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Kromě procesů látkové výměny nachází se člověk ve spojení s prostorem, který jej obklopuje, 
také prostřednictvím smyslových orgánů: smysly duchovně, metabolismem fyzicky. 
Spojení člověka s okolním světem prostřednictvím látkové výměny jsme - v souladu s obecnými 
jazykovými zvyklostmi - popsali jako výživu; látky, které jsou tímto způsobem proměňovány a 
skrze zažívání způsobují tvorbu lidských substancí, jsou pak potravinami. Ty se v průběhu trávení 
v žaludku a střevech rozkládají na nejnižší složky a jako kvetoucí rostlina se při průchodu střevní 
stěnou rozplývají do duchovního stavu, aby z něj pak byly zhutněny na lidskou bílkovinu. To je 
pozemský proud výživy. 
       K tomuto výživnému proudu však patří také výměšky. V dnešní fyziologii jim není připisována 
žádná jiná funkce než odstraňování toho, co je neupotřebitelné. Skutečnosti odpovídající pohled 
na tento pochod nám však odhalí ještě jiné velmi podstatné stránky. Vysvětleme si to opět na 
jednom pochodu odehrávajícím se v přírodě vně člověka. 
      Můžeme si např. zhotovit roztok koloidálního stříbra - temně černohnědou kapalinu - dialýzou 
ho můžeme vyčistit a pak vysrážet. Tmavý roztok se srazí a po usazení černého koagula se nad 
ním objeví čirá, jasná kapalina, která se dá odfiltrovat. Tato čirá kapalina je tedy čistá voda; 
žádnou chemickou metodou v ní není prokazatelná ani stopa stříbra. Biologicky se však dá 
dokázat, že má vlastnosti potence stříbra. Víme, že vyšší homeopatické potence nemají žádnou 
hmotnou základnu, že reprezentují mnohem spíš silové působení, které musíme připsat 
substanci na vyšším, nemateriálním stupni. Takové roztoky vznikají tím, že postupným rytmickým 
zřeďováním a protřepáváním se substance pozvolna ztrácí; zato se v roztoku objevuje 
nemateriálni duchovní síla jako „potence“, mocnost. V našem příkladě se stříbro odstraní 
najednou, a sice vyloučením  z roztoku. Je to, abychom použili ještě jedno přirovnání, jako když 
člověk táhne nahoru válec pumpy, čímž na druhé straně vzniká nasávající vakuum, do něhož 
mohou proudit jiné kvality. 
Něco adekvátního se musí odehrávat i v organismu, když dochází k metabolickému vyměšování. 
Kdo z nás již někdy nezažil, jak dojde k oživení vědomých funkcí, je-li vyměšování v pořádku, a 
jak se člověk naopak cítí ochromený ve svém myšlení, cítění i chtění, má-li zácpu, je-li „zacpaný“ 
v nejširším slova smyslu. Procesy vnímání a vědomí ztrácí na jasnosti. Zpomalení v látkové 
výměně způsobuje poruchu smyslově nervových cest. Projevuje se zde souvislost mezi horní a 
dolní ústrojností, která má - jak se později ukáže - také zpětné působení. 
      Svými smysly žijeme ve vzájemném kontaktu s vnějším světem, který nás 
obklopuje. To, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme a hmatáme, zpracováváme na 
představy a pojmy. Myšlením pojmy zařazujeme a tvoříme z nich obsahy idejí a 
ideálů. Své ideály se snažíme realizovat svou vůlí, uskutečnit je v uměleckých, 
vědeckých, řemeslných výrazových formách. Tím se otiskujeme do bytí.  
      To vše souvisí s mimolidským kosmem daleko víc, než se má obvykle za to. 
      Studovali jsme život rostliny a viděli jsme, jak v rytmickém střídání podstaty a jevu nás v létě 
potěší svou viditelnou krásou a s blížícím se podzimem, když se rozplývá ve vůni, záři barev a 
pylu, jak se vrací do neviditelné říše podstat. Víme, jak se idea rostliny příštího jara stane na 
kotvišti semene opět viditelným jevem. Mohli bychom to zprvu považovat za obrazné přirovnání, 
budeme-li však s tímto obrazem žít, budeme na tom jako Goethe, který prarostlinu nazírá jako 
reálnou bytost a který nedokáže pochopit Schillera, nazývajícího ji „pouhou ideou“. Vesmír je pln 
takových bytostných idejí a každá z těchto bytostí je myšlenkou boží. Myšlení bohů se tak stává 
vnější přírodou, viditelným vesmírem. Jak to můžeme v nitru chápat a prožívat? 
     Mnohdy celá léta v sobě nosíme myšlenku, dosud neuchopitelnou a nevyslovitelnou; pozvolna 
získává obrysy, průhlední a jasní, aby se nakonec natolik zhutnila, že ji můžeme vyslovit, zapsat 
nebo ji v uměleckém díle postavit do viditelné reality. Tak jsme stvořiteli viditelné říše, říše kultury. 
Není však myslitelné, že ke stvoření přírody, viditelného vesmíru, došlo podobným způsobem? 
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makrokosmu vládnout obdobná, jen mnohem vyšší a obsáhlejší činnost, která vytváří onu hojnost 
přírodních forem okolo nás? Příroda a kultura se k sobě mají jako předmět a jeho věrný obraz; a 
potud je umělecké dílo opravdové, pokud se v něm zrcadlí kosmické myšlenky; a kultura splní 
své poslání tehdy, zazáří-li v ní kosmické myšlenky skrze lidské dílo.  
       Jako povstávají lidské myšlenky, které se viditelně projeví v uměleckém díle, v chápající 
lidské duši, tak jsou to kosmické myšlenky, které v nás povstávají, přistoupíme-li k přírodě a 
jejímu stvoření se smysly dokořán. A toto je kosmický proud výživy. Bez ustání proudí obrazy 
světa, vjemy světa v nejširším rozsahu všemi našimi smysly do našeho nitra. Je to proud 
tvořivých sil*, jsou to tytéž tvořivé síly, které také venku působí na rostlinu z kosmické periferie a 
budují ji, jednu každou podle její podstaty. Tyto tvořivé síly budují také v lidském organismu a 
zhutňují se v maso a kosti. Svým vjemovým životem se účastníme života kosmického, jenom už 
to nevíme. Ve stvořeném světě, který nás obklopuje, pohlížíme na svět utvořený z božských sil, z 
kterého pochází i naše tělo. Jako mikrokosmos je obrazem světa. V kapitole o dějinách výživy už 
bylo poukázáno na to, jak se člověk postupně vyděloval ze spoluprožívání kosmu, vytvářel svou 
svobodnou individualitu na úkor svého duchovního spojení se světem. Tak i tělo upadalo do větší 
a větší strnulosti; co do něj dříve proudilo spoluprožíváním bohem naplněného světa, uchovávalo 
jeho tělo měkké a plastické; dnes je zcela odkázán sám na sebe ve světě boha zbaveném. V 
myšlení, cítění a chtění tápe nyní jako svobodné Já nazpět k tvořivým mocnostem. 
     Nakolik nalezne lidské myšlení, cítění a chtění nově harmonii s kosmickým myšlením, nakolik 
se nám podaří přiblížit se ve svém myšlení, cítění i konání myšlenkám božím, buduje toto 
kosmické myslení v našem organismu. Není-li tohoto souladu dosaženo, pak je lidské myšlení 
abstraktní, nereálné, je to jen vymýšlení si a postupně upadá; žádné kosmické tvořivé síly tělo 
neživí. Lidé, kteří jsou takoví, by také nejraději místo jídla polykali chemicky zhotovené pilulky. 
Chtějí zůstat pasivní, šetřit čas, vyhnout se konfrontaci, kterou pozemská i kosmická výživa 
vyžadují od jejich Já. Důsledkem toho je vysychání těla i duše, tělo sklerotizuje a duše je stále 
více prosta radosti a lásky. V hovorové řeči to, oč se zde jedná, jasně vyjadřuje spojení „postavit 
na nohy“. Každý jistě už sám na sobě někdy zažil, jak ho to postaví na nohy, tzn. jak ho nasytí 
myšlení celosvětových idejí, vyslechnutí či shlédnutí pravého uměleckého díla nebo prožitek 
přírodní krásy a moudrosti. Možná někdo pozoroval, že potřeba hmotné potravy během horské 
túry, zejména ve vele- horách, podstatně klesá. 
       Rakouský spisovatel Rudolf Hans Bartsch popisuje v jednom svém románu stolování 
člověka, který se uměleckým způsobem účastní přírodního dění. Je úchvatné číst, jak prožívá síly 
povětří, když rozlomí chléb a jí zeleninu, jak pociťuje úrodné proudění deště, temno a chlad 
ornice, hřejivou sílu slunce; jak se raduje z oblých tvarů jablka, z nádherných barev plodů, 
ozdobných talířů a mís na prostřeném stole i z panenské bělosti ubrusu. Tyto radostné myšlenky 
v něm probouzejí síly lásky a hlubokou vděčnost. Slavnostní vážnost obestírá scénu a básník to 
nazývá „svátkem vtělení“. Na tom ale záleží, abychom chápali, že výživa je fyzicky duchovní 
záležitostí, communiem mezi nebem a zemí, odehrávajícím se skrze člověka a v člověku. 
      Otázku, jak do sebe navzájem zasahují pozemský a kosmický proud výživy, si objasněme 
následující úvahou.  
      Pozemský proud výživy jsme přirovnali k rostlině, která roste shora dolů, tzn. stále více se 
zjemňuje a rozkládá a nakonec se rozplyne přes střevní stěnu do krve. Travící činnosti 
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jsou původně hrubé potraviny, které jsou v ústech nejprve mechanicky rozmělněny, při průchodu 
žaludečním a střevním traktem také chemicky rozkládány. Uhlovodany se mění na cukr, 
bílkovinné látky na peptony, peptidy a aminokyseliny, tuky na glycerin a mastné kyseliny a 
nakonec se to vše rozplývá přes střevní stěnu do duchovního mikrokosmu. A jako rozplývání 
rostliny venku v přírodě dává jako kosmickou odpověď semeno, tak se na druhé straně střevní 
stěny tvoří lidská substance bílkoviny. 
      Kde je semeno této rostliny? Pozemská výživa, pozemský proud substancí živí zejména 
nervový systém. Pozorování v oblastech hladomoru ve střední Evropě mohou poskytnout 
potvrzující záchytné body pro tyto skutečnosti. Podvýživa začíná příznaky v nervově smyslové 
oblasti: zapomnětlivost, obecná nervová slabost, oslabená schopnost koncentrace až k 
poruchám zraku a sluchu. Poškození později samozřejmě přechází na celý organismus, protože 
nervový systém má právě jako celek „trofický“ charakter. Čili ono „semeno“ proudu výživy 
rozplývajícího se jako rostlina musíme v nás považovat za účinné v nervově smyslovém systému. 
       Co udělá semeno, dostane-li se do úrodné ornice? Zapustí kořeny a dá vzejít nové rostlině. 
Tak saháme svým smyslově nervovým systémem jako kořeny ven do vesmíru, abychom odsud 
vnímáním přijímali „duchovní krmi“, tvořivé síly kosmických myšlenek, a díky ní abychom umožnili 
vyrašení nové „rostliny v nás“. Tato rostlina je „rostlinou převrácenou“; roste shora dolů ze síly do 
hmoty, zhutňuje svůj silový proud z nadsmyslových, nadhmotných stavů doslova a dopísmene na 
maso a kosti. 
       Mohli bychom namítnout, že někteří lidé se bez kosmického proudu výživy obejdou, např. 
lidé, kteří se žádnou ze svých myšlenek nepřiblíží kosmickému myšlení. Jistě je to nějaký čas 
možné, aniž by byl člověk vystaven závažným chorobným a rozkladným jevům, neboť tak docela 
není od spoluprožívání světa odtržen zřejmě nikdo. Přesto je však třeba říci, že kvalita jeho 
tělesné substance se bude podstatně odlišovat od jiného člověka, který se s láskou účastní 
kosmu. 
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       Kde kosmický proud výživy vysychá, snaží se organismus vyrovnat tento výpadek zvýšeným 
příjmem pozemské potravy. Proto zjistíme, že lidé, chovající se vůči světu antipaticky - k tomu 
patří mimo jiné abstraktní myslitelé a počtáři (lidé, jejichž povolání je celý den poutá k psacímu 
stolu) - patří k těm, kdo špatně zhodnocují potravu. Jsou s to konzumovat obrovská množství 
potravin, a přitom mít přesto pořád hlad. Naproti tomu budou lidé, kteří se světem sympaticky 
spojují, potřebovat poměrně méně pozemské stravy. 
       Malá epizoda z autorovy praxe vysokoškolského učitele: V průběhu kurzu k otázkám výživy, 
konaného v dobách nejtěžšího hladomoru v Německu, padla zmínka rovněž o výživě kosmické. 
O slovo se přihlásil jeden zámečnický učeň a řekl zhruba toto: „Konečně začínám chápat, proč 
má matka, která skoro nikdy nic nejí, je tak silná a plná energie. Moje matka je totiž dobrá žena a 
i svůj poslední chleba s máslem strčí ještě otci. A teď mi začíná být jasné, že ten chleba s 
máslem, který dá otci, ji zasytí lépe, než otce, který ho sní.“ 
      Na druhou stranu lze ukázat, že jsou lidé, kteří mohou žít bez pozemského proudu výživy. 
Připomeňme si jen život svátých, především ale fenomén, který v předešlých desetiletích 
vzrušoval veškerý vědecký svět: Tereza Neumannová z Konnersreuthu. 
       Tereza Neumannová byla dcerou sedláka ve Frankách, která své mládí strávila běžným 
způsobem na rodičovském statku. Byla proniknuta niternou zbožností, dobrá od srdce. Pád ze 
žebříku při jednom požáru ji upoutal na lůžko a zde započal pozoruhodným způsobem její 
abnormální život, který jí získal pověst svaté. Tereza Neumannová odmítala veškerou potravu až 
na hostie při přijímání. V jakémsi tlumeném denním vědomí nyní každý týden prožívala příběh 
utrpení Ježíše Krista. Každý pátek se na jejích rukou i nohou objevovaly křížové rány, z nichž pak 
silně krvácela. V těchto stavech mluvila tu a tam plynně aramejsky, když se zdálo, že k někomu 
promlouvá. Žila tak po mnoho let i přes značnou ztrátu krve, prakticky bez přijetí jakékoli 
pozemské potravy. Lékaři, vědci, důvěryhodné osobnosti se přesvědčovali o stavu věcí; protože 
pro ortodoxní vědu nebyl „vysvětlitelný“, byl většinou zamlčován. Zde se však jedná o to, že při 
zcela přerušeném potravním proudu je v prožívání největších kosmicky pozemských událostí v 
dějinách světa a lidstva kosmická výživa do té míry aktivována, že tím tělo zůstane zachováno. 
Podíváme-li se na všechny popsané souvislosti, porozumíme komplikovaným pochodům výživy, 
líčeným Rudolfem Steinerem v přednáškách pro lékaře, a můžeme dospět k následujícímu 
shrnutí: Pozemská výživa se uplatňuje především ve výstavbě smyslově nervových orgánů, 
zatímco kosmická výživa buduje orgány, které jsou vytvářeny z krve a které souvisejí s činností 
látkové výměny. Orgány látkové výměny jsou kosmickou substancí - působí však ve službách 
pozemského proudu výživy; nervově smyslový systém je pozemskou substancí - způsobuje však 
kosmickou výživu. 
      To, co zde bylo právě řečeno, může být ilustrováno několika pokusnými sériemi, provedenými 
autorem knihy v letech 1929-32 ve výzkumných laboratořích Klinicko-terapeutické- ho ústavu v 
Arlesheimu u Basileje. 
      Jako biologické reagens byly použity klíčící rostliny pšenice; jejich růst byl sledován a měřen 
za dále popsaných podmínek: Pšeničná zrna vybraná podle požadavku rovnoměrnosti a 
zdravého tvaru byla vložena po deseti do sklenic s destilovanou vodou; zrna plavou na hladině, 
dokud se po vyklíčení nedokážou svými kořeny sama udržet. Toto je kontrolní pokus.  
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      Takto rostoucí rostliny pšenice představují testovaný objekt, který je tak citlivý, že se na jejich 
růstu dají sledovat konstruktivní, podpůrné síly, stejně jako síly rozkladné, brzdící. Orgány látkové 
výměny zrovna tak jako orgány smyslově nervového systému byly v tomto ohledu ověřovány, a 
sice musel být pokus založen tak, aby se mohla projevit charakteristická osobitost způsobu jejich 
působení, tzn. že musela být dána možnost přímého působení orgánové substance, jakož i 
možnost záření z okolí. V prvně jmenovaném případě klíčila proto pšeničná zrna místo v 
destilované vodě ve zředěných orgánových roztocích, v posledně jmenovaném případě naproti 
tomu byla zrna, klíčící v destilované vodě, umístěna ve sféře okolního působení, která byla 
zhotovena z týchž orgánových roztoků, jaké byly v prvním případě přijímány klíčícími rostlinami 
přímo z kapaliny. 
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      Orgány byly odebrány teleti několik minut po porážce. I když je oprávněná námitka, že se 
živočišné zažívání nedá srovnávat se zažíváním lidským - vždyť zvíře nemá osobnost - přesto 
udává pokus přinejmenším směr, v jakém se procesy mohou odehrávat. Byly založeny pokusné 
série s mozkem (substance čtverohrbolí), duhovkou, sítnicí, cévnatkou a skliv- cem jako orgány 
smyslově nervového systému a se slezinou a vaječníkem jako orgány systému látkové výměny. Z 
těchto orgánů byly použity roztoky v různých stupních zředění, a sice jako D4, D6, D8 a D10. Jak 
se takové roztoky připravují, bylo popsáno v Nauce o substancích (Vysoká zředění a jejich 
působnost). Výsledek těchto pokusů je zřejmý z obrázků 12 a 13. 
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      Pokusy byly po deseti dnech ukončeny, u jednotlivých rostlin byla změřena délka listů a 
kořenů a byl stanoven aritmetický průměr. V křivkách, zachycených na dalších stranách, jsou 
délky listů zaneseny v horní části, délky kořenů v dolní části grafů. (Obrázky 14-17.) 
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      Ukazuje se tedy, že substance smyslově nervového ústrojí podporují růst, mohou-li působit z 
okolní sféry; vyzařují a zprostředkují záření z okolního světa, působí-li však substan- ciálně, pak 
růstu neprospívají. Naproti tomu se substance orgánů látkové výměny samotné na výstavbě 
podílejí, nevlastní však žádné síly záření. 
       Tak se oba výživné proudy shora a zespod spojují v jeden kruh kosmicky pozemských 
vztahů.  
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