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Jako varovná výzva zní proto dále uvedená slova Rudolf Steinera, vybízející vynaložit
všechno úsilí na to, aby duchový impuls Vánočního sjezdu „pronikl skutečně hluboko, hluboko do
srdce, do duše, do samého svědomí" každého anthroposofa a tím aby byl uchován pro evoluci
Země: „Chceme spolupracovat s Duchem, o nějž šlo na Vánočním sjezdu, tak, aby působení
impulsu tohoto Vánočního sjezdu nikdy nekončilo mezi anthroposofy, kteří se snaží správně
vystihnout podmínky anthroposofického života, ... aby tento sjezd, který se uskutečnil v
Dornachu, nikdy neskončil dík tomu, co z něj anthroposofové učiní všude ve světě" (GA 260a,
6. 2. 1924). Zvláště toto dvojí opakování slova „nikdy" svědčí o tom, že v daném případě je řeč o
jedné z nej vážnějších životních podmínek další existence anthroposofie na Zemi.
Aby však nebyla působnost impulsu Vánočního sjezdu přerušena, je především nutno řešit
centrální z úkolů vytyčených tímto sjezdem
- jelikož je jen v případě uskutečnění tohoto úkolu možno řešit i všechny ostatní -, totiž aby co možno
nejvíce členů Všeobecné anthroposofické společnosti uložilo do svých éterických srdcí Základní
kámen tohoto sjezdu jakožto duchovní základ nového obecenství michaelitů a služebníků živé bytosti
Anthropos-Sofie.
„Tehdy zde budete moci založit skutečné sjednocení lidí pro Anthropos-Sofii" (GA 260, 25.
12. 1923), - těmito slovy poukázal Rudolf Steiner na hluboce významný fakt, že založil
Všeobecnou anthro- posofickou společnost ne pouze pro lidi, ale také pro tu duchovní bytost, o
níž byl nejednou hovořil již dříve, zejména v přednáškách roku 1923, předcházejících Vánočnímu
sjezdu (viz např. GA 258).
Řečené může vrhnout nové světlo na ještě jeden důležitý úkol Anthroposofické společnosti, který
formuloval Rudolf Steiner na Vánočním sjezdu takto: „Musí nám být jasno, že je úkolem naší
Společnosti spojit myslitelně největší otevřenost se skutečnou, opravdovou esoterikou“
(GA260,25.12.1923). Tento úkol mohou - podle jeho slov
- anthroposofové řešit jen ve svém srdci („musíme řešit tento základní problém ve svých
srdcích"), to jest tam, kam předtím uložili Základní kámen vytvořený Rudolfem Steinerem na
Vánočním sjezdu.

Vložit tento kámen do svého srdce je tedy ne pouze esoterickým základem pro správný rozvoj celé
Anthroposofické společnosti, nýbrž i zárukou, že ona splní svůj základní úkol: spojit úplnou otevřenost
(exoteričnost) s rozvíjením nové sociální esoteriky. Hlavním předpokladem pro řešení tohoto úkolu je sám
fakt, že se na Vánočním sjezdu spojila Anthroposofická společnost s anthroposofickým hnutím; tento fakt
dává každému členu Společnosti možnost účastnit se nadále tohoto procesu. Neboť Rudolf Steiner vytvořil
Základní kámen ze samé substance anthroposofického hnutí a proto je jeho vložení do srdce anthroposofů
jakožto Základního kamene Anthroposofické společnosti zárukou spojení Společnosti s anthroposofickým
hnutím.

Totéž lze říci o kulminaci anthroposofie na konci století. Může nastat jen v tom případě, když v
Anthroposofické společnosti dostatečný počet jejích členů uloží do svých srdcí Základní kámen a pak
jej tam dokáží udržet dík intensivní vnitřní práci s ním pomocí Meditace základního kamene. Jinými
slovy, jen když o něj budeme stále pečovat, může Anthroposofická společnost uchovat spojení s
anthroposofickým hnutím, bez čehož nelze dosáhnout kulminace na konci století.
Z toho však plyne, že „stát“ neochvějně na Základním kameni je základní podmínkou k tomu,
aby nastala kulminace anthroposofického hnutí na konci století (nebo v době pozdější),
podmínkou, bez jejíhož splnění jsou jakákoli vnější opatření předem odsouzena k nezdaru. Neboť
nesmíme zapomínat, že Základní kámen je skutečně esoterickým základem Anthroposofické
společnosti, která se bez tohoto základu ukazuje být jen vnější formou, kterou naplnit obsahem
nedokáže pak žádná, ani nejideálnější „konstituce" či stanovy, jelikož bez Základního kamene
nemá Anthroposofická společnost v esoterickém smyslu prostě žádnou budoucnost.
Naproti tomu může intensivní vnitřní práce se Základním kamenem vyvolat v duši tak
intensivní spojení s duchovým světem, že tato duše může pak pod jeho vedením spatřit ve
správném světle a časem rozřešit všechny pozemské problémy, včetně otázky „stanov", avšak
učinit to nikoli tak, jak se to dnes dělá všude ve světě, nýbrž v souladu s poznaným Duchem, to
jest skutečně anthroposoficky.
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