Tvorba nového astrálního těla
Dříve než budeme pozorovat proces početí a následný embryonální
vývoj, chceme se ve stručnosti věnovat výstavbě astrálního těla. Můžeme
zde předpokládat to, co R. Steiner řekl o odkládání éterného a astrálního
těla v první polovině života mezi smrtí a novým zrozením. Pro nás je
důležité, že z odloženého éterného a astrálního těla zůstává extrakt
minulého života. R. Steiner k tomu říká:
„O astrálním těle víme, že v jistém smyslu doprovází Já v různých
inkarnacích. Ačkoli se během pobývání v kámalóce musí z astrálního těla
mnohé vyloučit, toto astrální tělo nám zůstává zachováno i v dalších
inkarnacích, jako silové tělo, které uchovává vše, co jsme si do něj během
inkarnace uložili v podobě pokroku v morální, intelektuální a estetické
oblasti. To, co představuje skutečný pokrok, bude zachováno silou
astrálního těla, přenášeno z jedné inkarnace do druhé a takřka spojeno s
Já, které v nás postupuje od inkarnace k inkarnaci jako to základní a
věčné.“ (GA 131)
R. Steiner to vyjadřuje takto:
„Astrální organismus, jenž zůstává... během pozemského života v
každém ohledu nevědomý nebo podvědomý, obsahuje všechno to, co
představuje výsledky života mezi smrtí a novým zrozením.“ (GA 235)
V životě mezi smrtí a novým zrozením člověk vědomě prožívá
„vztahy k těm lidským duším, s nimiž měl vztah na Zemi. Mezi jeho
bytostí a bytostmi těch duší, s kterými byl na Zemi, se uskuteční zvláštní
zrcadlení... V poslední třetině mezi smrtí a novým zrozením

přijde čas, kdy si z těchto zrcadlových obrazů tvoříme své astrální tělo.
Složíme je dohromady do svého astrálního těla. Takže sestupujeme-li z
duchovního světa do fyzického světa, v astrálním těle si neseme to, co jsme
v životě mezi smrtí a novým zrozením do sebe opět přijali po zrcadlení,
které naše činy v minulém pozemském životě nalezly v jiných duších.“
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V první polovině cesty mezi smrtí a novým zrozením tedy zůstává
zachován extrakt astrálního těla jako plod minulého života.
„Jako nějaký druh extraktu sil zůstává výtěžek naposledy prožitého
života ve vyšším astrálním těle a spočívá v něm“ (GA 95).
Zrcadlení se zdá být nezbytným pro uvědomění a tedy i rozvinutí
vlastní aktivní činnosti. V tomto extraktu astrálního těla cestou entelechie k
Zemi zrcadlově nahlíží tento výtěžek minulého života a z astrální oblasti si
skládá své budoucí činné astrální tělo. To uvedl R. Steiner již v roce 1907:
„První, s čím se člověk setká, když sestoupí z devachanu, je astrální
oblast, v rosenkruciánské theosofii nazývaná elementární svět. Ta mu dá
nové astrální tělo. Rozsypeme-li na papír železné piliny a pod papírem
pohybujeme magnetem, formy a linie se tvoří podle sil magnetu; podobně
je astrální substance, nepravidelně rozptýlená, přitažena a uspořádána
podle sil, které jsou v duši a které odpovídají tomu, k čemu se tato duše v
dřívějším životě dopracovala. Tak si člověk sám skládá své astrální tělo.“
(GA 99)
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