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Rudolf Steiner
Esoterní hodina, Berlín, 5. června 1908

To, co je podáváno v esoterní hodině, se od toho, co se učí v exoterních
hodinách, neliší ani tak co do obsahu, jako co do způsobu, jakým je tento
obsah podáván. Esoterik nemá jen přijímat poznatky, nýbrž každá
taková hodina má být prožitkem jeho duše. Na konci takovéto hodiny
máme být někým jiným než na jejím začátku.
Již v pradávných školách se učilo: Máš-li něco v úmyslu a nevíš-li,
zda to máš učinit nebo ne, tedy to nečiň. - Tuto větu nesmíme říci
žádnému exoterikovi, jinak by začal být nedbalý. Tato věta se týká
esoterního života. (Konfuciova věta - „Máš-li něco v úmyslu a nejsi si jist,
zda to máš učinit, tedy to nečiň!“ - platí jen pro esoterika, nikoli pro
exoterika. Jinak by se toho totiž ve světě mnoho nestalo, ani by nebyly
získávány žádné zkušenosti.)
V prastaré knize rosikruciánské školy je uveden následující rozhovor:
Žákovo srdce se ptá učitele: Jak naleznu cestu k vyššímu vývoji? Učitel
odpovídá: Když nalezneš místo, které je zbaveno všeho osobního.
Žákovo srdce se ptá: Kde naleznu toto místo? A učitel: Ve svém Já,
které chce bez ega ,které myslí bez smyslových vjemů. Žák: Jak mohu
chtít bez ega, jak mohu myslet beze smyslů? Učitel: Chtěj bez Já, mysli
mimo své ego!
Často se klade otázka, zda by člověk v čase, který je nutný k tomu,
aby se vyvíjel, raději neměl jednat ve světě, zda by neměl ve světě
působit dobrými skutky. Z pozice okultismu je třeba odpovědět: čas
vynaložený na vývoj není ztracený; tím, že se člověk zdokonaluje, teprve
získává schopnost pracovat a působit opravdu správně a dobře pro
lidstvo. Činy v životě, které se jeví jako sebelepší, mohou přesto škodit;
jenže člověk to neví. V naší duši je nyní chaos; musíme ji rozvinout v
organismus, tak jako bylo moudrostí vyšších bytostí naše tělo dříve
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nismus. Dosáhneme toho tím, že si v duši promítáme určité čáry
a obrazce a uvědomujeme si jejich význam. Jedním z těchto obraz
ců je například tento.
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Tři horní body . . se spojily o své vůli; když se tyto body
zazrcadlí v duševní oblasti, vytvoří takovouto podobu:

m

i poukazuje na určitý cíl, a je oddanost, o objímá, je to božství, u je
klid, pocit bezpečí a spočívání v božství.
Za to, co přednášející říká v esoterní hodině, nese odpovědnost
výlučně před bílou lóží; to, co podává v exoterních přednáškách,
musí uvádět do souladu s dobovými otázkami, dobovými událost
mi, s okolním světem a požadavky doby.
Nikdy bychom neměli pociťovat strach; měli bychom myslet jen
na zdar konání. Byť by byl člověk sebevíc nemocen, vždy je v něm
ještě základní díl zdraví a životní síly, jen jí musí důvěřovat.
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