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Michael    b ere svou silu ze  Slunce 
Orifiel      ze soucasneho    Saturnu  
Anael        z                          Venuse  
Zachariel z                          ]upiteru  
Rafael      z                          Merkuru  
Samael     z                          Marsu  
Gabriel     z                          Mesice  
Michael    ze                        Slunce 

 
 
V listopadu 1879 bylo panství Gabriela vystřídáno panstvím Michaelovým. 
      Je hříchem proti Duchu svátému, brání-li se člověk proti spirituální moudrosti. 
Gabriel uzpůsobil, vyvinul a přetvořil lidské mozky tak, aby teď lidé mohli přijmout tuto 
vyšší vědu, která má a musí pod Michaelovou vládou přijít do světa. Kdyby Gabriel 
nadále zůstal u moci, vyvíjely by se mozky pořád dál tímto směrem a zvrhly by se do 
podoby arabesky. 
     Kdyby ovšem do takto přeměněných a připravených mozků - žádný mozek, ani 
mozek toho nejjednoduššího sedláka, už není takový jako dřív - nevplynul žádný 
spirituální obsah, pak by tato Gabrielem připravená část mozku vyschla. Z toho 
vznikají nakažlivé nemoci - epidemie (důsledky materialismu). 
      Gabriel je andělem tajemství; Michael vynáší světlo. Mozky jsou zpracovávány již 
v mateřském lůně. 
      Při pozorování předmětu je tento předmět mimo naše tělo. Předmět vzařuje do 
našeho oka a vytváří v mozku představu tím, že obraz v oku si v mozku vytvoří svůj 
zrcadlový obraz. Teprve díky tomuto ději můžeme předmět vědomě vnímat.  
     Při meditaci tento vnější předmět chybí; a také chybět má. Musíme si tak 
myšlenky, obraz, představu vytvářet sami.  
      Pokud jenom dumáme o nějaké věci, je to práce rozumu. Pomocí obrazů, které si 
sami vytvoříme, do nás může proudit síla toho, čeho obraz jsme si vytvořili („V čirých 
paprscích světla...“).  
     Prostřednictvím síly, kterou přijímáme v esoterních hodinách, můžeme takové 
obrazy (imaginace) vytvářet snadněji. Ponaučení, která v takových hodinách 
dostáváme, bychom neměli přijímat jen rozumem, ale cítěním srdce; měli bychom je 
cítit.  
      Za vlády Gabriela byla duchovní věda udržována v tajnosti; je to anděl tajemství. 
Za vlády Michaela má tato věda plynout na veřejnost. Je to anděl zjevení.  
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Země se teď (v tomto období) nachází pod vlivem saturnských sil Země, to znamená 
sil, které si Země uchovala ze starého Saturnu, na němž byly utvořeny prvopočátky 
našich orgánů. (Úkol Saturnu spočíval v tom, aby se vyvinuly první zárodky našich 
fyzických smyslových orgánů.)  
     Země se periodicky nachází pod vlivem sil planet, jejichž stavem jsme prošli. A 
tak se nyní nacházíme pod vlivem saturnských sil Země. Saturnské síly působí na 
smyslové orgány, které jsou vytvořeny na vysoké úrovni, jaké dříve nebylo dosaženo. 
Tím se vysvětluje, že úsilí lidstva je tak vysokou měrou zaměřeno na to, co je 
smyslové povahy.  
     Orifiel dostává své síly z dnešního Saturnu. Za čtyři sta let opět nastoupí svou 
vládu. Až se pak pozemské saturnské síly spojí se silami dnešního Saturnu, bude to 
na Zemi ještě mnohem horší.  
     Příšerné zvrhlosti, které už dnes vidíme v sexuálních záležitostech, dosáhnou 
ještě mnohem větší míry; nemohly by vůbec existovat, kdyby Saturn neovládal Zemi. 
     Smyslové věci budou stále více vystupovat do popředí. Aby bylo možné proti 
tomu bojovat, až nastane čas, k tomu je nutné mít vyškolené bojovníky. Jsme 
povoláni k tomu, abychom se vzdělávali a mohli tak vybojovat tento boj. Michael 
potřebuje zástupy pomocníků, kteří na fyzické pláni vybojují to, co on na astrální pláni 
již přemohl. 
To je onen velký úkol, který máme splnit. 
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