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Esitelmän on suomentanut An# Viitanen, ja se ilmestyi Suomen antroposofisen liiton Kirjokansi- 
jäsenlehdessä juuri ennen joulua vuonna 1986. 

Esitelmä Dornachissa 6. joulukuuta 1923  

Rakkaat ystävät! Taiteen tehtävänä voi oikeastaan olla vain sen väliGäminen eteenpäin, mitä ihminen on 
vaikutelmana oGanut vastaan ollessaan yhteydessä maailmankaikkeuteen. LuonnollisesI tämä yhteys voi 
saada eri laajuuksia ja ilmentää erilaisia näkökulmia. SilI todellinen taideteos voi olla vain sellainen, mikä 
ihmistunnossa elvyGää vaikutelman: Tämän taideteoksen kauGa voi ihmissielu avautua 
maailmankaikkeuden salaisuuksille. Tämänkertaisesta tehtävästämme tahtoisin sanoa, eGä jatkamme 
vuodenkulun tarkastelua saman hengen kannalta, jonka huipentumana eilisessä esityksessä oli kuva 
Mikaelista ja lohikäärmeestä (Mikael-imaginaaIo 5.10.1923). 

Jo aikaisemmin esitetyn pohjalta on Iedossamme, miten syksyn tullessa tapahtuu maan sisäänhengitys. 
Siinä on kyse henkisestä tapahtumasta, jonka myötä elementaariolennot löytävät Iensä takaisin maan 
sisään. Juhannukseen asI niiden Ie oli kulkenut yläilmoihin, muGa tähän aikaan ne ovat matkalla takaisin. 
Tämä on Ilanne silloin, kun vietämme Mikael-juhlan aikaa, josta eteenpäin nämä olennot jatkavat 
paluutaan maahan aina siihen asI, kun maa on keskitalvella rakastavasI oGanut ne syliinsä. 

Meidän täytyy muodostaa ennen muuta mielikuva siitä, kuinka maa talven aikana tulee lähimmäksi itseensä 
sulkeutuneen olennon oloIlaa. Maa on oGanut maailmankaikkeudesta takaisin erityisesI kaiken sellaisen, 
minkä se henkisessä muodossa on päästänyt virtaamaan ulos kesäaikana. Voidaan siis sanoa, eGä 
keskitalvella maa on luonteeltaan kaikkein maanomaisin; se on oman olemuksensa mukaisessa Ilassa. 
Tulemme suuntaamaan huomiomme maan talviajan olemukseen, sillä se antaa perustan myöhemmille 
tarkasteluille. Missään vaiheessa ei Ietenkään saa unohtaa, eGä silloin kun toisella pallonpuoliskolla on 
talviaika, on toisella puolella kesä jne. Tämä todellisuus teidän on säilyteGävä kaiken taustalla. Nyt kuitenkin 
kuvailemme sitä osaa maapallosta, jossa eletään sydäntalven aikaa. Siellä maa saavuGaa Ilan, mikä eriGäin 
syvällisellä tavalla vastaa sen omaa olemusta — joka tekee siitä täysin sellaisen, mitä se on. 

Tarkastelkaamme maapalloa lähemmin. Sillä on kiinteä maanomainen ydinosa, josta on ulospäin näkyvissä 
ainoastaan sen pinta. MuGa maan kiinteä ydin on ulkoa päin katsoGuna suurimmaksi osaksi maan 
vesistöjen, hydrosfäärin peitossa. Maanosat näyGävät uiskentelevan näissä vesimassoissa, joiden voimme 
ajatella edelleen jatkuvan ilmakehän alueelle. Ilmakehässä on aina veGä, joka tosin on siellä meriä ja jokia 
ohuemmassa muodossa. Mitään kiinteää rajaa ei vedenomaisen suhteen kuitenkaan voida määritellä 
siirryGäessä merestä ylös ilmakehän alueelle. Jos tältä kannalta piirrämme luonnoksen maapallosta, on 
piirros tehtävä seuraavalla tavalla: keskikohtaan tulee kiinteä maanomainen ydin (Kuva: vihreä). Kiinteää 
maaydintä ympäröivät vesialueet (sininen). Mantereet on Ietenkin piirreGävä mukaan esiin kohoavina jne. 
Kaikki sellainen on piirroksessa liioiteltua, sillä maasta esiin kohoavat osat eivät saisi olla yhtään näkyvämpiä 
kuin esimerkiksi appelsiinin pinnasta ulos pullistuneet kohdat. Piirtäessäni mukaan ilmakehän alueella 
olevat vesimassat minun täytyy tehdä se niin, eGä nämä vedet pääsevät liikkumaan ympäriinsä joka 
kohdassa. Nyt voimme tarkastella tätä kuvaa (sininen) ja esiGää kysymyksen: Mitä tässä oikeastaan on? 
Kuva ei ole syntynyt vain oman itsensä pohjalta, sillä vesi, jota tässä on kuvaGu, kuuluu koko kosmoksen 
yhteyteen. Se, mitä kuvassa ilmenee muotona, on peräisin kosmoksesta. Oikeastaan kosmos on joka 
puolelta sfääri, pallomainen Ila. Tämä tulee ilmi myös vesi- ja ilmamassoista, sillä nekin rajoiGuvat 
pyöreään, pallomaiseen Ilaan. 



 

Voimat, jotka kohdistuvat maapalkoon saaden tämän aikaan, ovat valtavia. Jos katselisimme maata joltakin 
muulta planeetalta, näkisimme sen suurena vesipisarana maailmankaikkeudessa. Siinä näkyisi erilaisia esiin 
pistäviä alueita, nimiGäin mantereita, jotka ovat hieman eri tavalla väriGyneet kuin muu osa, muGa kaiken 
kaikkiaan se näyGäisi maailmankaikkeudessa olevalta suurelta vesipisaralta. 

Seuraavaksi tarkastelemme tätä asiainIlaa kosmiselta kannalta. Mikä mahtaakaan olla tämä pisara, joka 
vesipisarana vaeltaa maailmankaikkeudessa? Se on jotakin sellaista, jonka pisaranmuotoa pitävät yllä koko 
kosmoksen muodostamat yhteydet. 

Jos asiaan syvennytään hengenIeteellisesI ja etsitään imaginaaIon ja inspiraaIon Ietä elämystä siitä, mitä 
tämä pisara on, saadaan seuraava vaikutelma: Se on valtavan suuri elohopeapisara, eikä mitään muuta. 
Tosin aineellinen elohopea on siinä äärimmäisen laimeana pitoisuutena. 

Juuri äskeGäin on biologian laitoksellamme StuGgarIssa näyteGy eksakIlla tavalla toteen, eGä hyvin suurilla 
laimennuksilla voi olla vaikutuksia. Rouva tri Kolisko on ensimmäistä kertaa juuri äskeGäin tehnyt  siellä 
kokeita, jotka todistavat asian ehdoGoman täsmällisesI. Siellä on ollut mahdollista valmistaa laimennuksia, 
joissa on vain yksi osa vaikuGavaa aineGa triljoonaa vesiosaa kohI. Nyt on todella onnistuGu näyGämään 
toteen ehdoGoman täsmällisesI eri aineiden vaikutuksia sellaisina pitoisuuksina. Tähän asI eri aineiden 
homeopaa]set vaikutukset ovat voineet jäädä täysin uskonvaraisiksi, muGa kyseisen työn kauGa ne ovat 
lopultakin saaneet kelpuutuksen eksakIn Ieteen tasolle. Tuloskäyristä voidaan jo nyt varmuudella päätellä, 
eGä laimenneGaessa aineita rytmisesI hyvin pitkälle niiden vaikutukset muuGuvat. Tarkemmin en tähän 
asiaan nyt puutu, sillä työ on tullut julkisuuteen ja sen paikkansapitävyys voidaan tänä päivänä tarkistaa 
missä hyvänsä. Tahdon nyt viitata täällä vain siihen, eGä jopa maan piirissä meidän on oteGava huomioon 
valtavan laimeisiin pitoisuuksiin ohentuneet ainemäärät, joilla on vaikutuksia. 

Olemme tekemisissä sellaisen asian kanssa, josta voidaan sanoa: Kun käytämme sitä hyväksi 
pienimuotoisesI, puhumme vedestä. Purosta tai lähteestä ammennamme asIalla veGä ja otamme sen 
käyGöön. Silloin meillä on veGä — muGa sellaista veGä ei ole lainkaan olemassa, joka on koostunut 
pelkästään hapesta ja vedystä. Järjetöntä on uskoa, eGä olisi olemassa sellaista veGä, joka koostuu 
pelkästään vedystä ja hapesta. Terveyslähteiden rautapitoisista vesistä tai muista sellaisista on helppo 
huomata, eGä niiden koostumukseen kuuluu jotain muutakin. MuGa sellaista veGä, joka olisi vain vetyä ja 
happea, ei ole lainkaan olemassa. Kysymyksessä on vain IeGy tapa lähestyä tätä asiaa. Missä hyvänsä veGä 
esiintyykin, se on jonkin rikastamaa. Tulemme pääasiaan: Maapallon koko vesimäärä on elohopeaa 



maailmankaikkeuden kannalta. VeGä ovat vain ne pienet määrät, jotka me otamme käyGöön. 
Maailmankaikkeudelle se ei ole veGä vaan elohopeaa. 

Voimme siis sanoa: Vedestä koostuvana on maan hydrosfääri maailmankaikkeudelle elohopeaa. Tähän 
elohopeapisaraan ovat luonnollisesI kaikki metalliset aineet — tai lyhyesI sanoGuna kaikki maanomainen 
kasautunut. Ne pyrkivät omaksumaan omat erityismuotonsa, muGa tarkastellessamme siGen kokonaiskuvaa 
täytyy meidän kuitenkin kiinniGää huomio kaiken kaGavaan pallonmuotoon, joka on elohopealle kuuluva 
muoto. Metallinen elohopea-aines luonnossa on tavallaan vain sen symboli, mitä elohopea yleisesI oGaen 
tekee. Siihen liiGyy aivan määrätyllä tavalla pallonmuoto. Siihen on kerrostunut sellaista, mikä saa omat ja 
samalla toisistaan eriytyneet muodot, nimiGäin metalleille ominaiset kidemuodot. 

Nyt voimme muodostaa kuvan edellä sanotusta. Olemme puhuneet maasta, vedestä ja ilmasta. Sisällä on 
yksiGäisiä, toisistaan eriytyneitä kidemuotoja. Kokonaisuudella on pyrkimys pallonmuotoon. 

Kun siGen tarkastelemme ilmaa, joka ilmakehänä ympäröi maata, ei kysymys olekaan pelkästä ilmasta, 
koska sillä on aina taipumus pitää sisällään enemmän tai vähemmän lämpöä. Se on kauGaaltaan lämmön 
läpäisemää. Meillä on siis lisäksi tämä neljäs elemen], nimiGäin ilmaan varastoitunut lämpö. 

Ilman lämpö on tullut tavallaan ylhäältä päin, ja lämmön kantamana väliGyy ennen kaikkea 
maailmankaikkeudesta tuleva rikki- eli sulfuuriprosessi. Voimme siis sanoa, eGä sulfuuriprosessi väliGyy 
tänne maailmankaikkeudesta. Sulfuuriprosessiin rajoiGuu merkuriaaliprosessi tavalla, jolla kuvasin ilman ja 
veden aseGumista toisiinsa nähden. Ilman ja lämmön piirissä on sulfuuriprosessi; veden ja ilman piirissä on 
merkuriaaliprosessi. 

Tarkastelkaamme lähemmin maata — ja mitä sen sisällä tapahtuu. Sellaista, mitä maa oikeastaan tahtoo 
olla, edustaa haponmuodostusprosessi, muGa vielä suuremmassa määrin sitä edustaa suolanmuodostus, 
sillä hapot muuGuvat edelleen suoloiksi. Kun tässä yhteydessä suuntaamme katseemme 
maailmankaikkeuteen, havaitsemme siellä sulfuuriprosessin tai rikinmuodostusprosessin. Kun havaitsemme 
maalla sen taipumuksen muodostua kosmiseksi pisaraksi, on edessämme oikeastaan merkuriaaliprosessi. 
Kun käännämme katseemme itse maaperään, joka keväällä antaa meille kaiken kasvavan, ylös versovan ja 
kukoistukseensa puhkeavan elämän, tarkastelemme suolaprosessia. 

Esiin kehkeytyvälle, versovalle elämälle suolaprosessi onkin kaikkein tärkeintä. ErityisesI kasvin juurilla on 
maaperän suolamuodostumiin suhde, joka syntyy silloin kun juuret kasvavat alkiosta esiin — ja joka 
vaikuGaa koko niiden kasvua määräävänä tekijänä. Juuret tulevat kauGaaltaan eräänlaisen substanssin 
täyGämiksi. Kyse on siitä, mitä maaperä suolojen muodossa — sanan laajimmassa merkityksessä — sisältää, 
mikä siis on muodostanut erilaisia kerrostumia maahan. Tämä substanssi tekee juuret todella juuren 
kaltaisiksi, toisin sanoen maanomaiseksi perustaksi kasvinomaiselle elämälle. 

Maaperän alueelta olemme siten tavoiGaneet suolaprosessin. Sen maa saa itsestään käsin aikaan 
keskitalvella. Sitä vastoin esimerkiksi kesällä useat eri prosessit tapahtuvat perusteellisesI toisiinsa 
sekoiGuneina maanpinnan yläpuolella. Rikinmuodostusprosessi täyGää ilman alueen, ja se elää myös 
salamassa ja ukkosessa. Tämä tapahtuu laaja-alaisesI. Myös se, mikä elää vuodenkulun myötä, tulee 
rikinmuodostusta vastaavaan oloIlaan. SiGen tulee Mikaelin aika, jolloin mukaan liiGyy prosessi, jossa rauta 
pakoGaa rikinmuodostusprosessin vetäytymään, kuten eilen kerroin. Suolaprosessi taas on sekoiGunut 
kesäaikaiseen ilmakehään. Kasvit nimiGäin nostavat suoloja ylös maasta. Ne kulkevat lehIen kauGa kukkiin 
ja aina siemeniin asI, kun kasvi kasvaa ja kehiGää esiin muotonsa. Löydämme suoloja Ietenkin kasvin eri 
osista. Suolat eterisoituvat kasvissa, säilyvät siinä eteerisinä öljyinä jne. — ne lähestyvät 
rikinmuodostusprosessia. MuGa kasvien avulla suolat kohoavat ylös maasta. Myös niiden olemus virtaa 
samalla ylös ja tulee ilmakehän olemukseksi. 

Kun kesä on kukoistavimmillaan, on maassa aina läsnä oleva merkuraalinen sekoiGunut kauGaaltaan 
rikinomaisen ja suolanomaisen kanssa. Kun seisomme keskikesällä jalat maassa, uloGuu päämme rikin, 
elohopean ja suolan sekoitukseen. Sitä vastoin sydäntalven aika merkitsee, eGä jokainen näistä 
maailmanperiaaGeista: suola, elohopea ja rikki, omaksuu oman sisäisen oloIlansa. Suolat ovat vetäytyneet 
maan sisään. Hydrosfäärissä, vedenomaisen alueella vallitsee pyrkimys tasaantua pyöreisiin muotoihin. 



Pallomainen tai vähintäänkin eri kohdista pyöristynyt lumipeite on vedenomaisen alueella tapahtuvan 
pyöristymisen ulkoinen tunnusmerkki. Rikkiprosessi vetäytyy takaisin. Siihen ei ole suurtakaan tarveGa 
kiinniGää huomiota tähän aikaan. MuGa rikkiprosessin sijalle astuu keskitalvella jotain muuta. 

Kasvin kehitys kulkee keväästä syksyyn. Siihen kehiGyy siemeniä. MuGa mitä siementenmuodostuminen on 
prosessina? Kun kasveissa kehiGyvät siemenet, tapahtuu ulkona luonnossa samaa, mitä me jatkamme 
eteenpäin omalla suurpiirteisellä tavallamme, kun valmistamme kasveja ravinnoksi. Me nimiGäin keitämme 
niitä. Kukkien kehiGyminen ja siementen valmistuminen on juuri sitä, eGä luonto keiGää. Silloin luonnossa 
tapahtuva kehitys kulkee kohI rikkiprosessia, ja samalla kun kasvit kasvavat, ne tulevat sisälle tähän 
prosessiin. Voimakkaimmin ne ovat oGaneet vastaan niin sanotun rikkivaikutuksen silloin, kun kesä on 
saavuGanut täyden kukoistuksensa. Kun syksy siGen lähestyy, tulee palamistapahtuma päätepisteeseensä. 

Orgaanisen, elollisen luonnon piirissä kaikki asiat saavat toisen ilmenemistavan kuin on se, mikä toteutuu 
epäorgaanisten, ulkoisella tavalla näkyvien ja karkeiden ilmiöiden alueella. Kaikkeen palamiseen pätee 
kuitenkin, eGä siitä jää jäljelle tuhkaa. 

Maan sisäiseen elämään kuuluu pyrkimys suolanmuodostukseen. Aivan toista Ietä liiGyy kehitykseen 
mukaan sellaista, mitä kasvien siemenenmuodostuksesta ja kukkimisesta — niin kypsymis- kuin 
palamisprosessistakin — on jokaisen kasvin kehityksen myötä pudonnut alas maahan. Tämän seikan 
merkitys on suuri, vaikka siihen ei tavallisesI kiinnitetä huomiota. Samalla asialla, mikä hellassamme 
tapahtuu, nimiGäin tuhkan eroGuminen uunin pohjalle, on maalle suuri merkitys vuodenkierrossa. 
NimiGäin kaikessa siemenenmuodostuksessa, mikä periaaGeessa on juuri palamista, putoaa jatkuvasI 
siemenainesta alas maahan. Maassa onkin lokakuusta lähIen kaikkialla esillä tuhkanmuodostus. 

Tarkastellessamme maata sydäntalvella havaitsemme siinä sisäisen taipumuksen suolanmudostukseen. 
Myös elohopeanmuodostus- tai merkuriaaliprosessi on silloin määräävimmällä ja luonteenomaisimmalla 
tavalla käynnissä. Kun muistelemme vielä keskikesää, on meidän kiinniteGävä huomiota kosmoksesta 
mukaan tulevaan rikkivaikutukseen. Juuri nyt — tähän aikaan vuodesta — siinä on esillä tuhkanmuodostus. 

Huomatkaa, eGä joulun aikaan saavuGaa huippukohtansa sellainen, jonka valmistelut alkavat jo Mikaelin 
aikana. Yhä enemmän ja enemmän maa vakiinnuGaa oloIlakseen sydäntalven aikaisen kosmisen 
ruumiillisuuden, jolloin se sisäisesI kehiGää elohopean-, suolan- ja tuhkanmuodostusta. Mitä tämä 
merkitsee maailmankaikkeudelle? 

Hyvät ystävät, kuvitelkaa, eGä kirppu ryhtyisi anatomiksi ja alkaisi tutkia luita. Se valitsisi kohteekseen hyvin 
pienen luunsirpaleen, koska se itsekin on pieni — ja koska se suoriGaisi luututkimuksia kirpun 
näkökulmasta. SiGen se toteaisi, eGä kyseessä on fosforihappoinen suola amorfisessa olomuodossa, siis 
hiilihappoa, kalkkia jne. Kirppuanatomi ei kuitenkaan osaisi päätellä, eGä luunsirpale on osa kokonaista 
luurankoa. Tosin se saaGaisi hypätä toiseen paikkaan, muGa tutkiessaan pieniä yksityiskohIa se tulisi 
kuitenkin jäämään näihin yksityiskohIin. Jos joku ihminen on geologi tai minerologi, ei hänellekään ole 
mitään apua siitä, eGä hän osaisi hypätä paikasta toiseen aivan kuin suuri maakirppu. Siitä huolimaGa 
hän tekisi sitä samaa mitä muutenkin tutkiessaan pieniä yksityiskohIa maapallon vuoristoista, jotka 
kokonaisuutena muodostavat eräänlaisen luuston. Kirppumme ei siis kuvailisi kokonaista luustoa, vaan se 
napuGelisi vasarallaan irI pienen luupalan. Sanokaamme eGä pienellä kirpunvasarallaan se hakkaisi palan 
irI solisluusta. Palan sisältämä kalkki, hiilihappo jne. eivät antaisi sille mitään viiteGä siitä, eGä kyseessä on 
kokonainen solisluu — puhumaGakaan luurangosta, johon se kuuluu. Pienellä vasarallaan se napuGelisi 
pienen palan irI, ja sitä se kuvailisi omasta kirpunnäkökulmastaan — samoin kuin ihminen kuvailee 
maapalloa hakaGuaan ensin irI kappaleen Jura-vuoriston kalkkikiveä, vaikkapa täältä Dornachin mäeltä. 
Eikö 
olekin toGa, eGä kuvauksessaan se rajoiGuisi irroGamaansa palaan, joka siGen olisi perustana 
minerologialle, geologialle jne. Edelleenkin kyseessä on saman kirpun näkökulma, vaikka se onkin hieman 
suurennetussa miGakaavassa. 

Näin ei Ietenkään päästä totuuteen, näin ei ole sopivaa menetellä. Sen sijaan tarkoitus on todella tulla 
siihen pisteeseen, eGä ymmärtää maapallon olevan yksi yhtenäinen muodostuma, joka sydäntalvella on 
voimakkaimmin keskiGynyt suolanmuodostukseen, elohopeanmuodostukseen ja tuhkanmuodostukseen. 



Mitä tämä siGen merkitsee maapallon koko olemuksen kannalta, jos tarkastelemme asiaa kosmoksen 
emmekä kirpun näkökulmasta? Mitä se merkitsee? Ajatelkaamme suolanmuodostusta, joka fysikaalisesI 
merkitsee kiinteytymistä kerrostumiksi, kuten veteen liuennut keiGosuola kiteytyy kerroksiGain asIan 
pohjalle. En selosta nyt lähemmin kemiallisia ilmiöitä, muGa niiden tutkiminen ei johtaisi mihinkään 
muuhun kuin seuraavaan: Kaikkeen siihen, mikä sanan laajimmassa merkityksessä on suolanmuodostusta, 
sisältyy ominaisuus, eGä henkisyys pystyy sen eräällä tavalla läpäisemään. Missä vain on suolaa, sieltä 
hengelle löytyy tavallaan vapaa Ila. Hengellä on kyky päästä sinne, missä on suolaa. Kun maassa tapahtuva 
suolanmuodostus on sydäntalvella aseGunut vakiintuneeseen oloIlaan, on siitä seurauksena eGä maahan 
sidoksissa olevat elementaariolennot löytävät maanpiiristä miellyGävän olinpaikan. Lisäksi kosmoksen 
muuta henkisyyGä tulee maahan — ja pystyy tavallaan oleskelemaan siinä suolavyöhykkeessä, 
joka on väliGömäsI maanpinnan alla. Juuri tällä, väliGömäsI maanpinnan alla sijaitsevalla 
suolavyöhykkeellä on aivan erityisesI kuunvoimien toimintaa. Näihin tarkasteluihini liiGyen olen jo puhunut 
siitä, eGä kyseessä ovat niiden kuunvoimien jäänteet, jotka kuu jä] jälkeensä maahan silloin, kun se 
irtaantui maasta. 

Maassa ovat kuunvoimat toimivia pääasiassa sen ansiosta, eGä maa kätkee sisälleen suoloja. Maanpinnan 
alla olevassa kiinteytyvässä osassa, lumipeiGeen alla, on toisaalta pyrkimys elohopeanomaiseen, muGa 
alempana tapahtuu siirtyminen suolanomaiseen, ja kaikessa siinä on maan aineGa — suolaa — henkisyyden 
läpäisemänä. Itse maa todellakin henkistyy talven aikana sen ansiosta, eGä siihen sisältyy suoloja, jotka 
silloin ovat erityisen pysyvässä oloIlassa. 

Vesi — eli kosminen elohopea — saa sisäisen taipumuksen pallonmuodostukseen. Sisäinen pyrkimys 
pallonmuodostukseen on silloin kaikkialla läsnä. Sen ansiosta maalla ei sydäntalvella ole pelkästään kykyä 
koveGua suoloiksi, jolloin henki pystyy sen läpäisemään paikalleen jähmeGyneiden suolojen alueella. 
Pyrkimys pallonmuodostukseen tekee maan kykeneväksi myös tuomaan elämää hengen täyGämään 
aineellisuuteen, siis vaikuGamaan elävöiGäväsI. Sydäntalven aikaan maa elää juuri pintakerroksessaan. 
Elohopeavaikutuksen kauGa hengen ja suolan toiminnot saavat kaikkiala taipumuksen liikkuvuuteen, joka 
auGaa niitä kohI elävyyGä. Maassa on pinnan alla alue, jossa talven aikana voimistuu valtavasI maan kyky 
kehiGää elämää. 

Maassa kehiGyvä elämä muuGuisi kuitenkin kuunelämäksi, sillä maan sisässä ovat toiminnassa ennen 
muuta kuunvoimat, kuten olen kertonut. Tuloksena olisi kuunelämä. Tuhka on siementen muodossa 
vajonnut alas siten, eGä kaikki tässä kuvaamani on tuhkan kyllästämää. Sen ansiosta kokonaisuuteen sisältyy 
tekijä, jota maan muodostuminen oikealla tavalla välGämäGä tarvitsee. 

Kasvi on ponnistellut kohI rikinmuodostusprosessia. Tästä prosessista on laskeutunut alas tuhka. Tuhka on 
sellaista, mikä palautuu maahan siGen, kun kasvi on ponnistellut kohI todellisuuGa, jota nimitän eteerisesI 
eläväksi ja henkiseksi. Siksi maan pintakerroksella on sydäntalven aikoihin valmius oGaa henki itseensä ja 
elävöityä. Tähän liiGyy myös pyrkimys kuunomaisen muuntamiseen maanomaiseksi. Tällöin kuu joutuu alas 
laskeutuneen tuhkan vaikutuksesta kehiGämään elävyyGä maanomaisella eikä kuunomaisellla tavalla. 

Siirrymme maan pintakerroksesta tarkastelemaan maapalloa ympäröivän ilman alueGa. Kaikkina 
vuodenaikoina, muGa erityisesI talvella ilmalle on mitä suurin merkitys sillä, eGä aurinko säteilee ilman läpi 
lämpöä ja valoa. Näistä valo ei tässä tarkastelussa ole kovinkaan tärkeä. 

Tieteen piirissä on tullut tavaksi tarkastella kaikkia ilmiöitä osiin eriteltyinä. Sillä tavoin ne eivät esiinny 
milloinkaan todellisuudessa. Ilman sanotaan koostuvan hapesta, typestä ja muista sellaisista aineista. MuGa 
näin eivät asiat todellisuudessa ole. Ilma ei ole ainoastaan happea ja typpeä, vaan siinä on aina mukana 
auringon säteily. Tämä on todellisuuGa. Ilma on aina sitä, mitä auringonvaikutus päivällä tuo mukanaan. 
Ilman tehtävänä onkin siten toimia auringonvaikutuksen kantajana. Mitä se merkitsee? Se merkitsee, eGä 
maasta pyrkii jatkuvasI karkaamaan pois sen yläpuolella olevaa. Jos aikaisemmin kuvailemani 
suolanmuodostus, elohopeanmuodostus ja tuhkanmuodostus pelkästään olisivat vaikuGamassa, olisi 
tuloksena yksinomaan maanomaisuus. Ylhäällä on kuitenkin sellaista, mikä tahtoisi pois maasta. Se oGaa 
vastaan ilma- ja aurinkovaikutuksen. Silloin se mikä pyrkii olemaan maan vaikutuksen mukaista, hahmoGuu  
uudelleen kosmisen muotovaikutuksen alaisuudessa. Maa ei saa osakseen valtaa yksin vaikuGaa 



elollishenkisessä. Aurinko saa vaikutuksensa mukaan kaikkeen, mikä versoo ylös päin. Henkisellä tavalla 
onkin havaiGavissa, eGä määrätyllä tasolla maan yläpuolella on jatkuvasI läsnä aivan erityinen pyrkimys. 
Itse maassa kaikki pyrkii muuGumaan pallomaiseksi. Ylhäällä taas on jatkuva pyrkimys leviGää pallomainen 
tasoksi. LuonnollisesI ylhäällä oleva on aina pakoteGu tulemaan pallon muotoon, muGa se tahtoisi 
oikeastaan olla siellä tasopintana. Mieluiten ylhäällä oleva tahtoisi vetää ylhäällä olevan maan auki siten, 
eGä kaikki olisi tasaista pintaa kosmoksen alaisuudessa. 

Mikäli edellä kuvaGu oloIla voisi syntyä, katoaisivat maan vaikutukset täysin ja ylhäällä olisi eräänlaista 
ilmaa, jossa tähdet vaikuGaisivat. Se saa hyvin voimakkaalla tavalla ilmauksensa ihmisessä. Mikä meissä on 
sellaista, joka on yhteydessä auringonvaikutuksen täyGämään ilmaan? Sellaista ilmaa me hengitämme 
sisään. Määrätyllä tavalla auringonvaikutus tosin uloGuus sisään hengitetyn ilman välityksellä alas, muGa 
ensisijaisesI se uloGuu yläosaan. Päämme avulla me asetumme jatkuvasI maan vaikutuksia vastaan. Juuri 
tämän kauGa on päällemme anneGu mahdollisuus päästä osalliseksi kaikesta siitä, mitä kosmoksessa on. 
Päämme tahtoisi aina päästä edellä kuvaGuun tasonmuodostukseen. 

Jos päämme erityisesI talvella oGaisi huomioon vain maan vaaImukset, olisivat kaikki ajatuselämyksemme 
toisenlaisia. Silloin syntyisi tunne; eGä kaikki ajatukset tahtoisivat olla pyöreitä. Niistä ei tule pyöreitä, vaan 
niissä on määräGyä keveyGä ja mukautuvuuGa, IeGyä virtaavuuGa. Tämän saa aikaan auringonvaikutus, 
joka tulee mukaan erikoislaatuisella tavalla. 

Olemme tulleet toiseen pyrkimykseen. Siinä auringonomainen tarGuu maanomaiseen. Heikoimmillaan 
tämä ilmiö on keskitalven aikana. Mikäli menemme tästä eteenpäin, tulee vastaan vielä muutakin. Silloin 
emme ole enää tekemisissä auringonvaikutuksen vaan yksinomaan tähIvaikutuksen kanssa, jolla niinikään 
on syvällinen vaikutus päähämme. Koska aurinko tavallaan antaa meille kosmoksen takaisin, on myös 
tähdillä syvälle uloGuva vaikutus päähämme ja tämän kauGa koko ihmiseksi muotoutumiseemme. 

Se, mitä olen kuvannut, ei nykyisin enää ole aivan samanlaista, koska ihminen on koko kehityksensä myötä 
määrätyllä tavalla vapautunut maan vaikutusten alaisuudesta. Vanhana lemurisena aikana — ja sitä 
edeltäneenä polaarisena aikana vielä suuremmassa määrin — olivat asiat aivan toisin. Silloin kaikella 
maassa esiintyvällä oli vielä suuri vaikutus koko ihmisen muotoutumiseen. TunneGe nämä asiat 
kuvauksesta, jonka olen antanut maan evoluuIosta kirjassa " Antroposofinen hengenIede " . Siitä 
saatamme havaita, eGä ihminen oikeastaan oli täysin aseGunut niiden vaikutusten alaisuuteen, joita olen 
kirjassa kuvaillut. Huomenna kerron tarkemmin siitä, miten ihminen on vapautunut. Tänään jatkan asioiden 
kuvailemista sillä tavoin kuin ihminen olisi vielä kyseisen muotoutumisen alaisuudessa. Silloin tulee vastaan 
seuraavaa, jonka nykykäsitysten perusteella täytyy kuulostaa aivan järjenvastaiselta. 

Voimme nimiGäin esiGää kysymyksen: Mitä tulee äidistä aikana, jolloin hänessä alkaa uuden ihmisen  
kehitys? JoGa uusi ihminen voisi syntyä maan päälle, täytyy maahan kuuluvien suolanmuodostus- ja 
kuunvoimien olla sitä valmistelemassa. Ennen muuta nämä voimat ovat vaikuGamassa naisen elimistössä 
silloin, kun hän valmistautuu rakentamaan sisällään uuden ihmisen. Näin voidaan kuvata sitä alkuperäistä 
IlanneGa, jossa ihminen on ollut vahvasI maahan sitoutunut. Voimme siis sanoa: Kun nainen, jota muutoin 
tarkastellaan hänen ihmisyytensä pohjalta, tulee aikaan, joka on omisteGu syntyvän ihmisen kehitykselle, 
kasvavat hänessä voimakkaimmilleen sellaiset kuunvoimat, jotka ovat maahan kuuluvia 
suolanmuodostusvoimia. HengenIeteellisesI asia voidaan ilmaista näin: Naisesta tulee kuu; aivan kuin 
maasta joulunajan lähestyessä — sekä kokonaisuudessaan eGä aivan erityisesI pinnan alla väliGömäsI 
sijaitsevassa vyöhykkeessä. 

Maa ei ainoastaan tule kuunomaisimpaan oloIlaansa sydäntalven koiGaessa, sillä lisäksi koko tapahtuma 
etenee samalla tavalla kuin naisen valmistautuminen äidiksi tulemiseen. Ainoastaan sen kauGa, eGä hän 
valmistautuu lapsen saamiseen tulemalla kuunomaiseksi, tulee myös auringonvaikutuksesta toisenlainen — 
aivan samoin kuin sydäntalven aurinko on vaikutukseltaan erilainen keskikesän aurinkoon verraGuna. Se 
taas, mikä tulevan äidin kauGa kehiGyy uudeksi ihmiseksi, on täysin auringonvaikutuksen alaista. Kun nainen 
oGaa itseensä kyllin voimakkaasI kuunvaikutuksen — siis suolavaikutuksen — kehiGyy hänessä kyky oGaa 
sen lisäksi aurinkovaikutus erillisenä. Tavallisessa elämässä ihmiselimistö oGaa aurinkovaikutuksia vastaan 
sydämellä, josta ne jakautuvat koko elimistöön. Sillä hetkellä jolloin nainen saa tehtäväkseen uuden ihmisen 
muodostamisen, keskiGyvät aurinkovoimat tämän uuden ihmisen rakentamiseen. KaavamaisesI voimme 



siis sanoa: Naisesta tulee kuu siksi, eGä hän voi oGaa vastaan aurinkovaikutuksia. Ja uusi ihminen, joka 
alkiona syntyy, on tässä mielessä täysin auringon vaikutusta. Se on sitä, mitä auringon vaikutusten 
Iivistymänä syntyä voi. 

Varhaiset, vaistomaisen selvänäköisyyden varassa kehiGyneet kulGuurit ovat tämän omalla tavallaan 
Ienneet. TieGynä aikana kulki halki koko vanhan Euroopan erikoinen näkemys. Sen mukaan ei ollut lainkaan 
sama asia puhua lapsesta, joka ei syntymänsä jälkeen ollut vielä ollenkaan saanut ravinnoksi maan anImia 
— sitä nimiGäin verra]in toiseen, joka oli jo saanut ensimmäiset pisarat maitoa. Vanhan germaanisen 
näkemyksen mukaan olivat vastasyntynyt vauva ja jotain maan ravintoa äidin kohdun ulkopuolella jo saanut 
vauva aivan erilaisia olentoja. Vaistomainen tunne sanoi silloin, eGä kysymys on kahdesta aivan erilaisesta 
olennosta. Vastasyntynyt lapsi on aurinko-olento — ja nauIGuaan ensimmäisen kerran maan ravintoa 
hänestä tulee maan olento. Vastasyntynyt lapsi, joka ei ollut lainkaan saanut ravintoa, ei sen vuoksi vielä 
kuulunut maan piiriin. Vanhaan germaaniseen oikeustajuun vaiku] henkinen lainalaisuus, johon tahtoisin 
puhua joskus toiste. Sen mukaan isä aina ase] lapsen syntymän jälkeen jalkojensa juurelle. TutkiGuaan 
lasta hänellä oli oikeus pääGää tämän elämästä. Hän saaGoi jäGää lapsen kasvamaan tai siGen estää sen ja 
toimiGaa pois päiviltä lapsen, joka ei vielä ollut maan olento. Jos lapsi oli jo pisarankin nau]nut 
äidinmaitoa, ei häntä enää voitu toimiGaa pois päiviltä. Hänen täytyi jäädä maan olennoksi, sillä maan 
ravinnon nau]misen kauGa hänet oli luonnon, maailman, maan ja kosmoksen puolesta määräGy elämään 
maan olentona. Tämänkaltaiseen vanhaan käytäntöön kätkeytyy tavaGoman merkiGäviä asioita. 

Rakkaat ystävät, tästä johtuu sanonta: Juuri syntynyt lapsi on kuin aurinko. Lapsen synnyGänyGä äiIä on 
mahdollista tarkastella olentona, jolla sisäisten kehitystapahtumien kannalta on hyvin syvällisessä 
merkityksessä sukulaisuus maanomaisuuteen. Itse maan valmistautuminen sydäntalven aikaan tapahtuu 
nimiGäin siten, eGä se omaksuu itselleen suolanomaisen — toisin sanoen kuunomaisen, ja silloin se saa 
parhaat mahdollisuudet oGaa vastaan auringonomaista. Silloin se samalla kohoGautuu auringonomaisen 
kauGa taivaalliseen, jonka piiriin myös ihmisen pää kuuluu. Voidaan siis sanoa seuraavasI: JoGa sielumme 
oikealla tavalla avautuisi joulunajan vaikutukselle, tulee meidän kääntää katseemme ihmisolemukseen. 
Jouluun liiGyy Jeesus-lapsen syntymä, lapsen jonka oli määrä oGaa vastaan Kristus. Tarkastelkaamme juuri 
tätä asianIlaa. Tarkastelkaamme, miten sanoGu voi ilmetä Marian hahmossa. Ennen kaikkea huomaamme 
välGämäGömäksi antaa Marian pään alueelle sellaista ilmeen ja katseen, eGä siitä väliGyy jotakin 
taivaallista. Sen kauGa meidän on tehtävä ymmärreGäväksi, eGä Maria valmistautuu vastaanoGamaan 
auringon, siis lapsen, joka on aurinko, sellaisena kuin aurinko ilman alueella sädehIi. Alempana Marian 
hahmossa löydämme kuun- ja maanomaista. 

Kuvitelkaa mielessänne se, mitä nyt sanon. Maanpinnan alla väreilee kuun- ja maanomainen. Jos katse 
suunnataan maailmankaikkeuden ääreGömyyksiin, voidaan siellä ylhäällä, missä ihminen säteilee 
maailmankaikkeudelle, tunnistaa tavallaan taivaalliseksi muuGunuGa maanpiirin tähIsäteilyä, jota maa 
läheGää maailmanavaruuden etäisyyksiin. TähIen lailla säteilevä täytyy myös Marian pään olla. Toisin 
sanoen hänen ilmeensä inhimillisyydessä, hänen kasvonpiirteissään ja eleissään saa ilmauksensa tähIen 
säteily. 

SiGen tulemme rinnan alueelle, jonne täytyy kuulua sellaisen, millä on yhteys hengitystapahtumaan. Pilvien 
läpi pääsee auringon säteily virtaamaan ilmakehässä, ja kysymyksessä on silloin näistä pilvistä muodostuva 
auringonomainen, siis lapsi. 

Vielä alempana saa ilmauksensa kuunomainen, jolla on yhteys suolanmuodostukseen. Siellä olevaa on 
ulkoisesI kuvaGu siten, eGä jäsenissä näkyy maanomainen liike kohoten esiin suolanmuodostuksessa 
olevasta ja kuunomaisesta maankamarasta. Maasta tahtoisin sanoa, eGä se on sisäisesI kauGaaltaan 
kuunomaisessa Ilassa. 

Maata pitäisi oikeastaan kuvailla siten, eGä sille annetaan eräänlainen sateenkaaren väritys. Jos maapalloa 
katsellaan maailmankaikkeudesta siten, eGä tarkastellaan tähIen säteilyn kauGa itse maata, näyGää se 
pintansa alla aivan kuin hohtavan sisään päin sateenkaaren väreissä. Lähinnä maan liikemuotojen, sen 
dynamiikan, maan jäseniksi lueGavan, painovoiman ja muun sellaisen päälle aseGuu jotain, mitä oikeastaan 
on mahdollista tuoda näkyviin vain ihmiselle kuuluvan vaatetuksen avulla. VaaGeet on laskosteGu maan 



voimien mukaisella tavalla. Alhaalla siis on vaatetus, joka myötäilee maan voimia. Tullessamme yhä 
ylemmäs olisi meidän saatava esiin piirteet, jotka ovat saaneet muotonsa kaiken maan- ja kuunomaisen 
pohjalta. Nyt olisi mahdollista piirtää myös kuu, jos haluGaisiin tuoda mukaan symboleja. Kuunomainen on 
kuitenkin saanut ilmauksensa jo maan hahmossa. 

SiGen kohotamme katseemme ylemmäs ja tarkastelemme sellaista, mitä kuunomaisesta tulee esiin. Silloin 
näemme pilvet, jotka ovat lukuisten, alas pyrkivien ihmispäiden täyGämät. Yksi ihmispäistä on Iivistynyt 
Marian käsivarsien varassa istuvaksi auringoksi, siis Jeesus-lapseksi. Tätä kokonaisuuGa meidän on vielä 
täydenneGävä ylhäältä käsin Marian kasvoilla, jotka fysionomiansa kauGa ilmentävät tähIen säteilyä. 

Sydäntalven ajan ymmärtämiseen ei ole mitään muu mahdollista kuin katsoa, miten se tuo esiin ihmisen 
yhteyden kosmokseen. Silloin näemme, miten ihminen oGaa vastaan sen, mitä maan voimat ovat 
muodostaneet. Näemme kuinka tämä yhteys uloGuu pilvien muotoiluun asI. Tätä kaikkea on mahdollista 
kuvata vain äidillisenä hahmona, jossa maan voimiin ovat yhdistyneet alhaalla kuunvoimat, keskellä 
auringon voimat ja ylhäällä pään alueella tähIen voimat. Itse kosmoksesta syntyy näin eteemme kuva 
Mariasta ja Jeesus-lapsesta. 

Eilen kerroin millä välGämäGömyydellä päädymme Mikaelia ja lohikäärmeGä esiGävän kuvan taiteelliseen 
hahmoGamiseen, jos kosmoksen ymmärtämisestä käsin tuomme tähän kuvaan mukaan kaiken, mitä siihen 
muotoavina voimina sisältyy. Samalla tavoin kaikki se, mitä tunnoissamme joulun aikaan elää, voi virrata 
yhteen muodostaen kuvan Maria-äidistä ja lapsesta. Vanhoina aikoina ja nimenomaan ensimmäisinä 
krisIllisinä vuosisatoina ovat taiteilijat monin tavoin aavistelleet tällaista. Ihmiskunnan kehityksessä on sen 
viimeisiin jälkikaikuihin kuuluvana pideGävä Rafaelin SiksIiniläismadonnaa. 

Juuri tuosta vanhan ajan lapsenomaisuudessaan suurenmoisesta luonnon- ja hengenymmärryksestä on 
Rafaelin SiksIiniläismadonna syntynyt. Se esiGää kuvaa imaginaaIosta, jonka ihminen saa silloin, kun hän 
syventyy sisäisen näkökyvyn avulla joulunajan salaisuuksiin, ja antaa joulunajan väreilyn muodostua 
itselleen kuvaksi. Voidaan sanoa, eGä sisäiselle näkökyvylle täytyy vuodenkulun ilmetä aivan määräGyinä, 
valtavina imaginaaIoina. Jos ihminen syventyy maailmaan koko sielullaan, muodostuu hänelle alkusyksy 
valtavaksi imaginaaIoksi Mikaelin taistelusta lohikäärmeen kanssa. LohikäärmeGä voidaan siinä esiGää vain 
rikinomaisen avulla siten, eGä suuret määrät rikkiä kätkeytyy lohikäärmeen sisälle. Sen yhteydessä 
ajaGelemme Mikaelin miekan syntyvän siten, eGä meteorii]rauta Iivistyy ja keskiGyy miekan muotoon. 
Samalla tavoin muodostuvat joulunajan tunnot meille kuvaksi Maria-äidistä, jonka vaaGeet on laskosteGu 
maan voimien osoiGamalla tavalla. Ylempänä täytyy puvun saada pyöreitä muotoja, sen täytyy tulla 
merkuriaaliseksi. Tällaisiin yksityiskohIin asI näissä maalauksissa määrätyllä tavalla edetään. Pyöristymisen 
tuloksena rinnan alueelle muodostuu sulkeutunut sisäIla. Sieltä löytävät sijansa auringon voimat ja viaton 
Jeesus-lapsi, josta täytyy ajatella, eGä hän ei ole vielä nau]nut mitään maan ravintoa. Siinä on läsnä itse 
aurinkovaikutus Marian käsivarsien varassa istuvana. Kaiken ylle aseGuvat tähIen säteilystä tulevat 
vaikutukset, joita kuvaava Marian pää näyGää loistavan silmien kauGa ja muutenkin sisältä ulospäin, kohI 
ihmisiä. Kehän tavoin pyöristyneen ja sisään päin sulkeutuneen, pilvimuodostelmien aikaansaaman 
Ilan lempeään rakkauteen aseGuneeksi meidän on kuvaGava Marian käsivarsilla olevaa Jeesus-lasta. 
Alempana saa Marian puku maan raskauGa; siellä vaaGeet ilmaisevat sellaista, mitä maan raskaudesta voi 
tulla. 

Parhaiten saamme tämän ilmaistua värien avulla. Silloin saamme esiin saman kuvan, joka loistaa meille 
joulunajan kosmisena imaginaaIona. Sen kanssa voimme jatkaa elämäämme aina pääsiäisaikaan asI, jolloin 
kosmisista yhteyksistä voi jällen kohota samalla tavalla pääsiäisimaginaaIo, josta huomenna puhumme. 

Rakkaat ystävät, tästä huomaaGe miten taide väliGyy ihmisille taivaista antaen selvyyden siihen, miten se on 
yhteydessä maahan. Tosi taide on sellaista, jonka ihminen kokee yhteydessä fyysis-sielullis-henkiseen 
maailmankaikkeuteen, ja joka avautuu hänelle suurenmoisina imaginaaIoina. Kaikki se, mikä on 
välGämätöntä itseIetoisuuden kehiGymiseksi luonnonIetoisuuden pohjalta sisäisen taistelun Ietä, voidaan 
tuoda silmiemme eteen ainoastaan siinä kuvassa, jossa Mikael taistelee lohikäärmeGä vastaan. 
Samoin kaikki se, mikä luonnosta voi sydäntalven aikaan uloGaa vaikutuksensa ihmissieluun, minkä ihminen 
voi itse sielunsa eteen kohoGaa, se tulee hänelle kertomallani tavalla taiteelliseksi ja imaginaIiviseksi 
sielunelämykseksi kuvana, jossa on äiI lapsen kanssa. 



Vuoden kulkuun liiGyvien tarkastelujen tekeminen on suuren, kosmisen taiteilijan seurassa vaeltamista, ja 
myös sitä, eGä uudelleen annetaan tulla eläviksi niiden asioiden, jotka taivaasta piirtyvät maanpäälliseen 
elämään mahtavina kuvina, ja sen myötä voivat tulla todellisuudeksi ihmismielelle. 

Neljän imaginaaIon kauGa voi vuodenkulku avautua ihmismielelle. Nämä ovat Mikael-imaginaaIo, Maria-
imaginaaIo sekä huomenna ja sitä seuraavassa esitelmässä kuvaGavat pääsiäis- ja juhannusimaginaaIo. 

 


