Jazyk a srdce
Alfred Baur
„Ex abudantia cordis os loquitur“ „ Ústa mluví, když srdce přetéká “ Mat. 12,34

1. Chutnání a temperamenty
Při vstupu do zažívacího traktu je jazyk. Ten bdí nad tím, aby se do těla nedostalo nic
škodlivého. Zkoumá potravu jako první součást zažívacího traktu. Tím získává vědomí
člověka podíl na živoucích chemických dějích trávení.
Mezi rozličnými substancemi potravy můžeme rozlišit čtyři hlavní chutě: sladkou a
kyselou, hořkou a slanou. Jazyk pluje v rozžvýkané potravě, v potravinové kaši a svým
pohybem se podobá rybě. Jeho papily jsou vymačkávány, tím se rozšiřují a plní se stále
novou tekutinou, tím jazyk stále jakoby přijímal nové vzorky. Jazyk, který by se nepohyboval,
by nevnímal chuť, protože jeho papily by se zaplnily slinami. V nímání chuti je dále posíleno
ve významné míře čichovým vjemem. Vnímá aroma. Chuť se uplatňuje jako chemik. Její
možnosti jsou omezeny, jestliže je potrava přijímána nezřízeně. Žádostivost brání požitku.
Je-li umožněno nerušeně vnímat směs chutí potravy, pak je zkušenost mnohem víc duševní. A je
možno rozlišovat vlastnosti temperamentu. Duševní vjem sladkého plodu je podobný sangvinickému
temperamentu. Hořká mandle připomíná cholerickou duši. Kyselé substance se pojí s
melancholickými vlastnostmi duše. Slaná chuť je chutí doprovázející flegmatického člověka. Tedy
pouhým vnímáním docházíme k zážitku, kterého se nám jinak dostává z oblasti lidských duševních
vlastností.

Rozdělení temperamentů pochází z dávného Hippokratova učení o šťávách, které
ovšem bylo mnohem obsáhlejší, než se k nám dostalo. Hippokrates se narodil na ostrově Kosu
kolem roku 460 před Kristem a založil tam lékařskou školu a sanatorium. Má se za to, že jako
příčinu nemocí považoval nesprávné smíšení tělesných šťáv, které je způsobováno nesprávným
životem nebo jídlem. Měl za to, že temperament člověka je dán převládající šťávou v organismu.
Nauka o temperamentech hrála významnou roli ještě v minulém století. Ferdinand Raimund
a Johann Nestroy líčili charaktery dramatických postav pomocí temperamentů. Oživení nauky o
temperamentech se opět projevuje ve waldorfském školství a ukazuje se jako velmi
opodstatněné. Například děti jsou usazovány do lavic podle temperamentů, takže je možné děti
oslovovat podle jejich duševního založení individuálně.
Způsobem stravování je možné mnoho ovlivnit zejména v dětství a věku mládežnickém,
pokud jde o vyrovnávání vlastností temperamentů.
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2. Schopnost vnímání srdce
Rudolf Steiner na mnoha místech poukázal na to, že srdce je v jistém smyslu smyslovým
orgánem. Vnímá stav proudící krve. V srdci probíhá děj, který je možné porovnat s vnímáním
chuti. Srdce nemá samozřejmě žádné papily nebo něco tomu podobného. Jeho vnímání spočívá
ve vjemu způsobu pohybu proudící krve.
Tento jev přibližuje Peter Schneider, když říká: „Směšování smísitelných tekutin probíhá ve
sbíhajících se a rozbíhajících se vírech." K takovému víru dochází například, když padne kapka
jedné tekutiny do druhé: Takto vzniklé víry jsou velmi citlivé na nejrůznější vlivy.
V této souvislosti popisuje chuť takto: „Základem vjemu chuti je oddělení slin a jejich
smíšení s tekutinou v okolí. Proces směšování a produkt směšování tvoří pak chuťový vjem.
Analogicky k tomu může vodní vír vydat ze sebe tekutinu a na druhé straně vstřebat směs z
okolí. Vlastnosti směsi pak modifikují tvar samotného víru." Pak Schneider pozoruje
srdce: „V první řadě z rytmického pohybu srdce vychází pravdepodobně jeho vnímavost...
Jeho činnost je poukazem na centrum, které vnímavě a činně pohlíží do moudrého,
pohyblivého a živého okolí.
Srdce vnímá obíhání krve a tím pociťuje všechno, co se v těle děje. K tomu nacházíme u
Rudolfa Steinera následující poznámku: „Srdce není k tomu, aby pumpovalo krev tělem, ale je
vnímajícím orgánem... Hlava vnímá srdcem celé prouděni krve... Co se stává, když člověk
onemocní? Mění se srdeční puls. Tep je barometrem nemoci či zdraví. Ale tep není ničím jiným
než pohybem krve. To, co člověk dělá, když měří puls, dělá hlava neustále. Hlava cítí srdcem
cirkulaci krve.“
V srdci dochází při protékání krve k sensibilnímu chaosu, na kterém srdce poznává, jako
při pohmatu pulsu, proudění krve. V proudových formách krve vnímá srdce složení šťáv.
V zásadě srdce nepostupuje jinak než někdo, kdo sleduje člověka, který poskakuje a lehce
se pohybuje a řekne: To je sangvinik. Toho, kdo mlátí dveřmi, vnímá jako cholerika. Krev
pulsuje podle okamžitého temperamentu.
Plazení se, vlečení se pulsu, to jsou výrazy smíšení šťáv krvi. Na rozpoložení této
„vzácné šťávy" záleží, jak si člověk v životě stojí, protože vůle být činným spočívá na krvi,
latkových proměnách, které v ní probíhají.
Uveďme, co k tomu říká lékař Wilhelm Caspar: „Na srdce můžeme nahlížet jako na vnímající
orgán, který vnímá duchovně-morální obsah našich sil vůle, které byly do krve přeneseny.
Uvědomování si hlasu srdce umožňuje najít správné rozhodnutí vůle nebo posoudit již vykonaný
čin."
Po uvážení senzitivní stránky srdce můžeme přejít k další otázce. Totiž: Jak mluví srdce
a jak mluví jazyk?
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Mluva srdce
Rudolf Steiner říká jasně, že srdce není čerpadlem. Opakuje to stále znovu a znovu. Říká:
„Hybná síla krve jsou pocity duše. Duše hýbe krvi a srdce se hýbe, protože je poháněno
krvi."
Na jiném místě je uvedeno: „Srdce uvádí v pohyb ty pohyby, které pocházejí z potřeby
dechu a potravy."
Theodor Schwenk popisuje stavbu srdce v souvislosti s prouděním krve a říká: „Srdeční
vlákna vznikají jako ohlas na proudění krve. Spirálovitě a šroubovité stoupají nahoru ke
špičce srdce a zpět k základně. Opakují a zpodobují to, co uvnitř srdce probíhá a proudí."

Obrázek 7: Svalová vlákna srdce probíhají podle proudění kruhovitě i v lemiskátách. Srdce je orgánem
zpodobňující proudění forem.

Při sledování embryonálního vývoje nahlédneme, že srdce je vytvořeno cirkulací krve a nikoli
naopak. Krev totiž obíhá mnohem dříve, než se utvoří srdce.
K tomu říká Lothar Vogel: „V počátku je celý krevní oběh pouze srdce. Jako orgán se
začne objevovat až když se jeho síly na jednom místě mohou plně uplatnit." Dále Vogel popisuje dramatické dění dalšího utváření srdce. Zde si z toho vezmeme pouze jednu fázi a
srovnáme ji s děním v ústní dutině při mluvení.
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Obrázek 8: Proudění vytváří v embryonálním stádiu srdce.
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V embryonálním stádiu proudí krev tak, jako by již byla přítomna dělící stěna. Je to vidět:
Orgán nevytváří proudění, ale proudění vytváří orgán.
„Vír krve se zastaví. Z celkového množství se oddělí určité množství na malý okamžik jako
samostatná jednotka. Teplota krve stoupá, mezi krví a srdcem začne probíhat humorální
stoupání, a to až do okamžiku, kdy stoupající tlak si najde cestu a otevře chlopeň aorty.
Tento stoupající proud vzniká v horní části srdce, při systole se objeví ve vstupní části aorty
„proudový květ". To nám připomíná proudnicové obrazce, objevené již Leonardem da Vinci. Ty
jsou prafenomenem života krve a dá se na nich poznat, jak působí články lidské bytosti, zejména
éterické síly.
Popsaný jev proudění krve se dá bez velkých změn přenést na artikulaci proudícího
dechu, zvláště na tvorbu explozivních souhlásek, jako je například T.
Dech je zadržen; z tohoto jinak pravidelně proudícího dechu je jistá část vzduchu zcela
vyčleněna. To se stane tím, že je jeho malá část oddělena jazykem opřeným o patro a tlak
stoupá, odpovědí je pak to, že tlak onu zábranu prolomí.
Vzduch, který výronem pronikne ven, vytváří vně úst proudnicový květ. Obraz tohoto
proudnicového víru - jeho podoba je projevem bytosti hlásky, v němž se dá poznat
působnost článků lidské bytosti, zejména éterických sil.
Oba texty lze porovnat. Skoro stejně se popisuje to, co probíhá v srdci i v ústech. A
stejně jako nevzniká proud dechu působením jazyka, tak ani nevzniká proudění krve srdeční
činností.
To, co se děje v ústech při mluvení, je metamorfózou děje probíhajícího v srdci. Jazyk
neobsahuje žádnou dutinu, ale sám dutinu vytváří. Jeho chlopně se v rychlosti otvírají a
zavírají, čímž vznikají slyšitelné proudící formy, které vnímáme jako vokály a konsonanty.
Artikulace je tedy jistým způsobem vytvářením srdečních komor.
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obrázek 9: Proudnicový diagram krve vytékající z levé komory velmi připomíná řecké akroteriony, které zdobily
hlavice sloupů chrámů i náhrobků.
Celá

dutina ústní, včetně rtů, je zatažena do tohoto dění. Jazyk se stává pulsujícím centrem v
tomto dění, které je proměnou jemu příbuznému procesu srdečního oběhu.
Zvířeti slouží ústní dutina a jazyk pouze k přijímání potravy. A to, co se u člověka přetváří
k artikulaci, si ponechává v srdci - tím získává svou silnou vitalitu.
Bible praví: „Z přetékajícího srdce mluví ústa. Dobrý člověk vynáší dobré věci z dobrého
pokladu svého srdce. Zlý ze zlého pokladu vynáší zlé." (Mt 12, v. 34. 35) Vlastně by měla
ústa vyslovit to, co přichází z čistě éterické plnosti srdce. To je ta pravda. Vyslovuje-li človek
něco jiného, než je z dobrého pokladu, říká nepravdu a tím ničí své vlastní éterické sily
srdce. „Lež je částečná vražda", říká Rudolf Steiner.

4. Srdce jako jazyk
Jazyk tedy mluví, a to tak, jakoby byl srdcem. Můžeme vidět srdce jako proměnu jazyka? Na to nám
odpovídá Rudolf Steiner: „Uvnitř srdce vidíme, jak se zde shromažďují síly celé látkové výměny
organismu a síly končetin. A protože to, co se spojuje se srdeční činností se zduchovňuje, zduchovňuje se i to, co souvisí s naším vnějším životem... Ty síly, které se zde připravují, jsou karmické vlohy...
Srdce je totiž orgánem, který přenáší do naší příští inkarnace z našeho organismu látkové výměny a
končetin to, co chápeme jako karmu."

V nitru srdce se ukládá to, co po smrti přechází do příští inkarnace. V tomto současném
životě obvykle srdce mlčí, vyslovuje se pouze v hlasu svědomí.
Srdce naslouchá. Prožívá a sdílí všechno, co v tomto životě proudí krví, ovlivněno kvalitou
našich činů. A to přenáší do příštího života. Tam lze potom pozorovat další mocnou proměnu
srdce: To, co srdce nasloucháním přijalo, vylévá ven do světa. Je to proces převrácení.
Přechodem v novou inkarnaci se srdce nestává jazykem, ale přesto se stává něčím, co
promlouvá. A jak?
V převrácené podobě se vylévá ven obsah našich zkušeností z minulé inkarnace. Tím se
vyslovuje karma. Tak se stává zjevným to, co srdce v minulé inkarnaci zvědělo. Obsah srdce
nashromážděný v minulé inkarnaci se vylévá. Z venku pak k nám přistupuje náš osud.
Při běžném mluvení jazyk klade překážky vydechovanému vzduchu a tím vznikají hlásky,
stejně je tomu při formování osobnosti, které staví osud do cesty překážky. Bez překážek
bychom žádné formy nenabyli. Co naší cestě brání, to jsou vnější obsahy srdce z minulé
inkarnace. Tak vyslovujeme osud, ono bytostné slovo, které nám náleží.
Toto slovo si vyslovujeme sami tím, že překonáváme nepříjemnosti života; tím, že
přijímáme činně nebo trpně životní osud. Řeč osudu vytváří něco jako srdeční komory.
Osudové překážky jsou to, co nás samotné artikuluje.

7

Shrnutí: Srdce a jazyk
1. Chuť a temperamenty
Vnímání chuti je zakaleno žádostivostí. Nezakalené vnímání by nás informovalo o duševních
vlastnostech potravy, srovnatelných s temperamenty.
Hippokratovo učení o šťávách tvoří nauku o vztahu mezi tělesnými šťávami a
temperamentem, zdravím a potravou.

2. Vnímání srdce
Vnímací činnost srdce spočívá na vnímání způsobu pohybu krve. Tento pohyb se mění
podle stavu krve. Srdce vnímá temperament krve.

3. Řeč srdce
Srdce není pumpa. Krev je pohybována hladem po dechu a po potravě. Srdce artikuluje
proudící krev tak, jako jazyk artikuluje vydechovaný vzduch. Artikulace je metamorfózou
srdeční činnosti.
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