ei tohi oma õpetamise ja kasvatamisega kasvamist häirida. Te ei 
tohi häirivalt kasvamisse sekkuda. Te tohite kasvatada ja õpetada ainult nii, et te kasvatamise 
ja õpetamisega kasvamisega kaasas käite.  See,  mida ma praegu räägin,  on algkooliaastate 
suhtes erilise tähtsusega. Sest, kui alguses on vormikujundus kuni hammastevahetuseni peast 
lähtuv, siis toimub algkooliaastatel eluareng, see tähendab kasvamine ja kõik, mis on sellega 
seotud kuni suguküpsuseni,  niisiis just algkooli ajal. Suguküpsus kujutab endast eluarengu 
lõppu,  mis  lähtub  rinnainimesest.  Seetõttu  on  teil  algkooliarengu  käigus  eelkõige  tegu 
rinnainimesega.
Te  ei  tule  teisiti  toime,  kui  et  teate:  last  õpetades  ja  kasvatades,  kasvab  ta  ja  areneb 
rinnaorganismi  kaudu.  Te  peate  saama  looduse  seltsimeheks,  sest  loodus  arendab  last 
rinnaorganisatsiooni kaudu, hingamise, toitumise, liikumise jne. kaudu. Jaa,  teist peab saama 
loodusarengu seltsimees. Aga kui te seda loodusarengut ei tunne, kuidas võiks siis teist saada 
loodusarengu seltsimees? Kui te näiteks üldse ei tea, mismoodi õpetamine või kasvatamine 
võivad kasvu kiirendada või aeglustada, kuidas suudate te siis hästi õpetada või kasvatada 
Teatud piirini on see hingeliselt teie kätes neid kasvujõudusid kasvavas lapses häirida, nii et 
laps võiks sirguda vibalikuks, mis võib teatud oludes olla kahjulik. Teatud määral on teie 
kätes lapse kasvu ebatervelt pidurdada, nii et ta jääb lühikeseks ja jässakaks, eelkõige teatud 
piirini, aga see on teie kätes. Niisiis peate mõistma inimese kasvutingimusi. Teil peab olema 
arusaamine sellest hingeliselt, aga ka kehaliselt. Kuidas saame me hingelisest lähtudes heita 
pilku  kasvutingimustele  Siin  peame  me  kasutama  paremat  psühholoogiat  kui 
tavapsühholoogia.  Parem  psühholoogia  ütleb  meile,  et  kõigega,  mis  kiirendab  inimese 
kasvujõudusid, mis inimese kasvujõud koguni nii kujundab , et inimene kiitsakaks kasvab, 
kõige sellega on seotud mälukujundus. Kui me mälult liiga palju nõuame, siis muudame me 
inimese teatud piirides kiitsakaks olendiks. Ja kui me liiga palju fantaasialt nõuame, hoiame 
me  inimest  tema  kasvus  tagasi.  Mälu  ja  fantaasia  on  inimese  eluarendavates  jõududes 
salapärases seoses. Ja me peame omandama silma selles suhtes, et pöörata rohkem tähelepanu 
neile seostele.
Õpetaja peab olema näiteks võimeline tegema järgnevat: ta peab kooliaasta alguses heitma 
õpilastele teatud kokkuvõtva pilgu, eriti eluepohhide alguses, mis ma olen teile andnud, mis 
on seotud üheksanda ja kaheteistkümnenda eluaastaga. Seal peab ta tegema teatud tagasivaate 
kehalisele arengule, ja peab märkama, kuidas lapsed välja näevad. Ja siis kooliaasta või ühe 
teise perioodi lõpus, peab ta taas tagasi vaatama ja vaatlema muutusi, mis on toimunud. Ja 
nende kahe tagasivaate tulemus peab olema see, et ta teab: üks laps pole sellel ajal nii hästi 
kasvanud, nagu ta oleks pidanud kasvama; teine on tublist pikemaks visanud. Siis peab ta 
küsima: kuidas loon ma järgmisel kooliaastal või järgmisel perioodil tasakaalu fantaasia ja 
mälu vahel, et anomaaliale vastu toimida. 
Näete, seetõttu on see ka nii  tähtis,  et  õpilased on aastate jooksul, ja seetõttu on see sõge 
korraldus, et õpilased antakse igal aastal uue õpetaja hoolde. Aga asi on ka ümberpöördult. 
õpetaja õpib kooliaasta alguses ja arengutsüklite alguses (seitsmes, üheksas, kaheteistkümnes 
eluaasta) oma õpilasi tundma. Ta õpib tundma õpilasi, kes on selgesti fantaasialapse tüüpi, 
kes suudavad kõike hästi  märgata. Ka sellega peab õpetaja tutvuma. Seda teeb ta ju kahe 
tagasivaatega, millest ma rääkisin. Aga ta peab selle tutvuse veel üles ehitama viisil, et ta 
mitte  ainult  kasvu kaudu väliselt-kehaliselt,  vaid taas fantaasia ja mälu  kaudu ise tundma 
õpib, kas laps ähvardab liiga kiiresti sirguda - seda ta teeb, kui tal on liiga hea mälu-, või kas 
ta ähvardab liiga lühikeseks jääda, kuna tal on liiga palju fantaasiat. Keha ja hinge seost ei pea 
mitte kõiksugu kõne ja fraaside kaudu tunnetama, vaid peab ka suutma vaadelda arenevas 
inimeses  keha  ja  hinge  ja  vaimu  koostoimet.  Fantaasiarikkad  lapsed  kasvavad teisiti,  kui 
mäluandekad lapsed. 
Tänapäeval  on  psühholoogide  jaoks  kõik  valmis;  mälu  on  olemas,  seda  kirjeldatakse 
psühholoogias; fantaasia on olemas, sedagi kirjeldatakse; samal ajal kui tegelikus maailmas 
on kõik vastastikuses seoses. Ja me õpime neid vastastikuseid seoseid ainult siis tundma, kui 
me ka veidikegi kohaneme selle vastastikuste seoste mõistmise ülesandega. See tähendab, kui 
me seda ülesannet ei kasuta mitte selleks, et kõike defineerida tahta, vaid selle käsitluse nii 
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liikuvaks  muudame,  et  ta  seda,  mida  ta  on  tunnetanud,  taas  muuta  suudab,  sisemiselt, 
mõisteliselt muuta suudab.
Te näete, hingelis-vaimne juhib ise kehalisse. Ja juhib koguni sel määral, et me võime öelda: 
kehamõjude, piima kaudu, kasvatab loodusgeenius last tema elu alguses. Nii kasvatame me 
siis, kui me kunsti algkoolipäraselt lapsesse tilgutame, hammastevahetusest peale last. Ja kui 
algkooliaeg  lõpule  läheneb,  muutub  see  taas  teatud  viisil.  Seal  hakkab  üha  enam  sisse 
kumama  hilisemast  ajast  iseseisev  otsustusjõud,  isiksusetunne,  iseseisev  tahtetung.  Me 
arvestame nendega, kui kujundame õppeplaani nii, et seda, mis tulema peab, me ka tõesti 
kasutame.

   Kaheteistkümnes loeng 
  Stuttgart, 2. september 1919

Inimkeha  vaadeldes  peame  selle  seostama  ümbritseva  füüsilis-meelelise  maailmaga, 
millega  ta  on pidevas  vastastikuses  seoses  ja mis  teda alal  hoiab.  Kui  heidame  pilgu meid 
ümbritsevasse  füüsilis-meelelisse  maailma,  tajume  me  mineraalolendeid,  taimolendeid, 
loomolendeid. Meie füüsiline keha on suguluses mineraal-, taim- ja loomolenditega. Et aga selle 
sugulusvahekorra eriline olemus ei ilmne pealiskaudsel vaatlusel,  peame sügavale loodusriigi 
olemusse tungima, kui tahame mõista inimese vahekorda tema füüsilis-meelelise maailmaga.   

Kui me uurime inimest füüsilis-kehaliselt siis tajume kõigepealt tema kõva luustikku ja 
lihaseid.  Temasse  edasi  sisse  tungides  tajume  me  vereringet  koos  selle  juurde  kuuluvate 
elunditega. Me tajume hingamist ja tajume ka toitumisprotsesse. Me näeme, kuidas elundid on 
kujundatud kõige erinevamatest anumavormidest - nagu neid loodusteaduses nimetatakse. Me 
tajume aju ja närve, meelteorganeid ning sealt tuleneb ülesanne kõiki inimese erinevaid elundeid 
ja protsesse, mida nad vahendavad, välismaailma liigendada. 

Alustagem  inimese  selle  osaga,  mis  paistab  algul  kõige  täiuslikumana  (kuidas  asi 
tegelikult on, seda me juba nägime), alustagem ajust ja närvisüsteemist, mis on meeleelunditega 
tihedalt seotud. See inimorganisatsioon on läbi teinud pikima ajalise arengu ning astunud üle 
isegi  sellest,  mille  on  loomariik  välja  arendanud.  Inimene  on  teatud  määral  viinud  oma 
peasüsteemi läbi loomariigi ning läinud üle teisele poole loomasüsteemi - tõelise inimsüsteemi 
juurde, mis väljendub kõige selgemalt pea kujunemises.

Eile  kõnelesime  sellest,  mil  määral  pea  kujunemine  võtab  osa  individuaalsest 
inimevolutsioonist, mil määral tuleneb inimkeha kuju ja vorm peas toimivatest jõududest. Ja me 
nägime, et peategevus jõuab justkui lõppjärku hammastevahetusega seitsmenda eluaasta paiku. 
Me  peaksime  endale  selgeks  tegema,  mida  teeb  tegelikult  inimpea,  korraldades  oma  töö 
rinnaelundite ja jäsemeelundite vastastikuses seoses. Me peaksime vastama küsimusele: mida 
teeb pea tegelikult, kui ta korraldab oma tööd seoses rindkere- ja jäsemetesüsteemiga? Ta vormib 
ja kujundab pidevalt.  Meie elu seisneb tegelikult  selles,  et  esimese seitsme eluaasta jooksul 
voolab tugev kujundav jõud peast otse alla füüsilisse vormi, pea aga jätkab abistamist, säilitades 
kuju, seda hingestades ja vaimsustades.

  Pea kuulub kokku inimese kujundamisega. Kuid kas pea kujundab välja meie tõelise 
inimkuju? Ei, seda tegelikult mitte. Te peate nõustuma seisukohaga, et te pea püüab pidevalt ja 
salaja teist midagi muud teha, kui te olete. On silmapilke, mil pea tahaks vormida teid nii, et te 
näeksite välja nagu hunt; teistel puhkudel tahaks ta teid nii vormida, et te näeksite välja nagu 
lambatall ja siis jälle nagu madu; ta tahaks teid muuta maoks, draakoniks. Kõiki kujusid, mida 
teie pea teis tegelikult kavandab, leiate te laialdaselt erinevates loomakujudes välises looduses. 
Kui vaatate loomariiki, siis võite endale öelda: see olen mina, ainult kui peast peaks näiteks välja 
minema hunt, siis minu kere ja minu jäsemetesüsteem osutavad mulle pidevalt selle teene, et ei 
lase sellel täielikult toimuda, nad kujundavad selle ümber, muudavad ümber. Seega on inimesel 
seos  teda  ümbritseva  loomariigiga  peasüsteemi  kaudu,  kuid  oma  kehalikul  loomisel  on  ta 
pidevalt sellest loomariigist üle. Mis siis tegelikult teisse jääb? Vaadake inimest. Kujutage enda 
ees seisvat inimest ja te võite läbi viia huvitava vaatluse. Võite tõdeda: seal see inimene on. Ülal 
on tema pea ja peas liigutab end tegelikult hunt, kuid ta ei arene hundiks, sest kere ja jäsemed ei 
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lase sellel toimuda. Peas liigutab end tegelikult lambatall, kuid ka selle likvideerivad kere ja 
jäsemed. 

Inimeses  liiguvad  pidevalt  ülemeelelised  loomavormid  ja  nad  likvideeritakse.  Mis 
juhtuks, kui ülemeeleline fotograaf võiks selle protsessi jäädvustada fotoplaadile või pidevalt 
liikuvale fotoplaatide seeriale? Mida me siis plaatidel näeksime? Me näeksime inimese mõtteid. 
Need  inimese  mõtted  on  tõepoolest  ülemeeleliseks  korrelaadiks  sellele,  mis  ei  väljendu 
meeltemaailmas.  See  pidev  ümberkujundamine  loomast,  mis  voolab  peast  alla,  ei  väljendu 
meeltes, kuid ta tegutseb inimestes ülemeeleliselt  mõtteprotsessina. Tegelikult  on see olemas 
ülemeelelise reaalse protsessina. Teie pea ei ole õlgadel lihtsalt laiskvorst, vaid see, mis tahaks 
teid  tegelikult  säilitada  loomalikkuses.  Ta  annab  teile  terve  loomariigi  vormid,  ta  tahab,  et 
pidevalt tekiksid loomariigid. Kuid oma kere ja jäsemete abil ei lase te tervel loomariigil teie elu 
jooksul  tekkida,  te  muudate  selle  loomariigi  oma  mõteteks.  Niisugune  on  meie  vahekord 
loomariigiga. Me laseme sel loomariigil endas ülemeeleliselt tekkida, kuid siis ei lase me tal 
meeleliseks tegelikkuseks muutuda, vaid hoiame teda tagasi ülemeelelises. Kere ja jäsemed ei 
lase neid tekkivaid loomi nende valdkonda sisse. Kui peal on liigne kalduvus esile tuua midagi 
sellest  loomalikkusest,  võitleb  ülejäänud  organism  selle  vastu  ja  siis  tuleb  peal  kasutada 
väljapääsuna migreeni või midagi muud selletaolist, et seda hävitada. 

Ka meie keresüsteem on seotud keskkonnaga, kuid antud juhul küll mitte loomariigiga, 
vaid kogu taimeriigiga. Inimese keresüsteemi, rinnasüsteemi ja taimeriigi vahel on salapärane 
seos. Keresüsteemis, rinnasüsteemis, kere-rinnasüsteemis toimuvad kõige tähtsamad vereringe-, 
hingamis-  ja  toitumisprotsessid.  Kõik  need  protsessid  on  vastastikkuses  seoses,  kuid  väga 
erineval viisil, kõigega väljaspool taimede füüsilise meeltemaailmas, taimeriigis toimuvaga. 

Võtame kõigepealt hingamise. Mida teeb inimene hingamisel? Te teate, et ta hingab 
sisse  hapnikku  ja  ühendades  selle  eluprotsesside  kaudu  süsinikuga,  muudab  selle 
süsihappegaasiks (praegu nimet. süsinikdioksiidiks). Süsinik tekib organismis toiduainetest. See 
süsinik  ühineb  hapnikuga,  hapniku  ühinemisel  süsinikuga  tekib  süsihappegaas.  Nüüd  tekib 
inimesel suurepärane võimalus seda süsihappegaasi mitte välja lasta, vaid seda sees hoida. Ja kui 
saaks vabastada süsiniku uuesti hapnikust, mis siis juhtuks? Inimene hingab eluprotsesside kaudu 
sisse hapnikku ja laseb sellel süsinikuga ühineda süsihappegaasiks, kui ta saaks nüüd sisemuses 
eraldada hapniku uuesti ja süsiniku ümber töötada, mis siis inimeses tekiks? Taimeriik. Kogu 
taimeriik hakkaks inimeses  äkki kasvama. See saaks seal  kasvada.  Sest  mida teeb taim? Ta 
muidugi  ei  hinga  sisse  hapnikku  sama  korrapäraselt  kui  inimene,  kuid  ta  assimileerib 
süsihappegaasi. Päeval võtab taim vastu süsihappegaasi ja annab ära hapnikku. Oleks halb, kui ta 
seda ei teeks, sest siis ei saaks seda ei loomad ega ka meie. Kuid taim hoiab alal süsiniku ning 
moodustab sellest tärklise ja suhkru ja kõik selle, millest ta koosneb. Sellega ehitab ta üles terve 
oma  organismi.  Taimeriik  tekib  seeläbi,  et  ta  ehitab  end  üles  süsinikust,  mida  taimed 
assimileerimisprotsessis eraldavad süsihappegaasist. Taimeriik on ümber muudetud süsinik, mis 
on  eraldatud assimileerimisprotsessis  ja  see  protsess  vastab inimese  hingamisprotsessile.  Ka 
taimed  hingavad  teatud  määral,  kuid  see  erineb  inimese  hingamisprotsessist.  Ainult  väline 
vaatlus võib tõestada, et ka taim hingab. Taim tõesti natuke hingab, eriti öösel, kuid sellega on 
täpselt nii, kui öelda: "Siin on habemenuga, ma lõikan sellega liha." Taimede hingamisprotsess 
erineb  inimeste  ja  loomade  omast,  nii  nagu  habemenuga  erineb  lauanoast.  Inimese 
hingamisprotsess vastab taimede juures vastandprotsessile - assimileerimisele.

Sellest võite tõdeda, et kui jätkaksite endas protsessi, mille läbi tekkis süsihappegaas, s.t. 
kui hapnikku saaks uuesti ära anda ja süsihappegaasi ümber muuta süsinikuks, nagu seda teeb 
loodus  teid  ümbritsevas  maailmas,  ja  ained  on  teil  selleks  olemas,  siis  laseksite  te  kogu 
taimemaailmal endas kasvada. Te võiksite selle esile kutsuda ja taimeriigina tärgata lasta. Teie 
kaoksite ja  tekiks terve taimeriik.  See võime pidevalt  "ilmale  tuua" taimeriiki,  on inimesele 
tõepoolest omane, kuid ta ei lase seda sündida. Tema rinnasüsteemil on tugev kalduvus pidevalt 
esile tuua taimeriiki, kuid pea ja jäsemed ei lase seda teha, nad kaitsevad end selle vastu. Niisiis 
ajab inimene välja süsihappegaasi ega lase taimeriigil enda sees tekkida. Ta laseb taimeriigil 
tekkida süsihappegaasist välismaailmas. 

See  on  tähelepanuväärne  vastastikkune  mõjutamine  kere-rinnasüsteemi  ja  meid 
ümbritseva füüsilise meeltemaailma vahel: väljaspool on taimeriik ja inimene peab pidevalt, et 
ära hoida end taimeks muutumist, enda sisemuses mitte laskma taimeprotsessil tekkida; kui see 
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aga tekib, tuleb ta otsekohe uuesti välja saata. Seega, niivõrd kui see puudutab rindkeresüsteemi, 
suudab inimene luua taimeriigile vastandriigi.  Kui  te kujutate taimeriiki  ette positiivina,  siis 
inimene toodab taimeriigi negatiive. Ta toob esile, nii öelda, ümberpööratud taimeriigi.     

Mis aga juhtub, kui taimeriik hakkab tema sees ennast halvasti ülal pidama ning peal ja 
jäsemetel  ei  ole  jõudu  seda  eos  lämmatada,  seda  välja  ajada?  Siis  jääb  inimene  haigeks. 
Sisehaigused, mis tulenevad keresüsteemist, on põhiliselt tingitud sellest, et inimene on liiga nõrk 
pidurdamaks  taimekasvu  otsekohe,  kui  see  temas  tärkama  hakkab.  Sel  silmapilgul,  meil  ei 
õnnestu tagada, et taimeriik, mis püüab meis kasvama hakata oleks heidetud välja oma riigi 
loomiseks meist väljapoole, jääme me haigeks. Seega tuleb haiguse peamist põhjust otsida taime 
kasvust inimeses. Loomulikult pole need tõelised taimed, mis kasvama hakkavad, sest lõpuks 
pole  inimese  sisemus  väga  meeldivaks  keskkonnaks  liiliale.  Kuid  keha  teiste  süsteemide 
nõrgenemise tõttu võib tekkida taimeriik ja inimene jääb haigeks. Kui me pöörame pilgu meid 
ümbritsevatele  taimedele,  siis  peame  ütlema:  Meid  ümbritsevas  taimekeskkonnas  on  teatud 
mõttes pildid kõigist haigustest. See on kummaline saladus seosest inimese ja looduse vahel, et ta 
mitte ainult, nagu me muudel juhtudel oleme rääkinud, ei näe taimedes oma arengu pilte kuni 
suguküpsuseni, vaid et taimedes, eriti sel määral, mil need taimed on viljakandvad, võib ta näha 
oma  haiguste  pilte.  Võib-olla  inimene  ei  tahagi  seda  kuulda,  sest  loomulikult  armastab  ta 
taimemaailma  esteetiliselt  ja  kui  taim puhkeb õitsele inimesest  väljaspool,  on see esteetiline 
suhtumine õigustatud. Kuid hetkel, mil taim püüab puhkeda õitsele inimeses endas, hetkel, mil 
taimeriik tahab end inimeses sisse seada, siis see, mis mõjutab meid väljaspool mitmevärvilise 
ilusa taimeriigina, põhjustab inimese haigestumise. Meditsiin muutub alles siis teaduseks, kui ta 
suudab näidata, et iga üksik haigus vastab mõnele taimeriigi vormile. Tegelikult on ju nii, et kui 
inimene  hingab  välja  süsihappegaasi,  siis  omaenese  olemasolu  säilimise  pärast,  hingab  ta 
pidevalt välja temas tekkida soovivat tervet taimemaailma. Seega ei tohiks teile kummalisena 
tunduda,  et  kui  taim hakkab ulatuma  teisele  poole  oma tavalisest  taimeolemusest  ja  tekitab 
mürke, on need mürgid tihedalt seotud inimese tervisega ja haigusprotsessidega. Samal ajal on 
see kõik tihedalt seotud normaalse toitumisprotsessiga. 

Tõepoolest, toitumist, mis nagu hingamisprotsesski toimub rindkeresüsteemis, vähemalt 
lähtepunkti  poolest,  tuleb vaadelda täpselt  samal  viisil  nagu hingamist.  Toitumisprotsessides 
võtab inimene sisse aineid ümbritsevast maailmast, kuid ta ei jäta neid samadeks, vaid muudab 
need ümber. Ta muudab neid sissehingatava hapniku abil. Ained, mida inimene toitumisel sisse 
võtab, ühinevad pärast ümbermuutmist hapnikuga. See avaldub põlemisprotsessina ja paistab, 
nagu inimene kogu aeg põleks seesmiselt.  Ka loodusteadus ütleb sageli,  et  inimeses  toimub 
põlemisprotsess. Kuid see pole õige. See pole põlemisprotsess,  mis toimub inimeses, see on 
põlemisprotsess (pange seda hoolega tähele), kus puudub nii algus kui ka lõpp. See on vaid 
põlemisprotsessi keskmine aste, tal puudub algus ja lõpp. Põlemisprotsessi algus ja lõpp ei tohi 
kunagi  toimuda  inimkehas,  vaid  ainult  vahepealne  osa.  Inimesele  mõjub  kahjulikult,  kui 
põlemisprotsessi algastmed, need, mis tekivad moodustumisel, toimuvad inimorganismis, näiteks 
kui inimene tarvitab toorest puuvilja. Inimene ei saa läbi viia seda algset, põlemisega sarnanevat. 
Inimene  ei  saa  seda endas  taluda,  sellest  jääb ta  haigeks.  Ja  kui  ta  saab süüa palju  toorest 
puuvilja,  nagu näiteks  tugevad maainimesed  seda  teevad,  on  ta  ümbritseva  loodusega  väga 
lähedases vahekorras, sest muidu ei saaks ta seedida tooreid õunu ja pirne, nagu ta saab seedida 
päikese  käes  valminud  puuvilja.  Seega  saab  ta  kaasa  teha  ainult  keskmist  protsessi. 
Seedimisprotsessides saab inimene osaleda ainult põlemisprotsesside keskmisest astmest peale. 
Ja jällegi, kui protsess lõpule jõuab, seal, kus välismaailmas küps vili mädanema hakkaks, ei saa 
inimene  seda  kaasa  teha.  Seega  ei  saa  ta  osa  võtta  ka  lõppjärgust,  vaid  peab  välja  heitma 
toiduained enne selle astmeni jõudmist. Asi on tegelikult selles, et inimene ei suuda tegelikult 
loodusprotsesse edasi viia nii,  nagu need looduses tema ümber toimuvad, ta teeb läbi ainult 
keskmise osa; algust ja lõppu ei saa ta enda sees läbi viia. 

Nüüd näeme me midagi ülimalt tähelepanuväärset. Jälgige hingamist. See on kõige selle 
vastand, mis toimub väljas taimemaailmas meie ümber. See on teatud viisil vastandtaimeriik. 
Inimese  hingamine  on  antitaimeriik  ja  see  on  seesmiselt  seotud toitumisprotsessiga,  mis  on 
välismaailma  põlemisprotsessi  suhtes  keskmine  aste.  Te  näete,  et  meie  kehalises 
rindkeresüsteemis  toimub  kahesugune  protsess:  see  on  vastandtaimeprotsess,  mis  toimub 
hingamisel, ja toimub alati ühenduses teiste välisprotsesside keskosaga. Need toimuvad pidevalt 
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vastastikku. Siin, nagu te näete, on seostatud keha ja hing. See on salapärane seostatus hinge ja 
keha  vahel.  Ajal,  mil  see,  mis  hingamisprotsessi  läbi  toimub,  seostab  ennast  teiste 
loodusprotsessidega ja mis viiakse läbi ainult keskmises osas, ühendab ennast hingeline, mis on 
vastandtaimeriik, inimlikustatud kehalisega, mis ikka on loodusprotsessi keskosa. Teadus võib 
veel kaua otsida vastastikust seost keha ja hinge vahel,  kui ta ei  otsi  seda salajasest seosest 
hingeliseks muutunud hingamise vahel ja kehaliseks muutunud loodusprotsesside keskosa vahel. 
Need loodusprotsessid ei teki ega kao inimeses. Nad saavad alguse temast väljaspool ja nende 
lakkamine  saab  toimuda,  kui  nad  on välja  heidetud.  Inimene  ühendab end kehaliselt  ainult 
loodusprotsesside keskosaga ja ta hingestab need loodusprotsessid ainult hingamisprotsessi läbi. 

Siin tekib see protsesside sissepõimumine, millele peab tervishoid tulevikus osutama 
erilist  tähelepanu.  Tuleviku  tervishoid peab endalt  küsima:  kuidas  mõjuvad  need väljaspool 
maailmakõiksuses olevad erinevad soojusastmed üksteisesse? Kuidas mõjub soojus üleminekul 
jahedamast kohast soojemasse ja vastupidi? Ja kuidas mõjub see, mis väljas on soojusprotsess 
inimorganismile,  kui  ta  ise  on  selles  soojusprotsessis?  Inimene  leiab  taimestiku  välistes 
vegetatsiooniprotsessides õhu ja vee kooskõla. Ta peab uurima, kuidas see mõjutab inimest, kui 
ta sellesse paigutatakse jne.

Mis  puutub  niisugustesse  asjadesse,  siis  tänapäeva  meditsiin  on  selles  osas  üsna 
algstaadiumis,  vaevalt  algstaadiumis.  Mingi  haiguse  puhul  peab  tänapäeva  meditsiin  kõige 
tähtsamaks leida batsillid, need bakterid, mis seda haigust põhjustavad. Ja nende leidmisel on ta 
rahul. Ent palju tähtsam on leida põhjus, millest see tuleneb, et teatud eluhetkel on inimene 
võimeline  esile  kutsuma  endas  vegetatsiooniprotsessi,  nii  et  batsillid  hakkavad seal  haistma 
mugavat elupaika. Tähtis on hoida oma organismi niisuguses seisus, et see ei saaks pakkuda 
igasugustele taimelisele kahjurlusele meeldivat "äraelamist"; kui me seda teeme, ei suuda need 
härrased meis liiga suurt laastamistööd teha.

Kuid üle jääb küsimus: millist osa etendavad inimese terviklikus eluprotsessis skelett ja 
lihased, kui me vaatame inimest kehaliselt tema vahekorras välismaailmaga?

 Me jõuame nüüd niisuguse asja juurde, mida tänapäeva teaduses vaevalt üldse vaatluse 
alla võetakse, kuid on absoluutselt oluline, et te seda tajuksite, kui te tahate üldse mõista inimest. 
Pange  tähele,  mis  toimub,  kui  te  oma  kätt  painutate.  Lihaste  kokkutõmbumise  kaudu,  mis 
painutab teie küünarvart, kutsute te esile mehhaanilise protsessi. Kujutage ette, et see toimub 
lihtsalt nii. Kõigepealt on teil asend, kus küünarvars ja õlavars (või kaks vastavat latti või teivast) 
asetsevad ühes ja samas suunas ühel joonel (vt. esimene joonis). 

Oletame, et te nüüd pingutate paela (c) ja hakkate seda kokku kerima. See latt sooritab 
liikumise, millele osutab joonisel nool. See on läbinisti mehhaaniline liikumine. Ka teie sooritate 
niisuguseid mehhaanilisi liigutusi, kui te kõndides põlve painutate. Sest kõndimisel kogu teie 
kehamehhanism  on  pidevas  liikumises  ja  kogu  aeg  on  tegevuses  jõud.  Need  on  valdavalt 
kangijõud, kuid mõjuvad tegelikult jõuna. Kujutlege, et mingi fotograafilise nipi abil võiksite te 
seada nii, et kui inimene kõnnib, fotografeerida kõiki jõude, mida ta rakendab, mitte aga inimest 
ennast. Ma mõtlen neid jõude, mida ta kasutab põlve tõstmisel ja allalaskmisel, et üht jalga teise 
ette tuua. Inimesest endast poleks midagi jäädvustatud, ainult jõud. Kui te fotol näeksite neid 
jõude tekkimas, oleks see varjufoto ja isegi kõndimisel oleks teil terve varjude jada. Te teete 
suure vea, kui te arvate, et te elate oma Minaga oma lihastes ja ihus. Isegi ärkvelolekus ei ela te 
oma  Minaga  lihastes  ja  ihus,  te  elate  oma  Minaga  peamiselt  varjus,  mida  te  niiviisi 
fotografeeriksite, jõududes, mida teie keha liikumisel kasutab. 

67



Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus   /  Tõlkinud Meelis Sügis

Nii groteskne kui see ka tundub, kui te istudes surute oma selja vastu toolileeni, elate te 
oma Minaga jõus, mis selles surumises alles tekib. Kui te tõusete püsti, elate te jõus, millega te 
jalad vastu maad suruvad. Te elate pidevalt jõududes. Pole sugugi tõsi, et me oma  Minaga elame 
oma nähtavas kehas. Me elame oma Minaga jõududes. Me ainult kanname oma nähtavat keha 
kaasas, veame seda oma füüsilise elu jooksul kuni surmani. Isegi ärkvelolekus elame me vabalt 
jõukehas. Mida siis see jõukeha tegelikult teeb? Ta annab endale pidevalt erilisi ülesandeid. 

Eks ole tõsi, et söömisel võtate te sisse igasuguseid mineraalaineid. Isegi kui te oma 
suppi üle ei soola, on toidus sellegipoolest soola ja te võtate sisse mineraalainet. Teil on ka vastav 
tarvidus mineraalainete järele. Mida te nende mineraalainetega teete? Teie peasüsteemil pole 
nendega  eriti  palju  peale  hakata.  Samuti  mitte  ka  teie  kere-rinnasüsteemil.  Kuid  teie 
jäsemetesüsteem takistab neid mineraalaineid teis  kristalliseerumast.  Kui  te ei  arendaks oma 
jäsemetesüsteemi  jõude,  siis  soola  söömisel  muutuksite  te  soolakuubikuks.  Teie 
jäsemetesüsteemil,  teie  luustikul  ja  lihastesüsteemil  on  püsiv  tendents  tõkestada  maa 
mineraliseerumist,  s.t.  lahustada  mineraale.  Mineraale  lahustavad  jõud  on  inimese 
jäsemetesüsteemis. 

Kui haigusprotsess ületab puhttaimelise protsessi, s.t. kui kehal on kalduvus mitte ainult 
lasta  taimeelul,  vaid ka mineraalide  kristalliseerumisprotsessil  tekkida,  kujuneb välja raskem 
haigus,  näiteks  suhkruhaigus.  Siis  ei  suuda  keha  kasutada  maailmast  saadavat  liigestejõudu 
mineraali  lahustamiseks,  tõeliseks  lahustamiseks.  Tegelikkuses  peaks  ta  pidevalt  mineraali 
lahustama.  Kui  tänapäeval  inimesed  ei  saa  neist  haigustest  jagu,  mis  tekivad  inimkehas 
haiguslikust mineraliseerumisest,  on see suurelt  osalt  tingitud sellest,  et  me ei oska piisavalt 
tarvitusele võtta meetmeid haigestumise vastu, mida peaksime leidma meeleelundite või aju või 
närvikiudude jne. seostes. Et jagu saada podagrast, suhkruhaigusest ja teistest taolistest, peaksime 
suutma kasutada mingil kujul näivaineid - ma nimetan neid meelega näivaineteks - peaksime 
mingil  moel  kasutama seda lagunevat  ainet,  mis  on meelteorganites,  ajus  ja  närvides.  Selle 
juurde, mis inimkonnale sel alal tegelikult  tervistav on jõutakse alles siis, kui on põhjalikult 
uuritud vahekorda inimese ja looduse vahel sellest seisukohast, nagu ma teile täna esitasin. 

Inimkeha võib seletada ainult siis, kui tunneme selles toimuvaid protsesse, kui teame, et 
inimene  peab  endas  lahustama  mineraalse,  peab  endast  taimeriigi  muundama,  peab  endast 
kõrgemale tõstma, s.t. vaimsustama loomariigi. Selle aluseks, mida õpetaja peaks teadma keha 
arengust, on põhiliselt need antropoloogilised ja antroposoofilised vaatlused. 

   Kolmeteistkümnes loeng
              Stuttgart, 4. september 1919

Nende loengute najal omandatud arusaamad võimaldavad meil mõista inimese suhtumist 
ümbritsevasse maailma ning see üle kanda ka lastele nende suhetes maailmaga. Küsimus on 
ainult selles, kas me suudame neid arusaamu vastaval viisil elus kasutada. Me peame silmas 
pidama  inimese  kahesugust  seost  välismaailmaga,  seetõttu,  et  jäsemeteinimese  ehitus  on 
peainimese omaga võrreldes täiesti vastupidine.    
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Me  peame  harjuma  keerulise  kujutlusega,  et  ainus  viis  jäsemeteinimese  vormide 
mõistmiseks on kujutada ette, et peavormid on nagu sissepoole pööratud kinnas või sukk. Ja 
selles  avaldub  midagi  eriti  tähendusrikast  kogu  inimese  elus.  Seda  skemaatiliselt  kujutades 
võiksime me  endile öelda:  pea on kujundatud nii,  nagu oleks  teda teatud määral  seestpoolt 
väljapoole pressitud, seestpoolt väljapoole täis puhutud. Inimese jäsemeid võime me kujutada 
ette sellistena, et  nad on pressitud väljastpoolt sissepoole, et  nad on nagu pahupidi pööratud 
otsaesine.  (See  pahupidi  pööramine  on  inimese  elus  tähendusrikas  protsess).  Vaadake  oma 
otsaesist ja kujutage ette, et teie sisemus püüdleb seestpoolt väljapoole otsaesise suunas. Teie 
peopesas  või  jalatallas  avaldub  teatud  surve,  nagu  surve  otsaesisel  seestpoolt,  ainult,  et 
vastupidises suunas. Nii, et  kui te hoiate peopesa väljapool või kui te panete jalatalla maha, 
voolab väljastpoolt talla või peopesa kaudu see, mis voolab teie otsaesise poole seestpoolt. Sel 
asjaolul on väga suur tähtsus. Ja tähtsus tuleneb sellest, et see võimaldab meil näha, kuidas on 
inimeses  vaimlis-hingeline  element  tegelikult  paigutatud.  See  vaimlis-hingeline  on,  nagu  te 
näete, vool. Vaimlis-hingeline läbistab inimest vooluna.

Ja mis on inimene oma hingelis-vaimse suhtes? Kujutlege voolavat oja, mida tõkestab 
tamm, nii et voog peatatakse, see paisub ja ujutab üle. Nii purskab vaimlis-hingeline inimeses 
üle. Inimene on vaimlis-hingelisele nagu tamm. See võiks temast takistamatult läbi voolata, kuid 
ta hoiab seda tagasi ja aeglustab voolu. Ta laseb neid endas paisuda. See toime, mille ma voona 
tähistasin, on väga tähelepanuväärne. Ma võrdlesin vaimlis-hingelist voogu läbi inimese ojana. 
Kuid mis  on see tegelikult  kehalisuse välisest seisukohast vaadatuna? See on pidev inimese 
imemine. 
Inimene seisab välismaailmaga vastamisi, vaimlis-hingeline element püüab pidevalt teda neelata, 
sisse imeda.  Seetõttu me pidevalt  kestendame, ajame kesta maha. Ja kui vaim ei ole selleks 
küllalt tugev, peame me endalt osakesi ära lõikama, näiteks sõrmeküüsi, sest vaim, kes tuleb 
väljastpoolt, püüab neid imemise teel hävitada. Vaim hävitab kõik, aga keha pidurdab vaimu 
hävitustööd. Inimeses tuleb luua tasakaal vaimlis-hingelise hävitustöö ja keha pideva ülesehitava 
tegevuse vahel. Eelmainitud voolu on rinna-alakehasüsteem sisse lükitud. Ja rinna-kehasüsteem 
sööstab  sissetungiva  vaimlis-hingelise  hävitavale  kallaletungile  vastu  ja  läbistab  inimest 
materiaalsete  ainetega.  Sellest  näete,  et  inimese  jäsemed,  mis  ulatuvad  teisele  poole  rinna-
alakehasüsteemi,  on  tegelikult  kõige  vaimsemad,  sest  jäsemetes  toimub  väiksem  osa 
aineloomeprotsessist  kui  mujal  inimeses.  Ainult  see,  mida  rinna-alakehasüsteem (või  rinna-
kõhusüsteem) saadab jäsemete ainevahetuselunditesse, teeb meie jäsemed materiaalseks. Meie 
jäsemed on suurel määral vaimsed ja nad on need, mis liikudes "kurnavad" meie keha. Keha 
ülesandeks on arendada endas seda, milleks inimene on määratud sünnist peale. Kui jäsemed 
liiguvad liiga  vähe või  valesti,  ei  koorma  nad  küllaldaselt  keha.  Siis  on  rinna-kõhusüsteem 
õnnelikus olukorras, et jäsemed ei kasuta teda küllaldaselt. Ta kasutab seda ülejääki inimeses 
üleliigse  ainelisuse  produtseerimiseks.  Siis  läbib  see  ainelisus  selle,  mis  on  inimesele 
sünnipärasena antud,  s.t.  selle,  mis  tegelikult  peaks  kuuluma  kehalikkuse juurde,  sest  ta  on 
sündinud vaimlis-hingelise olendina. Ta läbistab selle,  mida ta sooviks omandada, millegagi, 
mida ta ei soovi, mida ta ainult maise inimesena aineliselt omab, mis aga sõna otseses mõttes ei 
ole omane vaimlis-hingelisele; ta läbistab teda ikka rohkem ja rohkem rasvaga. Kui inimeses 
ladestub  ebanormaalsel  hulgal  rasva,  siis  seab  see   ennast  liigselt  vastu  vaimlis-hingelisele 
protsessile,  mis  tungib  sisse  kui  tarbija,  kui  imeja  ja  raskendab tal  jõuda  peasüsteemi.  Sel 
põhjusel ei  ole õige lubada lastele liiga palju rasvarikast toitu, sest see põhjustab nende pea 
isoleerimist hingelis-vaimsest voost. Rasv lasub hingelis-vaimse teele ja pea jääb tühjaks. Siin on 
küsimus  taktitundes,  kuidas  teha  koostööd lapse  koduga  ja  hoolitseda,  et  ta  ei  läheks  liiga 
paksuks.  Hilisemas elus oleneb rasvumine paljudest  teistest asjaoludest,  kuid lapsepõlves on 
ebanormaalse  kehaehitusega  lastel,  kes  seetõttu  on  nõrgad,  liigne  kalduvus  rasvumisele, 
normaalsete laste puhul on alati võimalik ära hoida liigset rasvumist vastava dieedi abil.

Kui me ei suhtu täie vastutustundega nendesse asjaoludesse ega mõista  nende suurt 
tähtsust, kui me ei näita, et lapse liigse rasvumise puhul me vussime maailmaprotsessi, millel on 
inimese suhtes oma plaanid, mis avalduvad selles, et laseb vaimlis-hingelisel temast läbi voolata, 
vussime me tõepoolest maailmaprotsessi. 
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Inimese peas toimub midagi väga tähelepanuväärset: kuna inimeses on kogu vaimlis-
hingeline tõkestatud, purskab ta seal tagasi nagu vesi vastu tammi. Asi on nii: hingelis-vaimne 
toob kaasa aineid, nagu näiteks Mississipi toob liiva, ja see aine piserdub tagasi otse ajus; seega 
seal, kus vaimlis-hingeline on tõkestatud, esinevad ristvoolud, mis voogavad üksteisest üle. Selle 
materiaalse elemendi tagasitõrjumisega hävib ajus aine pidevalt iseenesest. Ja kui aine, mis on 
veel elus läbistatud, variseb põrmuks ja tõrjutakse tagasi, nagu ma kirjeldasin, tekib seal närv. 
Närv  tekib  alati  seal,  kus  aine,  mida  on  elu  jooksul  kandnud  vaim,  hukkub  ja  laguneb 
elusorganismis. Seega on närv lagunenud aine elusorganismis: nii et elu tõkestatakse iseenda 
sees, aine aga laguneb ja pudeneb. Siit tekivad üle kogu keha ulatuvad kõduneva ainega täidetud 
kanalid - närvid. Siis saab vaimlis-hingeline avaldada tagasimõju inimesele. Piki närve pihustub 
vaimlis-hingeline läbi inimese, sest ta vajab kõdunenud ainet. See kutsub esile lagunemise ja 
kestendamise kehapinnal. Vaimlis-hingeline ei asu tegelikult inimese kehasse enne ega läbista 
seda, kuni aine ei ole tema sees surnud. Inimese vaimlis-hingeline element liigub sisemuses 
mööda materiaalselt elutuid närvikanaleid.

Selle läbi võime näha, kuidas tegelikult vaimlis-hingeline inimeses tegutseb. Me näeme, 
kuidas see väljastpoolt inimesele peale surub, teda ära kasutab ja imeb. Me näeme, kuidas see 
inimesesse sisse imbub, paisub, tagasi voogab ja kuidas ta hävitab aine. Me näeme, kuidas aine 
laguneb  närvides  ja  kuidas  see  võimaldab  vaimlis-hingelisel  tungida  isegi  nahani,  seest 
väljapoole  endarajatud  teid  pidi.  Sest  vaimlis-hingeline  ei  saa  läbi  tungida  sellest,  mis 
orgaaniliselt elab. 

Kuidas te kujutate ette orgaanilist, elavat? Te võite seda kujutleda millegi niisugusena, 
mis võtab endas vastu vaimlis-hingelist ega lase neid läbi. Te võite endale ette kujutada surnut, 
materiaalset ja mineraalset kui miskit, mis vaimlis-hingelise läbi laseb ning selle kaudu saada 
kehalis-elava, luu-närvi ja üleüldse mineraal-materiaalse määratluse. Elus-orgaaniline on vaimule 
läbitungimatu, surnud füüsiline element on vaimule läbitav. "Veri on väga eriline vedelik", sest 
nii nagu läbipaistmatu aine on valgusele, nii on veri vaimule. Ta ei lase vaimu läbi, ta hoiab 
vaimu endas kinni. Ka närviaine on väga eriline. Ta on vaimule samasugune, nagu on läbipaistev 
klaas valgusele. Nii nagu läbipaistev klaas laseb valgust läbi, nii ka füüsiline aine, materiaalne 
närviaine, laseb vaimu läbi. 

Ja näete, siin ongi erinevus inimolendi kahe koostisosa vahel: selle vahel, mis on temas 
mineraalne,  mis  on  vaimule  läbitungitav  ja  selle  vahel,  mis  on  temas  loomsem,  rohkem 
orgaanilis-elav,  mis  hoiab  vaimu  temas  kinni  ja  laseb  vaimul  moodustada  vorme,  mis 
kujundavad organismi.

Siit saame teha rohkesti järeldusi inimese mitmekülgseks käsitlemiseks. Ütleme, kehalist 
tööd tehes liigutab inimene oma jäsemeid, mis tähendab, et ta on täielikult sukeldunud, et ta ujub 
ringi vaimus. See ei ole vaim, mis on temas seiskunud, see on vaim, mis on temast väljaspool. 
Kui te raiute puid või kõnnite, ükskõik millal te ka mingi töö juures oma jäsemeid liigutate ja 
seda  kas  kasulikult  või  mitte,  te  pidevalt  sulpsate   ringi  vaimus,  teil  on  pidevalt  tegemist 
vaimuga. See on väga tähtis ja veel on tähtis endalt küsida: mis oleks siis, kui me teeksime ainult 
vaimset tööd, ainult loeksime või kirjutaksime. Jah, siis oleks meil tegemist vaimlis-hingelisega, 
mis on meie sees. Siis me ei sulpsaks oma liikmetega vaimus ringi, siis tegutseb meis vaimlis-
hingeline, kasutades pidevalt ära meie kehalisuse, see tähendab, et vaimlis-hingeline väljenduks 
meis terviklikult kehalise protsessina. Ja siin, meie sisemuses aine tõkestamise abil, heidetakse 
see  pidevalt  endale  tagasi.  Vaimse  töö  puhul  on  meie  keha  ülemääraselt  tegevuses,  teisalt, 
kehalise töö puhul, on vaim ülemääraselt tegevuses. Me ei saa vaimselt-hingeliselt töötada, kui 
me pidevalt oma kehaga kaasa ei töötaks. Kui me teeme kehalist tööd, ja kui me mõttes käimisele 
suuna anname, siis ülimalt, kuivõrd me mõtted suunaandvalt tegutsevad, osaleb selles vaimlis-
hingeline meie sisemuses. Vaimlis-hingeline väljastpoolt võtab sellest osa. Kehalist tööd tehes 
me töötame ennast pidevalt sisse maailmavaimu. Kehaliselt töötades seome me endid pidevalt 
maailmavaimuga.  Kehaline  töö  on  vaimne;  vaimne  töö  on  kehaline.  Me  peame  sellest 
paradoksist aru saama ja selle omaks võtma, nimelt et kehaline töö on vaimne ja vaimne töö 
kehaline nii inimese sees kui ka oma mõjudega inimesele. Vaim vohab meie ümber, kui teeme 
kehalist tööd. Mateeria on meis tegev, vilgas, kui teeme vaimset tööd.

Me peame teadma,  kallid  sõbrad,  neid asju,  kui  tahame  arusaamisega  suhtuda oma 
töösse -  nii  vaimsesse kui  kehalisse,  puhkusesse ja väsimusse.  Me ei  saa täie arusaamisega 
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mõelda tööle, puhkusele ja väsimusele, kui me põhjalikult ei mõista seda, mida ma kirjeldasin. 
Oletagem, et inimene töötab oma jäsemetega liiga palju, et ta teeb liiga palju kehalist tööd. Mis 
on siis selle tulemus? See toob ta liigsesse sugulusse vaimuga. Sest vaim ujutab tema pidevalt 
üle, kui ta teeb füüsilist tööd. Järelikult saavutab vaim liiga suure võimu inimese üle, see vaim, 
mis tuleb väljastpoolt Tehes palju kehalist tööd teeme me endid liiga vaimseks. Me laseme endid 
väljastpoolt teha liiga vaimseks. Sellest järeldub, et  me peame endid liiga kauaks loovutama 
vaimule, teiste sõnadega, me jääme liiga  kauaks magama. Ja üleliigne uni omakorda soodustab 
liialt kehalist tegevust, mis lähtub rinna-alakeha süsteemist ja mitte peasüsteemist. See tegevus 
ülistimuleerib  elu,  meil  tekib palavik,  meil  hakkab liiga  palav.  Meis  hakkab liiga  tugevasti 
pulseerima veri ja kui me liiga palju magame, ei saa ta seda kehalises tegevuses ümber töötada. 
Sellegipoolest kutsume me üleliigse kehalise töö kaudu endas esile soovi liiga kaua magada. 

Aga kuidas on siis  laiskade inimestega,  kes armastavad magada,  kes magavad liiga 
palju? Miks nad on niisugused? Seda põhjustab asjaolu, et inimene ei saa tegelikult iialgi lakata 
töötamast. Ta ei saa lakata töötamast. Laisa pikaajaline magamine ei tulene sellest, et ta liiga 
vähe töötab, sest ka laisk inimene peab oma jalgu liigutama kogu päev ja ka ühel või teisel viisil 
oma kätega vehkima. Isegi laisk inimene teeb midagi. Väliselt vaadatuna ei tee ta tegelikult mitte 
vähem kui  töökas  inimene,  kuid ta  teeb seda  mõttetult.  Töökas  inimene  pöörab  tähelepanu 
välisele maailmale. Ta teeb tööd läbimõeldult. Selles on erinevus. Mõttetu tegevus, nagu see on 
laisa inimese puhul, soodustab rohkemat und kui tegevus, millel on eesmärk. Arukas tegevuses ei 
sumpa me lihtsalt ringi vaimus, vaid liigutustesse, mida me oma töö juures sooritame, tõmbame 
me  vähehaaval  vaimu  endasse.  Kui  me  sirutame  mingil  eesmärgil  käe,  ühendame  me  end 
vaimuga;  ja vaim omakorda,  ei  tarvitse niipalju ebateadlikult  unes töötada, sest  me  töötame 
temaga teadlikult. Seega ei ole asi selles, kas inimene on tegev või mitte, sest ka laisk on tegev, 
vaid selles, millisel määral on inimese tegevusel oma eesmärk. Olla tegev mingil eesmärgil, need 
sõnad peavad meisse tungima, kui me tahame olla õpetajad. Millal on siis inimene eesmärgitult 
tegev?  Ta  on  sihitult  tegev,  mõttetult  tegev,  kui  ta  tegutseb  ainult  oma  keha  nõudmistele 
vastavalt. Ta tegutseb eesmärgi nimel, kui ta tegutseb oma ümbruse nõuetele vastavalt ja mitte 
ainult vastavalt omaenese keha nõudmistele. Lapse juures peame seda eriti silmas pidama. Ühelt 
poolt, on võimalik juhtida lapse välist kehalist tegevust ikka enam puhtfüüsilises suunas, s.t. 
füsioloogilisele  võimlemisele,  kus  me  lihtsalt  küsime  kehalt,  missuguseid liigutusi  peaksime 
laskma  tal  teha?  Kuid  me  võime  juhtida  ka  lapse  väliseid  liigutusi  nii,  et  need  muutuksid 
sihikindlateks liigutusteks, mis on mõtteist kantud, nii et laps lihtsalt ei sumpaks vaimus oma 
liigutustes, vaid jälgiks sihikindlalt vaimu. Nii arendame me kehalised liigutused eurütmiaks. 
Mida enam me paneme last tegema puhtfüüsilist võimlemist, seda enam ahvatleme me temas 
ülemäärast  soovi  magada  ja  soodustame  sellega  tüsenemist.  Mida  rohkem  me  painutame 
tasakaalu kehalise poole, seda viimast, s.t. kehalisust, ei saa muidugi täielikult ignoreerida, sest 
inimene peab elama rütmis, mida rohkem me seda tagasi peame viima liikumisele, mida läbistab 
eesmärk nagu eurütmias,  kus iga liigutus väljendab häälikut  ja  omab tähendust,  mida enam 
saame  me  võimlemist  vaheldada  eurütmiaga,  seda  enam toome  me  magamise  ja  ärkamise 
vajaduse  kooskõlla;  seda  enam säilitame  me  normaalset  elu  lapse  tahtes,  tema  vahekorras 
maailmaga. Et võimlemine on vähehaaval kaotanud mõtte ja tähenduse ja oleme muutnud selle 
tegevuseks, mis järgib täielikult keha, on materialistliku ajastu iseloomulik joon. Et me püüame 
seda tegevust tõsta spordi tasemele, kus liigutused, mida sooritatakse, tulenevad ainult kehast ja 
neil  ei  puudu  mitte  üksnes  mõte  ja  tähendus,  vaid  on  mõttekuselt  ja  tähenduselt  hoopis 
vastupidised,  see on tüüpiline püüdlus tõmmata  inimest  alla,  isegi  allapoole materialistlikust 
mõttetasemest loomalikkuseni. Ülemäärane sportimine on darvinism tegelikkuses. Teoreetiline 
darvinism kinnitab, et inimene pärineb loomadest. Sport on praktiline darvinism, mis kuulutab 
välja kõlblusõpetuse, mis viib inimese jälle tagasi looma juurde. 

Nendest asjadest tuleb tänapäeval rääkida väga radikaalselt, sest praegusaja õpetaja peab 
neid mõistma, sest ta ei ole üksnes tema hoolde usaldatud laste õpetaja, ta peab tegutsema ka 
ühiskondlikult, ta peab avaldama tagasimõju inimkonnale kui tervikule, et ära hoida seda millel 
on  inimkonnale  loomastav  mõju.  See  ei  ole  võlts  asketism.  See  tuleb  tõelise  arusaamise 
objektiivsusest ja on sama õige nagu iga teinegi teaduslik tõdemus.

Kuidas on siis olukord vaimse töö suhtes? Vaimse tööga, tähendab mõtlemise, lugemise 
jne. käib alati kaasas kehaline tegevus ja pidev sisemise orgaanilise aine lagunemine ja suremine. 
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Vaimlis-hingelise ülepingutatud tegevuse juures on meie sisemuses lagunenud orgaaniline aine. 
Kui oleme terve päeva ilma puhkamata tegelenud teadusliku tööga, on meis õhtuks liiga palju 
kõdunenud orgaanilist ainet. See töötab meis edasi ja häirib rahulikku und. Ülepingutatud vaimne 
töö häirib und nii nagu ülemäärane kehaline töö teeb meid uniseks. Kui me aga ennast üleliia 
vaimlis-hingeliselt pingutame, loeme näiteks midagi rasket, mille juures peame ka mõtlema (mis 
tänapäeva inimeste juures pole just armastatud tegevus), kui me liiga palju mõeldes loeme rasket 
teksti,  jääme  me  selle  juures  magama.  Või  kui  me  kuulame  mitte  eriti  selget  juttu  mõne 
kõnemehe või kellegi teise suust, kes räägivad ainult seda, mida me juba teame, või kuuleme 
inimesi, kelle sõnu me peame mõttega jälgima, sest nad räägivad meile seda, mida me veel ei tea, 
siis me väsime ja muutume uniseks. On üldiselt teada, et inimesed, kes ainult sündsuse pärast 
lähevad  loengule  või  kontserdile  ja  neil  ei  teki  õiget  meeleolu  ega  mõtet  esitatava 
vastuvõtmiseks, jäävad juba esimese sõna või esimese heli juures magama. Sageli magavad nad 
maha  terve  loengu või  kontserdi,  kuhu nad  on  tulnud ainult  kohusetunde  või  ühiskondliku 
kohustuse pärast.

Siin on taas tegemist kahesuguse olemusega. Nii nagu on erinevus välise mõtestatud 
tegevuse vahel ja mõttetu tegevuse vahel, nii on ka erinevus mehhaaniliselt toimuva sisemise 
mõttetegevuse ja selle vahel, millega alati kaasnevad tundmused. Kui me oma vaimlis-hingelist 
tööd nii  sooritame,  et  sellega kaasneb pidev huvi,  siis  ergutab see huvi  meie  rinnasüsteemi 
tähelepanu ja tegevust ning takistab närvide ülemäärast suremist. Mida pealiskaudsemalt te loete, 
mida vähem te end pingutate, et loetut tõelise sügava huviga omandada, seda enam viite te edasi 
suremist endas. Kuid mida suurema huvi ja soojustundega jälgite te loetut, seda enam soodustate 
veretegevust, s.t. seda tegevust, mis hoiab mateeria elavana, ja seda vähem lasete te vaimsel 
tegevusel oma und häirida. Eksamiks tuupides tuleb meil suurel hulgal omandada seda, mis ei 
paku huvi,  ent kui me omandaksime ainult  seda, mis meis huvi äratab, ei saaks me kaasaja 
tingimustes eksamitel  läbi.  Sellest järeldub, et  eksamiks  tuupimine segab und ja häirib meie 
normaalset elu. Seda tuleb eriti laste puhul silmas pidada. Seetõttu on laste jaoks kõige parem ja 
kasvatusideaalidega kooskõlas, kui me eksamiteks tuupimise ära jätaksime. See tähendab, et me 
peaksime eksamid üldse ära jätma ja laskma kooliaasta lõpetada nii nagu see algas. Õpetajatena 
oleme kohustatud küsima: miks peaks laps üldse sooritama eksami? Ta on alati mul silme ees 
olnud ja ma tean üsna hästi, mida ta teab ja mida mitte. - Muidugi jääb see tänapäeva tingimustes 
ainult  ideaaliks.  Ja  ma  pean  teid  paluma,  mitte  suunata  oma  mässajaloomust  liiga  jõuliselt 
välismaailma vastu. Oma kriitika meie praegusaja kultuuri pihta peate te pöörama sissepoole 
nagu astla, nii et te saaksite töötada aeglaselt, sest nende asjade juures saame me töötada ainult 
aeglaselt selles suunas, et panna inimesi teisiti mõtlema, siis muutuvad ka välised ühiskondlikud 
tingimused. 

Ent  kõik  tuleb  läbi  mõelda  vastastikuses  seoses.  Te  peate  teadma,  et  eurütmia, 
mõtestatud sihikindel  väline  tegevus,  kehalise  tegevuse vaimsustamine,  õppetöö  huvitavaks 
muutmine,  ja  seda  mitte  banaalsel  viisil,  sõna-sõnalt  võetuna,  on  intellektuaalse  töö  verega 
varustamine, elustamine. 

Me  peame  tööd  väljapoole  vaimsustama,  me  peame  tööd,  intellektuaalset  tööd, 
sissepoole, sisemise intellektuaalse verega läbi immutama. Mõelge nendele kahele lausele ja te 
näete,  et  esimene  on tähtis  nii  kasvatuse  kui  ka  ühiskondliku elu seisukohalt,  teine  aga nii 
kasvatuslikult kui ka hügieeni aspektist.           
    

Neljateistkümnes loeng 
 Stuttgart, 5. september 1919

Kui uurime inimest sellest vaatevinklist nagu me seni oleme teinud, arendades tõelist 
kasvatuskunsti, torkab silma kõige mitmekülgsuse juures ka inimese väline kehaline kolmetine 
loomus. Me võime selgesti teha vahet, mis kuulub inimese peasüsteemi, pea ehitusse, ja selle 
vahel,  mis  kuulub  rinna-  ja  kogu  kere  ehitusse,  ja  omakorda  sellest,  mis  kuulub  jäsemete 
ehitusse. Samal ajal peame me möönma, et jäsemete ehitus on palju keerulisem, kui tavaliselt 
seda ette  kujutatakse:  sest  see,  mis  on jäsemetes  eona,  ja  nagu me nägime,  on väljastpoolt 
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sissepoole  suunatud,  jätkub  otse  inimese  sisemuses,  mistõttu  peame  eristama  seda,  mis  on 
ehitatud sisemuses väljapoole ja mis n.ö. tõugatakse inimkehasse väljastpoolt sisemusse.   

Omades silme ees seda inimese kolmetise pilti, saab eriti selgeks, kuidas pea, inimese 
pea, on juba iseenesest kogu inimene, loomariigist väljatõstetud kogu inimene. 

Meie pea on tõeline pea, kuid meie peal on ka kere - kõik, mis kuulub nina juurde. Meie 
peal on jäsemete osa, mis läheb edasi kehaõõnsusesse, nimelt kõigesse, mis ümbritseb suud. 
Seega näeme me, kuidas kogu inimolend on peas kehalikul kujul olemas. Ainult pea rinnaosa on 
kängunud ja nimelt nii, et teatud määral kõik, mis nina juurde kuulub ja kopsuolemusega seotud, 
pole enam   eristatav. Ent tegelikult on nina juurde kuuluv seotud kopsu olemusega. Inimese nina 
on teatud määral nagu muundunud kops. Seetõttu muudab ta ka hingamisprotsessi ümber ja laseb 
sel rohkemal määral  füüsilisemaks muutuda. Ent on suur eksitus, kui te peate kopsu vähem 
vaimsemaks kui nina. Kops on kunstipärasemalt välja ehitatud. See on rohkem vaimlisest, või 
vähemalt hingelisest läbistatud kui nina, mis tõepoolest tungib näos esile kõige häbitumal viisil, 
samal ajal aga kops, kuigi hingelisem kui nina, varjab oma olemasolu palju tagasihoidlikumalt. 

Suu ja kõik, mis tema sees, on seotud ainevahetussüsteemiga, seedimise ja toitumisega, 
kõigega, mis on jäsemejõudude jätkuna inimeses; suu ja kõik, mis tema juurde kuulub, ei saa 
tõepoolest varjata oma seost toitumisega ja jäsemete loomusega. 

Seega on pea kogu inimolend, ainult selle mittepäine osa on kängunud; rind ja alakeha 
on ka peas olemas, kuid samuti kängunud kujul.

Kui me nüüd selle vastandina vaatleme jäsemeteinimest, siis leiame, et kõik, mis ennast 
väliselt näitab, kõik selle väline ehitis, on põhiliselt inimese kahe lõualuu, ülalõua- ja alalõualuu 
ümberkujundus. See, mis teie suud alt ja ülalt suleb, on vaid teie reite ja labajalgade, käevarte ja 
käte kängunud vorm. Te peate ainult endale mõttes selle asja selgeks tegema. Te võite öelda: 
"Kui ma kujutlen, et mu käsivarred ja käed on ülalõualuu ja mu reied ja labajalad on alalõualuu, 
pean  ma  küsima:  "Millele  on  suunatud  see,  mis  neis  lõualuudes  avaldub?  Kus  need  lõuad 
hammustavad? Kus on suu?" Teil tuleb sellele küsimusele vastata nii: "Suu on seal, kus teie 
käsivars kinnitub keha külge ja seal, kus teie reieluu kinnitub keha külge. Kui te kujutlete, et see 
on inimese  kere (vaata joonist),  siis  peate te endale ette kujutama,  et  tõeline pea on kuskil 
väljaspool: see avaneb ülespoole ja ka allapoole; nii et te võite ette kujutada selle nähtamatu pea 
märkimisväärset kalduvust, mis avab oma lõuad teie rinna ja alakeha suunas.

Mida see nähtamatu pea siis teeb? Ta õgib teid pidevalt, ta sõdib oma lõugadega teie vastu. Ja 
siin on teie välisel kujul tõeliste asjaolude imeline pilt. Inimese õige pea on materiaalne kehalik 
pea,  liigeste juurde kuuluv pea on vaimne pea,  kuid ta on ka veidi  materiaalne,  nii  et  saab 
lakkamatult  inimest  süüa.  Ja  kui  saabub surm,  on  ta  inimese  täielikult  ära  söönud.  See on 
tegelikult imeline protsess, et meie jäsemed on nii seatud, et nad meid pidevalt söövad. Meie 
organism libiseb  lakkamatult  meie  oma  vaimsuse  pärani  lõugadesse.  Vaimsus  nõuab  meilt 
lakkamatult  ohvrimeelset  andumust.  Ja  see  ohvrimeelne  andumus  väljendub  isegi  meie 
kehakujus.  Me  ei  mõista  inimkuju,  kui  me  ei  näe  seda  ohvrit  andununa  vaimule  jäsemete 
vahekorras inimkeha muu osaga. Seega ütleme: inimese pea- ja jäsemete loomus on vastandid, 
inimese rinna- või kereolemus asub aga keskel ja säilitab nende vastandite tasakaalu.

Inimese rinnas on tegelikult samapalju pealoomust kui jäsemeteloomust. Jäsemete- ja 
pealoomus on kehaloomuses läbi põimunud. Rinnal on pidev ülespidine kalduvus muutuda peaks 
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ja pidev allapoole suunduv kalduvus sobida kokku väljasirutatud jäsemetega, välismaailmaga, 
teiste  sõnadega,  muutuda  jäsemeteloomuse  osaks.  Rinnaloomuse  ülemisel  osal  on  tendents 
muutuda jäsemeteinimeseks. See tähendab, et inimkere ülemine osa tahab pidevalt saada peaks, 
kuid ta ei saa selleks. Teine pea takistab seda. Seetõttu loob ta pidevalt ainult peegelduse peast, 
midagi niisugust, mis on peakujunduse alge. Kas me ei tunneta selgesti, et rinnaehituse ülemises 
osas on peamoodustise alge? Seal on kõri (sks. Kehlkopf), mis tuleneb naiivsest keelest - kõripea. 
Kõri on täiesti kängunud inimpea: see pea, mis ei saa muutuda täiesti peaks ja seetõttu elab välja 
oma pealoomust inimkõnes. Inimkõne on pidev kõri katse muutuda õhus peaks; ja see katse 
moodustab  inimkõne.  Kui  kõri  püüab  muutuda  pea  ülemiseks  osaks,  saame  häälikud,  mis 
näitavad selgelt,  et  inimloomus  hoiab neid tugevamalt  tagasi  kui  teisi.  Kui  inimkõri  püüab 
muutuda ninaks, ei tule ta sellega toime, sest tegelik nina takistab seda. Kuid õhus teeb ta katse 
muutuda  ninaks  ja  see  moodustab  ninahäälikud.  Seega  ninahäälikutes  takistab  tegelik  nina 
tekkida  püüdvat  "õhunina".  On  erakordselt  tähendusrikas,  kuidas  inimene  kõnelemisel  teeb 
pidevalt katset õhus luua peaosi ja kuidas need peaosad jätkuvad lainetaoliste liigutustena, mida 
siis tõkestab füüsiliselt arenenud pea. Nüüd te näete, mis on tegelikult inimkõne.

Seetõttu ei üllata teid, et niipea kui pea on füüsiliselt enamvähem lõpetatud, nii umbes 
seitsmenda eluaasta paiku, mil toimub hammastevahetus, avaneb hingelisel peal kõrist tulenev 
võimalus ennast teatud luusüsteemiga läbi põimida lasta. Kuid see peab olema hinge luusüsteem. 
Kui  me  ei  soovi  arendada  keelt  huupi  ainult  imiteerimise  kaudu,  peame  pühenduma  keele 
grammatika kaudu. Olgem teadlikud, et kui laps tuleb meie juurde algkooli seitsmendal eluaastal, 
peame  me  tegelema  tema  hingega  samasugusel  määral  kui  tema  kehaga,  kui  see  tema 
organismist  välja  tõukas  teised  hambad.  Nõnda  määrame  kindlaks,  kuid  ainult  hingeliselt 
kindlaks, keeleõpetuse, kusjuures lülitame sellesse ka mõõdukalt grammatikat, seda, mis keelest 
lähtudes mõjutab kirjutamist ja lugemist. Me kujundame inimkeelest õige meelelaadi, kui teame, 
et sõnad, mida inimene moodustab, väljendavad tendentsi muutuda peaks. 

Nii  nagu inimese  rinnasüsteemi  osal  on ülespoolne tendents  muutuda  peaks,  nii  on 
alumisel osal tendents muutuda jäsemeteks. Nii nagu kõik, mis tuleb kõris keelena on täiustatud 
pea, ainult õhku jäänud pea, nii on kõik, mis inimese rinna-olemusest allapoole viib, omandab 
midagi jäsemeteorganisatsioonist, on jämedakoeline jäsemeteolemus. Tihendatud, jämedakoeline 
jäsemeteolemus  on see,  mille  väline  maailm teatud määral  inimesesse  surub.  Ja  kui  kunagi 
loodusteadus selleni jõuab, et uurida välja saladus, kuidas käed ja jalad, käsivarred ja reied on 
jämedakoelistena rohkem inimese sisemusse surutud kui see jääb väljastpoolt nähtavaks, siis on 
see  loodusteadus  tõesti  väljaselgitanud  seksuaalsuse.  Ja  alles  siis  leiab  inimene  õige  viisi 
rääkimaks nendest  asjadest.  Seetõttu pole mingi  ime,  et  tänapäeval  levinud jutt  seksuaalsest 
selgitusest on kaunis mõttetu. Ei saa ju hästi seletada seda, millest ise ei saada aru. Ja kaasaegsel 
teadusel  pole  vähimatki  arusaamist  sellest,  mida  ma  praegu  mainisin,  iseloomustades  seost 
jäsemeteinimese ja kereinimese vahel. Kuid peame siiski teadma, et nii nagu see, mis esimestel 
kooliaastatel  hingesse  lükitakse,  mis  hammastevahetusse  tungib,  nii  tuleb  hilisematel 
algkooliaastatel seda, mis pärineb jäsemetest ja väljendub alles pärast küpsusiga, lapse hinge viia.

Ja  nii  nagu  kirjutamis-  lugemisvõime  on  hingelise  hammaste  avaldus,  nii  on  kogu 
fantaasiategevus, kõik, mis on soojusega täidetud, selle väljendus, mida hing arendab hilisematel 
kooliaastatel, 12., 13., 14.,15. eluaastal. Eriti kerkivad siin esile kõik sisemisest armastusest tulvil 
hingevõimed, kõik, mis väljendub nimelt fantaasiavõimes. Sellele fantaasiavõimele peame me 
eriti  toetuma hammastevahetuse ja puberteedivahelise aja viimastel  aastatel.  Meie õigustame 
oma tegevust palju rohkem, kui innustame seitsmeaastast last arendama oma intellektuaalsust 
lugemise ja kirjutamise teel, kui siis, kui me kaheteistaastase lapse suurenevasse otsustusjõudu ei 
too pidevalt fantaasiat. (alates 12 aastast areneb järk-järgult otsustusjõud). Me peame äratama 
lapse fantaasiat kõiges, mida õpetame, kõikides ainetes, mida ta õpib noil aastail: kogu ajalugu, 
kogu geograafia, kogu õpetus peab olema tulvil fantaasiat.

Me apelleerime tõepoolest lapse fantaasiale, kui näiteks märgime: "Nüüd nägid sa läätse, 
mis  kogub  valgust.  Niisugune  lääts  on  su  oma  silmas.  Ja  sa  tead,  mis  on  pimik,  kus 
reprodutseeritakse välisesemeid. Sinu silm on tegelikult pimik, niisugune pime ruum." Ka siis, 
kui me näitame, kuidas välismaailm on meelteorganite kaudu inimorganismi sisse monteeritud, 
toetume me tegelikult jälle lapse fantaasiale. Sest seda, mis on kehasse sisse ehitatud, võib näha 
ainult selle välises surnud olekus, kui võtame selle kehast välja, elavas kehas me seda ei näe.  
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Seega peab kogu õpetus, isegi kõik see, mis on seotud  geomeetria  ja  aritmeetikaga, 
järjekindlalt toetuma fantaasiale.    Me toetume fantaasiale, kui vaevume lapsele tasapinna puhul 
seda selgeks tegema mitte ainult mõistusele, vaid seda niimoodi seletama, nagu püüdsime teha 
praktilis-didaktilises  osas,  et  laps  ise  geomeetrias  ja  aritmeetikas  oma  fantaasiat  rakendab. 
Seepärast ütlesin eile, teisel loengutekursusel, et imestan, kuna keegi pole mõelnud selgitada 
Pythagorase teoreemi järgmiselt: "Oletame, et meil on kolm last; esimene peaks niipalju tolmu 
puhuma, et see kataks esimese ruudu, teine nii palju, et see kataks teise ruudu; kolmas nii palju, 
et  see kataks väikese ruudu." Me aitame kaasa lapse fantaasiale,  kui  näitame talle,  et  kõige 
suurema ruudu katmiseks vaja minev tolmu hulk on sama suur kui see, mida läheb vaja kahe 
teise ruudu katmiseks. Ruutudele puistatud tolmu kaudu tekib lapsel arusaam, võibolla küll mitte 
matemaatilise  täpsusega,  kuid  fantaasiarikkal  kujul.  Ta  jälgib  tasapindu  rakendades  oma 
fantaasiat. Ta saab Pythagorase teoreemist aru pinnale laskuva tolmu kaudu, mida tuleks veel 
ruutudesse puhuda, mis on tegelikkuses muidugi võimatu, kuid kutsub esile suurema fantaasia. 
Ta saab teoreemist aru oma fantaasia abil. 

Seetõttu peaksime nendel aastatel looma õpetaja ja õpilase vahel elavast fantaasiast tulvil 
vahekorra.  Õpetaja  peab  endas  kõik  oma  õppeained  hoidma  elavana  ja  neid  fantaasiaga 
küllastama. Ainus viis seda teha on kõike õpetatavat läbistada emotsionaalse tahtega. Niisuguse 
õpetuse mõju avaldub lastes veel hilisematelgi aastatel. 

Algkooli viimaste aastate jooksul on eriti suure tähtsusega õpetaja ja õpilase vastastikune 
vahekord ning täielik kooskõla nende vahel. Hea algklassi õpetaja ei saa olla see, kes ei püüa 
pidevalt kogu oma õppeainet fantaasiaküllaselt esitada, seda iga kord uuendades ja värskendades, 
sest mida on kord fantaasiarikkalt esitatud ja aastaid hiljem täpselt samal kujul välja tuuakse, 
muutub  intellektuaalselt  tardunuks.  Paratamatult  tuleb  fantaasiat  alati  elavana  hoida,  muidu 
muutuvad selle tulemused intellektuaalselt tardunuks.

Kõik  ülalöeldu  heidab  valgust  õpetajale  esitatavatele  nõuetele.  Ta  ei  tohi  kunagi 
hetkekski oma elus vaimset  värskust kaotada. Ja et  töö oleks viljakas, ei  tohi kunagi kokku 
sobitada  kaht  asja,  nimelt  õpetajakutset  ja  pedantsust.  Kui  õpetajakutset  peaks  kunagi 
ühendatama  pedantsusega,  tuleneks  sellest  liidust  kõige  suurem  võimalik  kahju.  Kuid,  mu 
armsad sõbrad, ma ei usu, et meil oleks vaja ette kujutada niisugust olukorda, kus õppetöö ja 
pedantsus on kokku pandud. 

Sellest  näete,  et  õpetamisel  peab  valitsema  teatud  sisemine  moraalsus,  sisemine 
kohustus,  tõelised  käsulauad  õpetajale.  Need  kategoorilised  nõuded  on  järgmised:  säilita 
fantaasia elavana. Kui tunned, et muutud pedantseks, ütle iseendale: teiste inimeste puhul võib 
pedantsus olla halb, minu puhul on see väga halb ja ebamoraalne. Selline peab olema õpetaja 
mõttelaad. Kui aga tema mõttelaad ei peaks selline olema, siis, kallid sõbrad, tuleb tal kaaluda, 
kuidas  vähehaaval  mõnel  teisel  elualal  rakendada  seda,  mida  ta  õpetaja  elukutsena  on 
omandanud. Tegelikus elus ei saa muidugi neid asju alati viia ideaalini, kuid on oluline teada, 
mis on ideaal.

Ent kui teil pole õiget entusiasmi selles töös, kui te ei omanda ikka ja jälle põhitõdesid 
ega tee ennast  üheks osaks neist,  ei  saavuta te vastavaid tulemusi.  Te peate teadma, et  pea 
iseenesest on tegelikult kogu inimene, kus aga jäsemed ja rinnaosa on kängunud; et iga kehaliige 
on terve inimene, ainult et jäsemeinimeses on pea täiesti kängunud; ja et rinnainimeses hoitakse 
pea ja jäsemed tasakaalus.  Kui teil  on see  põhialus omaks  võetud,  siis  selle  jõud toob teie 
pedagoogilisse eetikasse vajaliku entusiasmi. 

Inimese intellektuaalne osa võib väga kergesti muutuda laisaks ja loiuks. Ja sellele aitab 
suuresti  kaasa,  kui  inimest  pidevalt  toidetakse  materialistlike  kujutlustega.  Kui  teda  aga 
toidetakse vaimust omandatud kujutlustega, tiivustab see teda. Niisugused mõtted saavad aga 
meie hinge tulla ainult fantaasia kaudu.

 Kuidas  oli  küll  19.  sajandi  teine  pool  tormitsenud  fantaasia  sissetoomise  vastu 
õpetamisse! 19. sajandi esimesel poolel oli säravaid inimesi, kes oskasid ka pedagoogikavallas 
õigesti mõelda, nagu näiteks Schellingi kauneid ja erutavaid kirjeldusi akadeemilise stuudiumi 
meetoditest, mis, tõsi, on kirjutatud mitte algkoolidest vaid kõrgkoolidele, milles aga elab 19. 
sajandi  esimese poole pedagoogikavaim.  Tema tööd rünnati  varjatud viisil  19.  sajandi  teisel 
poolel, mil kõigesse, mis otsis juurdepääsu inimese hingesse fantaasia kaudu, suhtuti põlguse ja 
teotusega. Seda tingis asjaolu, et inimesed hakkasid pelgama kõike hingeellu puutuvat ja uskusid, 
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et sel hetkel, kui nad anduvad fantaasiale, langevad nad valevõrkudesse. Neil polnud julgust olla 
vabad ja sõltumatud oma mõtteis ja vale asemel tõde omaks võtta. Nad ei julgenud lasta oma 
mõtteil vabalt liikuda, uskudes, et kui nad seda teevad, avavad nad otsekohe valele oma hinge. 
Seega lisaks sellele, millest ma kõnelesin, peab õpetajal oma õppeaine küllastamiseks fantaasiaga 
olema ka tõejulgust. Ilma selle tõejulguseta võib tal, eriti vanemate laste puhul, jääda tahtest 
vajaka.  Ent  see,  mis  tõejulgusena  välja  arendatakse,  peab  käima  käsikäes  väga  sügava 
vastutustundega tõe suhtes. 

Vajadus fantaasia järele,  tõemeel ja vastutustunne, need kolm jõudu on pedagoogika 
alustalad. Ja see, kes tahab pedagoogikat täielikult omandada, see kirjutagu endale motoks:

Küllasta end fantaasiavõimega,
olgu sul tõejulgust,
arenda oma hingelist vastutustunnet!  

Lisa 

Kõnest Vaba Waldorfkooli avamispeol koos Marie Steineri saatesõnadega
“Üldine  inimeseõpetus”,  selle  pealkirja  valis  Rudolf  Steiner  esimesele  pedagoogilisele 
loengutsüklile,  mille  ta  pidas  uue,  rajatava  Vaba  Waldorfkooli  õpetajatele.  Sest  tema 
kasvatuskunst rajaneb mitte ainult maise, vaid ka varjatud hingelise ja vaimse inimolemuse 
igakülgsel  tundmisel.  Selle  kasvatusmeetodi  kaudu,  mis  arvestab  inimeses  igavese  elava 
olemustuuma  ja  nähtuste  muutumisega  looduslikus  ja  ajaloolises  arengus,  tahab  ta  anda 
ärkvel teadvuse ürgpiltide järgi kujundatud füüsiliste ilminguvormide maailma jaoks.

“See uus kool”, nii ütles ta oma sõnavõtus avamispeol, “peab olema tõesti paigutatud sellesse, 
mida  meie  kaasaeg  ja  lähem tulevik  inimkonna  arengult  nõuab.  Ja  tõesti,  kõik  see,  mis 
sellistest  eeldustest  voolab kasvatamisse  ja  õpetamisse,  kujutab endast  kolmekordset  püha 
kohust.”

Ja  ta  jätkab:”  Mis  oleks  lõpuks  kogu  enesetundmine  ja  tunnetamine  ja  toimimine 
inimühenduses,  kui  see  ei  suudaks  pühas  kohustuses  liituda,  mis  on  eelkõige  õpetajal  ja 
kasvatajal,  sellega  et  ta  oma  erilises  sotsiaalses  ühenduses  areneva,  kasvava  inimesega, 
lapsinimesega kõige kõrgemas tähenduses niinimetatava ühendusteenistuse korraldas!

Kõik see, mida me lõpuks inimesest ja maailmast teada võime, muutub õige viljakaks alles 
siis,  kui  me  suudame  selle  elavalt  üle  kanda  sellesse,  mis  sotsiaalset  maailma  hakkab 
kujundama, kui me enam oma füüsilise tööga selle juures ei saa olla. 

Kõik see, mida me kunstiliselt  teha suudame, saab olema kõrgeim,  kui me suudame lasta 
voolata sel suurimasse kunsti, milles meile pole antud mitte surnud kunstimaterjal, nagu savi 
või värv, milles meile on antud lõpetamata elav inimene, keda me teatud määrani kunstiliselt, 
kasvatuslikult, lõpetatud inimeseks tegema peame. Ja kas see pole siis lõpuks kõrgeim, püha, 
religioosne kohustus hooldada kasvatuses, jumalik-vaimset, mis ju igas inimeses, kes sünnib, 
uuesti ilmub ja ilmutub? Kas see kasvatusteenistus pole mitte religioosne kultus selle sõna 
kõige kõrgemas tähenduses? Kas ei pea kõik meie kõige pühamad, just religioossele tundele 
pühendatud inimkonnatunded kokku voolama altariteenistuses, mille me korraldame, püüdes 
arenevas lapses kasvatada temas algena ilmutuvat inimese jumalik-vaimset!

Elavaks saav teadus!
Elavaks saav kunst!
Elavaks saav religioon!

see on lõpuks kasvatus,  see on lõpuks õpetus.  Kui mõista  õpetamist  ja  kasvatamist  selles 
tähenduses, siis ei kalduta ka nii kergesti kritiseerima seda, mis teisest küljest on püstitatud 
kasvatuskunsti põhimõtete, kavatsuste ja põhialustena. Mulle näib aga, et mitte keegi, kes ei 
suuda  õigel  viisil  läbi  näha,  mida  kaasajakultuur  kasvatuskunstile,  õpetamiskunstile 
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ülesandeks seab, kes ei märka, kui hädavajalik on meie ajal täielik vaimne uuenemine, kes ei 
suuda läbistavalt tunnetada, kuidas tulevikus peab sellesse, mida me õpetajate ja kasvatajatena 
teeme,  voolama hoopis  midagi  muud,  kui  see,  mis  saab areneda tänapäeval  “teaduslikuks 
kasvatuseks”  nimetatavast  sfäärist.  Õpetaja,  kes  peab  harima  tulevikuinimesi,  juhitakse  ju 
kaasaegse teaduse mõtteviisi ja meelsusesse! Mulle pole kunagi mõttesse tulnud kaasaegset 
teadust  hukkamõistvalt  maha  teha.  Ma  hindan  täielikult  seda,  mida  kaasaegne  teadus 
loodustunnetusel rajaneva teadusmeelsuse  ja -meetodiga inimkonna arengus triumfeerivalt on 
saavutanud ja mida ta veel tulevikus saavutab. Aga just seetõttu-nii näib mulle- ei saa see, mis 
kaasaegsest  teadus-  ja  vaimumeelsusest  välja  voolab,  viljakalt  üle  minna  kasvatus-  ja 
õpetamiskunsti, kuna kaasaegse teaduse- ja vaimumeelsuse suurus peitub milleski muus kui 
inimesekäsitluses ja inimsüdame ning inimhinge mõistmises. Sellega, mis voolab kaasaegsest 
vaimsest meelsusest, saab teha suurepäraseid tehnilisi edusamme. Saab ka sotsiaalses suhtes 
arendada vaba inimkonnameelsust, aga ei saa, nii groteskselt, kui see ka enamikele inimestele 
ei kõlaks, selle teadusmeelsusega, mis ühest küljest on vähehaaval jõudnud veendumusele, et 
inimese süda olevat pump, inimese füüsiline keha tunnete ja aistingutega mehaaniline masin, 
mis  sellest  teadusest  tulvab  ei  saa  ennast  nii  elustada,  et  võiks  olla  areneva  inimese 
kunstiliseks kasvatajaks. Võimatu on see just sellest lähtudes, mis meie aja nii suureks teeb 
surnud  tehnika  valitsemisel,  arendada  elavat  kasvatuskunsti.  Siin  peab  uus  vaim 
inimkonnaarengusse sekkuma,  see vaim,  mida me vaimuteaduse kaudu otsime.  Vaim,  mis 
juhib eemale nägemast elavas inimeses pumba- või imemisinstrumendi kandjat, mehhanismi, 
mida saab mõista ainult loodusteaduslike meetoditega. Inimkonna vaimsesse meelelaadi peab 
jõudma veendumus, et vaim elab kogu loodusoleluses, ja et seda vaimu saab tunnetada.

Ja nii oleme me püüdnud kursuses, mis eelnes meie waldorfettevõtmisele, ja mis oli määratud 
õpetajatele,  rajada  antropoloogia,  kasvatusteaduse,  mis  võiks  saada  kasvatuskunstiks, 
inimkonnateaduseks, mis inimeses taas surnust elava üles äratab. Surnu- ja see on kultuuri 
saladus-,  surnu,  paneb  inimesed  teadma,  annab  inimestele  arusaamise,  kui  ta  seda 
loodusseadusena vastu võtab; aga see nõrgendab tema hinge, millest just kasvatuses peaks 
lähtuma vaimustus. See nõrgendab tahet. See ei sea inimest mitte harmooniliselt tervikusse, 
kogu sotsiaalsesse olemisse. Me otsime teadust, mis poleks paljalt teadus, mis on elu ja tunne 
ise, ja mis hetkel,  kus see teadmisena inimhingedesse voolab, loob samaaegselt  jõu, elada 
selles armastusena, et teovõimsa tahtena, hingesoojusesse kastetud tööna välja voolata, tööna, 
mis  läheb  iseäranis  üle  elavale,  arenevale  inimesele.  Me vajame  uut  teadusmeelsust.  Me 
vajame uut vaimu esmajoones kogu kasvatus-, kogu õpetamiskunstile.....

Veendumus, et hüüe, mis kajab inimkonna arengust, meie praegusele ajale uut vaimu nõuab, 
ja  et  me  selle  uue vaimu  eelkõige kasvatusse  kandma peame,  see  veendumus  on aluseks 
waldorfkooli püüdlustele, mis peaks olema selles suunas musternäide. 

Ja on püütud kuulda, mis ebateadlikult just parimate nõudmistes peitub, kes viimasel ajal on 
pingutanud, et tervendada, et regenereerida kasvatus- ja õpetamiskunsti....

Siin küsib mõistev pedagoogikaõpetaja: kas me võime ka mõista, missugused jõud mängivad 
inimloomuses,  mis  peaaegu  iga  kuuga,  igal  juhul  aga  iga  aastaga  meile  erineva  vaimse-
hingelise-kehalise  palge  pööravad?  Niikaua  kui  meil  puudub  tõeline  ajalooteadus  —  nii 
ütlevad need pedagoogid—, niikaua ei saa me ka teada, kuidas üksik inimene areneb. Sest 
üksik  inimene  kujutab  kontsentreeritult  seda,  mida  kogu inimkond  oma  ajaloolise  arengu 
vältel kujutab.

Sellised inimesed tunnevad, et õieti öeldes loobub kaasaegne teadus midagi ütlemast, kui peab 
seda  tegema  nende  suurte  seaduste  kohta,  mis  ajaloo  vältel  valitsevad,  ja  kui  praegusel 
ajahetkel  tuleb  mõista  seda,  mis  tulvab  meie  jaoks  neist  suurtest,  inimkonnaarengu 
ulatuslikest seadustest. Kui tahta mõista üksikinimest lähtudes toitainete koostisest, mida ta 
esimesest hingetõmbest kuni surmani tarbib, siis oleks see üsna narr püüe; aga ajaloos, kogu 
inimkonnaarengu mõistmisel käitutakse õieti öeldes tänapäeval just nii. 

Inimese puhul tuleb teada,  kuidas näiteks üks selline füsioloogiline protsess,  nagu näiteks 
hammastevahetus, arengusse sekkub. Tuleb teada, mis salapärased asjad toimuvad kehaliselt 
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uusimast  füsioloogiast,  mida  kaasaegne  teadus  veel  pole.  Peab  aga  ka  teadma,  mis  käib 
sellega kaasas hingeliselt. Tuleb tunda inimloomuse metamorfoose. Seal, üksikute inimeste 
puhul, vähemalt ei salata, kui ei olda võimelised tunnetama, et inimene teeb oma sisimast 
olemusest  läbi  metamorfoose,  pöördeid.  Kogu inimkonna  ajaloolises  arengus pole  midagi 
sellist. Samu meetodeid rakendatakse antiikaja, keskaja, uusaja suhtes. Sealjuures ei märgata, 
et inimkonna ajaloolises arengus toimuvad suured hüpped. Kui me vaatame tagasi ajaloolisele 
arengule,  leiame  me  viimase  hüppe  15.  sajandil.  Kõik  see,  mis  on  uuemal  ajal  saanud 
inimkonna  aistinguks,  kujutluseks  ja  tahteks,  nii  nagu  me  seda  praegu  tunneme,  on 
tsiviliseeritud  inimkonnas  oma  intiimse  iseloomu  omandanud  alates  15.sajandist.  Ja  see 
tsiviliseeritud  inimkond  erineb  10.  või  8.sajandi  omast  umbes  nii,  nagu 
kaheteistkümneaastane laps erineb lapsest, kes pole veel seitsmene. Ja see, mis on toimunud 
pöördena  15.sajandil  –  inimolemuse  sisemusest  tulenes  see,  nii  nagu  tulenes  sisimast 
inimloomusest  hammastevahetuse  seaduspärane  areng.  Ja  kõik  see,  milles  me  elame 
20.sajandil—püüdlus individuaalsuse poole, püüd sotsiaalse kujunduse poole, püüd isiksuse 
väljakujundamise  poole-,  see  on  ainult  selle  tagajärg,  mida  ajaloo  sisemised  jõud  esile 
kergitanud alates osutatud ajapunktist. Me võime ainult mõista, kuidas inimene on olevikus, 
kui me mõistame käiku, mille inimkonnaareng tähendatud viisil on võtnud....

Kes näeb läbi arenevast põlvkonnast, sellel tekib selge tunne, et inimesed on sellega, mida 
nad töötavad, mida nad mõtlevad ja tunnevad, ka sellega, mida nad tulevikus täiskasvanutena 
püüdlevad, ajaloo rüpest tõusnud. Ja see, mis on tänapäeval elukutsed, riigimoodustis, kus 
inimesed  tänapäeval  olla  saavad,  see on ju  kõik inimesest  endast  võrsunud! See ei  kuulu 
inimese juurde mitte välise asjana! Ei saa isegi küsida, kas inimest peab rohkem inimeseks 
või väliseks elukutseks kasvatama? Sest õieti vaadatuna, on mõlemad üks ja sama!

Kui me suudame tänapäeval leida elava mõistmise sellest, mis on väljas elukutsed, inimesed, 
siis tekib meil ka mõistmine, mida eelnenud põlvkonnad, kes täna veel elavad ja kellel on 
elukutsed, on üles kergitanud inimkonna emarüpest kuni kaasajani välja.

Inimeseks kasvatamise ja elukutseks kasvatamise lahutamisest ei piisa, kui me õpetajatena, 
kasvatajatena tundma peame. Meis peab elama miski,  mis pole väliselt nähtav, mitte ühes 
elukutses,  mitte  ühes  riigis,  mitte  kusagil  väljas.  Meis  peab  elama  see,  mis  järgnevates 
põlvkondades  välisele  eluplaanile  tuuakse.  Seal  peab  meis  elama  prohvetlikult  mõjuv 
kokkukasvamistunne inimkonna tulevase arenguga. Selle kokkukasvamisega seisab ja langeb 
õpetajate kasvatuslik-kunstiline tunne ja mõtlemine ning tahe. Et õpetajatesse saaks voolata 
see,  mida  võib  teada  areneva  inimese  kohta,  kuidas  hingelis-vaimne  eluveri,  mis,  ilma 
teadmine  olemata,  saab  kunstiks,  sinnapoole  peab  kaasaja  elav  pedagoogika  ja  didaktika 
püüdlema.  Ja  ainult  sellest  elavast  didaktikast  saab  lähtuda  see,  mis  peab  minema  lapse 
südamesse, lapse hinge, lapse intellekti...

Me ei pea üldse oma “dogmasid”, oma printsiipe, oma maailmavaate sisu arenevale inimesele 
õpetama. Me ei püüdle mitte selle poole, et luua dogmaatilist kasvatust. Me püüdleme selle 
poole, et see, mida me oleme võinud saada vaimuteaduse kaudu, saaks elavaks kasvatusteoks. 
Me  püüdleme,  et  meie  metoodikas,  meie  didaktikas  oleks  see,  mis  võib  lähtuda  elavast 
vaimuteadusest hingelise inimkäsitlusena. Surnud teadusest saab tulla ainult teadmine, elavast 
vaimuteadusest  saab  lähtuda  metoodika,  didaktika,  käegakatsutav  vaimses-hingelises 
tähenduses. Et me õpetada, et me kasvatada suudaksime, selle poole me püüame!...

Aga  ausalt  peame  me  kinni  sellest,  mida  me  lubanud  oleme,  et  erinevad  religioossed 
usuühingud,  kes  peavad religiooniõpetust  andma,  oma  maailmavaatelisi  põhimõtteid meie 
kooli tuua saavad. Me tahame vaid ära oodata, kas niisama vähe, nagu meie häirime seda, mis 
niiviisi  maailmavaatena  meie  kooli  tuuakse,  häirib  seda,  mida  meie,  ajutiselt  vaid 
tagasihoidlikult,  kunstina  tuua  tahame.  Sest  me  teame:  inimkond  peab  enne  mõistma,  et 
vaimsest  maailmavaatest  saab  tekkida  kasvatuskunst  pedagoogilises,  metoodilises, 
didaktilises  mõttes,  kui  tekib  õige  arusaamine  maailmavaateküsimustest  ja  nende 
vastastikustest seostest. Niisiis maailmavaatelist kooli me ei loo. Waldorfkooliga tahame me 
pingutada, et luua kasvatuskunstilist kooli.” 
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Üldise inimeseõpetuse loengutele järgnesid loengud kasvatuse metoodikast ja didaktikast ja 
lõpuks  vaba  vormiga  seminar.  Nende  kolmega  oleks  edasi  antud  Rudolf  Steineri 
kasvatuskunsti alused meie hingelises ja materiaalses puuduses uppuvale inimkonnale.

Sisu                                                                                                                                 .............................................................................................................................  1  
Sõnavõtt kursuse eelõhtul                                                                                               ...........................................................................................  3  

Stuttgart, 20.august 1919                                                                                            ........................................................................................  3  
Esimene loeng                                                                                                                ............................................................................................................  5  
Teine loeng                                                                                                                     .................................................................................................................  9  
Kolmas loeng                                                                                                                ............................................................................................................  15  
Neljas loeng                                                                                                                  ..............................................................................................................  21  
Viies loeng                                                                                                                    ....................................................................................  27  
Kuues loeng                                                                                                                  ..............................................................................................................  32  
                                                                                                                                      ...............................................................................................................................  37  
Seitsmes loeng                                                                                                              ..........................................................................................................  37  
Kaheksas loeng                                                                                                             ........................................................................................................  43  
    Üheksas loeng                                                                                                           ......................................................  48  
Kümnes loeng                                                                                                               ...........................................................................................................  52  
Üheteistkümnes loeng                                                                                                  ..............................................................................................  57  
       Kaheteistkümnes loeng                                                                                          .....................................................................................  61  
Neljateistkümnes loeng                                                                                                ...........................................................................................  70  
Lisa                                                                                                                               ..........................................................................................................................  73  
Kõnest Vaba Waldorfkooli avamispeol koos Marie Steineri saatesõnadega               ...........  73  

Viited teksti juurde                                                                                                           .......................................................................................................  78  

Nimeregister

batsillid.....................................................................64
Eduard Hanslicki......................................................31
Eduard von Hartmann........................................20, 84
Franz Brentano...................................................30, 87
Fritz Mauthneri.........................................................41
Goethe..................................28, 36, 46, 53, 54, 86, 92
Gottfried Kelleri.......................................................26
Herbart......................................................9, 24, 25, 85
Hermann Bahr..........................................................50
Hoffmann v. Fallerslebeni........................................51
John..........................................................................36
Julius Robert Mayer.................................................16

Kant..........................................................................38
Lunat(arski..........................................................26, 86
Michelet....................................................................38
Molt............................................................................5
Moritz Benedikt..................................................39, 89
Müllner.....................................................................40
Platon........................................................................16
Schelling...................................................................73
Schopenhauer...........................................................11
Sigwart......................................................................30
Zeller........................................................................38
Wagner.....................................................................31

Viited

1932. aasta esimene raamatuväljaanne oli Vaba Waldorfkooli õpetajaskonna tänuavaldus. See 
kirjeldab olukorda, milles kursus peeti: 
“Pärast maailmasõja lõppu pidas Rudolf Steiner mõnede Antroposoofilise Seltsi liikmete 
palvetele vastu tulles, ka Stuttgartis mahukad loengud sotsiaalse organismi kolmesusest, mis 
moodustavad tema raamatu “Sotsiaalküsimuse põhipunktid”, sisu.  Rudolf Steineri poolt selles 
antud impulsid küpsesid toona kommertsnõunik Emil Moltil otsuseks rajada kool, mis oleks 
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vaba vaimuelu eorakuks. Tema palvel võttis Rudolf Steiner endale ülesandeks kooli vaimse 
juhtimise ja hakkas väsimatult hoolitsema selle arengu eest.

Vaba Waldorfkooli avamisele eelnes pedagoogiline kursus, mille Rudolf Steiner pidas 3 nädala 
vältel 1919.aasta augustis ja septembris Waldorfkooli esimestele õpetajatele ja tervele reale 
isiksustele, kes soovisid tegutseda tema pedagoogika vaimus. 

See kursus hõlmas kolme üritust. Alguses peeti 14 loengut antroposoofilisest inimeseõpetusest 
kui kaasaja ning lähema tuleviku vastava pedagoogika alustest. Need on selles raamatus ära 
trükitud. Sellele järgnesid loengud, milles avaldus antroposoofilise inimeseõpetuse mõju 
õpetamis- ning kasvatamismetoodikas ja didaktikas. Need moodustavad koos selle raamatu 
sisuga ühtse terviku. 

Loengutele järgnesid seminarivormis vestlused, mille käigus Rudolf Steiner õpetajatega koos 
teatud õppevaldkondade praktilist käsitust ja teid kasvatuslike probleemide lahendamiseks 
arutas. Ka need on raamatuna avaldatud. 

Kuulajad kogesid selles kursuses vaimset sündmust, mis vaikuses – ainult kitsas ringis– pidi 
teenima inimkonda kõrgemale arengus. Vaba Waldorfkooli õpetajad tahavad sügava 
tänutundega edasi anda saatesõnad Rudolf Steineri sellele teosele, kui see läheb maailma, et 
viljastada kasvatamist ja õpetamist kõikjal, kus seda mõistvalt vastu võetakse.”

Käesoleva teksti alus: Selle väljaande teksti aluseks on järgnevad allikad:

– stenograafiliste üleskirjutuste masintrükk; avakõne märkis üles Rudolf Meyer; loengud 1.–
5.septembrini 1919 stenografeeris Pr. Hummel, kes just selleks oli Kölnist kohale sõitnud. 
Ülejäänud loenguid stenografeerisid erinevad kursusest osavõtjad. Stenogrammid ise pole 
enam säilinud. Ümberkirjutusi redigeeriti ja paljundati pärast loenguid mõningate kursusel 
osalenute poolt.

– Käsikirjaline paljundus kahekümnendatest aastatest, mis sisaldab erinevate osalejate 
mõningaid täiendusi ja joonistusi

– Esimene raamatuväljaanne (Dornach, 1932), mis sisaldas veel täiendusi osalejate 
joonistustest

– E.A.Karl Stockmeyeri käsikirjalised joonistused

Rudolf Steineri tahvlijoonistused kustutati iga kord pärast loengut. Sellesse väljaandesse valitud 
joonistuste aluseks on erinevate osalejate visandid. Tänu E.A.Karl Stockmeyeri põhjalikele 
käsikirjalistele märkmetele oli võimalik varasematesse väljaannetesse mittevõetud joonistused 
juurde lisada või mõningal juhul paremini teksti juurde paigutada.

Teose pealkiri on pärit Rudolf Steinerilt. Vt lisaks Marie Steineri märkused raamatu lisas.

Rudolf Steineri märkmikujoonistused Stuttgartis 1919–1921 peetud loengukursuste juurde on 
ilmunud vihikus 31 sarjas “Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe”, Dornach 1970.

Varasemad väljaanded: käsikirjalised paljundused (kahekümnendate aastate algus); esimene 
raamat, väljaandja Marie Steiner, Dornach 1932 (ilma 20.augusti kõneta); 2.trükk Dresden 1940, 
väljaandja Marie Steiner; 3.trükk Freiburg 1947, väljaandja Marie Steiner E.A.Karl Stockmeyeri 
järelsõna, märkuste ja märksõnaregistriga; 4.trükk Dornach 1951, uuesti läbivaadatud; 5.trükk 
Dornach 1960 (Koguteosed GA); 6.trükk Dornach 1968; 7.trükk uuesti läbivaadatud ja lisatud 
kõne 20.augustist 1919, Dornach 1973; 8.trükk Dornach 1980, fotomehaaniline ümbertrükk; 4.–
8.trükini andis välja H.R. Niederhäuser.

9.trükist: Nii tekst kui ka joonised vaadati olemasolevate väljaannete põhjal uuesti põhjalikult 
läbi. Nii tekstikorrektuur kui lisandused ja jooniste ümberpaigutused on ära toodud või 
põhjendatud Viidetes teksti kohta. Trükivigade ja interpunktsiooni parandusi pole Viidetes ära 
toodud. Kursuse eelõhtul peetud kõne, mis varasemates trükkides asus loengute lõpus, paigutati 
– vastavalt ajalisele järgnevusele – esimese loengu ette, samal ajal kui väljavõtted “

Kõnest  Vaba Waldorfkooli  avamispeol  Marie  Steineri  saatesõnadega”  (varem köite  alguses) 
ilmuvad ainult lisas. Sisutäiendusi  on oluliselt laiendatud, samuti ka Viiteid teksti juurde, kuhu 
on  lisandunud  Wolfgang  Schadi  kaalukas  panus.  Uutena  on  lisandunud  nimeregister  ja 
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märksõnaregister, mille koostamisel võeti arvesse ka E.A.Karl Stockmeyeri poolt 3.trüki (1947) 
jaoks väljatöötatud märksõnaloendit. 

Viited teksti juurde

Rudolf Steineri teoseid, mis on ilmunud koguteostes (GA), nimetatakse edaspidi numbriga. Vaata 
ka loendit raamatu lõpus.
Lk juurde

2 Kõne:  Siin trükitud sõnastus pärineb Rudolf Meyeri (lünklikel) stenograafilistel üleskirjutustel 
ning Emil Molti ja E.A.Karl Stockmeyeri märkmetel. Teksti redigeerimise eest hoolitses Erich 
Gabert. 
Kohal viibisid: Berta Molt, Emil Molt, Caroline von Heydebrand, E.A.Karl Stockmeyer, Leonie 
von  Mirbach,  Elfriede  Herrmann,  Rudolf  Treichler,  Hertha  Koegel,  Paul  Baumann,  Rudolf 
Meyer, Johannes Geyer, Herbert Hahn, Friedrich Oehlschlegel. 
Kursusest  võtsid  lisaks  eelpool  nimetatutele  veel  osa:  Marie  Steiner,  Elisabeth  Dollfus-
Baumann, Hannah Lang, Ludwig Noll, Mieta Waller-Pyle, Hermann Heisler (?).
Külalistena  osalesid:  Andreas   Körner,  Luise  Kieser,  Walter  Johannes  Stein,  Alexander 
Strakosch, Karl Emil Wolfer.  Üleskutse osaleda külalistena läks ainult neile Antroposoofilise 
Seltsi  liikmetele,  kes  teistes  kohtades  midagi  sarnast  asutada  tahtsid.  Lisaks  kutsuti  veel 
pedagooge, kes kuulusid “kultuuriteo” juurde. K.E.Wolfer ja A.Körner olid “propaganda” pärast 
kutsutud.
Kutsutud olid veel  Ida ja Maria Uhland, kuid vastav kooliamet ei võimaldanud neile selleks 
ajaks puhkust.

5 üht liiki palve: Sõnu ei stenografeeritud. Kursusel osalenud Caroline von Heydebrand (1886–
1938) ja Herbert Hahn (1890–1970) panid mälu järgi kirja Rudolf Steineri öeldud sõnad. Neile 
järgneb äratrükk Walter Johannes Steini (1891–1957), kes samuti kursusel osales, 
päevaraamatust:

Caroline von Heydebrandi märkmed

“Me tahame oma mõtted nii kujundada, et meil võiks olla teadvus: meist igaühe taga seisab ingel 
asetades oma käed pehmelt pea peale; see ingel annab ka jõudu, mida te vajate. Teie peade kohal 
hõljub peainglite ring. Nad kannavad ühelt teisele seda, mis on ühel teisele anda. Nad ühendavad 
teie hinged. Seeläbi saab teile julgus, mida vajate. (Julgusest moodustavad peainglid karika). 
Tarkuse valgust kingivad teile ülevad arhai-olendid, kes ei ühine mitte ringiks, vaid ilmutavad 
ennast ürgalgusest tulles ja ürgkaugustesse kadudes. Nad küünivad sellesse ruumi vaid nagu 
tilgakujul. (Julguse karikasse langeb toimivalt ajavaimult üks tilk aegadevalgust.)”

Herbert Hahni märkmed

“Pöördudes aktiivselt viienda kultuuriepohhi pedagoogika poole ja tahtes õpetajatena selles 
tegutseda, võime me teadvuses kanda, et kolmanda hierarhia olendid end meie tööga seovad. 

Tekkiva õpetajatekolleegiumi iga üksiku liikme taga näeme me inglit seismas. Ta asetab 
mõlemad käed tema hoolde usaldatud inimese pea peale. Ja selle hoiaku ja liigutusega laseb ta 
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jõul üle voolata. See on jõud, mis tehtavat tööd vajalike imaginatsioonidega varustab. Loovalt 
imagineerides, jõuliselt imaginatsioone äratades, seisab igaühe taga ingel. 

Kui pilk tõuseb, näeb ta saava õpetajaskonna peade kohal hõljumas peainglite hulka. Keereldes 
ja ringis tagasi pöördudes kannavad nad seda, mis igaühe vaimukohtumise läbi oma ingliga 
kasvada tahab, teisele. Ja nad kannavad seda, rikastatuna kõigi teiste jõust, üksikule jälle tagasi. 
Selles ringlemises, mis toimib kui vaimne kujuritegevus, moodustub ühises püüdluses ühinenute 
peade kohal karikas. Ja sellel karikal on kindel substants– see koosneb julgusest. Samaaegselt 
lasevad ringis ühinenud inglid voolata oma liikumisse, oma kujundamisse loovalt inspiratiivsetel 
jõududel. Nad avavad allika inspiratsioonidele, mis on meie tööks vajalikud. 

Kui nägija pilk veelgi kõrgemale kerkib, ulatub see arhai regiooni. Need ei kujuta endast 
tervikut. Aga nende sfäärist, valguse sfäärist, lasevad nad ühel tilgal langeda alla julguse 
karikasse. Me võime tunda, et selle valgusetilga kingib meile meie aja hea vaim, kes seisab selle 
uue kooli asutaja ning asutamise taga. Need on loovad intuitsioonijõud, mis selles valguseannis 
toimivad. Nad tahavad äratada vajalikke intuitsioone noore pedagoogilise töö juurde asujates. 

Nii võtab – jõudu, julgust ja valgust kinkides – kolmas hierarhia osa praegu teostuvast 
asutamisest. Imagineerivalt, inspireerivalt, intuiteerivalt, tahab ta ühineda meie maise teoga.”

Herbert Hahni ühest varasemast dateerimata märkmikust

“Kujutage endale ette, kuidas igaühe taga seisab tema ingel: ingel tahab jõudu anda. Teie kõigi 
kohal keerleb, igaühe töövilju ning kogemusi ühelt teisele edasi kandes, peainglite ring. 
Ringlemisest ja kandmisest moodustavad peainglid julguse karika. Kõrgusest kingib aja hea 
vaim, kes on üks arhai, karikasse valgusetilga: nii kingivad arhai tilgakese valgust.”

Walter Johannes Steini päevikusissekanne 21.augustist 1919

“Kursuse algus. Avamine dr. Steineri poolt kell 9

jõud– inglid

julgus–peainglid

valgus– arhai

Tänage ….. (häid vaime), kes Moltile idee andsid. Jumalad töötavad sellega edasi, mis meie 
teost saab.”

5 meie armsale härra Moltile: Emil Molt (1876–1936), Waldorf-Astoria sigaretivabriku direktor 
Stuttgartis, kommertsnõunik. Ta korraldas oma ettevõtte töölistele koolituskursused. Sealt 
võrsus lõpuks mõte tööliste lastele kool luua. “Waldorf-kooli” rajamiseks ja juhtimiseks 
kutsus ta Rudolf Steineri. Molt oli 1919.aastal üks innukamaid Steineri kolmesuse idee 
esindajaid. Vt Emil Molt, “Entwurf einer Lebensbeschreibung” (Elukirjelduse visand), 
Stuttgart 1972, samuti mõningaid tema kirjutisi sarjas “Beiträge zur Rudolf Steiner 
Gesamtausgabe”, (Lisandusi Rudolf Steineri Koguteoste juurde) Heft nr.103, Dornach, 
Michaeli 1989.

6 inimkonna egoismile: egoismi seostest surelikkuse ja isiksuse kolme aspektiga vt loeng 
12.juunist 1907 teoses “Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft” (Vaimuteaduse 
algimpulsid), GA 96.

7 Sünnieelne kasvatus: Vt selle kohta ka märkmeid küsimustele vastamisest 21.aprillil 1909 
teoses “Geistige Hierarchien und ihre Wiederspiegelung in der physischen Welt”, (Vaimsed 
hierahiad ja nende peegeldumine füüsilises maailmas), GA 110.

Kord tõin ma sellise näite: vt “Salateadus üldjoontes”, GA 13, ptk “Maailmaareng ja inimene”, 
lk 87jj

Kui nüüd laps on jõudnud füüsilisele tasandile: vrd ka R.Steineri tööd “Kosmoloogia, religioon 
ja filosoofia”, GA 25, eriti ptk VI “Üleminek inimarengus hingelis-vaimsest eksistentsist 
meelelis-füüsilisse”.
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Inimese nende kolme olemusliikmega: inimese olemusliikmete kohta vt eriti ptk “Inimese 
olemus” rmt “Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse ja inimese määratlusse”, GA 9, ja 
ptk “Inimkonna olemus” “Salateadus üldjoontes”, GA 13; edasi veel “Metamorphosen des 
Seelenlebens. Pfade der Seelenerlebnisse”, GA 58 ja 59.

Nüüd tuuakse hingvaimule või vaimhingele vastu ihukeha: kehalis-füüsilise seoste kohta 
hingelis-vaimsega vt ka loenguid 13.ja 15. juunist 1921 “Menschenerkenntnis und 
Unterrichtsgestaltung”, GA 302, 14.augustist 1921 “Menschenwerden, Weltenseele und 
Weltengeist. Zweiter Teil”, GA 206, ja 20.novembrist 1922 “Geistige Zusammenhänge in der 
Gestaltung des menschlichen Organismus”, GA 218.

8 füüsilise inimese kogu kolmeliikmeline süsteem: Organismi loomuliku kolmesuse kohta – 
niisiis mitte tervikolemuse– vt ka ptk IV, 6:” Die physischen und geistigen Abhängigkeiten 
der Menschen– Weseneheit” in “Von Seelenrätseln”, GA 21.

Sisse hingates pressime me pidevalt ajuvedelikku peaajusse : vt selle kohta ka muuhulgas 
loenguid 15.jaanuarist 1914 “Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma des 
Unwahrhaftigkeit. Zweiter Teil”, GA 174, ja 6.maist ja 1.juunist 1918 “Kunst und 
Kunsterkenntnis”, GA 271.

et tema(lapse)  uni on teistsugune kui täiskasvanul: lapse une kohta vt ka Rudolf Steineri ütlusi 
loengus 7.august 1921 “Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist. Zweiter Teil”, GA 206.

mida inimene kogeb ärkamise ja uinumise vahel: vt selle kohta ka ptk “Uni ja surm” rmt 
“Salateadus üldjoontes”, GA 13. 

10 Herbarti pedagoogika ja psühholoogia: Johann Friedrich Herbart, 1776–1841, filosoof ja 
pedagoog; õpetas Göttingenis, ajuti koduõpetaja Bernis. Teadusliku pedagoogika rajaja, mis peab 
omalt poolt olema tihedalt seotud praktilise filosoofia (eetika) ning psühholoogiaga. Tööd: 
“Allgemeine Pädagogik” (1806), “Lehrbuch zur Psychologie” (1816), “Umriss pädagogischer 
Vorlesungen” (1835). Rudolf Steiner kõneleb tema maailmavaatest ptk “Reaktsioonilised 
maailmvaated” “Filosoofia mõistatused”, GA 18. Vt  ka loengut 4.detsembrist 1903 “Spirituelle 
Seelenlehre und Weltbetrachtung”, GA 52.

mida harilikult kujutluseks nimetatakse: vt ka ptk “Inimindividualiteet” “Vabaduse filosoofias”, 
GA 4.

kujutlemist, tunnet ja tahet: vt ka loengut 10.oktoobrist 1918 teoses “Die Ergänzung heutiger 
Wissenschaften durch Anthroposophie”, GA 73, ja loenguid 29. ja 30.aprillil 1922 teoses 
“Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und 
Erdenenwicklung”, GA 212.

Kujutlusel on pildi-iseloom: vt selle kohta ka loengut 19.jaanuar 1924 teoses “Anthroposophie. 
Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren”, GA 234.

Cogito ergo sum:  Selle lause esitas filosoof, matemaatik, astronoom ja füüsik René Descartes 
(1596–1650), kes pidas ohvitserina erinevat teenistust, elas kaua Madalmaades ja kutsuti lõpuks 
kuninganna Christina poolt  Rootsi,  kus  ta  ka suri.  Vt  tema teoses  “Principiae  philosophiae” 
(Amsterdam 1644), eriti paragrahve 1,7,11–14 esimeses osas. Kuulus väide “Cogito, ergo sum” 
tuleb § 7; seal kõlab see nii:”    Sellega, et kõik vähegi kaheldava tagasi lükkame ja ise näitame, 
et see on vale, võime me kergesti eeldada, et pole Jumalat, taevast, kehasid; et meil endil pole ei 
käsi ega jalgu, üleüldse mitte kehasid; aga me ei saa eeldada, et meid, kui me seda mõtleme, 
eimiski oleme; sest see on vastuolu, et see, mis mõtleb, ajahetkel, mil ta mõtleb, ei eksisteeri. 
Selle kohaselt on lause: ma mõtlen, järelikult olen(ego, ergo sum) kõige esimene ja kindlaim 
kõigist teadmistest, mis igale korralikule filosofeerijale avaldub.” Rudolf Steiner räägib väitest 
“Cogito  ergo  sum” Vabaduse  filosoofia  (GA  4)  III  ptk-s  “Mõtlemine  maailmakäsitluse 
teenistuses” ja loengus “Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben”, GA 184, 
10.04.1913  teoses  “Ergebnisse  der  Geistesforschung”,  GA  62,  ja  ptk-s  “Das  Weltbild  des 
deutschen Idealismus” teoses “Vom Menschenrätsel”, GA 20. Vt ka väiteid Descartes´i kohta 
ptk-s “Die Weltanschaaungen des jüngsten Zeitalters  der Gedankenentwicklung” teoses “Die 
Rätsel der Philosophie”, GA 18.
 
et ka mõttetegevuse puhul on: “mõtte”  juurde lisatud varasemate väljaandjate poolt esimesest 
paljundusest.
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Joonis:  Varasemate  väljaannete  aluseks  olid  hektograafiliselt  paljundatud  joonised  (vt  tekst 
lk.**). Stenograafiliste märkmete ümbertrüki ülevaatamine näitas, et Rudolf Steiner näitlikustas 
käsitletud probleeme äratoodud joonise abil. Algselt selles kohas olnud joonis paigutati vastavalt 
õigele kohale. 

11 Nüüd  uurigem  samal  viisil  tahet:  vrdl  viitega  lk.10  kohta  “  kujutlusel  on...”,  lisaks  ptk  IX 
“Vabaduse idee” “Vabaduse filosoofias”, GA 4, ja loengut 17.01.1922 “Anthroposophie und die 
Rätsel  der  Seele”,  avaldatud  ajakirjas  “Zur  Pädagogik  Rudolf  Steiners”,  Apr.1931,  5.aastakäik 
vihik 1, ja “Die Menschenschule” 1937, 11.aastakäik, vihik 7/8, mõeldud teosesse “Das Wesen der 
Anthroposophie”, GA 80.

 kujutlus .....kui  pilti  sünnieelsest  elust, ja tahe ...kui millegi hilisema idu:  Kujutluse ja tahte 
seosest  sünnieelse  ja  surmajärgse  eluga  vt  ka  loengut  18.10.1919 “Soziales  Verständnis  aus 
geisteswissenschaftlicher Erkenntnis”, GA 191.

ArthurSchopenhauer, 1788-1860, õppis Göttingenis ja Berliinis loodusteadusi ja filosoofiat, elas 
peale lõpetamist Jenas, Weimaris ja Dresdenis, edasi habiliteerus tagajärjetult Berliinis. Lõpuks 
kolis ta – üksilduses ja kibestunult, tundes tunnustamatust ja eraldatust – 1833. aastal Frankfurti. 
Alles 19. sajandi 40.-aastatest hakati teda rohkem tähele panema ning 19.sajandi 70.-aastateks 
oli  temast  saanud “moefilosoof”.  Tahtest  kui  vaimse-hingelise eost  vaata eriti  tema peateose 
“Maailm kui tahe ja kujutlus” (1819) neljandat raamatut: “Maailm kui tahe, tahte jaatamine ning 
eitamine”.   Vaata  ka  biograafiat,  mille  Rudolf  Steiner  kirjutas  sissejuhatuseks  “Arthur 
Schopenhaueri  kogutud  teoste”  Cotta  väljaandele,  sisaldub  “Biographien  und  biographische 
Skizzen”, GA 33, ja ptk “Reaktionäre Weltanschaaungen” teoses “Die Rätsel der Philosophie”, 
GA 18, samuti loeng 4.12.1920 “Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen 
des Menschen”, GA 202. 

mida te minu raamatu “Teosoofia” (e.k.  Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse) järgi  
juba tunnete: “Theosophie” (1904), GA 9, ptk “Kolm maailma: I Hingeilm”. Sama teema kohta 
vt ka ptk “Von dem Ich-Gefühl und von der Liebefähigkeit der menschlichen Seele und deren 
Verhältnisse zur elementarischen Welt” teoses “Die Schwelle der geistigen Welt”, GA 17.

Joonis: Stenograafiliste  märkmete  trüki  ja  hektograafiliselt  paljundatud  visandi  järgi. 
Varasemates väljaannetes ilmunud joonistuse järgi.

12 See  kohtub teie  antipaatiaga:  Stenograafiliste  märkmete  trükist.  Hilisem, kuulajate   märkmete 
hektograafilisest paljundusest võetud täiendus kõlab: ”Mis elab teie antipaatias”.

Seega ei ole mälu midagi muud kui meis valitseva antipaatia tulemus: Vt selle kohta ka “Frühere 
geheimhaltungen und jetzige Veröffentlichung übersinnlicher Erkenntnisse” teoses “Philosophie 
und Anthroposophie. Gesammelte Aufsätze 1904 -1923”, GA 35 (ilm. ka üksikväljaandena).

tekib mõiste: vt ka ptk IV, 3:” Von der Abstraktheit der Begriffe” “Von Seelenrätseln”, GA 21, 
ja ptk IV “Maailm kui tajumus” “Vabaduse filossofias”, GA 4. 

mis antipaatia läbi mäluks muutub: “antipaatia läbi” varasema väljaandja täiendus

13 mis meelelisi kaemusi tekitab: Esimese paljunduse järgi. Märkmetes seisab “mis näitlikke mõisteid 
vahendab”. Selline formuleering oli ka ühe kuulaja märkmikus. 

       See,  et me näiteks kriiti  valgena tajume, tuleb tahte rakendamisest, mis sümpaatia ja  
antipaatia kaudu on imaginatsiooniks  muutunud: sümpaatia, fantaasia ja imaginatsiooni seose 
kohta vt ka loengut 15.12.1911 teoses “Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie”, GA 
115, kus räägitakse imaginatsioonist eelkõige kui kõrgemast tunnetusastmest. 

Ma kirjeldasin teile hingeinimest: vt ka viidet lk. 11 “mida te minu raamatu “Teosoofia” (e.k.  
Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse) juba tunnete.

14 Kuigi  füsioloogia  usub sensoorsetest  ja  motoorsetest  närvidest  rääkides  midagi  paika pannud  
olevat,  on see kõik vaid sõnademäng:  Loengus 6.11.1916 “Das Karma des Berufes”,  GA 172, 
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kõneleb Rudolf  Steiner niinimetatud sensoorsetest ja motoorsetest närvidest järgmiselt:” Närvid 
on kõik ühtselt organiseeritud, ja neil on kõigil üks funktsioon. Niinimetatud motoorsed närvid 
erinevad sensoorsetest ainult selle poolest, et sensoorsed on mõeldud selleks, et olla välismaailma 
tajumise teenistuses, motoorsed aga oma organismi tajumise teenistuses.” Vt ka ptk IV, 6:” Die 
physischen und geistigen Abhängigkeiten der Menschen-Wesenheit” teoses “Von Seelenrätseln”, 
GA  21,  loengut  21.04.1920  “Die  Erneuerung  der  pädagogisch-didaktischen  Kunst  durch 
Geisteswissenschaft”, GA 301, ja loengud 7.; 12.12.1919 “Geisteswissenschaftliche Behandlung 
sozialer und pädagogischer Fragen”, GA 192, nagu ka Herbert Henseli ja Hans Jürgeni koostatud 
kogumikku  “Zur  Frage  der  motorischen  und  sensitiven  Nerven.  Auszüge  aus  Werken  Rudolf 
Steiners”; Marburg 1979, Neuauflage (1992) II osana (dokumentaarne lisa) Wolfgang Schadi poolt 
avaldatud väljaanne “Die menschliche Nervenorganisation und die Soziale Frage” (2 kd), Stuttgart 
1992.

Meil on, niiöelda, kolm kollet, kus sümpaatia ja antipaatia üksteist vastastikku  mõjutavad: Vt 
selle kohta ka loenguid 20. ja 21.03.1911 teoses “Eine okkulte Physiologie”, GA 128.

kus  üks  närvilõpe  siseneb  lülisambasse  tagant:  varasemates  väljaannetes  oli  see  kirjas  nii 
“....selgroo...”.  Juba hektograafilises  paljunduses oli  lülisammas.  Võimalik,  et  Rudolf Steiner 
rääkis  siin  selgroo  (Hinterhorn),  kuhu  sisenevad  tsentripetaalsed  närvid,  samal  ajal  kui 
tsentrifugaalsed selgroo eessarvest väljuvad. Stenograafiliste märkmete  trükis kõlab see koht 
nii: “Järgmine niisugune hüpe, katkevus, on seljaajus, näiteks seal, kus üks närvilõpe siseneb 
lülisambasse tagant ja teine väljub eest”.

oleme oma sümpaatia ja antipaatia lülitanud kehalisse:  “kehalisse” on täiendatud varasemate 
väljaandjate poolt

Inimolenditena,  ......,  oleme  selgesti  jaotatud:  Vt  ka  viide  lk.8  kohta  “kogu  kolmeliikmeline 
süsteem...”.

15 Peas kannab inimene tegelikult endas kosmose kujutist: kehaliste liikmete seosest kosmosega vt ka 
Juhtlaused 32–37 teoses “Anthroposophische Leitsätze”, GA 26, ja loengut 26.11.1920 teoses “Die 
Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen”, GA 202.

Kui  te  kasutate  lapse õpetamisel  palju  abstraktsioone,  kutsute te  esile  liigse  süsihappetekke  
protsessi  :  selle teema kohta,  millest  Rudolf Steiner  on rääkinud paljudes loengutes,  vt  eriti 
loengut 16.10.1923 tsüklis “Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis”, GA 302a.

süsihappetekke,  süsihappe  moodustumise  protsessi  veres:  “süsihappe  moodustumise”  on 
varasemad  väljaandjad  lisanud  stenogrammi  erineva  lugemise  võimalikkuse  tõttu;  “veres” 
märkmete alusel.
et kogu kasvatustöös jätkate te teatud määral sünnieelset ülemeelelist tegevust: vt selle kohta ka 
loeng 10.04.1914 teoses “Inneres  Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer 
Geburt”, GA 153.

16 sotsiaalse  organismi  vaimse  osa:  Sotsiaalse  organismi  kolmeliikmelisuse  kohta  vt  eriti 
“Sotsiaalküsimuse põhipunktid” (1919), GA 23.

kiriku  869.  aastal  langetatud  dogmaatiliste  otsuste:  Aastal  869  toimus  Konstantinoopolis  8. 
ökumeeniline kontsiil  eesmärgiga  astuda vastu patriarh Photiusele.  Kaanonites “Canones contra 
Photium” on 11.kaanonis kirjas nii: “Samal ajal kui Vana ja Uus Testament õpetavad, et inimesel 
olevat  ainult  mõistlik  ja  arukas  hing,  ja  kõik  Jumalast  kõnelevad  Isad  ja  kirikuõpetajad  seda 
arvamust kinnitavad, on mõned ..... säärase upsakuseni langenud, kes häbitult õpetavad, et tal olevat 
kaks hinge ning väidavad teatud ebateaduslike uuringute alusel, et tarkus ise kinnitavat ..... nende 
endi ketserlust”. Rudolf Steineri poolt kõrgelt hinnatud katoliiklik filosoof Otto Willmann kirjutab 
oma kolmeköitelises teoses “Geschichte des Idealismus”, 1.tr. Braunschweig 1894, lõik VIII, § 54 
“Der christliche Idealismus als Vollendung des antiken” (Kd II, 111):” Väärkasutus, mida gnostikud 
tegid  Pauluse  pneumaatilise  ja  psüühilise  inimese  eristamisega,  esitades  seda  oma täiuslikkuse 
väljendusena, kuulutades selle kirikuseaduse täitvate kristlaste esindajaks, määratlesid selle, et kirik 
heitis  kõrvale  trihhotoomia.”  Rudolf  Steiner  puudutab  paljudes  loengutes  selle  kontsiiliotsuse 
tähendust,  vt  näiteks  loenguid  5.02.  ja  2.04.1918  teoses  “Erdensterben  und  Weltenleben. 
Anthroposophische Lebensgaben. Bewusstseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft”, GA 
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181; loengut 8.09.1918 teoses “Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben”, GA 
184, ja loengut 21.11.1919 teoses “Die Sendung Michaels”, GA 194. Vt selle teema kohta Stefan 
Leberi  töid  “Zum  Konzil  869”  ajakirjas  “Mitteilungen  aus  der  anthroposophischen  Arbeit  in 
Deutschland”, Ostern 1973, ja Johannes Geyeri artiklit “Ein Konzil und seine kulturgeschichtlichen 
Folgen:  Die  Abschaffung  des  Geistes”  ajakirjas  “Erziehungskunst”,  nr.10/11  1964,  samuti 
kogumikku “Der Kampf um das Menschenbild. Das Achte ökumenische Konzil von 869 und seine 
Folgen”, hrsgb. von H.H. Schöffler, Verlag am Goetheanum Dornach 1986, kuhu on kogutud need 
ja veel mõned teised artiklid nimetatud teemal.

Julius Robert Mayer, 1814–1878, saksa arst ning looduseuurija, esitas 1842 energia jäävuse seaduse 
ja  tuletas  mehaanilise  liikumise  ja  soojuse  ekvivalentsi:”  Soojus  ja  liikumine  muunduvad 
üksteiseks.” (Bemerkungen über das mechanische Äquivalent der Wärme”, 1851) “Jõud on niisiis: 
purustamatud, muundatavad, imponderabiilsed objektid.” “Niisama vähe kui raskusjõu ja liikumise 
vahel olevast seosest saab järeldada, et raskusjõu olemus on liikumine, niisama vähe kehtib see 
järeldus ka soojuse kohta. Palju enam tahaksime järeldada vastupidist,  et soojuseks muutumiseks, 
liikumine – olgu see siis lihtne või vibreeriv,  nagu valgus,  kiirguv soojus jne.  – peab lakkama 
olemast liikumine.” (“Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur”; 1842) Vt ka “Robert 
Mayer jõu jäävusest. Neli käsitlust” väljaandja Albert Neuburger, Leipzig o.J. Seal on nii eespool 
mainitud tööd kui  ka  mõlemad “Die  organische  Bewegung in  ihrem Zusammenhang mit  dem 
Stoffwechsel” (1845), ja “Über die quantitative und qualitative Bestimmung der Kräfte” (1841). 
Mayeri  esitatud  seaduse  tähenduse  kohta  vt  ka  loeng  16.04.1918  teoses  “Erdensterben  und 
Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewusstseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und 
Zukunft”, GA 181.

17 See, mis meid ühendab välisilmaga meelte kaudu - kaasa arvatud kõik 12 meelt: Vt selle kohta viide 
lk.*** kohta “Der Mensch hat im ganzen zwölf Sinne”. 

Platon:  428–348 e.Kr.  Dialoogis  “Timaios” on kirjutatud nii:”  Meeletööriistade seas  kujunesid 
kõigepealt valgusrikkad silmad, mis järgnevatel põhjustel siin kinnistusid. Niipalju kui tuli ei oma 
põlemise omadust, küll aga maheda valguse loomise omadust, seetõttu põhjustasid need, et sellest 
sai iga päeva eripärane keha. Nad tegid nimelt, et see meis tundlik, sellega suguluses segunematu 
tuli silmade kaudu välja voolab ja silusid ning tihendasid kogu silmamuna, eriti aga selle keskosa, et 
see  tõkestaks  tavalise,  jämedama  tule  läbipääsu  ja  ainult  puhtale  selgitavale  seda  võimaldaks. 
Ümbritseb nüüd päeva  heledus silmadest  väljuvat,  siis  ühineb sarnane  sarnasega  ja  moodustab 
nägemisjõu  otsesuunas  sarnasest  terviku  seal,  kus  seest  väljatungiv  end  sellele  ette  seab,  mis 
väljastpoolt temaga kohtub.”– Platoni kohta vt ka ptk “Plato als Mystiker” teoses “Das Christentum 
als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums”, GA 8; ptk “Die Weltanschaaung der 
griechischen  Denker”  teoses  “Die  Rätsel  der  Philosophie”,  GA  18;  ning  autoreferaati  1901.a. 
talvekvartalis Berliini Tööstuskoolis peetud loengutest “Die griechischen Weltanschaaungen” teoses 
“Über Philosophie, Geschichte und Literatur”, GA 51.

mõne teise taolise vaimse tegevuse puhul: sõnastus esimese paljunduse järgi

Lotze filosoofia lokaalmärkides: Rudolf Hermann Lotze, 1817–1881, füsioloog ja filosoof, tegutses 
Leipzigis,  Göttingenis  ja  Berliinis,  astus  välja  vitalismi  vastu  välise  looduse  mehaanilisel 
selgitamisel.  Ise  nimetab  ta  oma  maailmavaadet  “teleoloogiliseks  idealismiks”.  “Lokaalmärke” 
mainib ta oma teose esimeses köites “Mikrokosmos.  Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der 
Menschheit.  Versuch  einer  Anthropologie”  (Leipzig  o.J.),  ja  nimelt  kolmanda  raamatu  “Das 
Leben”teises  peatükis  lk.  347,349,358.  Seal  on kirjas  “...  et  tungiv põhjus,  mistõttu hing igale 
muljele kindla asendi ruumis osutab, mida ta ette kujutab, mitte asendis eneses ei peitu, mis muljel 
on meelelundis,.....  et palju enam see põhjus ainuüksi mingit laadi kvalitatiivses omaduses võib 
peituda,  mille  mulje  koha  eripärase  loomuse  tõttu,  milles  ta  keha  puudutab,  oma  ülejäänud 
kvalitatiivse määratluse lisaks omandab. Teadvuse jaoks on vaid need erinevused tajutavad, ja need 
on  tema  jaoks  tunnusteks  või  lokaalmärkideks,  mille  juhtimisel  toimub  muljete  taaslaotumine 
ruumiliseks pildiks...” Muud teosed: “Der Zusammenhang der Dinge” (Berlin o.J.); “Grundzüge der 
praktischen Philosophie” (Leipzig 1889); “Grundzüge der Religionsphilosophie” (Leipzig 1894); 
“Allgemeine  Physiologie  des  körperlichen  Lebens”,  1851.  Rudolf  Steiner  räägib  Lotzest  ptk. 
“Moderne idealistische Weltanschaaungen” teoses “Die Rätsel der Philosophie”, GA 18, ja loengus 
15.01.1914 teoses “Geisteswissenschaft als Lebensgut”, GA 63.
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Aga  meie  meeleorganism:  täiendatud  varasemate  väljaandjate  poolt.  Märkmetes  seisab:  “meie 
alumine organism” 

mis sünnieelse elu jooksul: E.A.Karl Stockmeyeri järgi (vt “Allgemeine Menschenkunde” Freiburg 
1947, lk. 256, mrk.24) peab siin olema “pärast tema sünnieelse elu lõppu”.

puhtale meelelisusest vabale mõtlemisele, milles alati ka tahe elab: vrdl ka “Vabaduse filosoofia”, 
GA 4, eriti ptk IX “Vabaduse idee”.

18 kui ta (maa) oli veel Kanti ja Laplace`i poolt kirjeldatud udukogu olekus: Rudolf Steiner puudutab 
siin filosoofi ja matemaatiku Immanuel Kanti (1724-1804) “Nebulaarhüpoteesi” , mille kohaselt 
maa tekkis ürgudust, ja teooriaid, mille lõi prantsuse matemaatik ja astronoom Pierre Simon Laplace 
(1749-1827) sõltumatult Kantist (ja paljuski erineva). Vt Kant “Allgemeine Naturgeschichte und 
Theorie des Himmels oder Versuch von der Verfassung und dem menschlichen Ursprunge des 
ganzen  Weltgebäudes  nach Newtonschen  Grundsätzen abgehandelt,  nebst  zwei Supplementen”, 
Leipzig o.J. (1755), ja Laplace´i teosed “Exposition du systeme du monde”, 1796, ja “Traité de 
Mécanique céleste”, 5 Bde, Paris 1799–1825 (dt: “Mechanik des Himmels”, Berlin).
Samal viisil oli inimene oma arengu varasematel astmetel koos loomariigiga: vt selle kohta ka ptk 
“Maailmaareng ja inimene” “Salateadus üldjoontes”, GA 13 

et pidev inimlaipade, ………. üleminek maasse, on reaalne protsess, mis edasi mõjub: inimlaipade 
tähtsusest maaarengule vt ka loengud 22.09.1918 teoses “Die Polarität von Dauer und Entwicklung 
im Menschenleben”, GA 184, 18.12.1920 teoses “Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und 
dem Physischen des Menschen”, GA 202, ja 4.09.1916 teoses “Faust, der strebende Mensch”, GA 
272. Veel vaata selle teema kohta loengutsüklit “Von Jesus zu Christus”, GA 131.

19 Mis on närv?:  Vt ka ptk VI “Blut  und Nerv” teoses “Grundlegendes für eine Erweiterung der 
Heilkunst”, GA 27.

ühelt poolt luude ja teiselt poolt vere ning lihaste vahel: “luude”, “ühelt poolt”, “teiselt poolt” on 
varasemate väljaandjate täiendused. 

meie silma …….nõrgenenud: sõnastus esimese paljunduse järgi

tekib silmal võimalus ühendada lihastes ja veres elav tahtelaadne olend luu- ja närvisüsteemis oleva 
kujutluspärase tegevusega: Looma ja inimese silma erinevuse kohta seoses närvi- ja veretegevusega 
vt ka loeng 13.09.1922 teoses: “Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist”, 
GA 347.

20 Eduard  von  Hartmann,  1842–1906,  alustas  sõjaväelise  karjääriga,  loobus  sellest  aga  pärast 
põlvevigastust,  mis  sundis  ta  lamamisrežiimile;  peale  seda  pühendus  filosoofiaõpingutele, 
promoveerus  1867 ja  avaldas  1869 teose “Die Philosophie des Unbewussten.  Versuch  einer 
Weltanschaaung”.  Vt  eriti  ptk  XIV:”  Das  Ziel  des  Weltprocesses  und  die  Bedeutung  des 
Bewusstseins”.  Hartmanni ettepaneku kohta “maa suurejoonelise leiutise abil õhku lasta” vt ka 
Rudolf  Steineri  loenguid  26.03.1914  teoses  “Geisteswissenschaft  als  Lebensgut”,  GA  63,  ja 
14.05.1924 teoses “Die Menschheit und die Weltanschaaungen der Kulturvölker”, GA 353. Eduard 
Hartmanni kohta üldiselt vt ptk “Moderne idealistische Weltanschaaungen” teoses “Die Rätsel der 
Philosophie”, GA 18, artiklit “Eduard von Hartmann. Seine Lehre und seine Bedeutung” teoses 
“Methodische Grundlagen der Anthroposophie”, GA 30, ning järelhüüet “Eduard von Hartmann” 
ajakirjas “Lucifer-Gnosis”, GA 34.

minu kõige esimestes kirjutistes: Vt “Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften” 
(1884–1897),   GA 1,  “Grundlinien  einer  Erkenntnistheorie  der  Goetheschen  Weltanschaaung” 
(1886), GA 2; “Wahrheit und Wissenschaft”  (1892),  GA 3; “Vabaduse filosoofia.  Nüüdisaegse 
maailmavaate põhijooned –hingelised vaatlustulemused ja loodusteadusliku meetodi alusel” (1894), 
GA 4.

21 kui  te  loete  minu raamatu …….viimast  peatükki  vabadusest:  kaheksandas  peatükis  “Praktische 
Schlussbetrachtungen”  teoses  “Wahrheit  und  Wissenschaft.  Vorspiel  einer  Philosophie  der 
Freiheit”,  GA  3  on  kirjutatud  nii:”  Me  oleme  näinud  ,et  meie  teadmises  väljendub  maailma 
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sisemisem  tuum.  Seaduspärane  harmoonia,  millest  maailma  valitsetakse,  ilmneb  inimlikus 
tunnetuses”.  Selle  tööga  (ilma  “Eelkõne”  ja  lõpupeatükita  “Praktische  Schlussbetrachtung”) 
promoveeriti  Rudolf  Steiner  1891  Rostocki  Ülikoolis  prof.  Heinrich  von   Steini  juures 
filosoofiadoktoriks.  Töö  on  “pühendatud  sooja  austusega  dr.  Eduard  von  Hartmannile”. 
Dissertatsiooni pealkiri kõlab: “Die Grundfrage der Erkenntnistheorie mit besonderer Rücksicht auf 
Fichtes Wissenschaftslehre. Prolegomena zur Verständigung des philosophierenden Bewusstseins 
mit sich selbst”. Vt ka kd V Uurimuste sarjas Rudolf  Steineri kohta “Rudolf Steiners Dissertation”, 
Dornach 1991. 

Kui te meenutate….. mis seoses: tekstitäiendus vastavalt stenogrammi masintrükile

mida ma eile poolavalikul loengul ütlesin: vt loengut 24.08.1919 “Die Waldorfschule und ihr 
Geist”; üksikväljaandena ilmunud; mõeldud GA 297 jaoks.

 
22 Keha…  sünnib  kõigepealt:  Vt  ka  “Lapse  kasvatamine  vaimuteaduse  vaatekohast”  ajakirjas 

“Lucifer-Gnosis”, GA 34, ja “Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens. Eine Einführung 
in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik”, GA 303, vt eriti loenguid 29, ja 31.12.1921 
ja 1., 2. ning 3.01.1922.
“Teosoofia”  (e.k.  Sissejuhatus  ülemeelelisse  maailmatunnetusse)  (1904),  GA  9,  vt  eriti  ptk 
“Inimese olemus” ja “Vaimu taaskehastumine ja saatus”.

mida me nimetame vaimiseks: Vt viide lk. 7 kohta “nende kolme olemusliikmega…”.

teeb ta ka pärast surma läbi selge arengu: Elust surma ning uue sünni vahel vt ka ptk. “Kolm 
maailma” rmt-s “Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse”, GA 9, ja ptk. “Uni ja surm” 
rmt-s  “Salateadus  üldjoontes”,  GA 13,  ja  loengutsüklid  “Inneres  Wesen  des  Menschen  und 
Leben zwischen Tod und neuer Geburt”,  GA 153, “Das Leben zwischen dem Tode und der 
neuen  Geburt  im  Verhältnis  zu  den  kosmischen  Tatsachen”,  GA  141,  ja  “Tod  als 
Lebenswandlung”, GA 182.

23 Siis muutub instinkt tungiks:  Vrd ka ptk IX: “Vabaduse idee” “Vabaduse filosoofias”, GA 4. 
Instinkti ja tungi kohta lapses vt “Lapse kasvatamine vaimuteaduse vaatekohast”

sest ülemeeleline eeterkeha valitseb instinkti üle, mille läbi see: täiendatud märkmete põhjal

rohkem  Herbarti  poole  kalduvate  psühholoogide  juures:  nt  Robert  Zimmermann 
(“Philosophische Propädeutik”, 1852). Vt selle kohta ka viide lk.30.

kuna  aga  Wundti  pooldajate  juures  enam tahtepool:  Wilhelm  Wundt,  1832–1920,  filosoof, 
psühholoog  ja  füsioloog.  Esimese  eksperimentaalpsühholoogia  instituudi  rajaja  Leipzigis. 
Rudolf  Steiner  nimetab  Wundti  filosoofiat  Konstantinoopoli  kontsiili   dogmaatika  mõju  all 
olevaks, seal määrati kindlaks, et inimene koosnevat vaid kehast ja hingest (vt ka viide lk. 16 
kohta). Wundti kohta vt ka ptk “Moderne idealistische Weltanschaaungen” teoses “Die Rätsel 
der  Philosophie”,  GA  18,  ja  artiklit  “Moderne  Seelenforschung”  teoses  “Methodische 
Grundlagen der Anthroposophie”, GA 30.

24 nimetame me…. motiiviks: vt ka IX ptk:” Vabaduse idee” rmt-s “Vabaduse filosoofia”, GA 4.

See on midagi sellest ülejäägist, mida me tunneme: vrdl siinkohal ka 2.loeng (22.08.1919).

Sellest teisest inimesest lähtub tänapäeval see nõndanimetatud teaduslik suund, mis nimetab end  
analüütiliseks  psühholoogiaks-  psühhoanalüüs:  Põhjalikumalt  räägib  Rudolf  Steiner 
psühhoanalüüsist loengutes 10. ja 11.11.1917 teoses “Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in 
der  Seele  des  Menschen”,  GA  178,  ja  22.01  ja  12.03.1918  rmt-s  “Erdensterben  und 
Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben.  Bewusstseins-Notwendigkeiten für Gegenwart 
und Zukunft.”, GA 181. 

Psühhoanalüüs alustab enda esitlemist tavaliselt järgnevast klassikalisest näitest: Näidet troska 
ees jooksvast naisest on Rudolf Steiner korduvalt oma loengutes kasutanud (vt eelpool mainitud 
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loengud). C.G.Jung (1875–1961) kasutab seda oma teoses “Die Psychologie der unbewussten 
Prozesse” (Zürich 1917). Seda teost on ta hiljem korduvalt ületöötanud: 1925 ilmus see pealkirja 
all  “Das  Unbewusste  im  normalen  und  kranken  Seelenleben”,  1942  pärast  järjekordset 
läbitöötamist pealkirjaga “Über die Psychologie des   Unbewussten”.  Vastav lõik 1917.aasta 
väljaandes kõlab nii:” Ma tean üht juhtumit noore daamiga, kes kannatas äkilise ehamatuse tõttu 
raske hüsteeria all. Ta oli ühel õhtul viibinud seltskonnas ja asus umbes kella 12 paiku öösel 
koos paljude tuttavatega koduteele, kui äkki ilmus tagant kiiresti sõitev vanker. Teised astusid 
kõrvale, tema aga jäi, ehamatusest, tee keskele ja hakkas hobuste ees jooksma. Kutsar plaksutas 
piitsa ja vandus, kuid sellest polnud abi, ta jooksis pikalt mööda tänavat, mis viis välja sillale. 
Seal sai tal jõud otsa, ja et mitte hobuse kapjade alla jääda, tahtis ta meeleheites jõkke hüpata, 
kuid möödujad suutsid seda takistada…”

Johann Friedrich Herbart: Vt viide lk. 9 kohta

25 Lunatšarski koolireform-  see  on  midagi  kohutavat:  Anatoli  Vassiljevitš  Lunatšarski  (1875–
1933), vene kirjanik ja poliitik, Venemaa Rahvahariduskomissar pärast Oktoobrirevolutsiooni 
1917–1929,  pärast  seda  Moskva  Kunstide  Akadeemia  president.  Oma  teoses  “Töölisklassi 
kultuuriülesanded” on kirjas:” Inimene, väike tabula rasa, puhas paberileht, hakkab lapsepõlvest 
peale  elu  kirjamärke  omandama.  Sellest,  missugused  on  esimesed  muljed  keskkonnast, 
kaasinimestest, esimesed kogemused kaugemate inimestega, perekonnast, koolist ja sotsiaalsest 
struktuurist,  milles  ta elama peab,  – sõltub vastava  isiksuse kogu hinge  sisu.  Hing on nagu 
ühiskondliku  elu   teatud  vaimsete  ja  meeleliste   jõujoonte  lõikepunkt.”  Ja  oma  teoses 
“Rahvaharidusest”:”  Dialektiline  materialism,  mida  me  esindame,  sunnib  meid  oma 
pedagoogikat  täpsetele pedagoogilistele teadmistele üles ehitama. Me peame lapse organismi 
väga täpselt anatoomilisest, füsioloogilisest ja sotsioloogilis-bioloogilisest küljest tundma, sest 
siis saab selgeks, missuguse teadvusmaterjaliga kaheksa-aastane laps kooli tuleb ja missugusest 
keskkonnast on see materjal saadud. … Ilma lapse arengu hügieeni õieti arvestamata, ilma õieti 
organiseeritud kehakultuuri ja spordita, ei saa me kunagi tervet põlvkonda.“
 maa pealt: trükitud märkmete põhjal. Esimeses paljunduses oli “oma valitsusalal”.

Kord  külastasime  üht  maal  asuvat  internaatkooli:  Rudolf  Steiner  külastas  mitmenädalase 
viibimise vältel Thüringenis 1905.aasta suvel dr. Hermann Lietzi (1868–1919) asutatud “Saksa 
Maakasvatuskodu”  Haubindas.  Lietzi  mõte  oli  need  koolid  arendada  “elavateks  isiksuse 
kujundamise  paikadeks”.  Õpilased  pidid  iseseisvalt  paljudel  aladel  –  teadus,  kunst,  käsitöö, 
põllundus  –  tegutsema.  Õpilaste  ja  õpetajate  vahel  pidi  valitsema  seltsimehelik  suhe. 
“Suurlinnakultuuri  intellektualistlikud  võrsed”  jäeti  kõrvale.  Rudolf  Steiner  mainib  seda 
külastust  ka  konverentsil  17.06.1921  (vt  “Konverentsid  Stuttgarti  Vaba  Waldorfkooli 
õpetajatega”, GA 300b).

Kui  te  mõtlete  sellele,  millest  oli  eile  juttu:  Silmas  on  peetud  loengut  24.08.1924;  vt 
teos:”Waldorfschule und ihr Geist”, GA 297 (ettevalmistamisel)

 28  Kui te võtate Goethe värviõpetuse:  Vt “Goethes Natruwissenschaftliche Schriften”,väljaantud ja 
kommenteeritud Rudolf Steineri poolt Kürschneri “Deutsche Nationallitteratur” (1884-97), 5 köidet, 
III Köide, GA 1c, järeltrükk Dornach 1975.

eriti  selle  füsioloogilis-  -  didaktilist  osa:  Ilmselt  on silmas peetud esimest  osa “Physiologische 
Farben” “Didaktischen Teil” Goethe teoses “Entwurf einer Farbenlehre”.

Seega meeltetegevuses endas tuleneb: trükitud märkmete põhjal.

29 Nendes, mitte eriti arvukates tegevustes: “mitte” juurdelisatud varasemate väljaandjate poolt.

et  see  tahe  lülitaks  meid  inimkonda  ja  maailmaprotsessi  kui  niisugusesse: Vrdl  “Vabaduse 
filosoofia”, GA 4, eriti ptk IX “Vabaduse idee”. 

 instinktimpulsid: täiendatud märkmete põhjal.

30 Franz Brentano, 1838–1917, Clemens Brentano nõbu, katoliiklik teoloog ja filosoofiaprofessor 
Würzburgis, kuni ta 1873 Eksimatusedogma tõttu kirikust välja astus ja professuurist loobus. 
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1874.aastast  tegutses  professori  ja  eradotsendina  Viinis.  Rudolf  Steiner  pühendas  talle 
1917.aastal  teoses “Von Seelenrätseln” (GA21) järelhüüde. Vt ka kirjutisi tema kohta teoses 
“Der  Goetheanumgedanke  inmitten  der  Kulturkrisis  der  Gegenwart”,  GA  36.  Teosed:”Die 
Psychologie  des  Aristoteles”  (Mainz  1867);”Psychologie  vom  empirischen  Standpunkt” 
(Leipzig 1874), “Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis” (Leipzig 1889). Teose ”Psychologie vom 
empirischen Standpunkt”  teises köites: “Psüühiliste fenomenide klassifikatsioonist” käsitleb ta 
seitsmendas peatükis “võimatust  ühendada otsust  ja hingelist  seost  ühte põhiklassi”.  Seal  on 
kirjas nii:” Otsuse valdkonnas on tõene ja vale. Nende vahel pole aga keskmist, niisama vähe kui 
olemise  ja  mitteolemise  vahel,  tuntud  seaduse  põhjal  kolmanda  välistamisest.  Seevastu 
armastuse seaduse puhul pole mitte ainult  hea ja halb,  vaid ka parem ja vähem hea, halvem ja 
vähem halb. See on seotud eelistamise eripäraga, hingeseoste erilise klassiga, millele, nagu ma 
näitan oma teoses   “Vom Ursprung sittlicher  Erkenntnis”,  otsuse valdkonnas  mitte  miski  ei 
vasta. … Nii tahetakse siis ja valitakse tahtmatult halb kaasa, samal ajal kui otsustades õigel 
toimimisel ebatõest kunagi juurde ei lubata, et seeläbi tervikut veelgi tõesemaks muuta.” Ühes 
Alois Höfleri artiklis “Franz Brentano in Wien” on kirjutatud: “Sarnaselt nagu sel juhul… tekitas 
mõistepaar  psüühiline-füüsiline ägeda  vaidluse,  nagu ka Brentano kujutlemise ja otsustamise 
lahushoidmine….  Brentano  teene  (ja  mina  näen  selles  suurimat  ja  võib-olla  ainsat  püsivat) 
seisneb selles, et ta ka saksa filosoofias rõhus asjaolule, et otsuse puhul nt “Puu on roheline” 
pole oluline mitte ainult kujutluste kokkupanek, mis juba ka otsuses “puu on roheline” peituvad, 
vaid see, et ma sellise keelelise lausega väljendan: Ma usun, et (olen selles veendunud, jaatan 
seda),  et  puu  on  roheline.  Sigwart,  Wundt  ja  paljud  teised  võitlesid  ägedalt  Brentano 
otsustusteooria  vastu.”(“Österreich  von  Innen”,  Süddeutsche  Monatshefte,  Leipzig  und 
München, mai 1917.) 

Christoph von Sigwart, 1830-1904, õppis teoloogiat ja filosoofiat Thübingenis, kus tegutses ka 
1864–1904  filosoofiaprofessorina.  Esindas  teleoloogilist  maailmakäsitlust.  Teosed:”  Ulrich 
Zwingli;  der  Charakter  seiner  Theologie  mit  besonderer  Rücksicht  auf  Picus  von Mirandula 
dargestellt” (Stuttgart  1855); “Spinozas neu entdeckter Traktat von Gott, dem Menschen und 
dessen Glückseligkeit” (Gotha 1866); ”Logik”(Freiburg 1873–78).

31 Richard Wagner,  1813–1883, helilooja, luuletaja ja muusikakirjanik. “Nürnbergi meisterlaulja” 
esimene visand pärineb 1840-aastatest (esmatrükk Mainz 1862), esiettekanne toimus aga alles 
1868. Beckmesser on “ “ meisterlauljate hulgas, ta jälgib ainult seda, et alati traditsioonilistest 
reeglitest kinni peetaks. Walter von Stolzing laseb aga laulmisel end juhtida oma tundest, oma 
vaimustusest. Kui Hans Sachs on tema tähelepanu kord neile reeglitele juhtinud, suudab ta neist 
vaevata kinni pidada, ilma tundepärasust laulmisel kaotamata, samal ajal kui Beckmesser, kes ei 
suuda võõrast teksti hingestada, rahva naerualuseks muutub. Richard Wagnerist kõneleb Rudolf 
Steiner 28.03.1907 “Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit”, GA 55, ja 29.07.1906, 
mis sisaldub teoses “Das christliche Mysterium”, GA 97. 

Eduard  Hanslick,  1825–1904,  muusikakriitik  ja  kirjanik,  Viini  Ülikooli  professor:”  Vom 
Musikalisch-Schönen”  (Leipzig  1854).  Eessõnas  toonitab  Hanslick:”  Kirglikud  vastased  on 
vahepeal minu suhtes täieliku poleemika tõstatanud, kõige vastu, mis tunnet puudutab, samal 
ajal, kui iga erapooletu ja tähelepanelik lugeja ometi raskusteta võib ära tunda, et ma protesteerin 
ainult  tunnete  vale  segamise  vastu  teadusesse,  niisiis  nende  esteetiliste  unistajate  vastu,  kes 
pretensiooniga  muusikuid õpetada,  ainult  oma kõlavaid oopiumiunenägusid  tõlgendavad.  Ma 
jagan täielikult vaadet,  et ilu lõplik väärtus alati  tunde vahetul tõendusel põhineb. Aga sama 
kindlalt püsib minus veendumus, et kõigist tavalistest pöördumistest tunde poole ei saa ainsatki 
seadust  tuletada.  See veendumus kujundab ühe, selle uurimuse,  negatiivse põhilause. See on 
suunatud  esmajoones  ja  eelkõige  üldlevinud  vaate  vastu,  et  muusika  pidavat  “tundeid 
esitama”….Negatiivse  põhilause  vastas  seisab  positiivne:  ühe  heliteose  ilu  on  spetsiifiliselt  
muusikaline, st kinnitades heliseoseid ilma seoseta võõraste muusikaväliste mõtetega.  Seetõttu 
on  meil  ka  Richard  Wagneri  “Tristan”,  “Nibelungide  sõrmus”  ja  tema  õpetus  “lõpmatust  
meloodiast”,  st  printsiibiks  ülendatud  vormitus,  lauldud  ja  viiuldatud  oopiumiuim,  mille 
kultuseks Bayreuthis on koguni tempel avatud”. Töös endas on öeldud nii:”Siiani on muusikalise 
esteetika käsitlemisviis peaaegu eranditult kannatanud tundliku väärarusaama all, et ei tegelda 
mitte  esmajoones  selle  põhjendamisega,  mis  on  muusikas  ilus,  kuivõrd  just  tunnete 
kirjeldamisega, mis meid sealjuures haaravad.” … “Niisiis tuleks muusikailmingute sekundaarse 
ja  ebamäärase  tundemõju  külge  kleepumise  asemel  tungida  teose  sisemusse  ja  selle  mulje 
spetsiifilist jõudu tema enda organismi seaduste põhjal seletada.” Teosest “Vom Musikalisch-
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Schönen” kõneleb Rudolf Steiner ka loengus 3.12.1906 teoses”Das Wesen des Musikalischen”, 
GA 283.

32 "Tõde ja teadus" … "Vabaduse filosoofia”: vt viide lk. 21 kohta.

Kantil endal pole selge, mis  inimese tajutavas ümbruses on:  Vt Königsbergi filosoofi Immanuel 
Kanti, 1742–1804, teoseid, eriti “Puhta mõistuse kriitikast” (1781/1786); “Kritik der praktsichen 
Vernunft” (1788); “Kritik der Urteilskraft” (1790). Teoses “Puhta mõistuse kriitikast” on näiteks 
“Elementaarõpetuses I osa, transendentaalne esteetika § 8”:” Me tahaksime niisiis öelda, et kogu 
meie kaemus polevat midagi muud kui kujutlus nähtusest: et asjad, mida me vaatame, iseenesest 
mitte need ei ole, milleks me neid vaatame, ega ka olud mitte iseenesest sellised pole, nagu nad 
meile paistavad,  ja et, kui me oma subjekti või  ka ainult  meelte subjektiivse olemuse üleüldse 
kõrvaldame,  kogu  laadi,  kõik  objektide  olud  ruumis  ja  ajas  kaoksid,  ja  kõik  nähtused  mitte 
iseenesest,  vaid ainult  meis eksisteeriksid.  Mis lugu oleks  siis  asjade endi ja isoleerituna kogu 
retseptiivsusest võik olla meie meelelisusel, jääb meile täiesti teadmata. Me ei tunne midagi, kui 
oma viisi neid tajuda, mis on meile eripärane, mis mitte igale igale olendile, küll aga igale inimesele 
osaks peab saama. … Nähtuse predikaadid võib objektile lisada, suhtes meie meelega, nt roosile 
punane värvus, või lõhn; aga näivust ei saa iial predikaadina asjale lisada, just seetõttu, kuna ta, mis 
sellele ainult suhtes meeltega, või üleüldse subjektiga osaks saab, objektile endale lisab, nt kaks 
rõngast,  mis  algselt  Saturnile  lisati.”  Rudolf  Steiner  kirjutab  Kanti  tunnetusteooria  kohta 
“Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanchaaung”, GA 2, lk. 36jj ning 71–75, 
ja ptk-s “Kants erkenntnistheoretische Grundfrage” ja “Die Erkenntnistheorie nach Kant” kirjutises 
“Tõde  ja  teadus.  Eelmäng  Vabaduse  filosoofiale”,  GA  3,  nagu  ka  ptk  IV,  lk.  69jj.  “Maailm 
tajumusena” “Vabaduse filosoofia. Nüüdisaegse maailmavaate põhijooned”, GA 4. Vt ka ptk “Das 
Zeitalter Kants und Goethes”, teoses “Die Rätsel der Philosophie”, GA 18, “Die Weltanschaaung 
des Mittelalters und der Neuzeit” teoses “Über Philosophie, Geschichte und Literatur”, GA 51, ja 
loengut 14.10.1909 teoses “Metamorphosen des Seelenlebens. Pfade der Seelenerlebnisse, Erster 
Teil”, GA 58.

34  unenägudeta uni: Vt selle kohta ka loenguid 9. ja 10.05.1914 teoses “Unsere Toten”, GA 261.
Maailma teatud piirkondades, näiteks Lõuna-Itaalias: Sellega osutatakse Solfatarale Pozzuolis, mis 
on  poolkustunud vulkaan  Naapoli  lahe  ääres  kuni  770m kraatri  läbimõõduga.  Seal  arvukatest 
pragudest  (“fumaroli”)  lakkamatulr kerkivad väävlitsisaldavat  kuuma auru hakkab silmnähtavalt 
rohkem tulema, kui fumaroolide joale lähendada põlev paber või tõrvik.

35 Sest kui te suudaksite jõuda tahtes ärkvelseisundini: Sõnastus masinakirjalises stenogrammis 
pole iseenesest ja eelnevalt esitatuga päris kooskõlas. See on pannud varasemad väljaandjad 
teksti ja lugemisviisi muutma. E.A.Karl Stockmeyeri poolt läbitöötatud väljaandes (Freiburg 
1947)  puudub  see  lõik  täiesti.  Käesoleva  väljaande  tekst  pärineb  Marie  Steineri  poolt 
koostatud esimesest raamatutrükist (Dornach 1932). Masinkirjaliselt kõlab see tekstilõik nii:” 
… tahtes ärkamine seisneb selles, et inimene, niivõrd kui ta on tahtev, latentseks jääva valu 
kaudu  tahtes  magamisseisundi  tõttu  uimastatakse.”  Käsikirjalises  paljunduses 
kahekümnendatest  aastatest  kaldub  tekst  ainult  ühes  kohas  kõrvale:”  …  ärkamine  tahtes 
seisneb selles, et inimese jaoks…”. Selline formuleering oli ka viimase väljaande (Dornach 
1980)  aluseks,  kuigi  järgmise  muudatusega:”  …ärkamine  tahtes  seisneb  selles,  et  inimese 
jaoks,  niivõrd  kui  ta  on tahtev,  valu,  mis  jääb  latentseks,  uimastatakse  uneseisundi  kaudu 
tahtes”.

Kuidas saavutada teadmisi kõrgematest maailmadest?” (1904/05), GA 10.

Te saate luua head mõisted keha, hinge ja vaimu kohta, kui teil on selgesti silme ees inimese  
kogu elukäik: Vt selle kohta ka loeng 28.02.1907 teoses “Die Erkenntnis des Übersinnlichen in 
unserer Zeit und deren Bedeutung für das heutige Leben”, GA 55. “Pea”- ja “südameteadmiste” 
kohta  seoses  elukäiguga:  loeng  12.01.1918  teoses  “Mysterienwahrheiten  und 
Weihnachtsimpulse”, GA 180.

Sest isegi Kant, kui ta seisis surmavärava ees: Kanti (1742–1804) vanaduspõlve kohta vaata eriti 
tema  pikaaegse  sekretäri  Reinhold  Benrhard  Jachmanni  biograafiaid  “Immanuel  Kant 
geschildert in Briefen an einen Freund” (Königsberg 1804).
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38  Karl  Ludwig  Michelet,  1801–1893,  filosoofiaprofessor  Berliini  Ülikoolis.  Ta  oli  Hegeli 
koolkonna  vasakpoolse,  liberaalse  osa  esindaja  ja  töötas  kaasa  1832.aastast  Hegeli  teoste 
väljaandmise kallal. Vt ka tema autobiograafiat “Wahrheit aus meinem Leben” (Berlin 1884). 
Teosed:” Anthropologie und Psychologie” (Berlin 1840); “Geschichte der Menschheit in ihrem 
Entwickelungsgang  seit  1775”  (Berlin  1855–60);  “Das  System  der  Philosophie  alsexakter 
Wissenschaft”  (Berlin  1876–81).  Loengus  12.10.1922  teoses  “Geistige  Wirkenskräfte  im 
Zusammenleben von alter und junger Generation (Pädagogische Jugendkurs)”, GA 217, mainib 
Rudolf Steiner, et Eduard von Hartmann talle selle väikese anekdoodi rääkis. Vt ka ptk “Der 
Kampf um den Geist” teoses “Die Rätsel der Philosophie”, GA 18.

Eduard Zeller,  1814–1908,  filosoofiaajaloolane,  teoloogiaprofessor  Bernis  ja  Marburgis,  siis 
filosoofiaprofessor Heidelbergis ja Berliinis.  Algselt  Hegeli  pooldaja,  hiljem eemaldus sellest 
seisukohast  ja  püüdis  idealismi  täiendada  “terve”  realismiga.  Teosed:”  Die  Philosophie  der 
Griechen” (Tübingen 1844–52); “Die Apostelgeschichte kritisch untersucht” (Stuttgart  1854); 
“Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie” (Leipzig 1883). Rudolf Steiner mainib 
Zellerit ptk-s “Nachklänge der Kantschen Vorstellungsart” teoses “Die Rätsel der Philosophie”, 
GA 18.

tekib aisting: väljaandja korrektuur. Varasemates väljaannetes oli kirjas:” siis aistib ta”. Vaata ka 
järgmist lauset:” Me aistime värvi…”. 

39 Moritz Benedikt, 1835–1920, arst, kriminaalantropoloog, närvipatoloogia professor, rajas koos 
Lombrosoga  kriminaalantropoloogia.  Seost  aistingu  ja  tunde  vahel  käsitleb  ta  teises  lõigus 
“Quellen und Grundlagen des Seelenlebens” teoses “Die Seelenkunde des Menschen als reine 
Erfahrungswissenscghaft”,  Leipzig  1895.  Seal  on  kirjas  §  14:”  Muljest  vabanenud  ja 
mälestuspildina teadvusesse kerkiv aisting muutub  tundeks.  Enamik tundeid tekib aga paljuski 
seotud  (assotsieerunud)  aistingutest,  kusjuures  kõik  või  vähemalt  suurem osa  neist  on  juba 
sõltumatud  hetkelistest  välistest  ärritustest  ja  seetõttu  juba  lihtsaid  tundeid  kujutab.”  Teised 
teosed:” Zur Psychophysik der Moral und des Rechtes”, Viin 1875; “Aus meinem Leben”, Viin 
1906;  “Ruten-  und  Pendellehre”;  Viin  ja  Leipzig  1917.  “Inimese  hingeõpetusest”  kõneleb 
Rudolf Steiner ka loengus 12.01.1911, mis on teoses “Antworten der Geisteswissenschaft auf 
die grossen Fragen des Daseins”, GA 60. Benedikti kriminaalantropoloogilisi uuringuid mainib 
Rudolf Steiner muuhulgas  ka loengus 28.03.1912 teoses “Menschengeschichte im Lichte der 
Geistesforschung”, GA 61.

40 Laurenz Müllner,  1848–1911, teoloogiateaduskonna filosoofiaprofessor,  Viini  Ülikooli  rektor 
1894/95 ja luuletajanna Marie Eugenie delle Grazie õpetaja. Vt ka Moritz Benedikti pühendust 
tema teoses “Die Seelenkunde des Menschen als reine Erfahrungswissenschaft”, Leipzig 1895, 
ja Rudolf Steineri meenutusi oma kohtumisest Müllneriga teoses “Mein Lebensgang”, GA 28, 
samuti tema teoses “Vom Menschenrätsel”, GA 20.

Kord oli mul võimalus üht oma koolikaaslast kuulda:  Pole teada, missugusest koolikaaslasest 
jutt käib.

41 Fritz  Mauthner,  1849–1923,  kirjanik  ja  keelefilosoof.  Kuna  talle  tundus  filosoofide  vaidlus 
olevat ainult vaidlus sõnade ümber, püüdis ta keelekriitka abil terminoloogiat kõrvaldada. Nii on 
tema jaoks edasiliikumine tunnetuses võimalik, kui sõna kasvab “metafoorse kasutuse” läbi. Vt 
tema  teoseid”  Beiträge  zur  Kritik  der  Sprache”  (1901/02);  “Die  Sprache”  (1907);  ja  eriti 
“Wörterbuch  der  Philosophie.  Neue  Beiträge  zu  einer  Kritik  der  Sprache”  (1910/11)  1.Kd 
(1910), art. “Geist”. Seal seisab nii:” Kui nüüd spiritus lõplikult vaimuks tõlgiti, tuleb kaasnevalt 
tajuda ka verbi õhkuma, puhuma, aga ka süütama, vahutama, käärima kohta (millest hiljem saadi 
sõna  gaas; sõna leiutaja, van Helmont ise – aga alles pärast selle sõna leiutamist – meenutab 
kaost, millega sõna gaas hollandi keeles väga sarnaselt kõlab; kuid tuletas ta selle siiski sõnadest 
käärima (gären, gäscht); aadel võitles sõna gaas vastu; Campe soovitas sõna õhuvaim).” Vt selle 
kohta  ka  Rudolf  Steineri  kirjutised  23.04.1919 teoses  “Geisteswissenschaftliche  Behandlung 
sozialer und pädagogischer Fragen”, GA 192. Mauthneri raamatu “ Der Atheismus und seine 
Geschichte im Abendlande” (Stuttgart ja Berliin 1922) on pealkirja all “Ein neues Buch über den 
Atheismus” teoses “Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart”, GA 36.
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43 nii võrdlete te meenutamist ja unustamist, seostades seda reaalsega, uinumise ning ärkamisega:  
Vt  selle  kohta  ka  loeng  17.01.1922  “Anthroposophie  und  die  Rätsel  der  Seele”,  avaldatud 
ajakirjas  “Zur  Pädagogik  Rudolf  Steiners”,  aprill  1931,  5.aastakäik,  Vihik  1,  ja 
“Menschenschule” 1937, 11. aastakäik vihik 7/8, mõeldud avaldamiseks teoses “Das Wesen der 
Anthroposophie”, GA 80.

nagu kolmsus: kolmeliikmelisuse kohta vt eriti “Sotsiaalküsimuse põhipunktid”, GA 23; edasi 
veel “Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915–1921”, 
GA 24, ja kirjutised “Beiträge zur Rudolf Steiners Gesamtausgabe”, vihikud 24/25, 27/28, 88, 
106.

44 Inimesel on ühtekokku kaksteist meelt: Vt selle kohta ptk IV, 5: “Über die wirkliche Grundlage der 
internationalen  Beziehung”  teoses  “Von  Seelenrätseln”,  GA 21.  Rudolf  Steineri  meelteõpetuse 
kohta  vt  ka  “Anthroposophie.  Ein  Fragment  aus  dem  Jahre  1910”,  GA  45,  loengutsüklit 
“Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie”, GA 115, loengut 20.06.1916 teoses “Weltwesen 
und Ichheit”, GA 169, loenguid 12.08 ja 2.09.1916 teoses “Das Rätsel des Menschen. Die geistigen 
Hintergründe der menschlichen Geschichte”, GA 170, loengut 25.08.1918 teoses “Die Wissenschaft 
vom  Werden  des  Menschen”,  GA  183,  ja  loengut  22.07.1921  teoses  “Menschenwerden, 
Weltenseele und Weltengeist. Zweiter Teil”, GA 206, lisaks veel vihikud 14, 34 ja 58/59 sarjas 
“Beiträge  zur  Rudolf  Steiners  Gesamtausgabe”.  Kaheteistkümne  meele  seostest  imaginatsiooni, 
inspiratsiooni ja intuitsiooniga vt loeng 8.08.1920 teoses “Geisteswissenschaft als Erkenntnis der 
Grundimpulse  sozialer  Gestaltung”,  GA 199.  Juba  Amos  Comenius  nimetab  oma postuumselt 
ilmunud töös “Triertium Catholicum” kahtteist meelt, mida ta jaotab kolme gruppi. Sensus Externi: 
Tactus,  Gustus,  Olfactus,  Auditus,  Visus.  Sensus  Interni:  Attentionis  (vulgo  Communis), 
Imaginationis,  Ratiocinii,  Memoriae.  Sensus  Intimi:  Lux  Mentis/Notititae  Communes.  Motus 
Voluntatis/Instinctus  Com.,  Vis  facultatum/Impetus  seu  Conscientia.  Vt  Milada  Blekastad 
“Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komensky”, 
2.tr. Berliin ja New York 1992 (1.tr. Oslo/Praha 1969, lk. 693).

Mõned lisavad veel ühe meele:  Theodor Ziehen kõneleb näiteks “asendi- ja taskaaluaistingutest” 
15.loengus  Rudolf  Steineri  poolt  tihti   nimetatud  teoses  “Leitfaden  der  physiologischen 
Psychologie” (Jena 1896); Frederick Tracy ja Joseph Stimpfl mainivad “soojusmeelt”, “orgaanilisi” 
ja  “lihasaistinguid  (sisemine  puutemeel)”  esimeses  peatükis  (VI,  VII;  VIII)  oma  raamatus 
“Psychologie der Kindheit” (Leipzig 1908); Josef Klemens Kreibig lisab oma teoses “Die Sinne des 
Menschen”  (Leipzig  ja  Berliin  1900)  tavalistele  meeltele  “ühisaistingmeele”  (vitaal-meel)”, 
“staatilise meele” ja “liikumisaistingumeele” (ptk 2). “Vitaal-meelt” mainib ka Robert Zimmermann 
oma teoses “Philosophischen Propädeutik” (Viin 1867) lõigus “Empirische Psychologie” § 90.

45 "Vabaduse filosoofia" uues väljaandes: “Vabaduse filosoofia”, GA 4, vt lisa 1918.aasta väljaandele.

46 eurütmilistest liigutustest: vrdl siinkohal ka “Eurythmie. Die Offenbarung der sprechenden Seele”, 
GA 277, “Eurythmie als sichtbarer Gesang”, GA 278, ja “Eurythmie als sichtbarer Sprache”, GA 
279.

 Meil on tõepoolest meeleline teadvus…: korrigeeritud 1.raamatutrüki järgi. Masinkirjas oli kirjas 
nii:” Aga meil pole mitte ainult meeleline teadvus”. See lause pole kindlasti õieti vastu võetud või 
puudub see, mida Rudolf Steiner järgnevalt ütles.

47 seotud teile juba varem selgitatuga: Vt loeng 23.08.1919.

tunnetusmeeled, ………vibreerib kaasa: trükivea parandus. 

Eile  kasutasin ma pea jaoks kera vormi, kuuvormi rinna ja lineaarset kuju jäsemete jaoks: Vt loeng 
28.08.1919 teoses “Kasvatuskunst. Metoodilis-didaktilisi nõuandeid”, GA 294.

48 Loogilises tegevuses,……, on meil alati tegemist kolme liikmega: Vt siinkohal ka loenguid 3. ja 
8.07.1921 teoses “Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist. Erster Teil”, GA 205.

Kooliloogika liigestab tavaliselt järeldusi: Juba Aritotelese põhjapanevates töödes loogika kohta 
(“Analytik”),  mille  ta  pani  kirja  oma  “Organoni”  kuues  osas,  võib  leida  kolm niinimetatud 
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“järeldus-figuuri”,  millest  igaühel  on  omakorda  neli  vormi  (Modi).  Ülevaatliku,  lühikese 
kokkuvõtte Aristotelese õpetusest mõiste, otsuse ja järelduse kohta võib leida Curt Friedleini 
teoses  “Die  Geschichte  der  Philosophie”,  Berliin  1984,  või  ka  märksõna  “Aristoteles”  all 
Johannes Hirschbergeri rmt-s “Kleine Philosophiegeschichte”, Freiburg/Basel/Viin 1985.

49 “Kõik inimesed on surelikud”: Vt näiteks Hermann Lotze “Grundzüge der Logik und Enzyklopädie 
des  Wissens”,  Leipzig 1883,  või  Th.  Ehrenahaus  “Psychologie  und Logik”  (Berliin  ja Leipzig 
1914), ptk “Die Schlüsse”, par. 51.

järeldus, otsustus ja mõiste: Kujutlemisest, otsustamisest ja järeldamisest kõneleb Rudolf Steiner ka 
loengus 13.06.1921 teoses “Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung”, GA 302.

mälust: “mälust” täiendatud varasemate väljaandjate poolt. Märkmetes “tervikust”.

50 Hermann  Bahr,  1863−934,  erakordselt  suure  vastuvõtlikkuse  ja  muundumisvõimega  austria 
luuletaja, kirjanik, lektor, teatrikriitik ja dramaturg: lähtunud naturalismist, muutus ta dekadendiks, 
uusromantikuks, impressionistiks ja lõpuks ekspressionistiks, kõigis kirjandusvaldkondades pidevalt 
uut ennetades. Rudolf Steiner tundis Hermann Bahri “ajast, mil ta oli noor üliõpilane” ja jälgistema 
eluteed  tähelepanelikult.  Vt  siinkohal  Rudolf  Steineri  käsitlusi  loengutes  6.06.1916  tsüklis 
“Weltwesen und Ichheit”, GA 169, ja 10.12.1916 tsüklis “Zeitgeschichtliche Betrachtungen, Erster 
Teil”, GA 173.

kui  te  seate  üksteise  kõrvale  kaheksajala,  hiire  ja  inimese:  Vt  loeng  28.08.1919  rmt-s 
“Kasvatuskunst.  Metoodilis-didaktilisi  nõuandeid”,  GA  294,  ja  seminarikõnelust  29.08.1919 
“Kasvatuskunst. Seminarikõnelused ja õppeplaaniloengud”, GA 295.

liikuvate mõistete: täiendus varasemate väljaandjate poolt. Märkmetes on “selliste mõistete”.

ja  selliste:  Varasemate  väljaandjate  täiendus  alates  1.  raamatutrükist.  Käsikirjas  on  ainult 
vahelepandud lause “on ju ka selliseid”.

51 kui  te  jutustate  talle  valmi  ja  rakendate  seda  inimese  suhtes:  Vt  selle  kohta  ka  loengut 
28.08.1919  “Kasvatuskunst.  Metoodilis-didaktilisi  nõuandeid”,  GA  294,  ja  seminarikõnelust 
29.08.1919 “Kasvatuskunst. Seminarikõnelused ja õppeplaaniloengud”, GA 295.

Ma  juhtisin  teie  tähelepanu  sellele  kahe  katkendi  lugemisega:  Vt  seminarikõnelus  27.08.1919 
“Kasvatuskunst. Seminarikõnelused ja õppeplaaniloengud”, GA 295.

August Heinrich Hoffmann v. Fallersleben, 1798−1874, saksa eelmärtsi lüürik, sai tuntuks oma 
rahvapäraste lauludega (“Alle Vögel sind schon da”), ka raamatu “Deutschlandlied” autor. Pärast 
teoloogia,  filoloogia  ja  arheoloogiaõpinguid  töötas  mh  saksa  keele  ja  kirjanduse  professorina 
Breslaus ja oli tegev bibliotekaarina, ajuti saadeti poliitilise tegevuse tõttu (“Unpolitische Lieder”) 
maalt välja. Luuletust kannikesest loeb ja kirjeldab Rudolf Steiner seminarikõneluses 27.08.1919 
“Kasvatuskunst. Seminarikõnelused ja õppeplaaniloengud”, GA 295.

52  näitlike  tundide  läbiviimist  Sokratese  meetodil:  “Viisi,  vestluse  käigus  teadmisi  omandada”, 
nimetab  Curt  Friedlein  oma  “Geschichte  der  Philosophie”  “sokraatiliseks  meetodiks”  (Berliin 
1984): “Sealjuures saab Sokratese viisil igakord eristada kahte üksteisele järgnevat mõttesammu, 
ühte  (kaheosalist)  negatiivset  ja  ühte  positiivset.  Alguses  hoiab  ta  oma  arvamust  tagasi,  elab 
täielikult sisse vestluspartneri vaadetesse, näitab üles teadmatust ja laseb ennast õpetada. Negatiivse 
mõttesammu teises osas viib Sokrates oma rist- ja põikküsimustega, järelduste tegemisega eelnevate 
väidete alusel oma vastase lõpuks nii kaugele, et ta mässib end vasturääkivustesse, lastes tal jõuda 
tunnistuseni: ma tean, et ma midagi ei tea. Sellise menetluse esimest osa nimetatakse “sokraatiliseks 
irooniaks”. Seejärel alustab Sokrates teise, positiivse mõttesammuga omaenda õpetust edasi andma, 
kuid mitte dotseerivalt, vaid ta ajendab sobivate küsimuste abil vestluspartnerit ennast äratundmiseni 
jõudma sellest, mida Sokrates talle õpetada tahab.”

 et  inimese  olemuse  kolmes  liikmes  on  erinevad  vormid:  Vt  ka  loengud  28.08.1919 
“Kasvatuskunst. Metoodilis-didaktilisi nõuandeid”, GA 294, ja 13.06.1921 “Menschenerkenntnis 
und Unterrichtsgestaltung”, GA 302.
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Me juhtisime tähelepanu sellele: Vt ka loeng 28.08.1919 “Kasvatuskunst. Metoodilis-didaktilisi 
nõuandeid”, GA 294. 

53 Joonised: Võetud E.A.Karl Stockmeyeri visanditest. Stockmeyeri jooniste alusel sai võimalikuks ka 
jooniste täpsem paigutus loenguteksti.

et kolju külge on liidetud näiteks tagumine ja eesmine lõualuu: Märkmetes – ja nii oli ka varem 
trükitud – on kirjas nii:” tagumise ja eesmise lõualuu luud”. Arvatavasti Rudolf Steiner ka nii 
ütles, kuna ka E.A.Karl Stockmeyer on sõnad “eesmine” ja “tagumine” oma märkmetesse kirja 
pannud.  Ülejärgmises  lauses  kõneleb  Rudolf  Steiner  aga  selgelt  “ülemisest”  ja  “alumisest” 
lõualuust; seetõttu on ka E.A.Karl Stockmeyer vastavad sõnad alguses kirjapandud “ülemine” ja 
“alumine” kohale või alla kirjutanud. Kas siin on tegemist Rudolf Steineri eksimusega, mille ta 
ülejärgmises  lauses  ise  parandab,  või  kas  Steineril  siin  –  nagu  varasemad  väljaandjad  on 
osutanud  –  sõnad  “taga-ees”  embrüonaalarengust  tuletas,  pole  võimalik  enam  täpselt 
rekonstrueerida.  Siinkohal  veel  varasemate  väljaandjate  “viide”  selle  probleemi  kohta:” 
Embrüonaalarengust  ilmneb,  et  alalõug,  mis  tekib  lõpusekaarega  suguluses  olevast  osast, 
eestpoolt  (alt)  tahapoole  (üles)  moodustub;  ülalõual  on  tendents  küljelt  (tagant)  ettepoole 
moodustuda.”
 Goethe juhtis …. tähelepanu kolju ……pööristeooriale: Vt ka ptk. III (lk.66jj.) “Die Entstehung 
von Goethes  Gedanken über die Bildung der  Tiere”  Rudolf Steineri  “Einleitung zu Goethes 
Natruwissenschaftlichen  Schriften”,  GA  1,  ja  loeng  21.02.1918  teoses  “Das  Ewige  in  der 
Menschenseele”, GA 67.

(joonistatakse): See visand, mis on lisatud masinstenogrammile, polnud üheski varasemas trükis 
(1.–8.trükk).

54 Nüüd vaatles Goethe Veneetsias ühel lambakoljul: Vt “Tag- und  Jahresheften” 1790 (Sophien-
Ausgabe 35.kd, Tag- und Jahreshefte I osa, lk.15; Hamburgi väljaanne kd 10, lk.435). Seal on 
kirjutatud:” Kui ma Lido luidetel ….. tihti ringi käisin, leidsin ma ühe nii õnnelikult harjatud 
lambakolju,  mis  minu  jaoks  ….  Juba  varem  tunnetatud  tõde:  kõik  koljuluud  on  tekkinud 
muundunud selgroost,  veelkord kinnitas”;  Rudolf Steiner esitab selle lõigu Goethelt ka ptk-s 
“Dem Menschen wie den Tieren ist ein Zwischenknochen zuzuschreiben” Kürschneri väljaantud 
“Deutsche  National-Litteratur”  esimeses  köites  “Naturwissenschaftlichen  Schriften”  (lk.316). 
Veelkord mainib Goethe seda tema jaoks olulist leidu artiklis “Bedeutende Fördernis durch ein 
einziges  geistreiches  Wort” (Naturwissenschaftliche  Schriften,  Zweiter  Band).  Seal  on kirjas 
nii:”… alles 1791.aastal kui ma, juudikiriku aias Veneetsias liiva seest purukslöödud lambakolju 
avastasin, sai mulle hetkega selgeks, et ka näokolju on tuletatav selgroost…..”.

ka teistes  loengutes:  Vt  loeng 28.08.1919  “Kasvatuskunst.  Metoodilis-didaktilisi  nõuandeid”, 
GA 294. 

Joonis:  Uus  paigutus  tuleneb  mõtteseosest  Rudolf  Steineri  tekstiga.  E.A.Karl  Stockmeyeri 
märkmikus asub joonis sellel kohal.

55 Nii muutub tantsiv liikumine väljapoole lauluks ja muusikaks sissepoole:  Vt siinkohal ka “Das 
Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen”, GA 286, eriti loeng 7.03.1923.

Selles  peitub  aga  ka  kunstide  seos:  Vt  selle  kohta  ka  tsükleid  “Kunst  im  Lichte  der 
Mysterienweisheit”, GA 275, “Das Künstlerische in seiner Weltmission”, GA 276, ja “Kunst 
und Kunsterkenntnis”, GA 271.

56 869.aastal toimunud kontsiilil: Vt viited lk. 16 kohta
Pea pärineb alguses kõrgematest, siis veel tagasi minnes madalamatest loomadest:  Vt selle 
kohta loeng  23.03.1920 “Geisteswissenschaft und Medizin”; GA 312.

57 Ma  olen  teile  muudes  seostes  öelnud:  Vt  loeng  29.08.1919   “Kasvatuskunst.  Metoodilis-
didaktilisi nõuandeid”, GA 294.
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60 ma olen  seda  teistest  vaatepunktidest  juba rääkinud:  Vt  loeng  21.08.1919  “Kasvatuskunst. 
Metoodilis-didaktilisi nõuandeid”, GA 294.

61 kasvavas  lapses  häirida:   Käsikirja  järgi  ”  Nii  et  te”  on  paralleellausest  all  varasemate 
väljaandjate poolt täiendatud. Käsikirjas on: “häirida, mis neil sirguda lasevad.” 

eluepohhide alguses, mis ma olen teile andnud, mis on seotud üheksanda ja kaheteistkümnenda 
eluaastaga: Loengus 29.08.1919 1919  “Kasvatuskunst. Metoodilis-didaktilisi nõuandeid”, GA 
294.

62 siis  tuleb  peal  kasutada  väljapääsuna  migreeni:  “Migreeni”  teema  kohta  vt  ka  ptk  XIX 
“Grundlegendes  für  eine  Erweiterung  der  Heilkunst”,  GA  27,  ja  loengud  5.04.1920 
“Geisteswissenschaft  und  Medizin”,  GA  312,  ja  24.07.1924  “Anthroposophische 
Menschenerkenntnis und Medizin”; GA 319.

seotud kogu taimeriigiga: Inimese seostest taimeriigiga vt ka seminarikõnelused 30.08 ja 1.09.1919 
“Kasvatuskunst. Seminarikõnelused ja õppeplaaniloengud”, GA 295.

63 nagu  me  muudel  juhtudel  oleme  rääkinud:  Vt  seminarikõnelus  2.09.1919  “Kasvatuskunst. 
Seminarikõnelused ja õppeplaaniloengud”, GA 295.

et iga üksik haigus vastab mõnele taimeriigi vormile: Vt siinkohal ka loeng 13.12.1914 “Okkultes 
Lesen und okkultes Hören”, GA 156.

64 toitumist……..tuleb vaadelda täpselt samal viisil  nagu hingamist: Hingamise ja toitumise seose 
kohta vt ka loeng 16.04.1921 teoses “Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie”, GA 
313.

peab  tänapäeva  meditsiin  kõige  tähtsamaks  leida  batsillid,  need  bakterid,  mis  seda  haigust  
põhjustavad:  “Batsillide”  teema  kohta  vt  ka  loengud  24.03.  ja  7.04.1920  teoses 
“Geisteswissenschaft und Medizin”, GA 312.

65 suhkruhaigus: Vt siinkohal ka ptk VIII teoses “Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst”, 
GA 27, ja loengud 4.04.1920 “Geisteswissenchaft und Medizin”, GA 312, 10.11.1923 “Der Mensch 
als  Zusammenklang  des  schaffenden,  bildenden  und  gestaltenden  Weltenwortes”,  GA  230, 
9.08.1922 teoses “Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist. Über frühe 
Erdzustände”, GA 347. 

65 podagra: Vt siinkohal ka ptk IX “Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst”, GA 27, ja 
loenguid  9.10.1920 “Physiologisch-Therapeutisches  auf  Grundlage  der  Geisteswissenschaft.  Zur 
Therapie und Hygiene”,  GA 314, 9.08.1922 teoses “Die Erkenntnis des Menschenwesens nach 
Leib, Seele und Geist. Über frühe Erdzustände”, GA 347, 9.08.1922 teoses “Die Erkenntnis des 
Menschenwesens  nach  Leib,  Seele  und  Geist.  Über  frühe  Erdzustände”,  GA 347,  12.12.1923 
“Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Das Wesen der Bienen “, GA  351.

66 et  inimene  peab  endas  lahustama  mineraalse:  Vt  siinkohal  ka  loenguid  24.03  ja  4.04.1920 
“Geisteswissenchaft und Medizin”, GA 312.

67 "Veri on väga eriline vedelik”: Tsitaat Goethe “Faust I”, töötuba. Vt selle kohta ka Rudolf  Steineri 
samanimelist loengut 25.10.1906 teoses “Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und 
deren Bedeutung für das heutige Leben”, GA 55. Saadaval ka üksikväljaandena.

.
68 Vaim vohab meie ümber, kui teeme kehalist tööd. Mateeria on meis tegev, vilgas, kui teeme vaimset  

tööd: Vt selle kohta ka loengut 15.06.1921 “Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung”, GA 
302.

Mateeria on meis tegev, vilgas: Käsikirja uuel ülelugemisel parandatud. Vanas käiskirjas oli “laisk”.

69 Ülemäärane sportimine: Vt ka loeng 25.12.1922 “Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens. 
Eine  Einführung  in  die  anthroposophische  Pädagogik  und  Didaktik”,  GA  303,  ja  Hermann 
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Poppelbaumi teost “Die Untergründe des Sports. Geistige und seelische Tatsachen”, Dornach 1930, 
2 tr. 1973.

Darvinism: Charles Darwin (1809–1882), inglise loodusteadlane, arst, geoloog ja botaanik, andis 
1859 välja töö, mis juhatas sisse uue ajastu mõtlemises ja loodusteaduslikes ettekujutustes:” Liikide 
tekkimine loodusliku valiku kaudu”. Selle tipuks on põlvnemis- või destsendentsiteooria tõendid, 
mis  tugineb  liikide  muutumisele  välismõjude  tõttu,  pärilikkusevõimele  ja  elusolendite 
üleproduktsioonile, mis omakorda tingib “olelusvõitluse” ja selle tulemusena “loodusliku valiku”. 
Darwin lõpetab ülalmainitud teose 15.ptk-s sõnadega:” See on kindlasti suurepärane vaade, et Looja 
kogu meid ümbritseva elu eo on sisse puhunud vaid vähestele või ainult  üheainsale vormile…” 
Kuid alles hiljem rakendati seda “vaadet” ka inimesele, nii et peagi võis kõikjal kuulda, “inimene 
põlvnevat ahvist”.  Rudolf Steiner kirjutas “Piereri Vestlusleksikoni” (7.tr. 1888jj.) muuhulgas kaks 
artiklit “Darwin” ja “Darvinism” (trükitud “Briefe Band I: 1881–1890”, GA 38, lk.243jj); seal on 
kirjas:” Ainult möödaminnes olgu muuhulgas siin märgitud ,et ei Darwin ega Hackel ega veel mõni 
darvinist  pole  rääkinud  inimese  põlvnemisest  kõrgeimast  ahvist,  nagu  gorilla,  vaid  inimene  ja 
inimahvid võivad olla vaid kõige paremini organiseeritud võrsed kahe paralleelselt kulgeva, ühise 
algega haruga.” Teised Darwini tähtsamad tööd on “Inimese põlvnemine ja sooline valik” (London 
1871) ja “Hingeliigutuste väljendus inimesel ja loomadel” Rudolf Steiner käsitleb Darwini tööde 
mõjusid 19.sajandi mõtlemisele põhjalikult ptk-s “Darvinismus und Weltanschaaung” teoses “Die 
Rätsel der Philosophie”, GA 18. Vt ka loeng 28.03.1912 “Darwin und die übersinnliche Forschung”, 
köites  “Menschengeschichte  im  Lichte  der  Geistesforschung”,  GA  61,  samuti  ka  loengut 
25.12.1921“Die  gesunde  Entwicklung  des  Menschenwesens.  Eine  Einführung  in  die 
anthroposophische Pädagogik und Didaktik”, GA 303.

70 kehalise  tegevuse  vaimsustamine:  Puudub  käsikirjas  ja  paljunduses.  Täiendus  ühe  osaleja 
märkmetest esimese raamatuväljaande puhul 1932.

71 grammatika  kaudu:  “grammatika  kaudu”,  varasemate  väljaandjate  täiendus  alates  esimesest 
raamatuväljaandest 1932.

72 nagu  püüdsime  teha  praktilis-didaktilises  osas:  Vt  loeng  ja  seminarikõnelus  1.09.1919  teoses 
“Kasvatuskunst.  Metoodilis-didaktilisi  nõuandeid”,  GA  294,  või  “Kasvatuskunst. 
Seminarikõnelused ja õppeplaaniloengud”, GA 295.

73 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling,  1775–1854, saksa idealistlik filosoof. Tema filosoofia lähtus 
teadusõpetusest, et siis natuurfilosoofia ja identiteedi kaudu lõpuks religioonifilosoofiaks areneda. 
Schelling võeti juba kuueteistkümneselt Tübingeni Stifti, kus ta Hegeli ja Hölderliniga sõbrunes. 
Pärast  teoloogia-,  filoloogia-,  filosoofia-,  hiljem veel  matemaatika  ja  loodusteaduste  õpinguid, 
tegutses  ta  professorina  Jenas,  Würzburgis,  Erlangenis  ja  Münchenis.  Teosed:”  Über  die 
Möglichkeit  einer  Form  der  Philosophie  überhaupt”  (Tübingen  1795);  “Bruno  oder  über  das 
natürliche und göttliche System der Dinge” (Berlin 1802); “Philosophie und Religion” (Tübingen 
1804);  “Über  die  Gottheiten  von  Samothrake”  (1815);  “Philosophie  der  Offenbarung”.  –“Die 
Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums” (Stuttgart ja Tübingen 1803) peeti 
1802. aasta suvel Jena Ülikoolis ja pakuvad – de Gruyteri  “Philosophen-Lexikoni” (1950) järgi 
“üldarusaadavas  vormis  läbilõiget  kogu  Schellingi  filosoofiast”.  Schellingi  kohta  vt  ka  Rudolf 
Steineri tööd “Die Klassiker der Welt- und Lebensanschaaung” teoses “Die Rätsel der Philosophie”; 
GA 18, “Das Weltbild des deutschen Idealismus” teoses “Vom Menschenrätsel”,  GA 20, “Zur 
Würdigung Schellings” ajakirjas “Lucifer-Gnosis”,  GA 34, ja Rudolf Steineri  loeng 26.05.1910 
teoses “Wege und Ziele des geistigen Menschen”, GA 125.

Kõnest avamispeol: 7.09.1919, täielikult teoses “Rudolf Steiner Waldorfkoolis. Kõned lastele, 
vanematele ja õpetajatele”, GA 298.
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