
Æivljenje 
na Zemlji 
omogoËajo energije, 
ki nenehno pritekajo iz 
kozmosa.
Iz obmoËja zvezd stalnic za 
zodiakom pritekajo sile 
stvarniπtva, ki se v ozvezdjih 
zodiaka modificirajo v sile 
oblikovanja æivljenja. Te imenujemo etri.
Æe kitajska in grπka tradicija govorita o 
delovanju πtirih, oz. petih elementov.
Najnovejπe raziskave ta stara izroËila potrjujejo.
Etri pritekajo na Zemljo v ritmih. Ritmizirane energije 
æivljenja omogoËajo, da snovi reagirajo kot organizmi. 
Za svoje delovanje uporabljajo elemente. Govorimo o etru toplote 
(element toplota / rdeËa barva), etru svetlobe (element svetloba / rumena barva), 
kemiËnem etru (element voda / modra barva) in etru æivljenja (element zemlja / vijoliËasta barva). 
»e delamo v skladu s kvaliteto sil, ki iz kozmosa pritekajo, bodo pridelki veËji, rastline bolj zdrave 
in predvsem tisti del rastline, ki nam sluæi kot hrana, poln vitalnosti. Etre, energije æivljenja, lahko 
koncentriramo in jih damo na razpolago rastlinam. To so naπi bioloπko-dinamiËni preparati. NauËite 
se jih tudi vi izdelovati. Napotke najdete v broπuri Preparati.

Znotraj 
zodiaka, okrog 

Sonca, kroæijo planeti. 
Na Zemljo posredujejo 

lastne sile in sile ozvezdij, 
pred katerimi se gibajo. 

Ker je Luna Zemlji najbliæja, 
najmoËneje Ëutimo kvalitete tistih 

ozvezdij, pred katerimi Luna potuje. 
Glede na gibanje Lune in vplive drugih 

planetov navaja koledar Ëase, ugodne za delo 
s korenovkami (vijoliËasta), cvetnicami (rumena), 

listnatimi rastlinami (modra) in plodovkami (rdeËa), 
pa tudi za delo neprimeren Ëas (bela), ter Ëas, primeren 

za presajanje (oznaËen z vijoliËasto linijo). Ko se seznanite z 
bioloπko-dinamiËno metodo, katere del je ravnanje po kozmiËnih 

ritmih, boste tudi vedeli, da je Ëas za cvetnice (rumeno) v zaËetku Ëasa za 
presajanje primeren za potikanje cvetic in cvetoËih grmovnic, da je Ëas za plodovke 
(rdeËa) izven Ëasa za presajanje primeren za obiranje sadja, v Ëasu za presajanje pa 

za obrezovanje sadnega drevja; dopoldanske ure ob dnevih za cvet v Ëasu za obiranje 
so idealne za nabiranje zdravilnih zeliπË.

Korenovke
H korenovkam štejemo vse rastline, ki razvijajo plod 
v območju korenin: korenček, redkvica, repa, rdeča pesa,
zelena, pesa. Tudi krompir, česen in čebula sodijo h
korenovkam. Tako za te rastline izbiramo za setev, 
presajanje, okopavanje in oskrbo, pa tudi za spravilo 
in konzerviranje dneve za korenino.

Cvetnice
K cvetnim rastlinam štejemo vse rastline, pri katerih
želimo doseči bogato in dolgo cvetenje; to so cvetlice,
rastline iz katerih izdelujemo biološko-dinamične
preparate, nekatere zdravilne rastline, pa tudi brokoli.
Cvetnice sejemo, presajamo, sadimo, okopavamo, 
oskrbujemo in spravljamo ob dnevih za cvet.

Listnate rastline
Med listnate rastline uvrščamo vse rastline, ki oblikujejo
plod v območju listov. To so vse kapusnice, kolerabica in
cvetača, listnati peteršilj in druga listnata zelišča, radič,
endivija, motovilec, solata, mangold in špinača. 
Listnate rastline, h katerimi štejemo tudi beluše, sejemo,
presajamo, sadimo, okopavamo, oskrbujemo ob dnevih
za list. Pri spravilu imajo prednost dnevi za cvet.

Plodovke
K plodovkam štejemo vse rastline, ki se pozitivno 
odzivajo na setev, oskrbo in spravilo ob dnevih za plod.
To so fižol, grah, žita, kumarice, buče, leča, koruza,
paprika, riž, soja, paradižnik, in bučke, pa tudi jagode,
vse sadno drevje in jagodičevje.

Izdaja:
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Keplerjeva sKrivnost o svetu
Običajno je danes znano le dejstvo, da je Johannes Kepler našel tri zakone, ki

so še vedno temelj današnje astronomije. Več ali manj se jih naučimo kot formul
in jih tako tudi uporabljamo. Toda Keplerjevo celotno, enkratno delo, Keplerjev
prikaz obsežnega, duhovnosti polnega kozmosa, v katerem pripada tem trem
zakonom sicer pomemben delež, je enako pomemben in je bil za Keplerja oseb-
no s prej omenjenimi zakoni neločljivo povezan. To je danes komaj znano.

Za Keplerja, globokega raziskovalca harmonije svetov, ki nam je pred tremi
stoletji daroval to celostno predstavo sveta, ki je vključeval v svoja obsežna
obravnavanja telesa, duše in duha sveta, glasbo, zakone svetlobe, kristale, rast-
line, žival in človeka, bi bilo prav gotovo boleče, če bi moral doživeti, kako je
materialistični čas iz njegovega celotnega dela iztrgal le tisto, kar je zapisano v
formulah, pozabil pa tisto, kar je bilo zanj samega bistveno. Srečen bi bil, če bi
današnji čas, ki spet išče duhovne vsebine sveta kot celote, iz njegovih del spoz-
nal, da nam je pri tem lahko vzor. Tudi življenjska pot Keplerja, njegovo trpljenje
v času tridesetletne vojne, njegov stik z osebnostmi, ki so bile blizu delu
Paracelsusa, Jakoba Böhmeja, stremljenjem rožnih križarjev, iskanju alkimistov,
njegov namig na praizvire Egipta in njegova borba za preobrazbo zavesti, ki sta
jo dala Kopernik in Galileji, vse to stoji pred zgodovinskim ozadjem in predstavl-
ja obenem dogajanje, ki vodi v ritmu nastajanja človeštva v sredino duhovnih
odločitev današnjih dni.

Novalis, naravoslovec in umetnik je rekel: »Čim več predmeta, tem večja je
ljubezen do njega – absolutnemu predmetu pripada absolutna ljubezen. K tebi se
vračam, plemeniti Kepler, čigar visoki smisel si je ustvaril z duhovnostjo prežeto,
moralno predstavo o svetu, namesto da v naših časih smatramo za modrost, da
vse pobijamo, visoko ponižamo, namesto da bi nizko dvignili, in da celo
človeškega duha upognemo pod zakone mehanizma.«

V materialih k zgodovini barvne teorije piše Goethe: «Če človek Keplerjev živl-
jenjepis primerja s tem, kar je Kepler postal in ustvaril, zapade v veselo pre-
senečenje, saj se prepriča, da pravi genij premosti vse prepreke. Goethe občudu-
je pri Keplerju to, da  »vedno najde metodo, ki nagovarja iz temeljev.«

Toda minilo je še eno stoletje, ki je večno rasti sposobne Keplerjeve darove
zanikalo in pozabilo.  Od začetka 20. stoletja je Rudolf Steiner pogosto opozarjal
na veličino Keplerjevega duha, njegova izhodišča v duhovnih virih Egipta in Grčije
in na njegov pomen za današnji čas.

V ritmu zgodovinskih nihanj je Kepler danes za nas lahko ne le tisti, ki je našel
tri temeljne zakone, temveč varen vodnik pri iskanju duha v kozmosu.

preDstave o svetu v prejŠnjiH ČasiH
Johannes Kepler je odkril zakone gibanja planetov okrog Sonca in s tem

prispeval odločilni delež k utemeljitvi in priznanju današnje heliocentrične pred-
stave o svetu. Zamenjava geocentrične predstave o svetu s heliocentrično ni le
astronomska, zunanja preusmeritev. Pravzaprav ustreza globoki spremembi
človeške zavesti. Taka pot je zrcalo razvoja duševnosti in zavesti človeštva pa
tudi preobrazba predstav o svetu od najzgodnejših časov tja do začetka nove
dobe. Da bi pomen preobrazbe od 15. stoletja naprej v polni meri doumeli,
moramo pogledati še bolj daleč v preteklost. Pri tem se opiramo na izvajanja
Rudolfa Steinerja. V duhovni znanosti utemeljeno predstavo o svetu, ki smo jo
prav tako utemeljili v delih Rudolfa Steinerja in mnogih njegovih učencev, smo
lahko le skicirali. 

KalDejCi in BaBilonCi
Začetke današnje astronomije, ki temelji na opazovanju vesolja, najdemo v

tretji poatlantski kulturni epohi, pri Kaldejcih in Babiloncih. Gibanja planetov in
zvezd stalnic so svečeniki tistih časov skrbno opazovali. Gradili so si že inštru-
mente za merjenje kotov. V prvi polovici tisočletja pred Kristusom, so bili ritmi
planetov dobro znani. Če primerjamo takratne podatke o Veneri z današnjimi,
lahko nad točnostjo samo strmimo. Toda predstav o načinu gibanja planetov še
niso izoblikovali. – Kaldejci so se počutili čisto kot del narave in kozmosa. Vse
nastajanje in preminevanje, vse spremembe na Zemlji in na nebu, so doživljali v
vsem svojem bitju. Ločevanja med lastnim bitjem in okoljem, kot ga poznamo
danes, še ni bilo. Ljudje so tako močno živeli v procesih sveta, da so imeli giblji-
vo mero za čas. Čas od vzhoda do zahoda Sonca in od zahoda Sonca do vzhoda
Sonca so vedno delili na 12 ur, ki so jih pripisali planetom. Tako so bile poleti
dnevne ure daljše kot nočne ure, pozimi pa je bilo obratno. Ko je Sonce risalo
svojo visoko pot preko neba, so se čutili pozvani k budnosti z dvignjeno glavo.
Ponoči, ko so ležali, so se počutili vodene skozi podzavestni svet, primerljiv s
podzavestnim življenjem volje, ki čez dan deluje v okončinah. Pri človeku je glava
obdana z obokom lobanjskih kosti, v notranjosti okončin so cevaste kosti. Iz
pretežno nezavednega čutenja teh razmer je nastala tista, tako nenavadna
kaldejska predstava o poti Sonca: pot Sonca podnevi v loku preko neba od vzho-
da proti zahodu, pot Sonca ponoči horizontalno pod zemljo od zahoda proti vzho-
du skozi votlo kost. O kosteh takrat niso imeli enake predstave kot anatomi
danes, toda modreci so s svojim videnjem vedeli kako je zgrajena človeška
postava in so imeli predstavo o bitju človek.

Kaldejska predstava o svetu

eGipČani

V isti, tretji poatlantski epohi, je bila v dolini Nila razširjena egipčanska kul-
tura. Svetišča, templji in piramide pričajo, da so nosili Egipčani v svojih dušah
drugačno razpoloženje kot Kaldejci. Egipčani so bili pretežno obrnjeni navznot-
er. Doživljali so, da deluje ves kozmos v njihovi notranjosti, da jih oživlja, vodi in
ohranja Sonce, Luna, planeti in zvezde stalnice. Iz takega notranjega gledanja je
priteklo znanje o gibanju zvezd do kraljev in svečenikov. Znajti se v zunanjem
svetu, ki je padel iz božjega sveta, za Egipčane ni bilo enostavno. Usmerjeni so
bili pretežno v svoj notranji svet. Njihov odnos do časa je bil tak, da časa v pol-
nem obsegu ni bilo mogoče uskladiti s tem, kar se je vidno dogajalo zunaj. Za
leto so togo jemali 365 dni. Četrtino dneva, ki se zbere pri nas v naše četrto
prestopno leto, so zanemarili. Tako se je začetek leta in z njim mnogi prazniki
počasi premikal skozi vse letne čase. V 40 letih za 10 dni, v 400 letih za 100 dni
in v 1460 letih za 365 dni. S tem so bili spet na začetku. Potem se je pokazal
Sirius, zvezda Sotis na istem mestu svojega vzhajanja (heliaški vzhod), zaradi
česar se je ta čas 1460 let imenoval tudi Sotisova periodika.

Največje češčenje je v Egiptu veljalo Soncu kot kozmični domovini Osirisa. On
je bil najvišji bog, h kateremu so zrli ljudje. Vse prizadevanje ljudi je bilo usmer-
jeno k temu, da dušo tako prečistijo, da bi se po smrti lahko povezala z njim. Že
za časa življenja so Egipčani hrepeneče strmeli k blesku in čistosti Sonca.
Stremeli so k temu, da bi v svoji kulturi vse oblikovali »Soncu podobno«. Za
Egipčane je bilo Sonce v centru vsega dogajanja in v duhu doživetega lahko gov-
orimo o predstavi o svetu, ki je bila orientirana k Soncu.

Ehnaton daruje Soncu

pitaGorejCi
Pitagora je živel približno od leta 580 – 500 pred Kristusovim rojstvom.

Potem, ko je bil nekajkrat v Egiptu in Orientu, je v Italiji ustanovil šolo. Pismenih
zapisov o Pitagori ni. Njegov nauk je znan po Pitagorejcih Philolaosu (konec 5.
stoletja pred Kristusovim rojstvom) in Archytasu iz Tarenta (okrog 380 pred
Kristusovim rojstvom). Pitagora je želel s tem, da je izhajal iz števil in tonov,
opozarjati na harmonijo in glasbo sfer v naravi in kozmosu. On naj bi bil, ki je
besedo kozmos, kar pomeni okras ali red, prenesel na univerzum. Aristotel
poroča: Pitagorejci mislijo, da sodi najdragocenejša stvar na najdragocenejše
mesto, toda da je ogenj dragocenejši od zemlje. Tudi vsako mejo ocenjujejo kot
nekaj pomembnejšega od tega, kar leži med mejama. Meji naj bi bili zunanji

obseg in sredina sveta. »Ogenj« je treba razumeti v smislu štirih grških elemen-
tov; kozmološko bi lahko rekli tudi stvarniško »stanje pratoplote«. Okrog central-
nega ognja so krožili Zemlja, Luna, Sonce, Venera, Merkur, Mars, Jupiter in
Saturn, pri čemer še vedno ni čisto jasno, kaj je bilo mišljeno s tako imenovano
»Anti-Zemljo«. Philolaos je smatral, da eterski ogenj, ki svet obdaja, zelo počasi
vrti tudi nebo zvezd stalnic od vzhoda proti zahodu. Po tem svetovnem nazoru naj
bi se gibala tako Sonce kot Zemlja. 

Pozneje piše Theon: »Tako naj bi imel svet kot kozmos in kot živo bitje tu svojo
dušo, naj bi bilo srce vsega Sonce, ki nas greje. Nekaj drugega da je pri živih bitjih
sredina živega bitja kot taka in nekaj drugega sredina njihovega razširjanja. Tako
da je središčna točka, sredina živosti, vedno razgibana in vedno dovolj topla
okolica srca, iz katere izhajajo tudi vse duševne pobude. Kar se razširjanja tiče,
da je naša sredina druga, namreč področje okrog popka.« V kozmosu da je »sre-
dina razširjanja hladna in negibna okolica Zemlje«.

Pitagorejska predstava o svetu.

oD platonove ZaHteve Do ptoloMejeve preDstave o
svetu

Platon (427-347 pred Kristusovim rojstvom) se je učil pitagorejskih naukov o
številih in harmonijah pri Archytasu iz Tarenta. Močno je živel v orfejsko-dioniz-
ijskih predstavah. »Če je kot delujoč princip v vseh stvareh, ki se kjerkoli gibajo,
duša, ali ne bi morali reči, da je duša tudi vladajoč princip neba?« »Nebeške
duše« planetov so bile za Platona bogovi. Tako so se planeti tudi gibali lahko le
božansko. In to gibanje je bilo po pitagorejskem razumevanju enakomerno
gibanje v krogu. Ko je prišla v zavest občasna povratna pot planetov, je nek
astronom pretresen zaklical: »Ali je mogoče, da nek bog omahuje kot pijanec?«
Platon je nato zastavil nalogo, da je potrebno odkriti, katera gibanja so
enakomerna in urejena, in po katerih bi bilo pojave pri gibanju planetov mogoče
rešiti. To pomeni: opazovane poti naj bi na katerikoli način lahko utemeljili v
enakomernih gibanjih v krogu. S tem vprašanjem so se grški astronomi na
različne načine ukvarjali naslednja stoletja. 

Klaudios Ptolemaios (100 – 178 po Kristusovem rojstvu) je vsa ta prizade-
vanja povzel in razvil po njem poimenovano geometrično sliko sveta. V njegov-
em delu, ki so ga pozneje Arabci imenovali »Almagest« (»velika sestava«), najde-
mo te, včasih zelo komplicirane slike deferentov, epiciklov in drugih krogov. V tej
sliki sveta je Zemlja v centru vseh gibanj. To mesto ji je dodelil predvsem
Aristotel. Ptolomej je napisal še drugo delo, imenovano »Tetrabiblos«. Vsebuje
prikaz povezanosti življenja v naravi in v človeku z dogajanji v kozmosu. Lahko
bi rekli, da je  »Almagest« grška oblika kaldejske astronomije opazovanja,
»Tetrabiblos« pa izzven egipčanske »notranje« astronomije. Prva najde svoje
nadaljevanje in obliko v vsem srednjem veku pri Arabcih, drugo, resnično znan-
je o povezavi med kozmičnimi in zemeljskimi pojavi, pa gre po skritih poteh.

Geocentrična slika sveta z deferenti (veliki krogi) in epicikli 
(mali krogi) za poti planetov po Ptolomeju 

(shematično za Mars in Merkur). 

oD sonCa K ZeMlji
Iz časa Grčije je treba omeniti še Aristarcha iz Samosa (320-250 pred

Kristusovim rojstvom). O njem piše Plutarch: »Po njegovem mnenju je svet mnogo
večji, kot je bilo rečeno, saj predpostavlja, da se ne gibajo zvezde in Sonce,
temveč se okoli Sonca kot centra giba Zemlja in da je sfera zvezd stalnic, kater-
ih center je prav tako Sonce, tako velika, da je obseg kroga, ki ga dela okrog
Sonca Zemlja, v razmerju do razdalje zvezd stalnic tak, kot center neke krogle do
njene površine«. Izhajati moramo iz tega, da so v takratnem času vodilne oseb-
nosti zastopale heliocentrično-prostorsko predstavo o svetu, podobno kot je to
spet danes, v 5. poatlantski kulturni epohi. Aristarchov svetovni sistem so v korist
geocentričnega aspekta postavili ob stran, čeprav je za prikaz preprostejši, kar je
Ptolomej tudi priznal. V Aristarchu deluje še nekaj iz 3. kulturne epohe. Sile
razmišljanja, ki se prebudijo v 4. kulturni epohi, to zajamejo. Aristarch je kot ste-
ber mostu med koncem tretje in začetkom pete kulturne epohe. 

Za razvoj človeške zavesti v 4. kulturni epohi je bila geocentrična slika sveta
primerna in potrebna. V tisočletjih pred tem so ljudje gledali navzgor, k bogovom.
V življenju so se počutili postavljene na temno Zemljo in so hrepeneli nazaj k
varnosti v svetlih božanskih širjavah. Razvoj duše pa naj bi vodili k samostojnos-
ti in samozavesti človeka. Za to je bilo glede na zavest potrebno, da se pogled ne
usmerja vedno v višave, temveč k Zemlji, da se nanjo gleda kot na tisto, kar je
pomembno, kot na center. Na pojavih Zemlje je bilo treba šolati čutila in izobliko-
vati sposobnost razmišljanja, na odporih krepiti človeku lastno bitje. – K temu
pride še nekaj: Smatrali so, da je najvišje božansko bitje povezano s Soncem in
so ga glede na kulturo poimenovali z različnimi imeni: Ahura Mazdao v Perziji,
Osiris v Egiptu, Apolo v Grčiji. V misterijskih mestih so vedeli, da se bo to bitje
spustilo na Zemljo, da bi na  Zemlji prebujalo duha. Ljudi je bilo torej potrebno
napeljati na to, da bitje Kristusa, najvišje, najdejo na Zemlji in ne več v gledanju
navzgor, k Soncu.

Kristus, gospodar Zemlje in elementov 
(lesorez iz 15. stoletja)

KrŠČansKa sreDnjeveŠKa preDstava o svetu
Grki so čutili, da je Zemlja odeta v planetarne sfere v katerih delujejo bogovi,

da se na površini vsake sfere sveti kot fizično oko točka, ki so jo potem imeno-
vali planet v omejenem smislu. Za tega so risali geometrične poti, čeprav so
smatrali za planet v polnem smislu vso eterično sfero sil.

Dionysios Aeropagite je bil eden od posvečenih in v Atenah Pavlov učenec. Kar
je predstavljal on, so zapisali šele v poznejših stoletjih. Dionysios je učil sintezo
med eterično astronomijo Grkov in krščanskim naukom o hierarhijah. Sfere Lune
ni označeval več kot področje delovanja Selenov, temveč kot področje delovanja
Angelov, sfero Merkurja ne več kot področje Hermesa, temveč kot področje delo-
vanja nadangelov in tako naprej navzgor: Venera – Arhai, Sonce –Exusiai, Mars
– Dynamis, Jupiter – Kyriotetes, Saturn – Troni; Kerubimi in Serafimi delujejo iz
področja zodiaka. Ta slika o svetu, delno tudi v povezavi s »sedmimi svobodnimi
umetnostmi« je živela v krščanstvu ves srednji vek. Svoj odtis je našla na primer
v Dantejevi »Božanski komediji« ali v veliki Sliki sveta, ki jo je narisal Piero di
Puceio da Orvieto in jo je mogoče videti v Campo Santo v Pisi. Tam je v sredini
prikazana Zemlja s štirimi elementi, obdana s sferami planetov in zodiakom, vse
to pa obdaja devet sfer hierarhij. Zemeljski aspekt te srednjeveške slike sveta
prikazuje lesorez Kristus kot gospod Zemlje in elementov. Na sliki sveta v muze-
ju v Lueneburgu je Zemlja narisana kot Kristusovo telo.

Posebno obliko je dobila slika o svetu v  šoli v Chartresu, kjer je opisana v obli-
ki himne v delih Bernardusa Silvestrisa in Alanusa ab Insulisa. Čisto pod vplivom
platoničnega sveta idej, toda presvetljena s krščanskim obravnavanjem sveta, se

je v tej šoli stekala vsa modrost preteklosti. Iz tega se opisuje stvarjenje človeka
iz božansko – planetaričnega kozmosa in njegova notranja prenova z misterijem
na Golgoti.

Srednjeveška predstava o svetu
geocentrične sfere s kori hierarhij vključno človekom

na ZaČetKu noveGa Časa
V geocentrični sliki sveta so ljudje srednjega veka videli na Zemlji povezano

področje življenja in smrti, nastajanja in propadanja, štirih elementov in sil
težnosti. V okolju Zemlje so čutili področje trajnega, večnega življenja, področje
božanskih sil. Zemlja je bila »spodaj«, božje je bilo »zgoraj«. Nicolaus Casanus
(1401-1464), kardinal in učenjak je prišel do ugotovitve: Nobena stvar zaradi
svoje pozicije v prostoru ne more biti božjemu bliže ali bolj oddaljena od njega. V
tem smislu ni »zgoraj« in ni »spodaj«. Govoriti o absolutnem centru in periferiji je
nesmiselno. Povsod stojimo v relativno doživetem centru. To je veljalo tudi za
Zemljo; enakovredna zvezda med drugimi zvezdami je. Absolutni mir lahko vlada
le v Bogu, torej se tudi Zemlja mora gibati. Cusanusova zunanja podoba sveta je
izraz duhovnih struktur sveta, ki jih je on raziskal. Kar se tega tiče je smer
razmišljanja še taka kot je bila v Grčiji in skozi srednji vek, pride pa do novih
rezultatov. O njegovih konkretnih astronomskih predstavah je ostal le fragment
iz katerega žal ni veliko prepoznati.

V Casanusovi «Docta ignoratia« pride do izraza: Duhovni svet se od človeštva
odmika, proč odhaja; s človeškim znanjem se ga ne more več doseči. Najbolj
zanesljiva znanost, matematika, si upa le še s simboličnimi formulami pristopiti
k tistemu, česar notranje v duševnosti ne vidimo več. Zato pa se povečuje
izostren smisel za opazovanje sveta, ki ga zaznavamo s čutili. 

– Sto let za tem pride do izdaje dela Nicolausa Kopernikusa »De revolution-
ibus orbium coelestium«. V njem je kozmos prikazan tako, da se mora predati
zanesljivi matematiki. »Matematika je tako močna in zanesljiva, da tisto, kar s
čutili zaznavamo premaga, in se čutni svet lahko v matematičnih formulah izrazi
na znanstveno-spoznaven način. V prehodu duševne drže Causanusa k duševni
drži Kopernikusa leži rojstvo naravoslovja zahodnega sveta.

Prikaz Sončnega mrka v 16. stoletju    

oD GeoCentriČne Do HelioCentriČne preDstave o svetu
Nicolaus Kopernikus (1473-1543) je videl pomanjkljivosti in kompliciranost

ptolemajsko-geocentričnega sistema sveta in se je vprašal, ali ga ni mogoče
poenostaviti. Možnost je videl v tem, da bi si mislili v centru gibanja planetov
vključno z Zemljo, namesto Zemlje Sonce. Njegov sistem ima popolnoma
geometrični karakter. Kaže na enakomerna gibanja v krogu, deferente in epicik-
le, in je tako še »skoraj ptolemajski«. Razlog gibanja planetov leži zanj v nebeš-
ki inteligenci, v gonilni moči Boga.

Mi opazujemo danes vse kot tridimenzionalen prostor, čigar smeri so
enakovredne, svojo zavest pa postavimo pred njegov koordinatni center. Ta pred-
stava o prostoru je sposobnost, ki se je izoblikovala šele z začetkom novega
časa. V tisočletjih pred tem je doživljal človek prostor kvalitativno tako, da je izha-
jal iz samega sebe. Podaljšal je svoj zgoraj – spodaj, svoj desno – levo, svoj
spredaj – zadaj in je tako meril kozmos in njegovo gibanje. Doživljal se je čvrsto
vpet kot središče na Zemlji in z Zemljo. 

Ko je sposobnost razmišljanja dosegla neke vrste višek, je človek to, kar je
zajel matematično, lahko od sebe ločil. Šele potem si je neko središče izven sebe
sploh lahko predstavljal. To je bil pogoj za neko novo idejo.

Misliti Zemljo v gibanju je bilo za Kopernika veliko tveganje. Ker pa so si ljud-
je  pridobili sposobnost, da imajo nekaj samo kot predstavo, brez da to doživlja-
jo, se jim pri tem ni več vrtelo. K temu je prišel še občutek osvoboditve iz
zavezanosti kozmosu; človek se je smel gibati z Zemljo. Na poti k samozavesti
in svobodi duha je začel doživljati svobodo v odnosu do reda v naravi. Rudolf
Steiner je nekoč poudaril: »Za razvoj človeštva pri zamenjavi ptolemajskega s
kopernikanskim sistemom ni bistvena resničnost obeh sistemov, temveč duhov-
na razlika, ki izzove spremembo zavesti«. 

Kopernikova heliocentrična predstava o svetu

tYCHo BraCHe in joHannes Kepler
Tycho Brache (1546-1601) je bil predvsem opazovalec neba. Friedrich II dan-

ski, mu je dal za to na razpolago majhen otok Hven. Tam je zgradil uranijski grad
v kompleksu, ki je bil podoben rimskemu kastelu. Astronomski inštrumenti za
opazovanje so bili vgrajeni v zemljo, tako, da ta opazovalnica zvezd spominja na
staro podzemeljsko misterijsko mesto. Da bi ugotovil resnične poti planetov, je s
celo vrsto pomočnikov Tycho dve desetletji zvesto zapisoval spreminjajoče pozi-
cije planetov pred zodiakom. Zadnji dve leti svojega življenja je Tycho preživel v
Pragi na dvoru Rudolfa II. Odtod je poklical k sebi Johannesa Keplerja. Na eni
strani Tycho Brahe idej in argumentov Kopernika ni zavračal, na drugi strani pa
se ni mogel strinjati s tem, da bi Zemlji odrekli prestol. Tako je razvil sistem sve-
tov z dvema centroma: Okoli Sonca krožijo planeti, obenem pa potuje tudi Sonce
okoli Zemlje, ki jo obkroža Luna. Tako je v tej sliki sveta podana predstava preže-
manja geocentričnega in heliocentričnega aspekta. Vsak planet ima dve vrsti
odnosov: odnos do Sonca in odnos do Zemlje.

Johannes Kepler (1571-1630) je bil osamljen, vase obrnjen človek. Potem, ko
je Tycho Brache umrl, je Kepler, da bi prišel do jasnih predstav o resničnih giban-
jih planetov v prostoru, začel preračunavati njegove zapise. Za to si je izbral
Mars. Zelo dramatično opisuje trud, ki ga je vložil, da bi gibanje Marsa razumel.
Borba, da bi staro, samoumevno zahtevo po enoličnih krožnih gibanjih kot
napačno zavrgli, je bila tudi za heliocentrično predstavo težka. – Kepler je bil po
svoji duši Pitagorejec, ki je v pojavih v svetu gledal harmonije, zvoke sfer. 

O Keplerju na splošno danes malo vemo. Njegovi znani trije zakoni o gibanju
planetov okoli Sonca, so bili zanj nekaj kot zadnji, formuli podoben odtis
kozmičnih harmonij, v katerih vladata duša in duh. S tem, ko Kepler govori o
učinkovanju sil planetov na dušo Zemlje, ima v svoji predstavi o svetu tudi geo-
centrični aspekt.

Podoba sveta po Tychu Brache

isaaK neWton
Isaak Newton (1643-1727) sme veljati za utemeljitelja modernega matem-

atičnega naravoslovja in mehanično-fizikalne astronomije. Pri njem najdemo
prvič popolne predstave o naravi, do katerih je prišel človek z uporabo matem-
atike pri računanju dogajanja v prostoru. »Moderno naravoslovje je postalo veliko
prav zato, ker je povsem ignoriralo človeka in njegovo bitje« (Rudolf Steiner). Za
razvoj zavesti je bilo potrebno, da se je človek svobodno postavil nasproti doga-
janj v naravi. Šele s tem postane za človeka duhovno-duševna samostojnost in
doživljanje svobode mogoča.

Newton je študiral Keplerja. Zanimale pa so ga samo formule treh zakonov
gibanja planetov, kar je bilo za Keplerja zadnje. Odkril je, da so v teh zakonih
iste zakonitosti, kot jih je našel za zemeljska telesa v njihovem odnosu do
teže. Iz tega je sklepal, da sledijo nebesna telesa istim zakonom težnosti, kot
vladajo na Zemlji. Do Newtona pa nismo pravični, če ne upoštevamo sledečih
stavkov iz njegovih »Principia mathematica philosophiae naturalis III«: »V njih
(nebesnih prostorih) se morajo vsa telesa gibati čisto svobodno in tako plan-
eti kot kometi prepotovati svoje krožnice in poti, ki so jim dane glede na vrsto
in lego, s tem, da sledijo zgoraj navedenim zakonom. Po zakonih težnosti
bodo vztrajali na svojih poteh, toda do prvotne in redne lege svojih poti po teh
zakonih niso mogli priti. … Vsa ta, tako redna gibanja niso posledica mehan-
skih razlogov…« Zakoni, na katere se sklicujejo teoretiki nebesne mehanike,
so bili za Newtona le del dejstev, rezultat nadrejenega delovanja. Globoko
nezadovoljen je bil nad tem, kako si je njegove misli razlagalo okolje in
nasledniki in se je v poznejših letih posvetil religioznemu razmišljanju.
Oldenburgu je napisal: »Mislim, da se s fizikalnimi stvarmi sploh ne bom več
ukvarjal in upam, da mi ne boste zamerili, če me nikoli več ne boste našli pri
takem delu.« V duši je verjetno videl nevarnosti, ki bi jih prineslo enostransko
fizikalno-mehansko obravnavanje sveta.

Prikaz sončnega sistema iz Callariusove knjige 
»Atlas universalis« (17. stoletje). 

Okrog  Sonca krožijo planeti z Zemljo, za njimi leži zodiak.

Kant – laplaCe – Bunsen – KirCHHoFF
Immanuel Kant (1724-1804) je od Newtona povzel le nekaj, tako, kot je ta vzel

le nekaj od Keplerja. Cilj Kanta prihaja do izraza v njegovem mladostniškem delu
iz leta 1755: »Splošna zgodovina narave in teorija o nebu, ali poizkus o sestavi in
mehanskem poreklu zgradbe sveta po Newtonovih principih«. Po Newtonu
poreklo sveta niso mehanski zakoni. Za Kanta pa je zgrajen svet le iz mehanskih
sestavin in temeljnih sil privlačevanja in odbijanja. Znanstvena razlaga reda, ki v
sončnem sistemu vlada, je zanj lahko le mehanična. Ne smemo pa pozabiti, da
je tudi Kant govoril o graditelju sveta in njegovem stvarjenju, četudi so ti pojmi
filozofsko pri njem postali že precej »tanki«.

Pierre Simon de Laplace (1749-1827), je bil skrajno inteligentna glava
matematika in ateist. Dela svojih predhodnikov in sodobnikov o teoretični
astronomiji je hotel združiti v celoto s svojimi lastnimi deli in to zapisal v petih
knjigah svojega najpomembnejšega dela »Mécanique céleste«. Karakteristično
zanj je, da je rotacijo pramegle, potrebno za nastanek planetarnega sistema, pre-
prosto kot dano predpostavil.

Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) in Robert Kirchhoff (1824-1887) sta v
letu 1859 odkrila spektralno analizo in leta 1861 objavila svoje rezultate. V svet-
lobi zvezd sta našla enake pojave kot pri eksperimentih z žarečimi snovi na
Zemlji. Iz tega sta sklepala, da je snov v kozmosu enaka snovem na Zemlji. Točno
bi seveda lahko rekli le, da v aparatih pride do enakih pojavov. Na ta problem
opozarjajo resni raziskovalci in poudarjajo, da vse trditve astronomije in
astrofizike o kozmosu veljajo pod pogojem, da je upravičeno prenašati na koz-
mos na Zemlji odkrite zakone. Doslej se proti temu ni pojavilo nobeno principiel-
no nasprotovanje. Nasprotno, ta predpostavka je pripeljala do pomembnih odkri-
tij in dosežkov našega stoletja.

Princip spektralnega aparata in najpomembnejše 
temne linije sončnega spektra (levo rdeče, desno vijoličaste).

preDstava o svetu v oČeH DuHovne Znanosti
Obravnavanje sveta je v najstarejših časih vključevalo tudi človeka z vsem

njegovim večslojnim bitjem.
Na poti k oblikovanju samozavesti človeka in znanosti današnjih dni, ki vse

človeško življenje obvladuje, pa se je predstava o resničnem, večslojnem bitju
človeka izgubila. So znanstveniki, ki se sprašujejo po globlji vrednosti svojih
raziskovalnih del in na drugi strani po smislu človeka. Vedno znova se pojavl-
ja zahteva, naj bi znanost spet povezali s človekom. Toda celostnega bitja
človeka znanost ne razume več. – Iz te dileme nas pripelje lahko le čisto nov
pristop k spoznanju človeka in sveta, pristop, ki je razvit iz duha. Tak pristop
nam je zapustil Rudolf Steiner z antropozofsko duhovno znanostjo. Nadčutno
spoznanje v katerem je utemeljena, ima svoje izhodišče v okrepljenih silah
sposobnosti razmišljanja in zavesti pri polni budnosti. Pogoj za to je bilo šolan-
je konsekventnega in logičnega razmišljanja na razvoju naravoslovja. Če
zasledujemo odnos človeka do narave v preteklih 2.500 do 3000 letih, zasle-
dujemo razvoj človeške zavesti, ki jo v koncentrirani in individualno obarvani
obliki opazujemo pri vsakem odraščajočem človeku. Ta razvoj človeške
zavesti nujno vodi v duhovno znanost in v spoznanje višjih svetov.

V duhovno znanstveni predstavi o svetu ima tako heliocentrična kot geo-
centrična predstava o svetu svojo upravičenost. Prva glede na v astronomiji
odkrite zakonitosti fizičnega gibanja planetov okoli Sonca, geocentrična pa, če
pozornost osredotočimo na sfero življenja na Zemlji in povezanost te sfere s
kozmosom. Grki so to v svojem geocentričnem sistemu upoštevali. V pred-
stavo o svetu kot jo neguje duhovna znanost, je človek vključen v polni meri
z vsem svojim bitjem, s telesom, dušo in duhom, torej kot mikrokozmos v
makrokozmosu. Jasno postane, da brez duhovnega spoznanja sveta ni
mogoče spoznati samega sebe kot brez resničnega spoznanja samega sebe
ni mogoče spoznati sveta. Tak razvoj kozmosa, Zemlje in človeka dobi svoj
globlji smisel, ki se je razodel v centralni postavi, ki v misteriju na Golgoti kaže
v bodočnost.

Heliocentrične poti planetov in geocentrične sfere planetov

RAZVOJ ASTRONOMIJE OD ZAČETKOV DO MODERNEGA ČASA
KEPLERJEVA SKRIVNOST O SVETU

Guenther Wachsmuth, Zvezdni koledar Dornach 1971
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