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Milí přátelé, [věřte, že] věci, které mají základ v duchovním životě, se uplatňují v životě. 
Uplatňují se v životě s veškerou jistotou. Nevěřte tomu, že nad nimi lze nějak moralizovat 
nebo teoretizoval; uplatňují se v životě, stávají se reálnými. Proto ať se nikdo nedomnívá, 
že se z nutných vnitřních důvodů nenaplní mise britského národa, která spočívá v založení 
komerčně-industriálně-univerzální monarchie po celé Zemi.  
 
 
Pretence [tj. nároky] se totiž stávají realitou. Je třeba, abychom poznali, že tyto věci jsou 
součástí světové karmy. A to, co lidé vyslovují, co si myslí, je pouze projevem sil duchovně 
spočívajících v pozadí. Proto ať se nikdo nedomnívá, že se britská politika někdy morálně 
napraví a z nějakých zvláštních ohledů ke světu se distancuje od své pretence, která 
spočívá v tom, aby svět dostala po industriálně- -komerční stránce zcela do svých rukou. 
Proto se také nesmíme divit, že ti, kdo do těchto věcí vidí, založili společenství zaměřená 
na to, aby uskutečnila jen a pouze něco takového a aby to uskutečnila prostředky, jež jsou 
zároveň prostředky duchovními. A tady máme počátek nedovolené souhry. Neboť okultní 
zásady, okultní prostředky, okultní impulzy samozřejmě nesmí být používány jako 
pomůcka, jako motor právě pro pátou poatlantskou kulturu, která se musí stát kulturou 
ryze materiální. Napadnutelné to celé začne být ve chvíli, kdy za šířením této ryze 
materiální kultury stojí okultní impulzy. Tak tomu ovšem - už jsem o tom mluvil - je. 
Světovládu nechtějí založit pouze pomocí toho, co je v podobě sil k dispozici na fyzické 
pláni, nýbrž chtějí tuto kulturu šířit pomocí okultních impulzů, impulzů spočívajících ve 
světě nezjev- ného.  
 
Okultními prostředky se tu tedy již nepracuje ku prospěchu obecného lidstva, nýbrž ku 
prospěchu skupiny. Jestliže si takováto přehledná hlediska, která vám vyplynou z hlubšího 
poznání, spojíte s každodenními událostmi, lecčemus důkladně porozumíte. 
  
 
     Existuje dosud množství chvályhodných idealistů - ani v náznaku to neříkám s nějakým 
výsměchem, protože idealismus je vždy chvályhodný, i tam, kde se mýlí - kteří se 
domnívají, že ona síť komerčně-industriálních opatření, jež se ze strany britské říše šíří po 
různých zemích, bude udržována při životě jen tak dlouho, dokud bude trvat válka, a že 
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pak lidé budou mít v komerčním styku opět svobodu. To, s čím se po světě během této 
války začalo v podobě kontroly komerčního styku, nebylo zamýšleno tak, že to s koncem 
války zase zmizí, nýbrž tak, že to válkou teprve začne a poté bude pokračovat (bez ohledu 
na některé iluze, které se budou probouzet v důsledku mezivládí, v důsledku toho, co se 
bude dělat pro to, aby lidé nebyli hned zaražení). Válka má pouze poskytnout příležitost, 
jak strčit lidem nos do jejich účetních knih, avšak nedomnívejte se, že tohle strkání nosu do 
účetních knih po válce přestane - myslím to jen jako symbol pro to, co se má v nejširším 
rozsahu dít. Je tím míněno to, že právě komerční světovláda bude stále intenzivnější. 
 


