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Beknopte uitspraken over het drie- 
en vierledig mensbeeld van R. Steiner 
t.b.v. de Opleiding. 
 
 
Teksten zijn samengesteld door Peter Jansen ten 
behoeve van intern gebruik.  
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HET FYSIEKE LICHAAM 
 
 
Kernbegrippen:  - mineraal 
   - ruimte 
   - dood 
 
Kenmerken: 

- Op fysieke substanties werken de krachten van buiten naar binnen. 
- het is onderhevig aan de zwaartekracht 
- het is gestold leven, het leven is door een doodsproces gegaan en levenloos geworden. 
- het is ooit in een levende substantie opgenomen geweest of zelf levend geweest. 
- het is onveranderlijk als het niet aangeraakt wordt, het beweegt niet, het ontwikkeld 

zich niet 
 
Het ontstaan 
 
De fysieke substanties en mineralen zijn ontstaan in de Saturnusfase vanuit de warmte. Zij zijn 
door de zonnefase, de maanfase gegaan en zijn nu op aarde de oudste substanties. Het is het 
aangrijpingsgebied voor het geestwezen en ontstaan naar voorbeeld van goddelijke wezens. 
 
 
Leven in het dode. 
 
Dode substanties zijn uit een levende stroom ontstaan. Deze levende stroom kun je zien als 
het scheppingsproces van een geestelijk idee naar materialisatie in de stof (vorm). Het 
geestelijke is uitgekristalliseerd, tot vorm, tot stof geworden. Bij de bereiding van een 
geneesmiddelen wordt de stof in een waterige oplossing gebracht en gepotentiëerd. Door de 
oplossing en potentiering kunnen de geestelijke scheppingsprocessen weer tot leven gebracht 
worden. De uiterlijk gezien dode stof bevat nog steeds werkzaamheid. 
 
Aan de vorm, gestalte, kleur en chemische samenstelling kun je aflezen welke ontstaanspro-
cessen vooraf gegaan zijn aan deze verschijningsvorm. 
Het geestelijke kunnen we niet direct waarnemen maar indirect aan de fenomenen, we treden 
dan met onze inleving- en denkvermogens in de eigenschappen door. 
We kunnen alleen de buitenkant, de uithoud bezien en het analyseren. Deze houding verleidt 
ons ertoe de schoonheid van de substantie en het levende ontstaansproces te vergeten.  
Tracht steeds samen te zien en er naar te zoeken dat er geen geest is zonder materie en geen 
materie zonder geest. 
Het fysieke in de natuur laat vormen zien die verwijzen naar de geest die er mee verbonden is. 
Het is gestolde beweging. Het idee is tot vorm geworden. 
 
     God werkt in de materie 
     ademt in de planten 
     droomt in de dieren 
     wordt wakker in de mens. 



1

Reader opleiding  Peter Jansen      4-11-2009 

 
 

3

 
HET ETHERLICHAAM. 
 
 
Kernbegrippen voor het etherlichaam zijn: 
 - leven 
 - zwaarte opheffende kracht 
 - van de aarde wegstrevend, richting zon 
 - stroming  
 - tijd 
 
 
Als beeld voor het etherlichaam kun je kijken naar de kenmerken van het water en 
haar kwaliteiten. 
 

- het water stroomt altijd, is de stroming zelf, een beweging die eeuwig is,  
- het is een steeds voortdurende herhaling. 
- alles ontstaat uit stroming en beweging. 
- water zoekt de bolling, de ronding, het geheel op 
- door stroming gaat ritme ontstaan waar het weerstand tegen komt. 
- water geeft de mogelijkheid tot aanzet voor een nieuwe aktiviteit, want wat ver-

stard is kan het weer in beweging brengen. 
- het maakt daardoor leven mogelijk, laat zaden zwellen en laat zo nieuwe aktivitei-

ten/leven ontstaan. 
- wat te los is verbindt het weer, wat verstard is brengt het in oplossing. 
- het houdt alles plastisch en maakt het boetseren mogelijk. 
- het is het meest zuivere van aard, werkt verfrissend, geeft je kracht en 

maakt/houdt je gezond. 
- het schenkt zich totaal voor het hogere principe, het heeft geen eigen richting of  

vorm, het stelt zich onbaatzuchtig open voor wat gewild wordt. 
- het verbindt hemel en aarde, bijv in de wolkensfeer. 

 
Trek je deze "water-beelden" door naar het etherlichaam dan zie je o.a. het volgende: 

 
- de bloem is in het blad reeds aanwezig door metamorfose: het etherlichaam is 

nooit klaar, het latere ontstaat uit het voorgaande.  
- het verloopt in de tijd, het verzorgt de tijd en is een tijdsorganisme. 
- Alles heeft zijn eigen tijd (bijv. de kerstroos bloeit alleen bij korte zonnedagen) 
- Het etherlichaam begint zich te verbinden vóór de geboorte en maakt zich los in de 

dood. 
- het stromende in ons zijn de lymfe en de uitscheidingen van de klieren met interne 

secretie (hormonen) en externe secretie (maagsap, alvleeskliersap en zweet). 
- Het etherlichaam is de drager van de herinnering, ons gewoontelijf, zo gedaan en 

altijd zo gedaan, de erfelijkheid. 
- Het etherlichaam past zich steeds aan, aan de individuele invloeden en aan de om-

geving. 
- Het zijn de krachten van gezondheid, herstel en regeneratie. 
- het etherlichaam is de bodem voor het temperament. 
- Het etherlichaam is aan de plant in zijn meest zuivere vorm waarneembaar 

 
Patroon in water - Het experiment is gebaseerd op het principe van de homeopathie. 
Water heeft een geheugen, water kan patronen vast houden. Als water gedurende een 
paar uur in een graancirkel heeft gestaan en je bekijkt er later een druppeltje van onder 
de microscoop, dan kun je verbazingwekkende patronen zien. Hieronder twee voorbeel-
den. Op de bovenste foto de graancirkel. Op de onderste foto hoe het patroon daarvan 
in water is opgenomen en zichtbaar wordt onder de microscoop. 
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http://www.ufowijzer.nl/Graancirkels.html 
 
Denken en etherlichaam 
 
De eigenschappen van het etherlichaam vinden we in zijn werking terug in ons denken. 
Als het etherlichaam met 7 jaar (gedeeltelijk) vrij komt van zijn opbouwende functie aan de 
organen, in de periode tussen 0 - 7 jaar, dan komt een deel van de etherkrachten vrij ter 
beschikking voor de ontwikkeling van het denken. 
Welke eigenschappen van het etherlichaam zijn herkenbaar aan het denken? 
 
 
Ons denken kan: het etherlichaam kan: 

 nieuwe gedachten vormen                  
 kan helder maken en vormen 
 is beweeglijk (vaak ongecontroleerd) 
 kan de gedachte veranderen tot een 

volgende gedachte thema 
 

 zich regenereren  
 structureren (drager van de erfelijkheid) 
 beweeglijk zijn 
 eindeloze variaties in binnen eenzelfde 

vormen creëren 
 

 
 
Het voeden of verzorgen van het etherlichaam. 
 
Op verschillende manieren kunnen we in het dagelijkse leven het etherlichaam verzorgen en in 
harmonie houden zodat ziekte, vermoeidheid niet onnodig hoeven te ontstaan door de 
volgende aktiviteiten: 
 

1. Gezonde voeding, goede voedingsgewoonte en voldoende beweging 
 

2. kunstzinnige activiteiten 
door de kunst kunnen we ons open stellen voor, verbinden met een andere wereld. We 
stellen ons meer op in het midden tussen hemel en aarde. Het spelelement in de kunst 
geeft ruimte om te vernieuwen, te verjongen, te regenereren. 

 
3. religie 

Het oorspronkelijke woord herverbinden is in het Latijn "religiare". Religieuze bijeen-
komsten, studie van de bijbel geven ons het gevoel dat we verbonden zijn met een an-
dere wereld, een scheppende macht. Voorwaarde is wel dat de religieuze activiteit 
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vreugde geeft. Dogma's bewerken het tegendeel.(zetten vast, halen beweging eruit) 
 

4. meditatie 
welke meditatie vorm je ook kiest, het brengt bezinning. Rust, tijd en ruimte creëren 
tegen onrust, spanning en disharmonie. Je versterkt de verbinding met je hogere we-
zen. 

 
5. ritmisch leven 

het natuurlijke ritme is een voorbeeld waaraan je kunt zien dat het eeuwig door kan 
gaan. In de zin van: "en als zij niet gestorven zijn leven zij nog steeds lang en geluk-
kig". Met een minimum aan energie een maximum aan resultaat. De natuur geeft het 
voorbeeld om het in ons handelen op te nemen.  

 
6. zintuigen activeren d.m.v. belangstelling, interesse en liefde. 

Het waarnemen van een object en daar in alle rust je mee kunnen verbinden, vermoeit 
niet maar geeft kracht. Zo ook het spreken over een onderwerp in alle rust en diep-
gang, sterkt. 

 
7. goede gewoontes aanleren 

nieuwe gewoontes verfrist je leven. Goede gewoontes geven adel aan het leven en de 
omgang met elkaar. Zij geven de ruimte om je te verheffen uit de zwaarte. Herhaling 
van het zelfde sterkt. 

 
In dit alles staat steeds het zelfde grondgebaar centraal: verbinden van hemel en aarde door 
herhaling en beweging. Of anders gezegd de verbinding zoeken tussen geest en materie. Het 
uit de zwaarte verheffen en het naar de zon strevende is het werkzame element. 
 
 
De kwalitatieve hoedanigheid van het etherlichaam.  
               
Hieronder worden een aantal begrippen als voorbeeld gegeven waarmee je de kwaliteit van 
het etherlichaam kunt omschrijven. De begrippen kun je aflezen naar hoe het stromende water 
zelf kan zijn. Het is geordend naar één van de mogelijke ordeningsprincipes. In dit voorbeeld 
zijn ze geordend naar het principe van de drieledigheid waarin het etherlichaam of  
1. meer opbouwend werkt, of  
2. in het evenwicht van het ritme werkzaam is ofwel  
3. meer onderhevig is aan afbraak processen.                        
               
afbraak ritme / leven         opbouw 
langzaam stromend  
traag stroperig 
onbeweeglijk/star/vorm 
te kort aan tijd     
herhaling wordt maat 
dun 
vluchtig 
doorlaatbaar/gaten   
te veel in zwaarte   

stroming  
kabbelend  
beweeglijk  
staat in de tijd  
ritmische herhaling   
 
 
los 
evenwicht     

snel stromend 
klaterend 
chaos 
heeft alle tijd 
woekering/vormeloos            
dik 
voor zichzelf houdend 
ondoorlaatbaar 
het lichte is sterk 
 

                 
 
Overige kenmerken   
langzaam herstel     
grauw/bleke kleuren 
kouwelijk 
koud zweet           
weinig eetlust       

evenwichtig herstel 
inkarnaat kleur      
 
 
 

snel herstel 
rode/blozende kleuren 
altijd warm 
warm zweet 
grote eetlust 
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kan uitscheiden      
 

kan verbinden        
 

kan opnemen 
 

   
 
 
 
Invloeden op de stromende werking van het etherlichaam werken zijn :                    
                   

1. de erfelijke eigenschappen die in het etherlichaam zijn ingebouwd, een feit. 
2. het astraallichaam: de mate waarin het astraallichaam meer of mindere diep op het 

etherlichaam en het fysieke lichaam inwerkt, zie tabel hierboven.   
3. het Ik: de mate van aanwezigheid en eigen activiteit van het ik. 

                                                                   
P.S.  
Vermoeidheid hoeft beslist niet alleen door een “zwak etherlichaam” of een zwak 
herstelvermogen te ontstaan. Heel vaak komt het voor dat het etherlichaam zeer gezond is en 
voldoende energie heeft maar dat het astraallichaam zich niet voldoende verbindt met het 
etherlichaam. Vergelijk het met 's morgens wakker worden, dan voel je je moe maar eenmaal 
op gang verdwijnt dat beleven. Mensen die zich niet voldoende engageren vanuit hun 
astraallichaam met hun motief en met hun handelen klagen over vermoeidheid maar hebben 
wél voldoende energie. 
 
 
Studies 
 
Om het etherlichaam en de etherwereld nader te leren kennen kun je veel onderzoeken. Zoek 
het overeenkomende in de volgende gebieden; rivieren vanaf hun ontstaan en hun meanderen 
tot in de zee, wolkensoorten en hun bewegingen, vissen en vogelbewegingen, zaadontkieming, 
de waterbewegingen in huis en omgeving, hoe zee en strand elkaar ontmoeten, de zeestro-
mingen over de aarde, de schelpen en zeedieren, het stromende en pulserende in hart en 
lymfen. In de kunst en natuur hoe de plastieken ontstaan, het uithollen van een steen, stenen 
in een beek, enz.,enz. 
 
 
Overdenkingen 
 
Christus wordt gezien als de Heer van de elementen, ook wordt hij genoemd De Grote 
Genezer. Steiner geeft aan dat nadat Christus met Hemelvaart in de wolkensfeer (..) opgegaan 
is, hij blijvend zich verbonden heeft met de aarde en alles wat er op leeft. Christus komt niet 
weer terug op aarde maar hij is te ontmoeten in de etherische wereld. 
 
 
Elementaarwezens of elementenwezens. 
 
De elementenwezens zijn geen sprookjesfiguren maar werkelijkheid. De huidige verbeelding in 
illustraties zoals de boeken van Rien Poortvliet zetten je op een verkeerd en materialistisch 
“been”. Het is in vele volken nog een gebruikelijke ritueel om bijvoorbeeld bij oogst de 
weergoden gunstig te stemmen of voor het vertrek van een reis de zeegod een offer te 
brengen. Er is een diepe waarheid in.  Het is een verwijzing naar de elementenwezens.  
Elementenwezens zijn bovenzinnelijke (dus niet met onze normale zintuigen waarneembare) 
wezens die zich verbonden hebben met de levende krachten inde etherwereld om de ontmoe-
ting en samenwerking van de vier elementen te verzorgen. (Bijvoorbeeld hoe wolken voortdu-
rend veranderen in het spel van warmte-lucht-water)  Het zijn etherische wezens omdat in dit 
levende proces van bijvoorbeeld de wolken karakteristieke processen zich afspelen waarmee 
“wezens” zich kunnen verbinden. Elk elementenwezen heeft een eigen karakteristiek werkings-
gebied en invloedsfeer in de natuur. Hun taak is vooral bemiddelen en verbinden.  
De elementenwezens werken met elkaar samen om de plantenwereld en de natuur op aarde in 
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stand te houden. 
 
Er zijn de volgende elementen wezens: 

• aarde en kristallen  - kabouters en Kobolden 
• water    - waterwezens, Undinen 
• lucht    - elfen, Sylfen 
• vuur    - vuurwezens, Salamanders   

 
We zijn als mens middels ons etherlichaam onbewust verbonden met de elementenwezens. Er 
zijn in de literatuur veel verhalen over de bijzondere invloed van elementenwezens op mensen 
en natuur. Sommigen heldervoelende mensen zijn daar meer zich bewust van en vervulden 
traditioneel tussen mensen, stammen, beroepsgroepen een bemiddelende rol. Kinderen kunnen 
tijdelijk een gedrag laten zien waarin zij gevoelig zijn voor het waarnemen en communiceren 
met deze wezens. De bewustzijnsontwikkeling van de mensheid is steeds minder groepsgebon-
den en steeds individualistischer aan het worden. Er zijn mensen die steeds “vrijer” en ruimer 
bewustzijn ontwikkelen. Er zijn steeds meer mensen die verbinding kunnen leggen met 
elementenwezens. Deze vaardigheid is een toekomstige belofte voor vele mensen. 
 
De 4 ethersoorten. 
 
Wat op aarde de vier elementen, aarde, water, lucht en vuur zijn heeft in de geestelijke wereld 
zijn evenbeeld in de 4 ethersoorten. De 4 ethersoorten zijn ontstaan in de verschillende 
ontwikkelingsstadia die doorlopen zijn om uiteindelijk hieruit de aarde te kunnen laten 
ontstaan. Zij werken op vele manieren samen. De 4 elementen zijn het verdichte beeld van de 
kosmische ontwikkeling van de ether, die ontstaan is uit de saturnusfase, zonnefase, maanfase 
en aardefase. Het zijn hier voornamelijk de goddelijk-geestelijke wezens die op de vier 
ethersoorten hun invloed hebben. Dit in tegenstelling tot de elementenwezens die meer 
aardegebonden wezens zijn. (Nb. een overpeinzing: elk mens draagt een goddelijke kern in 
zich……is deel van deze sfeer. Kan de mens / mensheid deze sfeer beïnvloeden????)  
 
In de saturnus-fase  is de warmte-ether ontstaan. 
In de zonne-fase     is de licht-ether  ontstaan. 
In de maan-fase      is de klank-ether  ontstaan. 
Op aarde   is de levens-ether  ontstaan. 
 
 
 
Vier temperamenten 
Een inhoudelijke presentatie over de vier temperamenten wordt gegeven in het document: 
“Ieder kind zijn temperament”: W. van Houwelingen / J. van Dam 
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HET ASTRAALLICHAAM 
 
 
Kernbegrippen van het astraallichaam: bewustzijn 
 
Het oergebaar;  afsluiten - ontsluiten; 

binnen - buiten (het afsluiten van een ruimte maakt mogelijk dat elders 
iets nieuws ontsloten wordt.) 

 

 
 
Het is een polariteitenlichaam; 

• sympathie - antipathie  
• inademing en uitademing 
• opbouw - afbraak 
• bovenpool – onderpool 
• stofwisseling-ledematenstelsel - zenuwzintuigstelsel 

 
Alles wat het dier tot dier maakt, ontstaat door de invloed van het astraallichaam. 
Het astraallichaam is het dier in ons. 
 

 
 
Het astraallichaam werkt; 
plastisch:   

• laat binnenruimte ontstaan;  
• hollingen én bollingen. 
• Het werkt vormgevend, plasticerend 

 
funktioneel;  er ontstaat een  

• zenuw-zintuigstelsel /zintuigen (bovenpool) 
• ritmisch stelsel 
• bewegingstelsel / beweging  (onderpool)  

 
Ziel;    

• het optreden van waarnemen (buiten)  en kennen (binnen)  
• bewustzijnsvormen, zintuiggewaarwordingen, 
• hartstochten, begeerten en  
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• driften, emoties en gevoelens.  
• Er kan geen bewustzijn ontstaan zonder bewegingsorganen.  
• En in het bewustzijn wordt innerlijk beleefd wat in de uiterlijke beweging 

zichtbaar is.  
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Planten en dieren vergelijkend 
 

Beiden hebben gemeen dat zij de stof veranderen en omzetten in een opbouwend proces. 
 
 De plant doet dit in een gestalte van vlakken middels het blad.  

o Het dier creëert binnenruimtes en doet dit in-gewikkeld. 
 De plant leeft zich uit in de ruimte. 

o Het dier sluit zich in, in zijn binnenruimte en leeft een eigen binnenruimte. 
 De plant is een orgaan van de aarde. 

o Het dier staat op zichzelf, het kan bewegen en zich verplaatsen. 
 De plant opent zich geheel. 

o Het dier sluit zich af èn opent zich (zintuigen). 
 De plant is opgenomen in, rechtstreeks verbonden mèt de omgeving. 

o Het dier is afgesloten voor de omgeving. 
 De stofwisseling van de plant is aarde en kosmisch afhankelijk. 

o Dat van het dier indirect afhankelijk van aarde en kosmos, de organen halen de 
buitenwereld naar binnen.  

 Het minerale wordt door de plant op een hoger (plantaardig) niveau gebracht. 
o Het dier kan niet direct voedingstoffen uit het minerale opnemen en is hiervoor 

aangewezen op de plant of een ander dier. 
 De plant ontstaat, openbaart zich in de tijd. 

o De tijd wordt bij het dier in de embryonale tijd geïntegreerd. (het dier komt "als 
eindproces" ter wereld). 

 Het ontwikkelingsproces van de plant wordt uiterlijk zichtbaar. 
o Het dier (en de mens) ontwikkelt zich in de afgeslotenheid: in het dier leeft de 

tijdloze plant. 
 De plant beweegt zich langzaam naar het licht, ingebed in natuurlijke wetmatigheden. 
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o Het dier beweegt zich instinctmatig en driftmatig vrij tov de natuur. 
 
 
Bewustzijn en vitaliteit. 
 
Hoe hoger het bewustzijn des temeer zijn de zintuigorganen en zenuwsystemen uitgevormd en 
veelzijdiger geworden. 
 
Zichtbaar wordt dit aan het vermogen van regeneratie. Naarmate het bewustzijn toeneemt 
treedt het regeneratievermogen terug. Met andere woorden: bewustzijn gaat ten koste van 
vitaliteit en herstelvermogen op lichamelijk niveau.  
Hoe lager het diersoort des te meer plantverwant, hoe hoger het diersoort des te meer 
bewustzijnsorganen treden er op. Beschadigingen aan deze bewustzijnorganen is vaak 
onherstelbaar.  
Voorbeelden. 

- Zwammen groeien zelfs fijnmalen rustig verder. 
- Wormen kun je doorsnijden en er vormt zich een "noodkop" en "noodstaart".  
- Bij weekdieren, bijv. een slak groeien de voelhoorns weer aan. Slakken kunnen nog 

grotere wonden afsluiten. 
- Kreeften zijn beperkt door hun pantser maar als zij gaan wisselen krijgen ze bijv. een 

nieuwe (kleinere) schaar. 
- Een kikker kan delen van een been geheel vernieuwen. 
- Een hagedis kan een nieuwe staart vormen. 

 
Hoe hoger het diersoort des te minder herstelvermogen. Hoe lager het diersoort des temeer 
het herstelvermogen gaat lijken op dat van een plant. 
 
 
 
Het samenwerken, incarneren van het astraallichaam met het ether- en fysieke 
lichaam.  
• Het astraallichaam (AL) eeft het etherlichaam (EL) + Fysieke lichaam nodig om aanwezig te 

kunnen zijn.  
• Het astraallichaam is nauw verbonden met het luchtelement en de ademhaling. 
• Met de geboorte kondigt het astraallichaam zich aan met de eerste inademing en de eerste 

schreeuw daarna. Het kind is pas echt geboren, als het AL middels de eerste inademing 
indaalt. (voor astrologen de echte geboortetijd)  

• De definitieve loslating van het AL geschied met de laatste uitademing; het sterven.  
• Het AL is bij de geboorte niet direct diep verbonden met het lichaam. Het AL daalt in de 

jaren geleidelijk aan steeds dieper in, in het EL en FL. Het is een voortdurend beweeglijk en 
ritmisch verbinden en loslaten wat het AL als beweging doet. En met de jaren steeds iets 
dieper ingrijpend en zich verbindend. 

• Als het kind bijvoorbeeld op jonge jaren teveel lawaai of spanning meemaakt dan wordt het 
AL van het kindje gestimuleerd dit waar te nemen, de zintuigen worden meer geprikkeld. 
Deze intensievere prikkeling versterkt de astrale activiteit in het lichaam. Het kind wordt 
wakkerder in de bovenpool. Een rustige en dromende omgeving zal de zintuigen minder 
prikkelen en het kind blijft langer een fantasierijk en/of dromend kind.  

• Vanaf de geboorte krijgt het astraallichaam langzaam een grotere zelfstandigheid. Met de 
puberteit begint het astraallichaam werkelijk vrij te worden. 

• In de doffe slaap: tijdens de embryonale tijd en in de diepe slaap stimuleert en vormt het 
astraallichaam het etherlichaam, zij werken samen aan de opbouw. 

 
• Het astraallichaam grijpt het ademhalingsproces en doordringt de zintuig- en bewust-

zijnsorganen in tegengestelde zin als dat het etherlichaam dat doet: het astraallichaam 
werkt afbrekend aan het etherlichaam. 

• Naarmate het astraallichaam sterker het etherlichaam+Fysieke lichaam doordringt kan er 
meer wakkerheid en bewustzijn ontstaan.   
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Wakker zijn 
 
Bij lagere diersoorten zie je een soort altijd durende winterslaap, plantachtig. Bij hogere dieren 
een typisch slaap-waak ritme ontstaan. Wakker zijn laat slaap ontstaan. 
Wakker zijn is een diepere verbondenheid van het astraallichaam in de zintuigen. Daardoor 
wordt er levenskracht aan het zintuig onttrokken (afbraak). Als het astraallichaam langdurig in 
het zintuig werkt dan houdt het zintuig te weinig levenskracht over om te kunnen herstellen en 
het zou beschadigd worden. Een herstelvermogen is in de fysieke zintuigen niet aanwezig. 
Daarom moet na een tijd het astraallichaam uit de zintuigen opdat het zintuigproces weer 
opgenomen kan worden in de levensprocessen. 
De wakkerheid roept door zijn eigen activiteit de slaapbehoefte op. 
Bedenk bijv.: wat zal er gebeuren als je probeert drie dagen aan een stuk wakker te blijven?  
 
 

 
Waken-dromen-slapen 
 
Wakker zijn we als het astraallichaam en het ik verbonden 
is met ons etherlichaam en fysieke lichaam in het zenuw-
zintuigstelsel. 
 
Tijdens het slapen is het astraallichaam en het Ik los van 
de zintuigen en bovenpool. Het astraallichaam werkt alleen 
nog stimulerend op het etherlichaam via de onderpool. 
Het merendeel van het astraallichaam is in het kosmische 
opgenomen evenals het Ik. 
 
Tijdens het dromen is het astraallichaam op subtiele wijze 

wat dieper verbonden met het etherlichaam en met de zintuigen als in de diepe slaap 
maar doordringt het niet zo diep als het geval is in waaktoestand. De voorstellingen die 
in het etherlichaam leven als herinneringen worden door het astraallichaam wel 
afgetast en de zintuigen worden ze gewaar op passieve wijze als droom. Het ik is nog 
geheel in het kosmische opgenomen. 
Dromen ondergaan we stuurloos door afwezigheid van het Ik. We ervaren wel de 
emotie en de dynamiek van het astraallichaam. 

 
 
 
De verhouding astraallichaam-etherlichaam 
 

 Het etherlichaam vormt de chemische en fysieke stoffen zo dat zij levensproces worden. 
Het astraallichaam doorleeft deze processen tot zieleprocessen. 

 Waar herhaling / celdeling optreedt werkt het etherlichaam.  Waar het wordt afgerond, 
afgesloten en functie krijgt is het astraallichaam aktief. 

 Het astraallichaam doodt en verhard voortdurend het etherlichaam waardoor bewustzijn 
ontstaat. 

 Het astraallichaam is gezond als het beweeglijk is tussen binnen en buiten, tussen open 
en gesloten, tussen zwaarte en licht. Het etherlichaam is gezond als we het niet gewaar 
worden en de vitaliteit stromend en beweeglijk is.  

 In het etherlichaam geeft Ahriman verharding en Lucifer "gaten". Hier strijden zij in het 
afwisselend te vaste en het oplossende. 

 In het astraallichaam geeft Ahriman ons de wakkerheid en Lucifer de slaap. In hun 
samenwerking geven zij ons de droom.  

 Bij geboorte overheerst het etherlichaam, zij geeft ons de lust.  
Bij het sterven overheerst het astraallichaam, hij geeft ons de pijn. 
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 Het etherlichaam is links sterker dan rechts, het astraallichaam is rechts sterker dan 
links. 

 Met het etherlichaam zwemmen wij in het licht, met het astraallichaam zijn we met de 
kleuren verbonden. 

 Op het etherlichaam werkt het plastische en beeldende. Op het astraallichaam werkt het 
muzikale. 

 Schilderen en eurytmie werken op beiden. 
 Het astraallichaam is een lichtlichaam, alleen: het is een innerlijk licht, een negatief licht 

en werkt vernietigend i.t.t. het zonlicht. 
 In de slaap staat het astraallichaam geheel onder invloed van de kosmische invloeden. 
 Als het in het lichaam ingedaald is onttrekt het zich aan de kosmische invloed. 
 Het astraallichaam van de mens blijft in de tropen meer buiten, zelfs in waaktoestand. 

Het onderscheid tussen zuurstofrijk/arm-bloed ontstaat door het astraallichaam. 
(opbouw-afbraak) en is in de tropen minder gedifferentieerd waardoor het 
astraallichaam zich vrijer bewegen kan. Dit stimuleert een spiritueler denken zoals bij de 
Indier. In streken met een gematigd klimaat is het astraallichaam meer gebonden, het 
stimuleert een materialistischer denken. 

 Als het astraallichaam op het etherlichaam werkt ontstaat het denken, als de kosmische 
astraliteit op het etherlichaam werkt ontstaat groei. Denk hierbij aan de aktiviteiten van 
het astraallichaam bij de slaap- en waaktoestand. 

 Het menselijk astraallichaam is aan ademhalingsprocessen gebonden. De kosmische 
astraliteit aan de ademhaling van de aarde, te zien aan de planten bijv.  

 Aan het astraallichaam hebben we onze creativiteit te danken. Het verzint steeds wat 
anders en raakt nooit uitgeput, behendig als het is. De kracht voor deze creativiteit haalt 
het astraallichaam uit het etherlichaam, uit onze stofwisseling. 

 Het ik geeft het motief aan de creatieve daad. 
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Het drieledig mensbeeld 
 

geest Waken Dromen slapen 

ziel Denken Voelen Willen/handelen 

lichaam Zenuw-zintuigstelsel Ritmische stelsel Stofwisseling-
ledematenstelsel 

 
 
Het drieledig en vierledig mensbeeld 
 

Geest ik-bewustzijn 

Imaginatie 
 

Waken 
 

Inspiratie 
 

Dromen 
 

Intuītie 
 

Slapen 
 

Ziel 
astraallichaam 

begeertelichaam 
gewaarwordings-

lichaam 

 
 
 
 

Denken 
 

vorm / structuur 
bovenpool 

centrumgericht 
op afstand houden 

spitse vormen 
 
 
 

 
 
 
 

Voelen 
 

ritmische beweging 
middengebied 

verbindend 
wisselwerking 

hol en bol 
 
 
 

 
 
 
 

Willen/handelen 
 

chaotische beweging 
onderpool 

perifeer gericht 
verbonden zijn 
bolle vormen 

 
 
 

 
levenslichaam 
etherlichaam 

fysiologie 

 
Afbraak 

 
Zenuw-zintuigstelsel 

 
Gezond leven 

 
Ritmische stelsel 

 
Opbouw 

 
Stofwisseling-

ledematenstelsel 
 Lichaam 

 
fysieke lichaam 

stoffelijk- 
lichaam 

Hoofd 
Gesloten vormen 

Borst 
Gesloten èn open 

Ledematen 
Open vormen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ziel als schakel tussen geest en materie.   
 
 

De geestelijke wereld 

De fysieke wereld 

Leven  
in de ziel 

denken 
voelen 
willen 

IK 

lichaam 

antipathie sympathie 

0            7        14             21           28        35          42 

gew
aarw

ordingsziel

fysieke lichaam

etherlichaam

gew
aarw

ordingslichaam

Ik geboorte

verstand-gem
oedziel

bew
ustzijnsziel

De vrij komende krachten van de wezensdelen in de ziel en de spiegeling.
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Psychische functies van het astraallichaam. 
 
 
Het denken kan:   
   
  waarnemen 
  waarneming inprenten 
  herinneren 
  voorstellen 
  begrijpen 
  logisch denken 
  vorm geven 
  enz. enz. 
 
 
 
Het voelen kan bewegen tussen het denken en doen en uit zich bijv. in: 
 
  antipathie  sympathie 
  negatief zijn      positief zijn 
  onlust   lust 
  somber   vrolijk 
  agressie  verbinden 
  angstig   onbevangen 
  onverschillig      ergens om geven 
  tegenzin hebben   genieten 
  in verzet  meegaand 
  verkrampt  meegaand 
  introvert  extravert 
  enz. enz. 
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Het handelen kan o.a. voortkomen uit: 
 
  Instincten, angsten 
  driften 
  begeertes 
  emoties 
  primaire gevoelens 
  gewoontes 
  motieven 
 
 
Integratie van de psychische funkties in het handelen wordt zichtbaar als er 
sprake is van o.a.: 
 
  besluiten kunnen nemen 
  tot daden kunnen komen 
  handvaardig te zijn 
  openstaan om nieuwe handelingen te willen leren 
  een handeling  (positief) kunnen afronden 
  congruent handelen 
  samenhang in het handeling en aangesloten in tijd en plaats 
  enz. enz. 
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HET IK VAN DE MENS 
 
 
Kernbegrippen van het ik: zelfbewustzijn 
 
 
Het ik is: - eeuwig, uniek, eenmalig in zijn verschijningsvorm. 
  - goddelijk van kern en aard. 
  - het draagt in zich de liefde, de vrijheid en de wijsheid.   
  - het is in ontwikkeling. 
  - het reïncarneert, het leeft meerdere levens op aarde. 
 
 
Het ik toont zich aan/in: 
 

 De warmte, het unieke bloed, ieders geheel eigen constitutie. 
 In de vertikale houding, in het staan voor een eigen keuze/besluit. 
 In zijn morele idealen en morele daden, in zijn manier van beheersen van de driften en 

begeerten. 
 In zijn manier van verzet plegen. (verzet siert de mens) 
 In de spraak en taal en het denken 
 In de biografie 

 
 
Verschillen tussen mens en dier 
 

 Het dier heeft herinneringen aan vorige omstandigheden, het is hierin afhankelijk van 
uiterlijke prikkels en zijn instincten. 
De mens kan vrijwillig zich het verleden herinneren of “erin” duiken. 

 
 Het dier heeft bewustzijn van de buitenwereld. 

De mens maakt hierin onderscheid en heeft bewustzijn van zijn binnenwereld en een 
omgeving die hem omgeeft. 

 
 De mens kan zichzelf waarnemen, beschikt over zelfreflexie, over zichzelf nadenken. Hij 

kan zelfs zijn denken observeren. 
 

 Het ik is een realiteit, deel van de menselijke geest. Het dier heeft slechts een groeps-
ik. 

 
 Het ik geeft ons het vermogen tot spreken en een vrij denken. 

Bij het dier is het denken aan de ledematen en instincten gebonden en is onvrij. Het kan 
niet spreken. Het kent geen taal. 

 
 De mens kan door zijn ik zich oprichten en de zwaartekracht overwinnen. 

Het dier kan zich niet vertikaal oprichten en in evenwicht zich bewegen, het gaat 
horizontaal.(Als dieren zich vertikaal bewegen, kunnen zij dat vanwege de grote 
krachtinspanning slechts korte tijd.) De zwaartekracht laat in de gestalte van het dier 
zijn werking zien. 

 
 De zintuigen van het dier zijn er om de wereld te leren kennen. Bij de mens staan ze 

ook in dienst van de zelfkennis. 
 

 T.o.v.de plant gaat het dier onder een hoek van 90 graden: t.o.v. de plant gaat de mens 
onder een hoek van 180 graden. 
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Dieren “zijn” wat mensen “hebben”. 
 

1. Het dier is een soortwezen met een 
lichaam door erfelijkheid bepaald; een 
zichtbare begeerte. 

2. Horizontale, geluidmakende, instinct- 
begaafde dier. 

3. Eenheid van begeerte (instinct), vorm 
en omgeving. 

4. Het dier is eenzijdig ongelofelijk 
begaafd. Dieren hebben geen talenten 
maar zijn talent. 

5. Net zoals een mens een zelfbewust ik 
heeft, heeft een dier dat ook. Maar 
niet elk dier als exemplaar heeft een 
ik, doch de hele diersoort als groeps-
ik. Dit groeps-ik leeft niet op aarde 
zoals bij de mens maar in de 
geestelijke wereld. 

 

1. Individualiteit ontmoet een lichaam 
dat erfelijke eigenschappen bezit. 
 

2. Opgericht, sprekende en denkende 
mens.  

3. Een unieke biografie wordt mogelijk. 
 

4. Het individuele uit zich in 
begaafdheden én talenten.  
 

5. Er is een verband tussen talenten en 
lichamelijke bouw. 

6. Een mens heeft talenten die 
persoonlijk zijn en die niet geërfd zijn. 
Wat wel geërfd wordt zijn lichamelijke 
eigenschappen.  

7. Het kan voorkomen dat een erfelijke 
struc-tuur niet geschikt is voor de 
openbaring van een individu: zie 
verstandelijk gehandicapten.  

8. Alleen een zelfbewust wezen kan 
talenten hebben en zich ontwikkelen. 
Een wezen dat een talent is kan zich 
niet ontwikkelen. 

 
 
 
Afstamming 
 
Stamt de mens van de aap af? Of de aap van de mens? 
In Steiners opvattingen vinden we het tegenbeeld van Darwin's ideëen. 
Niet de mens stamt van de aap af maar de aap van de mens. 
In oeroude tijden heeft God 'het beeld van de mens' geschapen. Naarmate dit geestelijk 'beeld' 
steeds verder in de verschijningsvormen treedt, via de stadia van het warmte-, lucht-, 
waterelement, ontstaan er verdichtingen in het mensenbeeld. Deze verdichtingen kun je zien 
als specialisaties, ook als bijzondere uitwerkingen van de mens. Zou de mens deze 
specialisaties behouden dan zou dit ten koste gaan van de ultieme vrijheid, die God voor ogen 
had voor de mens. 
 
In elke fase dat zo'n specialisatie gaat ontstaan in de mens wordt deze weer afgescheiden van 
de mens. De mens houdt zich terug in zijn ontwikkeling t.o.v.het dier (retardatie), hierdoor 
kunnen de typisch menselijke vermogens ontstaan.  
De specialisatie op het moment van afscheiding kan niet meer verder gaan dan zijn 
ontwikkelingsniveau op dat moment is: er gaat een dier ontstaan. 
 
Naarmate het mensenbeeld concretere uitwerking nadert, ontstaan er ook de hogere 
diersoorten als afsplitsing van de mens.  
 
 
Zingeving 
 
Het doel van God was de vrije mens 'naar zijn beeld en gelijkenis'. Daarmee wordt 
aangegeven onze God-verbondenheid (verleden). Als volwassenen in deze tijd beleven we ons 
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als God-verloren (heden). Dit geeft aan ons de vrijheid een vermogen te ontwikkelen in God-
gewaarworden (toekomst).  
Je zou het ook zo kunnen zeggen: Vanuit een wij-gevoel ontwikkelen we een ik-gevoel waaruit 
een U-gevoel kan ontstaan. 
De ervaringen van ons ik in het leven nemen we mee en bieden dat aan de geestelijke wezens 
aan. Daarmee maken wij ook voor hen een ontwikkeling mogelijk. 
 
 
Het ego en het ik 
 
Het ego behoort tot het lagere zelf, het heeft nog veel kenmerken van het astraallichaam. Het 
Ik heeft in zijn zuiverste gedrag weinig overeenkomsten met het astraallichaam. 
 
Hieronder wat kenmerken uit het dagelijkse leven van het ego. 
 

 Het ego is de buitenkant, het uiterlijke, het oppervlak. 
 Het ego wil graag opvallen en zoveel mogelijk van de buit binnen halen. 
 Het ego wil graag gelijk hebben ook bij ongelijk en het is gevoelig voor eerzucht. Het wil 

door uiterlijke prestaties iemand overtroeven wat tot fanatisme kan leiden. 
 Het ego wil graag autoriteit zijn zonder de innerlijke voorwaarde. Het werkt 

vervreemdend van jezelf en van elkaar. Het roept op een niet-communiceren. 
 Het ego zet je in een isolement. 
 Het ego wordt niet bestreden maar eerder gekoesterd, gestimuleerd door de reclame. 

Het ego is gevoelig voor kwetsen en inspanningen worden door een ego altijd positief 
beoordeeld.  

 Het ego hanteert graag normen waar je zelf niet over heen gejaagd mag worden. Het 
ego kiest die normen die gemakkelijk haalbaar zijn (voor bepaalde categorie). 
Modegrillen worden door het ego tot algemene norm verheven. 

 Het ego is de vluchtige, glinsterende buitenkant van het ik. Afhankelijk van de willekeur 
van het ogenblik. 

 Als het ego al zijn 'rechten' ontnomen worden krijgt deze persoon het gevoel dat hij 
alles kwijt is en sterft. 

 Het ego vraagt zoveel mogelijk aan aanzien, macht, geld, bijval, beloningen. 
 
Hieronder een “zoeken en tasten” hoe je het ik kunt ervaren. 
 

 Het is kwetsbaar, het is er nog niet. Het is nog geen duidelijk te omschrijven vermogen 
maar meer een impuls, een beweging. Of een kracht die nog in de kinderschoenen 
staat? Of een belofte aan de mens dat hij eens zal zijn als de engelen? 

 Met het ik kunnen we de wereld “helder aanschouwen”,jezelf er deel van kunnen zien. 
De relatie ik-gij wordt er mee opgebouwd. 

 Het is nog zo klein dat het je zo afhandig gemaakt kan worden. 
 Met mijn ik bedien ik mijn denken, gemoedsbewegingen en handelen. 
 Het ik geeft je een kracht, of is het een macht, die alles aan kan en die je 'nergens' aan 

kunt ontlenen?  Het ik besluit zelfs om te willen leven. 
 Het ik geeft je een ander standpunt t.o.v.de dingen. Het kan rijkdom geven temidden 

van armoede, het geeft je interesse als je in de verveling zit, het geeft je hoop als je in 
wanhoop zit, enz. Het verheft je boven de dingen. 

 Het ik is vindingrijk, het speelt met de fantasie en kan wat 'laag' is 'verhogen' in 
kwaliteit. 

 Het ik leeft in het warmte element, waar weerstand is, in het enthousiasme voor een 
“hoger” doel. Een onbaatzuchtig en zichzelf overstijgend doel.  

 Het is wat overblijft als alles van ons is afgenomen. Het kan de grootste leegte 
overbruggen. 

 Het is nooit sterk geweest, men probeert het zelfs te verjagen. Er heerst een oorlog 
tegen het ik. 
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Het ik in de ziel 
 
In ons  fysiek lichaam   leeft  het instinct 
  etherlichaam   leven de driften 
  gewaarwordingslichaam leven  de begeerten 
 
  gewaarwordingsziel   \ 
  verstands-gemoedsziel -  onstaat het motief van ons ik  
  bewustzijnsziel     / 
 
  geestzelf   leeft  de wens 
  levensgeest   leeft  het voornemen 
  geestmens   nemen  we het besluit. 
 
 
 
 
De eenzijdigheden van het ik in de ziel 
 
Twijfel: twijfel ontstaat als levenshouding wanneer het denken een verkeerde ontwikkeling 
gegaan is. Het licht van het denken is hier de positieve kracht. 
 
Spot en haat: zij ontstaan als levenshouding wanneer de gevoelsontwikkeling teveel door het 
denken (spot) of door het willen (haat) beheerst wordt. 
De warmte in ons voelen is hier het positief verbindende element. 
 
Angst: angst ontstaat wanneer de wil apathisch of verlamd raakt. 
De moed is hier de positieve kans. 


