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Tyto síly, působící v éterném tele, se uplatňují na začátku lidského pozemského 
života — nejzřetelněji během embryonálního období —jako síly utváření a růstu. V 
průběhu pozemského života se část těchto sil emancipuje z působení při utváření a 
růstu a stávají se z nich síly myslení, tedy právě ty síly, které pro obvyklé vědomí 
vytvářejí stínovitý svět myšlenek. 
       Je nanejvýš významné vědět, že obvyklé síly myšlení jsou zjemnělé síly utváření 
a růstu. V utváření a růstu lidského organismu se ukazuje něco duchovního. Neboť 
toto duchovní se pak v průběhu života projevuje jako duchovní síla myšlení. 
A tato síla myšlení je jen jednou částí lidské utvářející a růstové síly, působící v 
éterné oblasti. Druhá část zůstává věrna úkolu, který měla na počátku života 
člověka. Jen díky tomu, že se člověk —jakmilejeho utváření a růst pokročí, to 
znamená, jakmile jsou do určité míry ukončeny — vyvíjí dále, mohou éterně-
duchovní síly, působící v organismu, v dalším životě vystupovat jako síla myšlení. 
Imaginativnímu duchovnímu nazírání se tak odhaluje tvárná (plastická) síla z jedné 
strany jako něco éterně-duchovního, jež z druhé strany vystupuje jako duševní 
obsah myšlení. 
       Rudolf Steiner popisuje, jak během růstu a vývoje — analogicky s metamorfózou 
růstových sil v síly myšlení — „metamorfuje“ z fyzického těla také astrální tělo a 
ústrojnost Já a osvobozují se pro duševní činnost cítění a chtění. Dělají to „na 
éterných drahách“. Na kterém místě se ale může uskutečnit toto osvobození? Existuje 
jen jeden orgán, v němž se proudící krev jako nositel čtyř druhů éteru zastavuje a 
dává tím možnost „umřít“, tj. opustit souvislosti fyzického života: srdce. Na konci 
diastoly, v tzv. „diastáze“, nastává nepatrný moment, kdy se protékající jednotka 
proudící krve dostane do úplného klidu, než začne vypuzovací fáze systolického 
pohybu srdce. Náš vědomý duševní život se rodí takříkajíc ze dna srdce, odráží se v 
mozku a potom je užíván více nebo méně svobodně, vědomě a „srdečně“. Myšlení 
srdcem má tuto zvláštní fyziologickou souvislost. Odehrává se, když to, co je myšleno, 
jde „k srdci“ a odtud srdečně působí dále. 
       Spolupůsobení obou archandělů Michaela a Rafaela nalézá opět svůj fyziologický 
odraz v dění mezi srdcem (Michael) a plícemi (Rafael). V pověsti o Parzivalovi je 
reprezentují Parzival (srdce) a Gawan (plíce). Parzival, jenž svou cestu nalézá po 
bloudění a zkouškách, a Gawan, kterému se vše daří a který může všude přinášet 
uzdravení a spásu. Jsou ro archetypy sebeléčení (Parzival) a terapie (Gawan). 
 


