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I. Podstata rosikruciánství 
 

Podstata rosikruciánství - Goethovy náhledy na rosikruciánství - Dvě 

okolnosti příznačné pro rosikruciánství: poměr ke schopnostem vyššího 

nazírání a k víře v autoritu - Křesťanské rosikruciánství koncem středo- 

věku - Postavení učitele a žáka - Poměr duchovní vědy k obecné du- 

chovní kultuře - Aktivní ráz rosikruciánství - Rosikruciánské pravdy lze 

pojmout obyčejným rozumem - Vnější podoba člověka je obdobou forem 

nadsmyslových článků bytosti člověka - Otázka dědičnosti - Spojitost 

vloh s potřebnými ústrojími, získanými dědičností; smýšlení rosikrucián- 

ství: nevzdalovat se fyzickému světu 

 
To, co zde má být podáno, bylo nazváno v oznámení „Theosofie 

podle  rosikruciánské  metody“.  Je  tím myšlena  ona  pradávná  a přece 

vţdy nová moudrost, znovu podávaná formou přiměřenou naší dnešní 

době, metodou, kterou vlastně známe tak, jak zde ve způsobu podání 

přichází k výrazu, teprve od 14. století. Nicméně však nechci v těchto 

přednáškách mluvit o dějinách rosikruciánství. Víme všichni, ţe se dnes 

vyučuje v základních školách jisté části geometrie, ke které např. náleţí 

tzv. Pythagorova věta. Elementární části této geometrie se učíme 

nezávisle na tom, jak tato geometrie sama vznikla. Neboť co ví ţák, 

který se dnes učí prvním základům geometrie, o Euklidovi! A přece je to 

Euklidova geometrie, které se ţák učí. Teprve mnohem později, kdyţ 

známe věc samu i její obsah, poznáváme v dějinách věd formu, jak se to, 

co je dnes v základních školách všeobecně přístupné, původně rozvíjelo 

v lidském vývoji. Jak málo se ţák, který se dnes učí elementární 

geometrii, stará o původní způsob, kterým Euklides podával lidstvu 

geometrii, tak málo nám můţe záleţet na tom, jak se průběhem dějin 

takzvané rosikruciánství vyvíjelo. A jako se ţák  učí právě geometrii z 

věci samé, tak chceme uvaţovat o rosikruciánské moudrosti na základě jí 

samé. 

Kdo zná dějiny, a zejména vnější dějiny rosikruciánství, jak jsou vy- 

líčené v literatuře, ten ví ostatně velmi málo o skutečném obsahu rosi- 

kruciánské theosofie. Co je rosikruciánskou theosofií, to ţije od 14. sto- 

letí jako skutečnost, která je nezávisle na vlastních dějinách pravdivá 

právě tak, jako geometrie je pravdivá a lze ji poznat nezávisle na ději- 
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nách a způsobu, kterým se v dějinách vyvíjela. Chceme jen zběţně pou- 

kázat na to, co se lze z těchto dějin dozvědět. 

Bylo to v r. 1459, kdy vysoká duchovní individualita, vtělená v lidské 

osobnosti, která před světem nese jméno Christian Rosenkreutz, vystou- 

pila jako učitel nejprve malého kruhu zasvěcených ţáků. Roku 1459 byl 

tento Christian Rosenkreutz ve středu přísně uzavřeného spirituálního 

bratrstva, zvaného „Fraternitas Roseae crucis“ (bratrstva kříţe s růţemi), 

povýšen na „Eques lapidis aurei“, na rytíře zlatého kamene. Během 

přednášek se nám ujasní, co to znamená být rytíř zlatého kamene. Vyso- 

ká spirituální individualita, která vstoupila jako vnější osobnost Christi- 

ana Rosenkreutze na fyzickou úroveň, působila vţdy znovu jako vůdce 

rosikruciánského směru v „témţ těle“, jak se praví v okultismu. Téţ 

význam výrazu „vţdy znovu v témţ těle“ poznáme jiţ během 

nejbliţších rozprav, aţ budeme mluvit o osudu člověka po smrti. 

Tato moudrost, o které zde mluvíme, byla dlouho do 18. století utaje- 

na v úzkém kruhu bratrstva, majícího přísná pravidla, kterými se uzaví- 

ralo před vnějším světem. 

V 18. století se tomuto bratrstvu dostalo poslání, aby dalo proniknout 

jisté části svého vědění spirituální cestou do kultury střední Evropy. A 

vidíme proto, jak se v esoterní kultuře objevuje ledacos, co je sice vněj- 

ší, exoterní, co však není ničím jiným neţ vnějším výrazem esoterní 

moudrosti. Během staletí usilovali mnozí lidé, aby prohlédli onu moud- 

rost, kterou nazýváme rosikruciánskou. Avšak to se jim nezdařilo. Tak 

se Leibnitz marně namáhal dostat blíţe k prameni rosikruciánské moud- 

rosti. Jako záblesk zazářila tato rosikruciánská moudrost ve spisu (avšak 

exoterně), který vyšel, kdyţ Lessingův vývoj na fyzické úrovni vrcholil. 

Tímto spisem je Lessingova „Výchova lidského pokolení“, kterou je 

ovšem nutno číst pouze mezi řádky; a v jejím zvláštním způsobu, jak 

vyznívá, můţeme (ovšem jen jako esoterikové) poznat, ţe je jen vnějším 

výrazem rosikruciánské moudrosti. 

Tato moudrost zazářila zvlášť velkolepým způsobem v člověku, ve 

kterém se zračila kultura tehdejší Evropy na rozhraní 18. století, a to 

mezinárodní  kultura:  v  Goethovi.  Kdyţ  Goethe  v  poměrně  časných 

letech  svého  ţivota  vstoupil  ve  styk  s  pramenem  rosikruciánského 

vědění, dostalo se mu cosi z nanejvýš podivuhodného vysokého 

zasvěcení.   Můţe    snadno   vzniknout   nedorozumění,   mluvíme-li   o 
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zasvěcení Goethově. Je proto záhodno, abychom snad právě zde 

poukázali, jak tomu bylo s tímto zvláštním způsobem zasvěcení. Bylo to 

v  době,  kdyţ   Goethe  opustil  universitu  v  Lipsku,  neţ   přišel  

do Štrasburku. Tehdy se stalo něco vysoce podivuhodného. Do jeho duše 

zasáhl  hluboce  záţitek,   který  se  projevil  v  okolnosti,  ţe  Goethe  v 

poslední době svého pobytu v Lipsku byl téměř blízek smrti. Při těţké 

nemoci  měl  závaţný  záţitek,  jakousi  iniciaci.  Této  iniciace  si  nebyl 

zprvu vědom, neboť působila v jeho duši jako poetický proud, a byl to 

zcela zvláštní děj, jak tento proud vnikal a ztělesňoval se v jeho různých 

výtvorech. Takovýto záblesk nacházíme v básni „Tajemství“, kterou 

označovali sami nejintimnější přátelé Goethovi za jeden z jeho 

nejhlubších výtvorů. Tato báseň je vpravdě tak hluboká, ţe Goethe 

jiţ nikdy nemohl opět najít síly, aby dopsal k tomuto zlomku básně 

závěr. Proud  tehdejší  kultury  neměl  ještě  sílu,  aby  dal  vnější  formu  

celé hlubině ţivota, která se ozývá v této básni. Tuto báseň musíme 

chápat jako jeden z nejhlubších zdrojů Goethovy duše; je knihou se 

sedmi pečetěmi pro všechny Goethovy vykladače. Potom však tato 

iniciace rozvíjela stále více svoji tvářnost, a Goethe, kdyţ si ji stále více 

a více uvědomoval, dal vznik podivuhodné básni v próze, kterou 

známe jako 

„Pohádku o zeleném hadu a krásné lilii“. Je to jeden z nejhlubších spisů 

světové literatury. Kdo jej dovede správným způsobem vyloţit, ten ví 

mnoho z rosikruciánské moudrosti. 

V okamţiku,  kdy měla vniknout rosikruciánská moudrost do všeo- 

becné kultury, se stalo, ţe určitým způsobem, o němţ není zapotřebí se 

zde dále šířit, byla spáchána zrada na této utajované moudrosti, takţe 

jisté představy rosikruciánského vědění vnikly exoterně do světa. Tyto 

dvě okolnosti, zrada na jedné straně a na druhé straně nutnost, aby kultu- 

ra západu po určitou dobu v 19. století zůstala na fyzické úrovni nedo- 

tčena esoterikou, vyvolaly nutnost, aby prameny rosikruciánské moud- 

rosti a především velký zakladatel, který se od oné doby vţdy 

zdrţoval na fyzické úrovni, ustoupili zdánlivě do pozadí. Proto v prvé 

polovině a z velké části i v druhé polovině 19. století nebylo moţno 

odhalit mnoho z rosikruciánského vědění. Teprve v naší době bylo opět 

umoţněno zpřístupnit prameny rosikruciánské moudrosti, aby vnikly do 

ostatní všeobecné kultury. Budeme-li tuto kulturu pozorovat, přijdeme na 

důvody, proč se tak muselo stát. 
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Chci uvést dvě charakteristické okolnosti, které rosikruciánskou 

moudrost zvláště charakterizují a jsou důleţité  pro její světové poslání. 

Jedna z nich souvisí s celým postojem člověka k této rosikruciánské 

moudrosti,  která  je  něčím  jiným  neţ   okultní  formou  křesťansko- 

gnostické moudrosti. Je nutné, abychom se dotkli dvou okolností du- 

chovního ţivota, nejdříve jen zběţně,  chceme-li si jasně uvést před du- 

ševní zrak toto zvláštní postavení rosikruciánské moudrosti. Prvou z 

těchto dvou okolností je to, co nazýváme postavením ţáka k učiteli. Mu- 

síme přihlíţet ke dvěma věcem, pokud jde o toto postavení. Chceme 

mluvit o tom, co nazýváme „jasnozřením“, a o tom, co nazýváme „vírou 

v autoritu“. 

Slovem „jasnozření“ (vlastně je to nedokonalý výraz) nechápeme jen 

veškeré spirituální zření, nýbrţ i spirituální slyšení. V těchto obou 

schopnostech je zdroj veškeré moudrosti, který nám o skryté moudrosti 

chce poskytnout poučení. Ze ţádného jiného zdroje nemohou přijít 

skutečné  poznatky  duchovních  světů.  Pro  rosikruciánskou  metodu  je 

však podstatný rozdíl mezi nalezením duchovních pravd a jejich 

pochopením. 

Rosikrucián činí velký rozdíl mezi nalezením, obdrţením duchovních 

pravd a mezi jejich pochopením, nahlédnutím. Nikdo nemůţe nalézt 

duchovní pravdy přímo ve vyšších světech, kdo nevyvinul vyšší stupeň 

spirituální schopnosti, tedy jasnozření. Pro nalezení duchovních pravd je 

jasnozření nezbytným předpokladem. Avšak jen pro nalezení; neboť aţ 

dodnes i aţ do daleké budoucnosti nebude hlásáno pravým rosikrucián- 

stvím nic, co by nebylo moţno  chápat obyčejným, všeobecným logic- 

kým rozumem. A na tom záleţí.  Namítá-li se proti této rosikruciánské 

formě theosofie, ţe k pochopení duchovních pravd je zapotřebí jasno- 

zření, není to správné. Nejde tu o schopnost vnímat. Kdo nemůţe po- 

chopit rosikruciánskou moudrost myšlení, ten jen ještě dostatečně nevy- 

pěstoval svůj logický rozum. Přijmeme-li vše, co poskytuje současná 

kultura, čeho lze dnes dosáhnout, máme-li trpělivost a vytrvalost a 

nejsme-li pohodlní, abychom se učili, pak můţeme pochopit a nahléd- 

nout, čemu učí rosikruciánský učitel. Kdo nějak pochybuje o takovéto 

rosikruciánské moudrosti a říká si: „nemohu ji pochopit“, u toho není 

příčina v tom, ţe ještě nedospěl na vyšší, nadsmyslovou úroveň, 

nýbrţ ţe nechce svůj logický rozum dost namáhat, anebo ţe nechce 

přistoupit 
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k věci s dosti záţitky obyčejného vzdělání, aby skutečně pochopil, co se 

mu podává. 

Vzpomeňme si na nesmírné popularizování moudrosti v době mezi 

objevením se křesťanství a dneškem a pokusme se uvést si před svůj 

duševní zrak obraz křesťanského rosikruciánství ve 14. století. Před- 

stavme si, jak jednotlivý člověk, který ţil venku ve světě, stál před svým 

učitelem; tehdy bylo moţno působit jen mluveným slovem. Obyčejně si 

ani správně neuvědomujeme, jak obrovský vývoj se udál od oněch dob. 

Stačí si jen vzpomenout na vymoţenost  umění knihtisku. Vzpomeňme 

na tisíceré cesty, kterými prostřednictvím tohoto vynálezu mohlo vnik- 

nout do obecného kulturního ţivota to, co dnes lze vykonat jako vrchol- 

ná díla duchovního ţivota. Od knihy aţ k poslednímu novinářskému 

článku můţeme  sledovat nekonečně mnoho cest, jimiţ do obecného 

ţivota vniká nesčetné mnoţství představ. To jsou cesty, které se teprve 

od této doby otevřely lidstvu, a ty způsobily, ţe  intelekt západní 

kultury vzal na sebe zcela jiné formy. Západní intelekt, rozum, působil od 

této doby zcela jinak. Na to musela brát nová forma moudrosti ohled. 

Bylo nutno vytvořit takovou formu, která by obstála před tím, co proniká 

po tisícerých cestách do obecného ţivota. Rosikruciánská moudrost je 

takového rázu, ţe obstojí plně před kaţdou námitkou, vycházející z 

kterékoli populární nebo sebepovznešenější stránky vědy. V sobě samé 

má rosikruciánská moudrost zdroje bezpečného zakotvení proti kaţdé 

námitce dnešní vědy. Správné porozumění moderní vědě, nikoli 

diletantské chápání, které lze dokonce nalézt i u univerzitních 

profesorů, nýbrţ porozumění, které je oproštěno od různých 

abstraktních teorií a materialistických fantazií, které stojí přísně na půdě 

faktů a nejde dále neţ tyto, takové porozumění podává část po části 

právě na základě dnešní vědy důkazy pro rosikruciánské spirituální 

pravdy. 

Druhá stránka rosikruciánské moudrosti, pokud se týká postavení uči- 

tele a ţáka, je ta, ţe poměr ţáka k učiteli je v podstatě jiný neţ v 

ostatních zasvěceních. Způsob, jak se ţák staví k učiteli, se vlastně 

nedá v rosikruciánské moudrosti nazvat vírou v autoritu. Chci to 

znázornit příkladem vzatým z obyčejného ţivota. Rosikruciánský učitel 

nechce stát v jiném poměru ke svému ţáku,  neţ  v jakém stojí 

matematický vědec k ţáku matematiky. Lze o tom tvrdit, ţe ţák 

matematiky lne ke svému učiteli na základě víry v autoritu? Nikoli! Lze 
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o tom tvrdit, ţe ţák mate matiky nemá učitele zapotřebí? Ano - mohlo 

by říci mnoho lidí. Protoţe mnozí snad najdou dobrými knihami cestu k 

vlastnímu studiu, zde je jen cesta poněkud jiná, neţ kdyţ si ţák i učitel 

stojí tváří v tvář. Přirozeně, lze si tak počínat, neboť v zásadě to dovede 

kaţdý člověk. Právě tak by mohl i kaţdý člověk, vystoupí-li k určitému 

stupni jasnozření, nalézt veškeré spirituální pravdy, avšak kaţdý shledá 

úsilí o dosaţení cíle oklikou jako nerozumné. Právě tak by bylo 

nerozumné říci: mé nitro musí být zdrojem pro všechny spirituální 

pravdy. Zná-li učitel matematiky pravdy a podává-li je ţáku, pak ţák 

jiţ nemá zapotřebí věřit v autoritu, neboť nahlíţí matematické pravdy v 

jejich vlastní správnosti a nemá zapotřebí nic jiného, neţ je jen správně 

nahlédnout. Jinak tomu není ani s celým okultním vývojem v 

rosikruciánském smyslu. Učitel je zde přítelem, rádcem, který dává svým 

ţivotem příklad a ţáku dává proţívat okultní záţitky. Kdyţ jsme 

dosáhli těchto záţitků, pak je musíme právě tak málo přijímat z důvodu 

autority, jako přijímáme v matematice větu, ţe tři úhly trojúhelníku činí 

180 stupňů. Veškerá autorita v rosikruciánství není vlastně autoritou, ale 

spíše tím, čeho je zapotřebí, abychom si cestu k nejvyšším pravdám 

zkrátili. 

To je jedna stránka. Druhá stránka je ta, která se vztahuje k poměru 

duchovní moudrosti k obecné duchovní kultuře. 

V závěrech, které zde v nejbliţších  rozpravách přednesu, poznáme, 

ţe pravda můţe  vniknout bezprostředně do praktického ţivota. Nechce 

me zde podat soustavu, kterou lze zuţitkovat jen teoreticky, nýbrţ něco, 

co můţeme upotřebit, chceme-li umoţnit duchovním pravdám, aby vnik- 

ly do našeho denního ţivota.  Rosikruciánská moudrost nesmí vstoupit 

jen do hlavy nebo jen do srdce, ale také do rukou, do našich nejintimněj- 

ších schopností, do toho, co člověk kaţdodenně koná. Není sentimentál- 

ním soucitem, je vypracováním si schopností působit ve sluţbách všeo- 

becné lidskosti. Představme si, ţe  nějaká společnost vystoupí a učiní 

svým cílem pouze sbratření lidí a neudělá nic, neţ ţe bude hlásat 

sbratření lidstva. Rosikruciánství to ovšem nebude, neboť rosikrucián 

praví: představ si člověka, který si zlomil nohu a leţí před tebou na ulici. 

Stojí- li kolem čtrnáct lidí, kteří mají vřelý cit a soustrast, avšak není 

mezi nimi nikoho, kdo by zlomeninu narovnal, záleţí na všech čtrnácti 

méně neţ na jednom, jenţ třeba vůbec není sentimentální, ale má 

schopnost zlomeninu narovnat a skutečně tak i učiní. Takové je 

smýšlení, které proniká 
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přívrţence rosikruciánství. Záleţí na tom, zda člověk své poznání uplatní 

v praxi, zda dovede na základě svého poznání zasáhnout do ţivota. 

Všechno mluvení o soucitu je rosikruciánské moudrosti dokonce něčím 

nebezpečným, neboť jí se jeví stálé zdůrazňování soucitu formou jakési 

astrální rozkoše. Co je niţší rozkoší na fyzické úrovni, to je na astrální 

úrovni tato vlastnost, která chce stále jen cítit, ale nechce poznávat. 

Činorodé poznání, které dovede zasahovat do ţivota, ovšem ne v 

materialistickém smyslu, ale na základě nazírání spirituálních úrovní, 

nám dává schopnost působit prakticky. Z nutného poznání, ţe svět musí 

vpřed, plyne sama sebou harmonie; ta plyne tím jistěji,  volíme-li cestu 

poznání. O tom, kdo dovede narovnat zlomenou nohu, by bylo moţno 

říci, ţe není-li lidumilem, nechá snad leţet toho, kdo je zraněn. To je 

moţné jen při pouhém poznání na fyzické úrovni. Při spirituálním 

poznání však tato námitka není moţná. Nemůţe být spirituálního 

poznání, které by nepronikalo do činného ţivota. 

To je druhá stránka rosikruciánské moudrosti, ţe můţe  být nalezena 

sice jen jasnovidnými silami, nahlédnuta pak také obyčejným lidským 

rozumem. Tím je řečeno něco zdánlivě velmi zvláštního: abychom měli 

záţitky v duchovních světech, musíme se stát jasnovidnými; abychom 

nahlédli, co jasnovidec popisuje, k tomu nemáme zapotřebí jasnovid- 

ných schopností. Člověk je takové povahy, ţe se mu to stává jistě jas- 

ným. Kdo jako jasnovidec sestupuje z duchovních světů a vypráví o 

dějích v těchto světech a tím oznamuje něco, co má současné lidstvo 

zapotřebí, toho mohou posluchači pochopit, jen kdyţ chtějí. 

V prvé řadě nyní poznáme lidskou podstatu o sedmi článcích podle 

rosikruciánské metody. Poznáme celou podstatu člověka, jak před námi 

stojí. Seznáme fyzické tělo, o kterém se kaţdý domnívá, ţe jej dobře 

zná a vlastně jej nezná vůbec. Tak jako ve vodě nemůţeme vidět kyslík, 

ale abychom jej poznali, musíme jej nejprve oddělit od vodíku, právě tak 

málo vidíme, spatříme-li jiného člověka, jeho fyzickou část, před sebou. 

Tak jako voda se skládá z vodíku a kyslíku, tak i člověk je souborem 

fyzického, éterického a astrálního těla i jiných článků své vyšší podstaty. 

My však před sebou vidíme jen souhrn všech těchto článků. Chceme-li 

vidět fyzické tělo samotné, musíme napřed vysunout tělo astrální. To se 

děje v bezesném spánku; spánek je jakýmsi vyšším chemickým odděle- 

ním těla astrálního spojeného s vyššími články lidské podstaty od těla 
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éterického a fyzického. Ale i tehdy před sebou nemáme ještě skutečné 

fyzické tělo; teprve smrtí, kdyţ éterické tělo vystoupilo z fyzického, 

zůstává fyzické tělo samo. 

To má bezprostředně praktický význam. Smysl toho chci objasnit na 

příkladě. Vezměme jistou část v těle astrálním. V pradávné minulosti 

člověka bylo to, co tehdy mohl vnímat temným mlhavým jasnozřením, 

zcela jiné neţ dnes, obrazné. Tyto obrazy se otiskly nejprve v jeho ast- 

rálním těle. Představme si, ţe se kdysi otiskly do astrálního těla obrazy 

tří prostorových dimenzí, v délce, šířce a hloubce. Tento obraz prostoru 

o třech dimenzích, jak byl kdysi vštípen do těla astrálního z původního 

jasnozření, byl dále přenesen do éterického těla. Jako se pečetní razítko 

otiskne do tekutého pečetního vosku, tak se astrální obraz otiskl do těla 

éterického a tento obraz vypracoval plasticky formy fyzického těla. Tak 

vypracovává obraz prostoru o třech dimenzích ústrojí na zcela určitém 

místě fyzického těla. V astrálním těle to byl původně obraz tří kolmo na 

sobě stojících prostorových linií. Tento obraz se otiskl jako razítko v 

pečetním vosku do éterického těla. A jistá část éterického těla vypraco- 

vala prakticky ústrojí v nitru lidského ucha. Tímto ústrojím jsou tři ka- 

nálky ve formě polokruhů. My všichni v sobě máme toto ústrojí. Je-li 

porušeno, nemůţe se člověk jiţ orientovat ve třech prostorových liniích, 

je stiţen mdlobou a nemůţe se jiţ v těchto prostorových dimenzích 

udrţet zpříma. 

Tak souvisí obrazy astrálního těla se silami těla éterického a ústrojí- 

mi těla fyzického. Celé fyzické tělo člověka ve svých plastických for- 

mách není ničím jiným neţ výsledkem, který vznikl z obrazů těla astrál- 

ního a ze souvislosti sil těla éterického, proto fyzické tělo nechápe ni- 

kdo, kdo nezná dříve tělo astrální a éterické. Tělo astrální je předchůd- 

cem těla éterického a tělo éterické předchůdcem těla fyzického. Tak se 

věc stává sloţitou. Zmíněné tři polokruhy jsou fyzickým ústrojím právě 

tak, jako například nos. U jednotlivých lidí mohou být formy rozmanité, 

ale mohou mít téţ podobnost, která je mezi touto formou u rodičů a dětí. 

Kdybychom mohli studovat u lidí tyto tři polokruhovité kanálky, shleda- 

li bychom právě takovou rozmanitost i podobnost, jako ve formě nosu, a 

ţe člověk můţe co do těchto kanálků být podoben buď otci, nebo matce. 

Čeho se člověku nedostane dědičností, to je nejhlubší základ duchovnos- 

ti, věčno, které prochází jednotlivými lidskými vtěleními. To, co nazý- 
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váme zvláštním talentem, schopnostmi, nezáleţí na mozku. Logika není 

jiná v matematice neţ  ve filozofii anebo v praktickém ţivotě. 

Různost schopností se objevuje teprve tehdy, uţijeme-li logiku v 

oborech, jejichţ poznání lze dosáhnout například v těchto 

polokruhovitých ústrojích. Tak se projevuje matematika zejména u 

člověka, který vypěstoval zvláště toto ústrojí. Příkladem toho je rodina 

Bernoulli, ve které po sobě následuje celá řada dobrých matematiků. 

Individualita člověka by si mohla přinést na tento svět sebevíce vloh k 

hudebním nebo jiným schopnostem 

nezrodí-li se v lidském těle, které jí můţe poskytnout potřebné formy a 

ústrojí dědičností, nemůţe  se pak tato individualita v těchto schopnos- 

tech vyţít. 

Tak vidíme, ţe fyzický svět nemůţeme  vůbec poznat, nepoznáme-li, 

jak je vytvořen. Rosikrucián nespatřuje svoji úlohu ve vzdalování se z 

fyzického světa; to by nebylo správné, neboť jeho úkolem je právě svět 

fyzický produchovnit. Musí vystoupit do nejvyšších oblastí duchovního 

ţivota a poznáním, jehoţ se mu zde dostane, musí činně zpracovat celý 

svět fyzický a zvláště sebe sama. To je rosikruciánské smýšlení, které se 

podává jako bezprostřední důsledek moudrosti. Chceme uvaţovat  o ta- 

kové soustavě moudrosti, která nám můţe objasnit i ty nejmenší podrob- 

nosti. Musíme být pamětliví, ţe i to nejmenší ve světě můţe být 

důleţité pro to největší a ţe i to nejmenší, postaveno na správné místo, 

můţe vést k nejvznešenějším cílům. 


