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Je mnoho lidí, kteří se domnívají, že se od rána do večera lopotí pro blaho lidstva. Je
ovšem sporné, zdali tomu tak i skutečné je. Jasnozřivému pohledu se může ukázat,
že úsilím o blaho lidstva vyvěrajícím z materialistického myšlení člověk dělá právě to,
co působí neblaze, a v karmě člověka také může spočívat, že zatím nemá konat v
této službě, ale že má čekat, než pro něj nadejde čas zralosti pro určitý úkol. Potom
mu takový úkol může být tiše pošeptán nějakou vyšší bytostí, nikoli tedy vyvolán
vnějšími okolnostmi.
Během bdělého denního života na člověka působí všelijaké smyslové dojmy. U
lidí, kteří jsou v bdělém denním vědomí cele oddáni dojmům vnějšího světa, pak
určuje vnější svět, co přijímají. Jejich astrální tělo je kvůli tomu v noci zmatené a
rozervané a duchovní bytosti ho nemohou uvést do pořádku. Život je pak pro člověka
ničivým procesem.
Esoterik se odlišuje tím, že medituje, hrouží se do vlastního prožívání a
nenechává tím svůj život tolik určovat vnějšími okolnostmi. Ten, kdo se znovu a
znovu namáhá v meditaci, není v noci vystaven astrálním zmatkům a získává
schopnost přijímat výuku duchovních bytostí. A je velmi nutné, abychom byli tímto
způsobem vyučováni. Od listopadu 1879 jsme totiž vstoupili do nového stádia ve
vývoji lidstva. Tehdy skončilo vedení lidstva archandělem Gabrielem. Gabriel
pracoval čtyři sta let na vytvoření nového orgánu v lidském mozku tak, že
usměrňoval a určoval lidská narození. On byl také tím, kdo Panně Marii zvěstoval
narození Spasitele. Tento nový orgán, který je tedy člověku propůjčen teprve od
Gabrielovy vlády, čtyři sta let, mu dává možnost rozumět duchovním pravdám.
Člověk 16. století by pro naši dnešní theosofii dosud neměl porozumění.
Archandělu Michaelovi, nástupci archanděla Gabriela, nyní pří sluší podněcovat
lidi k používání nově získaného orgánu. Kdo ho nepoužívá, nechává ho upadnout,
zaniknout. Takový člověk se pak dostává do vlivu Michaelova protivníka zvaného
Mamon nebo Belzebub. Je to bůh překážek, který chce lidstvu zabránit v dalším
vývoji. Pod jeho vlivem vznikají také bakterie a bacily. Kvůli tomu pak bude možné,
aby v budoucnu nastaly strašlivé epidemie a také podivné nervové nemoci; na svět
by mohly přicházet děti se zničenou nervovou soustavou.
Za dalších čtyři sta let pak Michaelovo vedení vystřídá vedení archanděla Orifiela,
který vládl také v době Kristova narození. Orifiel přináší Boží hněv; ale jenom ti, kdo
už daleko pokročili ve svém vývoji, smějí tento hněv vyjádřit. Ježíš také vyhnal
prodavače z chrámu.
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