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První přednáška 
Stuttgart, 16. června 1921 

Duševno a duchovno člověka ve vztahu k světovým jevům. Tři stupně 
duševního života; halucinace jakožto klam, bez reálné skutečnosti; fantasie 
jakožto tvůrčí síla uměleckosti; imaginace jakožto obraz něčeho z duchovního 
světa. Fysická tělesnost jakožto otisk života před zrozením v duchu. Příprava v 
druhé polovině života k tomu, aby se člověk stal po smrti opět duchovním. 
Duše jako zprostředkovatel. Síla života představ jako dozvuk života před 
zrozením; je-li rozvinuta výše, stává se imaginací; je-li uplatňována 
neoprávněně vytváří halucinaci. Charakter doby. Sklon k nepravdě. 
Nepřátelství vůči anthroposofii. 

Bylo pro mne potřebou, přestože měl být tento můj pobyt ve 
Stuttgartu věnován jiným věcem‚ promluvit k vám tohoto večera o 
anthroposofickém tématu a chci dnes sdělit něco o vztahu člověka k 
světovému okolí tohoto člověka, pokud toto světové okolí do bytosti člověka 

 5



působí. Chtěl bych toto téma podat tak, aby se jeho obsah zcela zvláště mohl 
vztahovat na různé věci, nad nimiž je nutno se zamyslet vzhledem k 
civilisačnímu úpadku v naší době. 

Shrneme-li četné věci, které jsme poznali během let z anthroposofické 
duchovní vědy o člověku, potom se nám mohou shrnout četné věci v oné 
trojčlennosti člověka, která také již častěji předstoupila před naše duše, v 
trojčlennosti ducha, duše, těla. Pohlížíme-li z duchovně-vědeckého stanoviska 
na naše dnešní vzdělání, na to, co stále víc a více dnešní vzdělání proniká, 
potom musíme říci, že vývoj lidstva pozvolna dospěl k tomu, zaměřovat 
pozorování vlastně jen na tělesnost člověka. Pokud jde o toto pozorování 
tělesnosti, máme ovšem dnes obsáhlé vědění a ještě více usilování poznávat 
tuto tělesnost v jejím vztahu k ostatním jevům světa. Avšak žijeme v době, v 
níž se musí stále víc a více zaměřovat také opět pohled na duševnost a na 
duchovnost. Právě když pozorujeme tělesnost tak pečlivě, jak je tomu dnes 
při obvyklém poznávání, tak musíme vlastně být vedeni tímto pozorováním 
tělesna také k pozorování duševna a duchovna. 

Chtěl bych vyjít ze zjevů; kterým se dnes vlastně vůbec nemůže 
rozumět, protože se pozoruje jenom tělesnost, a které jsou tu přece před 
člověkem jako velké otázky. Když pozorujeme lidskou tělesnost, tak se 
začleňuje do celého přírodního řádu a poznání se pozvolna snažilo tento 
přírodní řád zcela složit z nutně souvisících příčin a účinků. Jako včleněnu do 
řetězce příčin a účinků si lidé myslí také lidskou tělesnost a z toho ji vysvětlují. 
To je přece v širším a vlastním smyslu materialistický charakter našeho 
dnešního poznávání, že se pohled zaměřuje jen na přírodní příčiny a účinky a 
na způsob, jak se lidská tělesnost učleňuje z těchto příčin a účinků s jistou 
mechanickou nutností. 

Ale tu předstupují před člověka ihned jisté úkazy, které jsou ovšem v 
jistém smyslu úkazy abnormálními, které tu ale stojí jako velké záhady, jako 
otazníky, když setrváváme pouze u čistě přírodního vysvětlování podle příčin 
a účinků. Vidíme, jak se lidská tělesnost rozvíjí. Přichází přírodní badatel a 
hledá tytéž zákony v lidském těle, které hledá venku v ostatní přírodě. Říká 
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snad, že prý jsou v lidském těle jen komplikovanější, ale že prý to jsou tytéž 
zákony, které jsou také venku v přírodě. A ejhle, tu vidíme jednotlivé zákony, 
z nichž se – ovšem abnormálním způsobem – tvoří jisté úkazy, které zprvu 
nelze začlenit do tohoto chodu událostí přírodních. Materialistický myslitel se 
snaží - dnes ovšem k tomu ještě nedospěl, ale spatřuje to jako ideál - vysvětlit 
obyčejné chtění v člověku, obyčejné cítění v člověku, myšlení nebo 
představování v člověku tak, jako účinky tělesných dějů, asi jako vysvětlujeme 
plamen spalováním hořlavé látky. A můžeme naprosto říci, i když se 
samozřejmě takových vysvětlování dnes ještě nedosáhlo, tak smí přírodní 
badatel jistým způsobem říci, že jednou nadejde doba, kdy se bude 
vysvětlovat na základě lidské tělesnosti myšlení, cítění, chtění, jako 
vysvětlujeme plamen spalováním hořlavé látky. Jak bychom se ale musili 
chovat například k lidskému představování, kdyby byl tento názor beze 
zbytku správný? 

Rozeznáváme v životě takové představy, které přijímáme, protože je 
můžeme označit jako správné, a takové představy, které odmítáme, protože 
je označujeme jako nesprávné, poněvadž o nich říkáme, že jsou omylem. 

Ale v přírodním řádu může přece vše následovat jen z příčin a být 
zákonitým účinkem příčin. Můžeme tedy podle přírodního řádu říci: Omyl, 
klam, ty vycházejí rovněž tak z nutných příčin jako představa správná, 
oprávněná. - Zde tedy přicházíme již před záhadu: Proč podmiňují úkazy 
přírody, které přece všechny mají být nutné, jednou v člověku pravdivost, 
podruhé omyl? 

Ale jsme ještě více uváděni před záhadu, vidíme-li v jednotlivých lidech 
vystupovat, co nazýváme klamnými vizemi, falešnými halucinaci, o čemž 
víme, že nám to vykouzluje něco až k názornosti, aniž to koření v nějaké 
skutečnosti. Jak přicházíme k tomu nyní snad říci, že si smíme představit něco 
jako neoprávněnou halucinaci, když přece vše to, co se v člověku děje, vzniká 
nutně z přírodního řádu, který také v něm je? Musili bychom připisovat 
halucinacím právě takové oprávnění jako tomu, co nazýváme pravdivými 
dojmy a pravdivými představami. A přece jsme přesvědčeni - smíme to cítit a 
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tušit právem o tom, že musí být halucinace jako takové odmítány. Proč musí 
být odmítány? Proč nesmějí být uznávány jako oprávněný obsah lidského 
vědomí? A jak je můžeme vůbec poznávat jakožto halucinace? 

Budeme si moci učinit jasno o těchto záhadách jen tehdy, 
pohlédneme-li na něco jiného, co nás nejprve může upomenout na 
halucinace, ale co nemůžeme podle pocitu uznat v témže smyslu za 
neoprávněné jako halucinace, a to jsou výtvory lidské fantasie. Tyto výtvory 
lidské fantasie, ty vystupují nejprve z nezbadatelných hlubin lidského 
duševního života, vyžívají se v obrazech, které se kouzelně staví před lidskou 
duši a které jsou původem četných věcí, jež zkrášlují život, jež život pozvedají. 
Všechno umělecké tvoření by nebylo myslitelné bez těchto výtvorů fantasie. 
Nicméně jsme si také vědomi stran výtvorů fantasie, že nekoření v pevné 
realitě, že máme na ně pohlížet jako na něco, co nás klame, když tomu 
připisujeme skutečnost v obyčejném slova smyslu. Potom přicházíme ještě k 
něčemu jinému. 

Známe z naší duchovní védy první stupeň nadsmyslového poznání. Tu 
hovoříme o imaginaci, tu hovoříme o imaginativním poznání, tu líčíme, jak 
dospívá duše jistými cvičeními k tomu mít v nazírání obrazný obsah, na který 
ale duchovní badatel nyní nepohlíží, přestože vystupuje jako obsah obrazný, 
nepohlíží jako na sen, nýbrž na něj pohlíží jako na to, co se vztahuje na 
skutečnost, co zobrazuje skutečnost. 

Máme před sebou jaksi tři stupně duševního života. Halucinaci, kterou 
uznáváme za úplný klam, útvar fantasie, o němž víme, že jsme jej nějak získali 
ze skutečnosti, že ale přesto nemá nic co činit tak, jak v nás vystupuje jako 
útvar fantasie, bezprostředně se skutečností, a zatřetí máme imaginaci, která 
se vynořuje také jako obraz nebo jako souhrn obrazů v našem duševním 
životě a kterou vztahujeme ke skutečnosti. Duchovní badatel dovede tuto 
imaginaci rovněž tak životem vztahovat ke skutečnosti, jako vztahuje ke 
skutečnosti jistý vjem barvy nebo tónu. A ten, kdo říká, že imaginaci, 
skutečnou imaginaci prý nemůžeme prokázat v její skutečnosti, může prý být 
také klamem, tomu se musí odpovědět -, kdo se sžil s těmito věcmi 
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duševního života, ten řekne: „Nemůžeš také vědět, že žhavý kus ocele je 
skutečným žhavým kusem ocele a není pouze kusem myšleným, pouze 
představovaným“. To nemůžeme dokázat myšlenkami, ale dobře životem. 
Každý dovede na základě způsobu, jak přichází v životě do souvislosti se 
zevní fysickou skutečností, rozeznávat žhavé železo pouze představované, jež 
člověka nepálí, od skutečného žhavého železa. A tak dovede v životě 
duchovní badatel rozeznávat právě dotykem, do něhož přichází pomocí 
imaginace, s duchovním světem, pouhou představu tohoto duchovního světa 
od toho, co poukazuje pomocí imaginace na skutečnost tohoto duchovního 
světa. 

Nuže, lidé neporozumí vztahu této trojčlenné soustavy, halucinaci, 
útvaru fantasie, imaginaci, nemohou-li proniknout bytost člověka ve vztahu k 
jeho celému světovému okolí duchovně-vědecky. Člověk je právě naprosto 
bytostí, která se člení v ducha, duši a tělo. Pozorujeme-li člověka nejprve tak, 
jak se nám naskýtá mezi narozením nebo, řekněme, početím a smrtí, potom 
ho máme před sebou - pokud jde o naše bezprostřední zážitky - v jeho 
tělesnosti. Tuto tělesnost člověka, tu chápeme přece také dnešní vědou jen z 
velmi malé části. Tato tělesnost je velmi, velmi komplikovaná. Člověku se 
stává stále víc a více podivuhodným útvarem, čím více ji můžeme sledovat 
právě až do jejich jednotlivostí. Ale odpověď na otázku: „Jak chápeme tuto 
tělesnost?“ Ta musí přece přijít z jiné strany, ta přichází nám jen z té strany, 
kterou nám poskytuje duchovní věda tehdy, když nám ukazuje na ducha. 

Ale shrneme-li opět četné věci, které byly řečeny v různých 
přednáškách minulých let, tak si budete vlastně moci říci: „Tak jako máme 
před sebou mezi narozením a smrtí z člověka jeho tělesnost, tak máme v 
životě, který člověk tráví mezi smrtí a novým zrozením, před sebou jeho 
ducha.“ A pozorujeme-li tak, jak jsem to učinil v přednáškovém cyklu, který 
jsem konal 1914 na jaře ve Vídni, život člověka mezi smrtí a novým zrozením, 
potom pozorujeme v této době růst a vývoj lidského ducha, jako pozorujeme 
růst a vývoj lidského těla, sledujeme-li člověka od jeho zrození až do smrti. Je 
tomu skutečně tak, když pohled zaměřujeme na právě narozené dítě a když 
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potom sledujeme vývoj člověka, jak se vyvíjí z dětství, jak se stává stále 
zralejším a zralejším, jak potom přichází úpadek, jak nastupuje smrt. 
Sledujeme tu svými zevními smysly a rozumem kombinujeme své zevní 
smyslové dojmy, sledujeme tu lidské tělo v jeho vývoji. Rovněž tak sledujeme 
lidského ducha v jeho vývoji, pozorujeme-li růst, zrání toho ducha, když 
přicházíme k tomu, co jsem nazval ve své „Tajné vědě v obryse“ půlnoční 
hodinou bytí mezi smrtí a novým zrozením, když potom vidíme jeho opětné 
přibližování se k fysickému životu; pozorujeme tu ducha a musíme potom 
pohlížet na vztah tohoto ducha, který před nás vlastně předstupuje ve své 
původní podobě mezi smrtí a novým zrozením, vztah k tomu, co před nás 
předstupuje zde ve fysickém světě jako jeho tělo v jeho vývoji. Tu před nás 
předstupuje dík duchovnímu bádání významná, důležitá skutečnost, že to, co 
zde prožíváme jako tělo, co se nám vyjevuje jako tělo, že to je v jistém ohledu 
obraz, zevní obraz, věrné zobrazení toho, co pozorujeme jako ducha mezi 
smrtí a novým zrozením, a to, na co pohlížíme jako na ducha způsobem nyní 
naznačeným, je vzorem pro to, na co zde ve fysickém životě pohlížíme jako 
na tělo. Tak si musíme právě představovat vztah duchovnosti k tělesnosti 
konkrétně. Ten, kdo neví nic o životě mezi smrtí a novým zrozením, ten v 
podstatě také neví nic o lidském duchu. 

Ale stojíme-li nyní před člověkem, jak před nás předstupuje v tělesnosti, 
která se nám projevuje mezi narozením a smrtí, a potom se vyzbrojíme 
vědomím, že to je obraz duchovna před zrozením, potom si říkáme: Co 
zprostředkuje mezi vzorem a obrazem? Co způsobuje, že se tento vzor, který 
předchází časově svému zobrazení, co způsobuje, že se tento vzor vytváří v 
obraz? - Mohli bychom snad, poznávajíce, upustit od takového 
zprostředkování, kdyby člověk ihned vystoupil zcela dokonalý, kdyby se jaksi 
rodil tak, že by se jeho duchovní vzor hned bezprostředně měnil v 
dokonalého člověka a nemusil by již růst a vyvíjet se, nýbrž kdyby stál před 
námi dokonalý. Potom bychom mohli říci: Na oné straně v duchovním světě 
je duch člověka, zde ve fysickém světě je jeho fysický obraz. Vztahujeme 
fysický obraz k duchovnímu vzoru. Ale tak tomu přece není, jak víme, nýbrž 
zrozením vstupuje člověk do smyslového bytí jako bytost nedokonalá a 
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člověk se stává teprve pozvolna, pomalu podobným svému vzoru. Tu musí, 
jelikož duch působí jen až k početí nebo poněkud ještě do embryonálního 
života. Tedy až ke zrození, tu musí, jelikož duch potom jaksi člověka 
propouští, být nějaké zprostředkování, musí tu být něco, co například ve 
dvaceti letech ztvárňuje nyní ještě to, co předtím ještě neodpovídalo zcela 
svému duchovnímu vzoru, ztvárňuje to tak, že to tomuto duchovnímu vzoru 
odpovídá stále více. A to, co tu ve fysičnu napodobuje duchovní vzor, to je 
duševno, to je duše. 

A tak nacházíme člověka postaveného do jeho celého světového okolí. 
Sledujeme potom jeho duchovní bytí mezi smrtí a novým zrozením a 
pohlížíme na jeho duševní bytí jako na to, co vytváří postupně vzor ve 
fysickém těle, v tělesném obraze. Potom přichází pro člověka jaksi střed jeho 
pozemského vývoje kolem pětatřicátého roku. Pak nastupuje úpadek. Potom 
se stává člověk jaksi stále ztvrdlejším a ztvrdlejším ve své tělesnosti. Ale to, co 
se tu v něm vytváří, to se již připravuje k tomu, aby se ve smrti opět 
rozpustilo v jeho duchovnosti, čisté duchovnosti, aby se člověk potom opět 
mohl vyžít v duchovní formě mezi smrtí a novým zrozením. Co tu opět je, co 
činí tělesnost stále více připravenou, takže se může stát ve smrti opět 
duchovní? Je to opět duševnost. Tato duševnost připravuje nás tedy k obrazu 
našeho ducha v první polovině našeho života. Připravuje nás stát se opět 
duchem v druhé polovině našeho života. A tak dostáváme lidskou trojnost 
ducha, duše, těla. Tak dostáváme konkrétní představu o tomto vztahu mezi 
duchem, duší, tělem. Ale obdržíme také ještě představu tělesnosti, která je v 
sobě jasná, která v sobě v tom smyslu, jak to musí být, není rozporná. Neboť 
když je tělesnost věrným obrazem duchovna, potom se musí také zobrazovat 
všechny úkony v tělesnosti, potom musí být v těle v materiální formě 
sledovatelným to, co je duchovní. A nelze se potom divit, že v novějším 
poznání vystoupil materialismus a řekl, že tělesnost je prý původem 
duchovna. Vezmeme-li jen to, co se v člověku vyvíjí mezi narozením a smrtí, 
zejména co se vyvíjí jako představování, tak shledáme vše to, co žije v životě 
představ, v obrazech lidského těla. Můžeme člověka sledovat až do jeho 
představování v těle, a můžeme dospět ke klamu materialistického pojetí, 
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protože musíme vskutku shledat ona jemná rozvětvení tělesné organisace, 
které se projevují v myšlení, v představování. 

Člověk se může stát tímto způsobem materialistou. Může se stát 
materialistou, protože tělesnost je věrným obrazem duchovna. A neví-li nic o 
duchovnu, potom může být spokojen s touto tělesností, omezit se na 
tělesnost, potom může věřit, že prý je v tělesnosti obsažen celý člověk. Ale 
tato tělesnost vzniká v embryonálním životě, rozpouští se po smrti. Tato 
tělesnost je pomíjivá, a vše to, co také vyvíjíme jako život představ, vázáno na 
tuto tělesnost je pomíjivé. A přesto je to věrný obraz duchovna. Tato 
tělesnost je zejména věrným obrazem duchovna, když pohlížíme na činnost 
této tělesnosti. Vykonáváme činnost v jemných organisacích své nervově-
smyslové soustavy a tato jemná činnost je naprosto obrazem duchovní 
činnosti, která se uskutečnila mezi smrtí a novým zrozením. 

A pohlížíme-li na tuto tělesnou činnost a uvědomíme-li si, jak je -
naznačil jsem to - zprostředkována duševně, tak musíme říci! Tato tělesnost 
je obrazem, otiskem a duchovno nacházíme teprve v duchovním světě k 
tomu náležícím. - Zde v tomto fysickém světě je člověk, pokud je v tomto 
fysickém světě naprosto materiální bytostí, a v organisaci jeho materiality se 
vyjadřuje současně věrný obraz duchovna. Ovšem v něm žije duše, která 
duchovno zprostředkuje, ale k celému člověku náleží to, co žije až k životu 
embryonálnímu, co se potom proměňuje v to, do čeho se člověk opět 
proměňuje zpět po smrti: duchovno. Duchovno; duševno a tělesno takto 
spolu souvisí. 

Ale když to správně prohlédáme – snažte se jen správně prohlédat, co 
jsem vám postavil před duši, - tak si řeknete: „To co člověk rozvíjí jako sílu 
myšlení, do toho musí zasahovat, i když jen v dozvuku zprostředkováno duší, 
to, co předcházelo před jeho životem embryonálním.“ - To znamená jinými 
slovy: Mám-li nyní představy, tak žije v mém životě představ jistá síla, ale tato 
síla, ta se nevyvinula pouze z mého těla, v těle je jen její napodobený obraz. 
Tato síla jaksi dále kmitá, je to doznívající kmitáni onoho života, který jsem 
strávil před svým embryonálním životem mezi smrtí a novým zrozením. Tento 
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život musí zasahovat do mého života dnešního. Když si obyčejný člověk 
dnešní doby něco představuje, tak je tomu vskutku tak, že v tomto 
představování žije dozvuk, doznívající kmitání jeho života před zrozením. 

A jak člověk přichází k tomu připisovat si nějaká bytí? Přichází k tomu 
připisovat si nějaké bytí tím, že má nevědomé poznání o tomto: „Když si 
představuji, žije ve mně v dozvuku, doznívá ve mně kmitání mého bytí před 
zrozením, a mé tělo je doznívajícím obrazem tohoto bytí před zrozením.“ A 
když nyní samo tělo začíná vyvíjet takovou činnost, jak se vlastně má jen 
vyvíjet doznívajícím kmitáním onoho bytí před zrozením, co potom? Potom 
vyvíjí tělo v tomto fysickém bytí, protože je již jednou obrazem, 
neoprávněným způsobem ze sebe sama něco, co je podobné činnosti 
představující. A to může vskutku nastat. Stojíme-li v normálním životě a 
myslíme a představujeme si, kmitá v nás v dozvuku náš život před zrozením, 
a jelikož je člověk trojčlenný, tak může být vyřazen nervově-smyslový život a 
každá jiná část se může začít opičit na základě čisté tělesnosti po oné 
činnosti, která vlastně měla kmitat v dozvuku z života před zrozením. Když 
člověk rytmický nebo člověk výměny látek a údů vyvíjí neoprávněně ze sebe 
samou takovou činnost, která je podobná oprávněnému představování, které 
kmitá v dozvuku ze života před zrozením, potom vzniká halucinace. A 
můžete velmi ostře rozeznávat, pozoruje-li se ta věc duchovně-vědecky, 
oprávněnou představu, která je současně, když ji uznáváme jako představu 
oprávněnou, živým důkazem pro preexistenční život, můžete ji rozeznat od 
halucinace, která je tím, že tu může být, že je napodobením síly 
představování, která přichází z věčnosti na základě těla, která je živým 
důkazem, protože je napodobením, že existuje také to původní, co ona 
napodobuje, které je ale naprosto uvařena z těla a která tu proto existuje jako 
něco neoprávněného. Neboť tělo nemá ve fysickém životě oprávnění 
napodobovat ze sebe sama onen způsob představování, který má být zrozen 
z duchovního života člověka před zrozením. 

Takové úvahy musíme vskutku konat, chceme-li se vymanit z oněch 
pošetilých představ, které dnes platí jako definice o halucinacích a podobně. 
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Musíme již nahlížet do struktury celého člověka, chceme-li rozeznávat 
halucinační život od skutečného života představování. A když je potom 
skuteční život představ rozvíjen výše, když je vědomě přijímán a je-Ii do něj 
přijímáno toto vědomí, že neprožíváme v představování jen dozvuk života 
před zrozením, nýbrž že si tento dozvuk činíme nyní zcela vědomě obrazem 
a tím pohlížíme od dozvuku zpět ke skutečnosti, potom dospíváme 
k imaginaci. 

Tak odlišuje skutečný duchovní vědec halucinaci, která je něčím, co bylo 
uskutečněno z fysického těla, od imaginace, která poukazuje do duchovna, 
která se prosazuje zpět do duchovna, takže můžeme říci: U halucinujícího 
člověka kombinuje tělo člověka, u imaginujícího člověka, který se přesazuje 
od dozvuku do světa před zrozením, kombinuje duch; prodlužuje svůj život 
za hranice fysického bytí a nechává kombinovat ducha. V něm kombinuje 
duch. Ti lidé, kteří stále opakují z předsudků nebo, jak se to dnes již děje, ze 
zlé vůle, že imaginace duchovní vědy prý může být také halucinace, ti 
úmyslně přehlížejí skutečnost, že duchovní badatel dovede přesně rozlišovat 
právě mezi halucinací a imaginací, že on to je, kdo dovede v nejpřísnějším 
slova smyslu postavit jedno vedle druhého s odlišením přesně ohraničeným, 
kdežto to, co je dnes řečeno v běžné vědě o halucinacích, existuje všude bez 
podkladu, všude jsou to libovolné definice. A je to vlastně jen důkazem pro 
to, že dnešní věda neví, co jsou halucinace a že nemůže odlišovat to, co před 
ni předstupuje jakožto imaginace od života halucinací. 

U charakteru, kterého nabývají insinuace (očerňování), jež jsou v této 
oblasti činěny, musíme dnes již mluvit o vědomých pomluvách, které jsou v 
této oblasti konány. Je to jen lenost našich vědců vůči tomu, co je duchovně-
vědecké bádání, že vůbec takové věci dávají do světa. Kdyby nebyli příliš líní 
zabývat se duchovní vědou, tak by právě viděli, jak přísná rozlišování jsou v 
duchovní vědě stanovena mezi životem halucinačním a imaginativním. 

To ale musíme přijmout do svého vědomí, chceme-li se poctivě 
přiznávat k našemu hnutí, že je v naší současné době zlá vůle, která vzniká z 
lenosti, a musíme tu lenost, která potom vede až k prolhanosti, v našem 
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dnešním dobovém vzdělání až k jejím skrýším; jinou cestu již nemá dnes to, 
co je duchovní věda. Takže můžeme říci: V halucinačním životě kombinuje 
tělo, v imaginativním životě kombinuje duch, a člověk se cítí také plně vytržen 
ze světa mezi narozením a smrtí, když se cítí plně uvnitř v imaginativním 
životě. 

Mezi oběma stojí duše. Duše je prostřednicí, zprostředkuje jaksi 
duchovní tekutost, která přichází z ducha, ze vzoru k tělesnému obrazu. To 
nesmí být na nějakou stranu ostře konturováno, to musí mít plynulé kontury, 
musí mít kontury rozplývající se. Vůči tomu se nesmí říkat určitým způsobem, 
že to koření ve skutečnosti nebo že to ve skutečnosti nekoření. Při 
halucinacích, poněvadž jsou uvařeny z těla, které ale nemůže uvařit nic 
skutečného, nežije-li v dozvuku života před zrozením, u těla a jeho halucinací 
můžeme říci, že to ve skutečnosti nekoření. U imaginací a u jejich abstraktních 
obrazů, myšlenek, můžeme říci, že tyto ve skutečnosti koření. 

U útvarů, které vznikají z kombinace duše, u útvarů fantasie, máme nyní 
něco rozplývajícího se, jsou skutečně neskutečné. Jsou brány ze skutečnosti, 
ostré kontury skutečnosti jsou odstíněny, učiněny vybledlými, rozplývajícími 
se. Cítíme se vyzvedáni ze skutečnosti, ale současně cítíme, že je to přece 
něčím, co něco znamená pro náš vnitřní život, pro náš celý světový život. 
Cítíme mezistav – mezi halucinací, mezi klamnou halucinací a skutečnou 
imaginací ve zprostředkujícím útvaru fantasie, a smíme říci: “V halucinaci 
kombinuje tělo, v útvarech fantasie kombinuje duše, v imaginaci, jejímž 
obrazem jsou abstraktní myšlenky pro obyčejný život, kombinuje duch.“ - 
Zde máme trojitou bytost člověka v jeho činnosti a v jeho vztahu k okolí 
světa. Smíme říci: „Stojíme-li v duchu, ať již ve stínovém obrazu myšlenek, ať 
již v imaginaci, pomoci níž se potom pozvedáme k vyšším stupňům poznání, 
kombinujeme skutečnost; stojíme-li v duši a v jejich výtvorech fantasie, tak 
kombinujeme něco, co se vznáší sem a tam mezi skutečností a neskutečností; 
kombinuje-li tělo, potom před námi vykouzlují halucinace něco, co skutečně 
může odpovídat neskutečnosti.“ 
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Když vezmete to, co jsem nyní rozvinul, potom řeknete: „Ano, 
nezaujaté pozorování člověka nám dává tuto trojnost ducha, duše, těla.“ A 
dokonce vzhledem k tomu, co se uplatňuje skrze bytost člověka, můžeme 
trojím způsobem rozeznávat halucinaci, útvar fantasie, imaginaci a jsme tu 
poukázáni na tělo, duši a ducha. Hleďte, tak je tomu u anthroposofie, že 
musíme pronikat stále hlouběji a hlouběji do její podstaty, abychom viděli, jak 
dokládá ze svého celku jednotlivosti. 

Vidíme, jak zprvu musíme stanovit způsobem více abstraktním členění 
člověka na tělo, duši a ducha, jak se to potom naplňuje stále víc a více 
konkrétním obsahem. Hledáme-li vztahy mezi něčím takovým, co jsme takto 
vytyčili, k něčemu jinému, tak dostáváme stále víc a vice faktů, které to 
dokládají. U anthroposofického života je nutno, abychom pronikali stále dál a 
dále. To je ale to, co právě dnešní člověk, který se cítí tak strašně chytrým, 
nemiluje. Dnešní člověk nemiluje, aby si snad řekl: „Četl jsem nyní 
anthroposofický článek, slyšel jsem anthroposofickou přednášku, ano, ta věc 
mi ještě není jasná, ale počkám, uvidím, co vše tu ještě přijde“. Kdyby čekal, 
potom by viděl, že se pokračuje stále dále k jiným věcem a že se posléze 
potom určitě vše shoduje, že se jedno stává důkazem druhého. A tomu, kdo 
tu říká: „Když je jedno důkazem druhého, potom je přece celek ve vesmíru 
bez základu, potom drží jedno druhé“, tomu, kdo má tuto námitku, jen 
řekněte, že nemůže přijmout popis, který mu dává astronomie o Zemi. Zde 
se mu také říká, že kus Země nese celou a že celek je bez základu. Ten, kdo 
chce jiné důkazy než toto nesení jednoho druhým, nepozoruje, že v tom 
případě, kdy přicházíme k totalitám, je právě tato charakteristickým rysem, že 
jedno nese druhé. 

To, co je nutné, abychom vůbec něco takového, jak jsme to dnes 
rozvinuli, postavili před svou duši, je to, že se nemluví jen stále o duchu - 
může se samozřejmě mluvit dobře o duchu a přitom nemít o tom vlastně ani 
potuchy, nýbrž že se mluví o duchu duchovně, že skutečně člověk něco z 
ducha pojme a že ve světě přičlení jedno k druhému tak, že se ukáže 
působení ducha. Ten, kdo myslí jen materiálně, ten právě nemůže rozeznávat 
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halucinaci od imaginace a výtvorů fantasie, když staví jedno vedle druhého. 
Ten ale, kdo vidí živoucího ducha ve zprostředkování těch tří, ten vede vlákna 
od jednoho k druhému, ten je naplněn ve svém pozorování živoucím 
duševním obsahem, ten mluví tak, že v jeho slovech žije duch. Nemáme 
pouze ve vědě mluvit o duchu, máme nechat mluvit ducha v duchovní vědě. 
Prosím, přemýšlejte o této větě, která je vskutku velmi důležitá, má-li se 
pochopit podstata duchovní vědy. Nemáme pouze mluvit o duchu, máme 
nechat mluvit duchovním způsobem ducha. - Právě v tom se stáváme 
svobodnými, neboť duch přijímá člověka svobodným způsobem a vyjadřuje 
vlastním duchem bytost tohoto člověka. O duchu se musí hovořit duchovním 
způsobem, to je myšlením plynoucím nikoli myšlenkami ztvrdlými, které 
odpovídají vědě smýšlející materialisticky. 

Ale bereme-li toto, pak to, co právě, řekl bych, vede do jádra toho, co 
je vlastně nejvnitřnějším úkolem naší doby a co nás jedině může zachránit 
před zánikem, jenž je tak silným impulsem v naší celé dnešní civilisaci. 
Můžeme říci: „Jestliže se dnes cítíme zcela nezaujati s pravou skutečnou 
oddaností vůči poznání ve světě, potom jsme vedeni jakoby milostí světa 
vylévající se na nás k tomu tak, abychom o světě myslili duchovně.“ 

To je to, co v podstatě nastoupilo jako vlastnost vývoje teprve na konci 
19. století. Ten, kdo sleduje nezaujatě vývoj lidstva, ten shledá, že vývoj světa 
byl takový, že měl před poslední třetinou 19. století jiný úkol, že se ale, mohli 
bychom říci, otevřely brány duchovna a že dnes stojíme před úkolem, poté 
co materialistické pozorování přírody slavilo velké triumfy, pozorovat svět 
opět duchovně. Neboť rytmický pohyb je také vývojem člověka, jemuž člověk 
jako jednotlivec přichází v rytmu opakovaných pozemských životů. Tento 
život je rytmický. V rytmickém opakování přichází člověk tím, co se jednou 
vyžívá v takovém duchovním usilování lidstva, jak to mělo svůj vrchol 
například v polovině 19. století, kdy člověk zaměřoval svůj smysl na materiálno 
a chtěl vše vysvětlovat materiálně, - a prochází dobou naší, kdy se musíme 
opět vrátit k duchovnímu pozorování, protože, když necháme svou duši 
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naplňovat nezaujatě tím, co přichází ze světa, naplňuje se právě tato duše 
puzením k duchovnímu pozorování světa. 

To je v podstatě tajemství, řekl bych, dnešního dne. Ten, kdo dnes žije s 
duchem, ten si musí říci: Brány nadsmyslového světa ke světu smyslovému 
jsou pro pozemské bytí otevřeny. Tak jako k nám hovoří věci barvami a tóny, 
tak hovoří dnes zřetelně k lidem duchovní svět. Ale lidé jsou ještě zvyklí dát k 
sobě mluvit starému pouze zobrazujícímu světu materiálnímu a zahájili proto 
boj ve všech formách proti tomu, aby sem proudil duchovní způsob 
pozorování; tento boj vystupuje v materialisticky vědeckém způsobu 
pozorování; tento boj vystupuje ve strašně materialistických bojích, které 
otřásly začátkem 20. století. Ale právě tak jako v dávnějších dobách vývoje 
lidstva usilovali lidé příliš silně vzhůru k duchovnu a proto upadali do ilusí a 
snílkovství, které chtělo v jejich těle dát se vyslovit duchovnu, tak se ocitá ten, 
kdo dnes bojuje proti duchu, jak to v podstatě ještě činí většina civilisovaných 
lidí, ocitá se v chapadlech noci, která se vzpírá sestupování duchovna do 
fysického světa. A máme proto vidět vzcházet to, co bezpodmínečně přichází 
do těch duší, které se vzpírají tomuto vplývání duchovna: Dospíváme k tomu, 
co je vystupováním lži, co jsme viděli tak strašně sem proudit během doby 
světové války. Bylo to ovšem připraveno již dříve. A dnes žijeme v době, kdy 
se nejen svět vzpírá poznání, kdy svět vyvíjí přímo strašným způsobem sklon 
říkat nepravdu. A nepravda tvoří v podstatě většinu toho, co dnes podávají 
odpůrci právě proti anthroposofii a proti všemu tomu, co s anthroposofií 
souvisí. Jaká hluboká nepravdivost vystupuje u těch, kteří se dnes právě tváří 
jako nositelé pravdy, kteří se nazývají zvěstovateli pravdy! 

Příklad pro to - musím vždy uvádět blízké příklady, jakkoli je mi to líto. 
Ve Stuttgartu vychází list, jmenuje Stuttgarter Evangelisches Sonntagsblatt. 
Tento Stuttgarter Evangelisches Sonntagsblatt přinesl v čísle 19 na straně 149 
několik vět, které obsahují mezi jiným, co dále uvedu: Zde někdo něco 
přednášel, městský farář mimo službu, ejhle, o současných proudech církvi 
nepřátelských. Tu prý bylo řečeno mnoho cenného k pochopení monismu a 
volnomyšlenkářství a zde objasnil onen městský farář mimo službu, jehle, 
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hlubší důvody boje vedeného tak rozhořčeně Arturem Drewsem, boje proti 
historičnosti Ježíšově, a osvětluje potom křesťanskou vědu, která prohlašuje 
v nejostřejším protikladu k materialistickému pojetí světa vše materiální za 
neskutečné a dále: „Theosofie Steiberova, který prohlašuje faráře 
Rittelmeyera“ - z vděčnosti za své přívržence - za znovuvtěleného Bernarda 
de Clairvoaux. 

Nuže, milí přátelé, jeden náš přítel se snažil dosáhnout opravy této věci. 
Ta věc se donesla také faráři Rittelmeyerovi (1872-1938) a farář Rittelmeyer 
napsal potom těm, kteří něco takového dávají do světa následující dopis: V 
čísle 19 Stuttgarter Evangelisches Sonntagsblatt z 8. května čtu právě zprávu 
o ročním shromáždění Evangelicko-církevního sdružení, na němž pán farář 
Jehle tvrdil v přednášce o proticírkevních proudech v současnosti, že prý pan 
Dr. Steiner prohlašuje faráře Rittelmeyera - z vděčnosti za své přívržence – za 
znovuvtěleného Bernarda de Clairvoaux (1090-1153). Tato věta odporuje ve 
všem úplně pravdě. Pan Dr. Steiner mě nikdy neprohlásil přímo či náznakem 
za znovuvtěleného Bernarda de Clairvoaux, ani za něco podobného - a to 
ani vůči mně samému, ani jak mohu s určitostí říci, vůči někomu jinému, ani 
jsem sám něco takového o sobě neřekl či nemyslil. Prosím vás, abyste na 
základě tiskových zvyklostí poskytli prostor této opravě v plném rozsahu. 
Dovolte ještě, abych vyjádřil svůj hluboký smutek nad pokleslým stavem 
církevní polemiky, která se tu opět jednou vyjadřuje. Každý pošetilý žvást je 
vítán, jen když snižuje domnělého protivníka, a nedodržují se dokonce ani 
zvyklosti předběžného ověření, což jsou zvyklosti jinak mezi slušnými lidmi 
všeobecně vžité. Velice doufám, že budete mít cit pro to, jaké nízké smýšlení 
se zde přisuzuje jak panu Dr. Steinerovi a na jaké nízké instinkty v posluchači 
a ve čtenáři se obrací takové sdělení jen na základě tlachu, jelikož 
nepravdivost lze lehce zjistit. 

Nuže, hleďte, poslední slova Stuttgarter Evangelisches Sonntagsblatt 
vůbec neotiskl, ona slova o nízkém smýšlení a tak dále, nýbrž jen první slova 
a nechává připojit: „K tomuto prohlášení“, - které je tedy vytištěno neúplné (!), 
můžeme jen poznamenat: Osobní sdělení řečníkova, (která potom došla také 

 19



postiženému) jakož i jeho osvědčená osobnost známá tak četným z našich 
čtenářů, vylučují pro každého, kdo ho zná i tu nejmenší pochybnost, že 
reprodukoval to vyjádření podle nejlepšího vědomí a svědomí. 

Musíme tedy slyšet, že ten, kdo je nejprve v nepřítomnosti osloven, říká 
zaprvé, že celá věc je vylhaná, říká zadruhé, že ta věc je nízkého smýšlení. 
Potom se z té aféry tímto způsobem vyvlékají a ještě připojují. Pokud jde o 
formulaci a reprodukci ve zprávě našeho listu, která byla učiněna bez vědomí 
a vůle řečníkovy a bez posledního prohlédnutí šéfredaktora, který toho času 
odcestoval na dovolenou - tedy řečník to sice řekl, ale otištění se omlouvá 
tím, že mu o tom otištění neřekli, a omlouvají toho, kdo posloužil špatným 
způsobem tomu, kdo potom otištění káral, omlouvají ho zase tím, že je 
v lázních, lituje zpravodaj a s ním řečník jakož i šéfredaktor, že toto otištění 
mohlo být proti našemu úmyslu různými čtenáři, tedy nelitují, že rozšiřovali 
lež, nýbrž litují toho, že mohlo být proti našemu úmyslu různými čtenáři, jak 
nám sděluje pan farář doktor Rittelmeyer, špatně pochopeno v tom smyslu, 
jako bychom mu připisovali ješitnost, že se z takového jmenování raduje, a 
jako kdyby byl pan doktor Steiner s touto ješitností počítal. 

Tedy nepřiznávají, že rozšiřovali lež, nýbrž litují, že čtenáři chápali něco 
takového, jako kdyby se počítalo s ješitností. A nyní to pokračuje. Jakkoli 
velice litujeme z věcných důvodů, že věc Rudolfa Steinera podporuje 
zástupce církve, byli jsme přece daleci myšlenky nějakého osobního 
ponižování. Také nepochybujeme, že pan farář Rittelmeyer byl trapně 
překvapen, myšlenkou na takové jmenování Rudolfem Steinerem. 

Zde je tedy vyvoláno zdání, jako by byl pan farář Rittelmeyer trapně 
překvapen, když slyšel, že jsem ho vyvýšil tím, že jsem ho označil za 
znovuvtěleného Bernarda de Clairvoaux; kdežto on výslovně míní, že je 
trapně překvapen tím, že Evangelisches Sonntagsblatt rozšiřuje takovou lež. 

Ostatně nás znají, domníváme se, naši pravidelní čtenáři příliš dobře, 
než aby nám připisovali nějaký úmysl osobního očerňování nebo dokonce 
falešné pomluvy, oni také vědí, že jsme velmi zaměstnáni lepší a krásnější 
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prací. Toto posoudit přenechávám čtenářům časopisu Stuttgarter 
Evangelisches Sonntagsblatt. 

Vidíte, tak pracují dnes ti, kteří se nazývají zástupci, oficiálními zástupci 
pravdy a které četní lidé pokládají za zavázány k tomuto zastoupení pravdy. 
Stačí jen postavit si před oči něco takového, abychom upozornili na to, kde je 
dnes sklon k nepravdě. Ale pro dosti široké okruhy, není ještě rozšířen štítivý 
odpor, dostatečně velký štítivý odpor, před takovou nemorálností, před 
takovou proti-náboženskostí, která se nazývá křesťanskou nedělní 
bohoslužbou. 

Stačí přece jen poukázat na jednotlivý takový symptom, jakých by se 
dnes mohly uvést stovky, aby se ukázalo, kde všude dnes a to bude ještě 
horší, neboť žijeme právě v dnešní době – kde jsou dnes všude východiska, 
která se potom kupí k oněm sprostým výstupům, jak se uskutečnily při našich 
posledních eurythmických představeních ve Frankfurtu a v Baden-Badenu. 
Přesně totéž eurythmické představení, které jsme zde viděli při plném 
kladném ohlasu o poslední neděli, totéž eurythmické představení bylo ve 
Frankfurtu a Balen-Badenu za pomocí cinkání klíčů a podobnými nástroji 
vyhulákáno a vypískáno samozřejmě nikoli z věcného úsudku, nýbrž ze 
spojení dvou věcí. Zaprvé z boje, který je veden z důvodů, které jste opět 
dnes a již častěji ode mne slyšeli, je veden v širokém rozsahu proti 
uplatňování toho, aby vplýval duchovní život do našeho světa fysického, a 
který se uplatňuje ze sklonu k nepravdivosti. Pro ni není mnoho očí, ale musí 
být pronásledována až do svých nejodlehlejších skrýší. A to druhé, to je 
neschopnost, která je ve spojení s leností a pohodlností. Když se sníží zdejší 
vážený časopis, již jsem se o tom zde zmínil, k tomu, že chce razit pro své 
čtenáře autoritativní úsudek, potom se obrací na jednu ze současných autorit, 
například na profesora Trauba v Tybinkách; a v jednom z těchto článků, již 
jsem se zde o tom zmínil, se našla pozoruhodná slova. Zde píše jednoduše 
tento universitní profesor, který má dnes ještě právo připravovat tak četné 
mladé duše, jak se říká, pro jejich povolání, zde píše: „Ve světovém názoru 
Rudolfa Steinera se pohybují duchovní věci, duchovní bytosti v duchovním 
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světě jako stoly a židle ve světě fysickém!“ Nuže viděl již někdo někdy při 
střízlivé hlavě pohybovat se stoly a židle ve fysickém světě? Profesor Traub v 
Tybinkách, ten má ten styl, že nyní píše, že hovořím ve svých spisech o tom, 
že se v duchovním světě pohybují bytosti jako stoly a židle ve světě fysickém. 
Jelikož pravděpodobně nepřipouští, že je spiritistou, tento profesor Traub, tak 
nechci být alespoň tak nezdvořilý, abych mu připisovat onen jiný stav, když 
psal tento článek, onen stav, v němž člověk obyčejně vidí stoly a židle v 
pohybu. 

Ale to jsou autority, od nichž bývá požadován úsudek o tom, co dnes 
vystupuje jako duchovní věda. Tyto věci jen nejsou ukazovány s dostatečnou 
ostrostí a především o nich dostatečně ostře nemyslí a necítí mnoho z našich 
přátel. A vždy znovu prožíváme, že se děje to, že když někdo proti nám něco 
říká a my ho vylíčíme podle jeho celého charakteru, že se mu nemá za zlé to, 
že je Ihářem, nýbrž nám se zazlívá, že říkáme, že je lhářem. To jsme právě v 
posledních týdnech, řekl bych, prožívali den ze dne zde i jinde. 

Smíme již mluvit o neschopnosti, když je napsán takový krám, jak jej 
napsal profesor Traub v Tybinkách, který napsal mimo to v témže článku: 
„Tajná věda nemůže být žádnou vědou, protože se pojmy „tajný“ a „věda“ 
vylučují; co je tajné, není vědou“. Nyní se vás táži, když někdo napíše 
vědeckou knihu a druhý má ten vrtoch, že ji udržuje 100 let v tajnosti, je to 
proto méně vědecké, protože to bylo udržováno v tajnosti? Vědecké to přece 
zajisté není tím, že je to tajné nebo veřejné, nýbrž svým vědeckým 
charakterem! Člověk musí být skutečně opuštěn všemi duchy zdravého 
myšlení; když jen může napsat takovou větu. 

A ještě něco jiného, zde se to smí říci, jsme mezi sebou, musím právě 
říci mnoho, poněvadž se bohužel z jiné strany říká příliš málo. Usilujeme nyní 
v doprovodu eurythmie po mnoho let o umění recitace a deklamace, která se 
opět vrací k dávným dobrým principům umění, připomíná opět to, co je v 
poesii vlastně uměním i rytmem, taktem, tónem, obrazností, kdežto v naší 
neumělecké době se recituje báseň již jen prosaicky. Recituje se prosaicky 
podle slovního významu, bez návratu k základu rytmičnosti, taktu; a 
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poněvadž se v doprovodu naši eurythmie hledá opět to, co například mínil 
Goethe, když nastudovával s taktovkou jako kapelník se svými herci dokonce 
svá dramata v jambickém rytmu, když poukazoval v poesii na skutečnou 
uměleckost, poněvadž se opět vracíme od neuměleckosti k uměleckosti, 
proto se zvedají protektoři nebo lidé sami, kteří dnes, předstírajíce, že recitují, 
kvákají všelijakou prosaičnost a bučí, ti se pozvedají – kvákajíce a bučíce ze 
své neschopnosti – a očerňují ty, kteří se věnují recitování, jež chce uplatnit 
opět skutečnou uměleckost tohoto recitování. 

Je mi líto, že to musím říkat sám, ale co naplat; nejsou-li ty věci 
formulovány jinými, tak je právě musím formulovat já. A nemohu jinak, než 
vidět právě v tomto boji jinou formu boje neschopnosti, jak může být 
doložena například u Trauba až do bezmyšlenkovitosti, boj neschopnosti 
bučících křiklounů proti tomu, co se snaží být skutečnou recitací. Můžeme 
pochopit, že vše to, co působí na základě neschopnosti, samo bučí a řve 
nebo nechává bučet své protektory, ale my máme povinnost chránit 
duchovní hodnoty a musíme, i když nám je to zazlíváno, poukazovat silnými 
slovy na to, co je základní škodou naší doby. 

Hovořil jsem k vám dnes o jednom tématu odpovídajícímu duchovní 
vědě a musil jsem – nu bylo to již v době, kdy uplynula naše hodina, byl to 
tedy přídavek – opět dát vyústit svým pozorováním do něčeho, co ale souvisí 
jako dějiny současnosti velice s čistě duchovně-vědeckým hlavním tématem. 
Lituji, že jsem musil svým pozorováním dát vyústit do takových polemik, ale 
nežijeme v nějakém vzdušném zámku, žijeme ve světě a máme-li nutný 
entusiasmus, cítíme-li posvátnou povinnost vystoupit dnes pro věc 
anthroposofického poznání a působení, potom musíme s jasnýma očima 
vidět, kde jsou protivníci a potom musíme vyvinout v sobě, chceme-li se o 
těchto věcech dorozumět, silnou vůli posvítit si na tyto protivníky. Neboť 
jedině tak se spojíme s tím, co vede proti zániku opět k jistému vzestupu, což 
jsou impulsy, které chtějí způsobit uplatnění ducha a duše v pozemském 
životě vůči boji proti duchu a duši, abychom mohli správným způsobem 
společně spolucítit v mocném uplatnění té síly, která chce uplatnit ducha a 
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duši, uplatnit může, proto se musíme dorozumět o všem tom, co je proti 
duchu a proti duši. 

Nechtěl jsem si stěžovat na protivníky nebo jim spílat, ale chtěl jsem k 
vám promluvit tak, abych dal zaznít tomu, čeho je zapotřebí, aby naše duše 
souzněly v práci pro ducha a duši. O tom pak dále, když se zase uvidíme. 

 

Druhá přednáška 
Bern, 28. června 1921 

Postavení člověka jakožto mravní bytosti ve vesmíru. Úspěchy a 
neoprávněné hypotézy přírodovědy. Rozpor myšlení a cítění. Naše chemické 
elementy. Čtyři elementy předsokratovského řectví: země, voda, vzduch, oheň, 
které obsahují materiálno, životnost, duševnost a duchovnost. Síla abstrakce, 
duchovní skutečnosti, Einstein. Most mezi světem morálním a přírodním. 
Konkrétní božsko-duchovní bytost jako základ: přírody nás obklopující. 
Nebezpečí pro člověka, že ztratí vlivem myšlení mozkem svou nesmrtelnost. 
Přemožení ahrimanizace světa duchem Krista. 

Dnes se má zde v pozorování vyjít z něčeho, co již zde bylo zčásti 
naznačeno, když jsem mohl posledně zde z tohoto místa k vám hovořit. Co 
se musí dnes vždy znovu před člověkem vynořit jako jakási záhada doby, 
která je ale současně hlubokou záhadou lidstva, to je tato záhada. Jak spolu 
souvisí úkazy přírody, jimiž jsme ovšem jako fysičtí lidé podřízeni, a úkazy 
světa morálního, mravního, k němuž se přece musíme nějakým způsobem 
přiznávat, protože jinak nemůžeme uznat svou vlastní lidskou důstojnost? 
Někdo může smýšlet jakkoli materialisticky, pokud jde o jeho vědomí o své 
lidské důstojnosti, tak nechá platit rozdíl mezi dobrem a zlem, mravností a 
nemravností a bude snad s nevolí, i když smýšlí materialisticky, ale přece 
alespoň nějak s otázkou, alespoň s pochybností vzhlížet k tomu, co je 
duchovní svět, duchovní světový řád, který proniká řád přírodní, k němuž 
náležíme svým fysicky-smyslovým tělem. Když ale pozorujeme to, co může 
vzejít z dnešního dobového vzdělání, abychom si jaksi ujasnili podstatu světa, 
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tak dnes vyplývá bezpodmínečně hluboký rozpor pro lidské cítění, pro 
všechny lidské impulsy, rozpor, který nelze bez dalšího vyrovnat, z něhož se 
člověk nemůže dnes snadno vymanit. Na jedné straně je to, o čem mu 
podává zprávu přírodní věda, která má dnes tak ohromné úspěchy, ona 
přírodní věda, která postupuje od pozorování zevního smyslového světa 
vzhůru, k oprávněným nebo neoprávněným hypotetickým názorům dokonce 
o začátku a konce světa, a na druhé straně stojí tu požadavek světa 
mravního, morálního. Ale jak se má vyrovnat ten rozpor mezi oběma, když se 
dovídáme ze zcela nutně přírodovědeckého pozorování, že kdysi byla jakási 
mlhovina, světová mlhovina, že se z této světové mlhoviny zformoval 
kosmos, zformovala se naše Země, zprvu tak, že představovala jen jakési 
minerální vlnění (Gewoge). Potom se pozvolna vytvořil svět rostlinný a zvířecí. 
Nakonec se objevil člověk. A když se potom týž způsob myšlení, týž způsob 
zákonitosti, který jsme pojali, dále rozšíří na zemský vývoj, tak dospíváme k 
tomu, jak se opět jednou tato Země vrátí do jakéhosi minerálního vlnění, jak 
jeviště, na němž putujeme, nebude již moci nosit živé bytosti, jak, jinými slovy, 
toto jeviště bude velkým hřbitovem, který má v sobě pohřbeno vše, co kdysi 
existovalo živého, produševnělého a produchovněného. Zde stojíme tedy 
uprostřed mezi minerálním světem a světem opět mineralizovaným, jsme 
vytvoření z tohoto minerálního světa se všemi svými orgány, které představují 
vlastně jen útvary, v nichž se látky, které konstituují zevní svět, protkávají 
navzájem komplikovaněji, než je tomu ve světě vnějším. Z toho, co tu vzniklo 
jako člověk v tomto světě přírodovědecky hypotetickém, vystupuje nyní 
požadavek být mravním, být dobrým, vystupují ideje, ideály v člověku a musí 
vzniknout otázka: „Co se stane z těchto požadavků mravního světa, co se 
stane z ideálů, z idejí, když jednou vše to, co chápeme přírodovědecky včetně 
člověka, propadne velkému konečnému hřbitovu?“ 

Jistě, můžeme říci, že to je rozšíření přírodovědeckého způsobu myšlení 
až k hypotetičnosti a není vlastně třeba jít tak daleko. Ale potom by se musila 
přece alespoň nadhodit otázka: „Kam se máme tedy obrátit? Kde můžeme 
získat nějaké vysvětlení o postavení člověka ve vesmíru, pokud je mravní 
bytostí, která v sobě nese ideje a ideály?“ Tato otázka by se musila nadhodit‚ 
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když nepřiznáme přírodovědě nárok vytvářet hypotézy o začátku a konci 
Země. 

Ale ze všeho, co člověku nabízí současná uznávaná lidská věda, která 
se v podstatě vytvořila zcela z přírodovědy, nemůže právě jednoduše být 
dáno vysvětlení o postavení člověka ve vesmíru. Chtěl bych vysvětlit, co tu v 
současnosti vstupuje do celého lidského cítění jako rozpor a co v podstatě 
těsně souvisí se všemi silami úpadku, které se v naší době tak strašně 
uplatňují, vysvětlit to tak, že postavím před vás takového člověka současnosti, 
který tak velice přijal vše to, co nechává platit jako osvícené vzdělání, jako 
vědecké poznání v naší době, co je uznávám, tedy postavit před vás 
takového člověka, který se cítí v současnosti tak velice chytrým. Chci ho 
postavit na jednu stranu, a na druhou stranu chci postavit určitého člověka 
řeckého kulturního společenství, člověka, který žil v předsokratovské době, asi 
ještě v době, z níž se zachovalo tak málo, jako jednotlivé výroky velkých 
filosofů Heraklita, Anaxagora a tak dále. Chtěl bych postavit takového 
vzdělaného Řeka vedle zcela chytrého člověka současnosti. A to ne snad 
nějakého Řeka v jeho současném opětném vtělení, tu by byl přece 
pravděpodobně také, kdyby byl v lidském těle, zcela chytrým člověkem 
současnosti, nýbrž chtěl bych ho zde před vás postavit, jakým byl jakožto 
Řek. Chtěl bych ho tedy postavit před vás v jeho vtělení jako Řeka naproti 
zcela chytrému člověku současnosti. 

Takový člověk řecké doby by řekl: „Ano, vy novější lidé, vy již nevíte 
vůbec nic o člověku, protože v podstatě nevíte nic skutečného také o světě.“ 
„Jak to?“, řekl by chytrý člověk současnosti. Řekl by: „Poznali jsme takových 
nějakých sedmdesát prvků, vodík, kyslík, dusík, síru a tak dále. Jsme ovšem 
nyní na tom bodě, kdy se zdá, že všechny tyto prvky mohou být redukovány 
na jeden; ale tak daleko ještě nejsme, abychom je redukovali na jeden. 
Uznáváme těchto dvaasedmdesát prvků, které se mísí a oddělují a které 
vlastně dělají společně vše to, co se tu děje ve fysicko-smyslovém světě. Ať 
vidíme cokoli, spočívá to na slučování a rozlučování těchto prvků“. 
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Tu by ten Řek řekl: „To je velmi krásné, že máte nyní tak mnoho prvků, 
nějakých sedmdesát; ale se všemi těmi prvky zcela určitě nepoznáváte 
člověka. O tom nemůže být ani řeči, neboť začátek poznání člověka“, to by 
řekl tento dávný Řek, ten se musí učinit, že se nemluví u dvaasedmdesáti 
nebo šestasedmdesáti prvků, o vodíku, kyslíku, dusíku a tak dále, nýbrž 
začátek poznání člověka se musí učinit tím, že se řekne: „Vše, co nás 
obklopuje zevně smyslově, se skládá ze země, vody, vzduchu a ohně“. 

Nyní by chytrý člověk současnosti řekl: „Ano, to bylo kdysi, to bylo v 
době dětství, když se ještě tak mnoho nevědělo, jako my dnes. Tu se říkalo 
země, voda, vzduch a oheň, ale tyto dětinskosti jsme již překonali. Tu lidé 
předpokládali čtyři elementy; nyní víme, že existuje sedmdesát šest elementů, 
přesněji prvků. To byl zcela dětský způsob nazírání. Víme, že voda není žádný 
prvek či element. Víme, že také vzduch nesmí být označován jako prvek či 
element. Víme, že teplo, oheň vůbec není látka, jsme nesmírně chytří. Vy jste 
právě ještě byli na dětském stupni nazírání na svět.“ 

Nyní by snad mohl Řek odvětit: „Zabýval jsem se již poněkud vašimi 
nějakými sedmdesáti prvky, a tak, jak na ně pohlížíte – a záleží na tom, jak se 
pohlíží – náleží těchto asi sedmdesát prvků pro náš život představ k zemi, 
vůbec ne k vodě, vůbec ne ke vzduchu, vůbec ne k ohni, nýbrž k zemi. Je to 
krásné od vás, že tuto zemi diferencujete a specifikujete a můžete ji myslit 
rozštěpenu ve velké rozmanitosti na dvaasedmdesát prvků, či 
šestasedmdesát prvků, to vše je krásné; my jsme nebyli ještě tak daleko, 
abychom poznali tyto zajímavosti, tyto zajímavé jednotlivosti, ale shrnovali 
jsme to vše pod výrazem „země“. Ale co jsme chápali pod vodou, pod 
vzduchem a pod ohněm, z toho nechápete vůbec nic a poněvadž z toho nic 
nechápete, nemůžete mít také žádné poznání člověka.“ „Neboť vidíte,“ - tak 
by řekl Řek té doby, „z člověka existuje dvojí, zaprvé člověk, který tu chodí 
mezi narozením a smrtí zprvu jako dítě, potom jako dospělý člověk, a potom 
člověk, který tu leží několik dní jako mrtvola a potom je v hrobě. Mluvíme jen 
o fysickém člověku“, řekl by ten Řek, „a tu existuje právě tato dvojí podoba. 
Člověk, který tu chodí sem a tam od narození až do smrti, a potom člověk, 
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kterého vidíte pár dnů jako mrtvolu a který potom leží v hrobě, a to, co 
poznáváte z vašich dvaasedmdesáti prvků, které se slučují a rozlučují, to se 
vztahuje jen na toho člověka, který leží v hrobě, na lidskou mrtvolu. Tak jak se 
věci mají v člověku jakožto v lidské mrtvole, to se může poznávat vaší chemií 
a fysikou; ale vůbec se tím nemůže nic poznat o člověku, který jako živý 
putuje sem a tam mezi smrtí a narozením. Máte vědu, která se vztahuje 
jenom na pozorování člověka poté, co zemřel. Nechápete nic z člověka, který 
žije. Přivedli jste šťastně svou vědu k tomu, že je to věda o mrtvém člověku, 
vůbec ne o člověku žijícím. Neboť chcete-li mít vědu o živém člověku, potom 
musíte nejprve pozorovat obsáhlé, universální tkaní a život toho, co my 
nazýváme „vodou“. Nenazýváme také vodou hrubý, tekutý element, který 
teče v potoce, nýbrž nazýváme vodou vše, kde ve světě do sebe navzájem 
zasahují chlad a vlhkost; to my nazýváme „vodou““, tak by řekl onen Řek. „A 
chceme-li si učinit živoucí představu o tom, co tu navzájem do sebe zasahuje 
z vlhkosti a chladu ve všech formách, potom dostaneme nejprve nutnost 
nepředstavovat si již pouhými pojmy, pouhými idejemi, pouhými abstrakcemi, 
nýbrž v obrazech.“ A Řek nyní řekne: „Můžeme-li vnímat vlhkost s nějakým 
pocitem chladu, když to přechází do něčeho jiného vlhkého, vytvořeného 
vlhkým elementem nebo projevujícího se v jiném pocitu chladu, potom 
dostáváme tkající, živoucí obrazy ve vlhkosti a chladu. A vystupujeme vzhůru 
k chápání rostlinnosti a počínáme chápat vzájemné tkaní vlhkosti a chladu 
tak, že vzniká, nyní nikoli v hrubé materiální vodě, nýbrž v tomto tkaní chladu 
a vlhkosti na jaře svět rostlin v obraze, jak se vytrhává z půdy, jak se vytrhává 
vlhkosti v sobě chladu, neboť země je suchá a chladná. A v utváření 
rostlinného světa působením jara, léta a podzimu vidíme něco jiného z 
tohoto tkaní vodního elementu, a roste nám v jednotu mohutná imaginace 
tohoto zevního tkaní a života vodního elementu. A zde je celý rostlinný svět 
se svými tvary.“ 

A tak říká onen Řek: „Nejde nám o něco smyslového, nýbrž o to, co 
máme jako nadsmyslové; tkající chladno a vlhko, o to nám jde. A vnímáme v 
tomto tekutém, vodním elementu tkaní a život rostlinného světa. 
Poznáváme-li to, ale nyní nikoli abstraktními pojmy, nýbrž těmito obrazy, 
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které nás naladí k vnitřní pohyblivosti, potom stačí obrátit zpět pohled do 
sebe a vnímáme v tom, co můžeme venku sledovat na jaře, v létě, na 
podzim, v zimě, v rašícím rostlinném světě v tom, jak je chlad přemáhán 
teplem, ve všem tom, co se tu odehrává na podzim a opět v zimě, ve všem 
tom vnímáme právě něco, co si potom můžeme představit jako miniaturní 
obraz. Když člověk usíná, děje se v něm něco, co je zcela podobné jaru, a 
když dále spí, děje se v něm něco podobného, jako je rašící, pučící život letní. 
A když potom člověk opět procitne, směřuje to opět k životu zimnímu. 
Vidíme miniaturní obraz zevního života, pokud tento zevní život vytváří 
vegetatívnost, v tom, co je lidské tělo éterické.“ Řek by byl řekl: „Ve svých 
dvaasedmdesáti prvcích poznáváte právě jenom lidskou mrtvolu. Ale tato 
lidská mrtvola je proniknuta něčím, co můžeme poznávat jen v obrazech, ale 
v takových obrazech, která člověku vyvstávají, vznikají, když myslí 
vegetatívnost takto proniknutu vodním elementem. Tu poznáváme, co činí od 
narození až do smrti jakožto éterické tělo pohyblivým to, co vy poznáváte 
svými nějakými sedmdesáti prvky jako element smrti. A nevystoupíte-li vzhůru 
k vodnímu elementu, nepoznáte také nikdy člověka jako něco živoucího.“ Ale 
nyní počíná ještě něco jiného. Je to právě země, která v člověku představuje 
to, co je mrtvé. V okamžiku, kdy člověk zemře, je jeho mrtvola převzata zemí, 
tu je převzata oněmi nějakými sedmdesáti prvky, tu se na něm rozprostírá 
ona zákonitost, zákonitost elementu země. Kde je zákonitost onoho 
elementu, který je elementem vodním? Tato zákonitost není právě na Zemi, 
tato zákonitost je venku v kosmu. „A chceš-li hledat“, tak by řekl onen Řek, 
„kdo tu způsobuje toto tkaní chladu a vlhkosti na jaře, v létě, na podzim, v 
zimě, pak musíš pohlédnout vzhůru do elementu kosmického, nejprve k 
planetám, potom ke stálicím, musíš pohlížet vzhůru do dálek kosmu. Tvůj 
pozemský element, ten platí na člověka jen tehdy, když leží v hrobě; člověk, 
který tu chodí po Zemi, stojí v každém jednotlivém okamžiku, pokud nese v 
sobě své éterické tělo, pod zákony kosmu. To jsou zákony, které sem působí 
z tkaní planet nebo ze sil stálic.“ A tak podstatným byl pro Řeka ještě v oné 
době, kterou jsem naznačil, vodní element, že by byl řekl: „V tom, co je vodní 
element, který Zemi obklopuje, obepíná mlhou, nebo se opět vybíjí v bouřích, 
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pokud tento vodní element působí, působí do Země svými silami kosmos. Co 
se tu děje ve vodním elementu, nemá se hledat v elementu země, nebo dole 
v pozemskosti, nýbrž se to má hledat v kosmu, a člověk vystupuje tu již 
vzhůru do elementu kosmického, když má jednoduše v sobě čile pohyblivé 
své tělo éterické, to, co vytrhuje prvky osudu, nu, řekněme, chemie, mezí 
narozením a smrtí.“ 

Ale tím jsme ještě zdaleka nepojali v pravdě člověka. Pojali jsme ho 
teprve tehdy, když jsme pojali, co ho proniká jakožto životní síly, co 
způsobuje, že něco roste, co způsobuje, že člověk může trávit, co ho provází 
mezi narozením a smrtí jako životní síly. A ještě něco třetího a Řek oné doby, 
o niž jsem hovořil, by poukázal také ještě na to – něco třetího se v člověku 
uplatňuje, co je zajisté již činné po celou dobu mezi narozením a smrtí, ale 
přece se vlastně ukazuje jako něco, co se uplatňuje zcela zvláštním, osobitým 
způsobem, nikoli tak jako obyčejné životní síly. Jsou to síly, které spočívají v 
naši rytmické soustavě, v naší soustavě dýchání, v naší soustavě krevního 
oběhu a tak dále, vše to, co je v nás rytmus, když člověk procitá s pocitem, že 
ho tlačí můra, a když pozoruje, v jaké nepravidelnosti dechu vězí. Je již 
souvislost mezi duševním životem, mezi všemi pocity a city v nás se vlnícími, 
pocity úzkosti a strachu, pocity radosti a libosti a rytmem dýchání a krevního 
oběhu. Tato rytmická soustava, je ještě něčím jiným, než pouhou soustavou 
životní. Tato rytmická soustava má co činit s naší duševní bytosti, má silně co 
činit s naším duševním životem a duševní bytostí. Je to vzduch, který 
dýcháme, který vlastně podněcuje celou rytmickou soustavu, a v dávných 
dobách se ještě hovořilo o elementu vzduchu a jeho vztahu k člověku, 
například v době, kdy se v mysterijních školách studovaly ony rytmy, které řídí 
lidskou vnitřní činnost, ony rytmy, z nichž ale byl současné vyzískán typ verše 
Homérova, hexametr. Když vezmete průměrný rytmus dýchání a rytmus 
krevního oběhu, máte toto. Máte asi za minutu 18 dechů a čtyřikrát tolik 
pulsů. Rytmus krve se má k rytmu dechu jako čtyři ku jedné. Vezměte 
hexametr: dlouhá, krátká, krátko-dlouhá, krátká, krátko – dlouhá, krátká, 
krátká. Tři stopy a césura (přerývka) je tím čtvrtým. Čtyři pulsy, které připadají 
na polovinu jednoho dechu; opět po césuře: daktyl, daktyl, daktyl, opět 
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césura. Vnitřní utváření Homérova verše a vůbec vnitřní utváření dávných 
veršů, to je vzato z lidské rytmické soustavy. Ve vlastním utváření Homérova 
verše nacházíme výraz vztahu krevního oběhu k rytmu dýchacímu. Lidé cítili, 
když brali vážně element vzduchu, který se s člověkem spojuje a opět se od 
člověka odděluje, že člověk do sebe s elementem vzduchu nasává něco, co 
má co činit s regulérními zážitky lidské duše. A když začal Řek hovořit o 
vzdušném elementu, začal hovořit o nejkrásnějších a také o obyčejných 
stránkách lidského duševního života a vzpomínal si, že člověk během dvacet 
čtyřhodinového dne napočítá 25 920 dechů a že Slunce projde svým jarním 
bodem jednou za 25 920 let kolem celé klenby nebeské. A člověk uváděl 
světový rytmus do souzvuku s denním rytmem člověka. Poukazoval na 
souvislost mezi světovou duší a lidskou duší a řekl: „S životem, který plyne 
mezi narozením a smrtí, který nám představuje ve svém 
čtyřiadvacetihodinovém průběhu vždy miniaturní obraz jara, léta, podzimu a 
zimy, této vodní zákonitosti, která se rozprostírá na to, co je chlad a vlhkost 
ve světovém prostoru, která je ovládána kosmičnem, v tomto poměru mezi 
lidskou éteričností a kosmičnem, které se vyjadřuje ve změně poměrnosti, 
které je řízeno pohyby planet, v tomto poměru máme to, co se vyjadřuje v 
lidském těle éterickém.“ Dospíváme-li k rytmické soustavě, tak se musíme 
obracet k elementu vzdušnému. A musíme se obracet k tomu, co dalo v 
dávných dobách, v nichž se tomu ještě lépe rozumělo, podnět k vytváření 
onoho duševna, jež vystoupilo ve stavbě verše, poněvadž se tušila souvislost 
mezi lidskou duší a duší světovou. Přicházíme ještě do prostorovosti, když 
pozorujeme život. Musíme ovšem vystoupit vzhůru do kosmické 
prostorovosti. Ale vycházíme ven z prostoru a vnímáme to, co je sem vysíláno 
z času jakožto rytmus do prostoru, když se obracíme k soustavě rytmické. 

Vidíte, že v rytmickém elementu, jenž je elementem vzdušným, vnímal 
Řek ještě něco z toho, o čem říkal: „Lidská duše pramení, koření v duši 
světové a je to duše světová sama, která žije v jejím rytmu a která sesílá 
miniaturní obrazy svého rytmu do lidského života. Venku způsobuje světová 
duše, že jarní bod každého roku postoupí o kousíček, za 25 920 let postoupí 
o celý běh Slunce a v 25 920 deších má člověk ve svém rytmu za den 
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miniaturní obraz nesmírně dlouhého rytmu světového. Člověk představuje v 
sobě za dvaceti čtyř hodin rytmus, který je obrazem světového roku trvajícího 
25 920 let. Tak koření člověk ve světové duši, když svou duší je v duši světové, 
když v ní žije.“ 

Jestliže se potom pozvedáme vzhůru k elementu ohně, potom 
nemáme pouze duševno, nýbrž duchovno, které nás proniká tím, čemu 
říkáme já, potom máme také to, co získává svůj fysický výraz elementem krve. 
Jako vnímáme vztah lidské duše k duši světové skrze element vzdušný, tak 
vnímáme elementem tepelným či ohnivým vztah lidského ducha, lidského já k 
světovému duchu. Člověk byl v dřívějších dobách vyváděn vzhůru do 
duchovních oblastí, když slyšel o oněch elementech, o nichž se dnešní zcela 
chytrý člověk domnívá, že prý vznikly z dětského způsobu představování. 
Naopak, musíme opět nalézt cestu zpět k onomu způsobu představování, jen 
jej musíme dosáhnout plně vědomě, ne instinktivně, jak tomu bylo v tehdejší 
době. 

Jestliže ale vnikáme nejprve da tekutého elementu, tak prožíváme svět 
sám jako velké živoucno, neboť jsme ihned uváděni do kosmu s jeho zdroji 
živoucna. Prožíváme svět jako něco živého. Vstupujeme-li do rytmického 
elementu, prožíváme svět jako něco produševnělého a vnikáme-li potom do 
elementu tepelného, tak prožíváme svět jako produchovnělý. 

Ale vodní element nemůžeme poznávat svými abstraktními pojmy, 
všemi těmi pojmy, které dnes můžete obdržet, když procházíte základní 
školou, reálkou, gymnáziem, universitami; všemi těmi pojmy nedosáhnete 
ničeho, čím byste mohli pochopit vodní element. Ten musí být pojímán 
imaginací, která se odhaluje v obrazech. Potom musí být také v jistém ohledu 
proměněn obyčejný abstraktní způsob myšlení v konkrétní způsob myšlení, v 
umělecké pojímání světa. Tu přijde ihned dnešní filosof a řekne: „To nejde, 
aby se pojímal svět v obrazech; pojímat svět umělecky, to neexistuje. Já 
konstruuji teorii poznání; přírodní zákony musí být obepnuty logikou. Musíme 
vše to, co chceme ze světa pochopit, umět uvést do abstraktních pojmů, do 
abstraktních zákonů“. 
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To může ovšem člověk požadovat a může takové teorie poznání 
zakládat, ale tvoří-li příroda umělecky, potom se právě nedá zachytit 
takovými teoriemi poznání. Musí být potom právě chápáno v obrazech. 
Nemůžeme přírodě předepisovat, čím se má nechat pochopit, nýbrž my z ní 
musíme odposlouchat, čím se chce nechat pochopit. A dá se nyní již jednou 
pochopit ve svém vodním elementu rostlinného světa jen imaginací, a dá se 
ve svém rytmickém životě a až ven do rytmů světových dálek pochopit jen 
inspirací, sledováním rytmického života, vžíváním se do života dýchání. 

Máte-li zážitek noční můry, potom Vás tlačí rytmus světa, který na vás 
přichází tak vehementně, že jej nemůžete vydržet. Můžete-li ale sami, poté 
co jste prodělali jistá cvičení, vniknout do tohoto vzdušného elementu, umět 
se sami pohybovat s tímto rytmem, potom se dostanete do světa inspirace, 
potom jste mimo své tělo, tak jako je vzduch sám, který do vašeho těla 
vstupuje mimo vaše tělo; potom se pohybujete se vzduchem do těla, z těla 
ven. Potom přecházíte k pojmu toho, čím člověk vpravdě je, nikoli toho, co 
leží po jeho smrti v hrobě a co může pochopit dnešní věda. 

Ale musíme se zároveň vyšvihnout vzhůru z abstraktních pojmů, z 
pouhých logických obrazů k imaginacím, k inspiracím a potom k intuicím. 
Dnes je ale abstraktní život doveden zcela zvláště daleko. Je duchaplný. Může 
se přece tak krásně vymyslit následující. Snad jsem to také zde jednou již 
uvedl, ale je důležité poukázat na tyto věci vždy znovu. 

Jedeme předpokládanou rychlostí kolem dvou míst. Na jednom místě 
se vystřelí z děla, na jiném místě, kolem něhož jsme jeli později, se vystřelí 
také z děla, ale v okamžiku poněkud pozdějším. Pak slyšíme dělový výstřel z 
místa, kde se vystřelilo později, ovšem teprve poté, co jsme slyšeli výstřel z 
prvního místa. Nyní si můžeme velmi dobře vymyslit toto. Pohybujeme-li se 
vždy rychleji a rychleji, dospějeme konečně k tomu, že se pohybujeme 
rychlostí zvuku. Pohybujeme-li se tak rychle, jak se pohybuje zvuk, potom 
budeme moci, když jsme minuli to druhé místo, vnímat ony dva výstřely 
současně. A pohybujeme-li se pak ještě rychleji než zvuk, budeme moci 
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vnímat pozdější výstřel napřed a dřívější později, protože jsme před ním ulétli 
pryč, pohybujíce se rychleji než zvuk. 

Takových spekulací se dnes dělá mnoho. Lidé si myslí: Jak uslyším ta 
dvě děla, když se pohybuji rychleji než zvuk? Uletím před zvukem; potom, 
není liž pravda, musím také slyšet pozdější výstřel dříve než ten, co byl 
vystřelen dříve a kterému jsem přece uletěl! Hleďte, zde máte možnost 
vytvořit něco zcela logického, ale není to podle skutečnosti. Neboť kdybyste 
se pohybovali tak rychle jako zvuk, byli byste sami zvukem a sami byste zněli, 
přešli byste do znění, splynuli byste se zvukem. 

To je vůbec nemožné pro někoho, kdo myslí podle skutečnosti, aby 
vytvářel taková spekulace. Ale takové spekulace se dnes vytvářejí. Nazýváme 
je teorii Einsteinovou. Einstein (1879-1955) jde do Ameriky; noviny šíří, že měl 
obrovské úspěchy, že ale v Londýně řekl, že prý ho v Americe nepochopil ani 
jediný člověk. Potom měl tedy úspěch u všech těch, kteří ho nechápali. To 
může být. V Londýně ale bylo velkým bláznovstvím, když lidé tyto abstrakce, 
které vznikly z docela abstraktní hlavy, pokládali za největší, nejvýznamnější 
světovou událost, a dokonce starý lord Haldane (1856–1928) shledal ještě 
potřebným zdůraznit, co se tu vlastně stalo. V podstatě se skutečně nestalo 
nic jiného, než že jeden člověk uvedl do krajnosti sílu abstrakce, ducha 
neskutečnosti, zabývání se pojmy a idejemi, které jsou zcela cizí každé 
skutečnosti, které mají v sobě ještě méně než sílu oné logiky, která se 
vztahuje na mrtvého člověka v hrobě; neboť Einsteinovými pojmy nemůžeme 
chápat ani mrtvolu, nýbrž jen ještě extrakt mrtvoly. Ale v podstatě neexistuje 
vůbec žádný korektiv vůči tomu, co se tu v lidstvu dnes rozšiřuje. Tento 
korektiv existuje jenom v anthroposofii, v anthroposofické duchovní vědě, 
která se snaží nalézt opět cestu k pojmům přiměřeným skutečnosti. A tyto 
pojmy přiměřené skutečnosti vedou nás opět ven například do světů, které se 
jakožto komické světy vyjímají ještě prostorově. Zde máme před sebou svět 
jako velké živoucno, tak přibližně jak Goethe (1749-1832) hovořil ze své 
mohutné intuice o tomto světě v prosaickém hymnu „Příroda“. Potom ale 
přicházíme, vystupujíce vzhůru od tohoto světa, ke světové duši, k světovému 
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rytmu, k tomu, co bylo v podstatě jednou nazváno harmonií sfér. Přicházíme 
ke světovým rytmům, kdyby to vytvoříme, když to převádíme do imaginací, 
do rytmů, kdy máme to, co jsem se pokusil vylíčit ve své knize „Tajná věda v 
obryse“, kde je tedy líčen světový rytmus a z tohoto světového rytmu utváření 
doby Saturnu, Slunce, Měsíce a Země a budoucí doby Jupiteru, Venuše, 
Vulkánu. Tyto věci, ty jsou vytvářením světového dění ze světového rytmu. 
Ale podívejte se na způsob, jak se tu mluví o těchto světových rytmech za 
sebou následujících a uskutečňujících se. Zaprvé těmto světovým rytmům 
náleží člověk. Člověk nevzniká z nějakého chaotického z nějakého 
chaotického víření, z nějakého minerálního nebo zvířecího chaotického víření, 
nýbrž člověk vzniká z produchovněného světového celku, a pokud 
nacházíme svět, nacházíme také člověka. 

Ale nacházíte ještě něco jiného; přistoupíte-li k onomu světu, kde se 
mluví o rytmech, nemůžete jinak, než když hovoříte o tomto světě, hovořit 
současně o božsko-duchovních bytostech. Domníváte se, že má smysl 
hovořit o světě, o němž vypráví člověku dnešní učebnice fysiky nebo chemie, 
mluvit tu o Angeloi, Archangeloi, Archai? Samozřejmě bylo by to velmi 
nevhodné, kdybychom zprvu hovořili o zvláštních sloučeninách uhlíku, o 
éterických sloučeninách uhlíku v chemii, o alkoholu a tak dále! Kdybychom 
uvedli všechny tyto vzorce s jejich uhlíkem, kyslíkem, vodíkem a tak dále a 
potom bychom řekli: To je od Andělů, to je od Archandělů, to samozřejmě 
nejde. Ale když vystoupíme vzhůru do oné oblasti, kde jsme nuceni dát vzejít 
vývoji Země z vývoje Saturnu, Slunce, Měsíce, když vidíme toto tkanivo, které 
žije ve světě, ve světových rytmech, které zasahuje do lidské duše vnitřním 
lidským rytmem, který můžeme sledovat duševně až do verše, můžeme-li 
současně poukázat, jak se verš buduje v poměru rytmu krve k rytmu dýchání, 
když přicházíme vzhůru do těchto oblastí, kde líčíme Saturn, Slunce, Měsíc a 
tak dále, potom jsme nuceni hovořit o bytostech duchovních hierarchií. 
Vstupujeme do světa, v němž jsou skutečné duchovní bytosti, ne pouze do 
jakéhosi světa, v němž má žít onen mlhavý panteismus, i němuž se dnes 
mnozí, kteří nechtějí být materialisty, vyšvihují vzhůru a říkají: „Svět je 
prostoupen duchem“. 
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Nu ano, svět je prostoupen duchem, jakési duchovno se rozprostírá 
všude – to je asi tak, jako kdyby někdo řekl: „Lev; ty tvrdíš, že má nějaký 
hrtan, jímž řve, a nějaký jícen a průdušnice a plíce a žaludek – to se mě 
netýká, o tom nechci mluvit, on je jen zcela prostoupen lvovitostí“. Takový asi, 
jako kdyby někdo řekl, že ten je zcela prostoupen lvovitostí, takový je asi 
filosofický postup panteistů, kteří myslí, že je všude mlhavě rozprostřeno 
duchovno. 

Chceme-li ale skutečně hovořit o duchovnu, tak musíme hovořit o 
jednotlivých duchovních bytostech. Potom musíme vědět, jak se, pokud 
vystupujeme vzhůru od vodního elementu k elementu vzdušnému, jak se 
setkáváme s duchovními bytostmi, které jsou právě popisovány v hierarchiích. 
Jakmile vcházíme do elementu ohnivého, přicházíme k nejvyšší hierarchii, k 
Trůnům, Cherubům, Serafům, a potom teprve k vlastnímu duchovnímu 
uspořádání světa, v němž ovšem potom člověk již nemůže rozlišovat něco 
jednotlivého. Ale dříve než vkročíme do toho, co by chtěli povrchní panteisté 
označovat jako mlhavou Všejednotu, procházíme právě světem, v němž žijí 
jednotlivé konkrétní duchovní bytosti. A v těchto konkrétních duchovních 
bytostech poznáváme nyní to, co žije také v přírodě nás obklopující. Neboť 
přicházíme k základům přírody nás obklopující. Člověk přece nemůže být 
uvnitř té přírody, která nás obklopuje a kterou pozorujeme naší chemií a 
fysikou. Člověk může být jen uvnitř takové přírody, v níž je také element 
vodní, vzdušný a ohnivý. 

Jakmile přicházíme do elementu vzdušného, máme tu bytosti, jako 
Angeloi, Archangeloi a tak dále. Tu vcházíme do konkrétního duchovního 
světového bytí. Tu vcházíme také do světa, který můžeme chápat současně 
morálně a fysicky. Jen to lidé nevidí, poněvadž si dnes zamlžují pohled pro to, 
že z téhož světa, z něhož zaznívá například reálně rytmus verše, zaznívá taky 
reálná morálka. Ve světě, v němž je šestasedmdesát prvků, není ovšem 
původ morálky, ale není tu původ morálky; ale není tu také z člověka 
obsaženo to, co člověk oživuje; také ve světě, který je kosmicko-prostorový, 
ve světě, který je ovládán elementem vodním, není ještě morální svět. Ale v 
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okamžiku, kde vstupujeme do elementu rytmického, vstupujeme současně do 
světa morálního. A člověk současnosti stojí před tím úkolem, aby opět 
poznával morální svět jako svět reálný, aby poznával, že táž látka, nebo táž 
substance, z níž je zformováno jeho tělo astrální, je obsažena v morálních 
idejích. Táž substance, z níž je zformováno naše já, je obsažena v 
náboženských idejích a v náboženském ideálu. 

Musíme opět nalézt most mezi pozorováním přírody a pozorováním 
duchovního světa, ale nikoli duchovního světa jen všeobecně mlhavého, 
nýbrž duchovního světa, z něhož přicházejí naše morální intuice. Na toto 
vzájemné zasahování světa vjemů a světa intuice chtěl jsem již poukázat ve 
své „Filosofii svobody“, 1893. Chtěl jsem ukázat, jak jsou konkrétní morální 
intuice brány z onoho světa, který leží mimo svět vjemů a jak jsou včleňovány 
do světa. 

To je konečně velikým úkolem současnosti, aby nezůstala stát u onoho 
světa, který je vlastně pro člověka použitelný jen tehdy, kdy leží v hrobě, 
nýbrž aby vystoupila k onomu světu, který nám ukazuje člověka, jak prožívá 
duševno v rytmu fysična. Ale právě v rytmu fysična, učíme se chápat rytmus v 
jeho podstatě. Tak se učíme chápat světový rytmus, a světový rytmus 
nemůžeme pochopit, aniž chápeme zdroje, původy světa morálního. Potom 
teprve může dospět takové chápání k tomu, že si řekne: „Ano, mám v 
současnosti přírodní vědu, ta je použitelná na člověka jakožto mrtvolu“. 
Samozřejmě musí přírodní věda potom vůbec pocházet ze světové mrtvoly, 
musí být vzata z toho ve světě, co zaniká. Musí se vztahovat na to ze Země, 
co se jednou stane mrtvolou Země. V tom ale, co pojímáme v rytmičnosti, co 
například vyléváme ve verších, v obrazech, vůbec v něčem duchovním, takže 
to žije. Jak to žije v rytmech, a co pojímáme intuitivně ve svých morálních 
ideálech, v tom vytváříme něco, co přetrvá smrt Země, jako přetrvá jednotlivá 
duše lidskou smrt. Země zanikne podle přírodních zákonů, které dnes 
poznáváme; podle těchto zákonů Země zanikne. A podle zákonů, které 
poznáváme, když se blížíme k duchovnímu světu, a podle zákonů, která 
poznáváme, když pojímáme morální intuice, když skutečně pojímáme intuice 
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náboženské, podle těchto zákonů se utváří duše, utvářejí se lidské duše, které 
opustí Zemi k novému budoucímu bytí, když Země mrtvá odpadne. 

A je tomu tak, že dnes máme oficiálně uznávanou vědu. Ta učí tomu, 
co je mrtvé, ta učí tomu, podle čeho Země jednou zanikne ve velkém 
světovém hrobě. A my potřebujeme takovou duchovní vědu, která usiluje 
vážně o tato slova Krista Ježíše: „Nebe a Země pominou, ale slova má 
nepominou“. Potřebujeme takovou duchovní vědu, která hledá skutečný, 
pravý obsah těchto slov Kristových, neboť tato slova, ta pojednávají o rytmu, 
pojednávají o morálce, pojednávají o tom, co je božské, pojednávají o tom, 
co přechází k novým stupňům bytí, až se Země a také kosmos rozpadnou a 
stanou se mrtvolou. A musíme mít vědomí o tom, že musíme ven z té vědy, 
která vypráví jen o smrti, a musíme přejít k té vědě, která se pozvedá k 
něčemu živoucímu a skrze to živoucí k duševnu a duchovnu. 

Až k roku 333, přibližně až do první poloviny 4. století po Kristu, 
existovala vlastně stále ještě věda mysterijní; vlastně teprve v 6. století byli 
úplně vyhnáni poslední řečtí mudrci. Ale tato mysterijní věda, co ona vlastně 
chtěla? Tato mysterijní věda chtěla člověku pomoci překonat velké nebezpečí 
fysického života. A tehdy bylo ještě poměrně snadné překonat velké 
nebezpečí fysického života, protože lidé měli ještě něco ze stmelující síly, ze 
skupinových duší. Tato skupinová duševnost byla velice velká až do 4. století 
po Kristu. Teprve od té doby, co nastalo stěhování národů, a skupinová 
duševnost byla prolomena zvláštním elementem, který vycházel od 
germánských národů, stala se ta věc jinou. Ale tato mystéria přijímala jen 
jednotlivce, které shledávala jako zvláště vybrané a vyvíjela je ke zvláštnímu 
stupni duchovní průpravy. Ale tím bylo učiněno něco nejen pro tyto 
jednotlivé iniciované a zasvěcence, nýbrž protože vládl skupinový duch, bylo 
učiněno vše současně pro ostatní okolí, v němž působil nějaký učitel nebo 
zasvěcenec. Zvláště, když se vrátíme do dávnější doby egyptské, tu bylo 
několik málo zasvěcenců, ale byli současně intelektuálními vedoucími ve 
všech oblastech, vedoucími celého egyptského národa a protože tu byla 
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skupinová duševnost, přecházela jejich síla na ostatní lidi, kteří nebyli 
zasvěceni. Tak bylo tehdy třeba zasvěcovat jen jednotlivce. 

Co se vlastně tímto zasvěcením zamýšlelo? Nezamýšlelo se vlastně nic 
menšího, než aby se lidé uchránili před nebezpečím stát se smrtelnými ve 
svých duších. V Egyptě měli lidé ještě totiž jiné pojetí o nesmrtelnosti než 
dnes. Dnes se myslí vlastně nesmrtelnost jako něco, co člověku v každém 
případě náleží, co vůbec nemůže ztratit. V samothráckých mysteriích se 
například učilo: Existují čtyři kabirové; tři z těchto zabíjejí vždy čtvrtého. Ale 
mínilo se vlastně, že člověk má tělo fysické, éterické a astrální a já. Fysické tělo 
propadlo nejprve jako fysická mrtvola smrti. Éterické tělo se rozplývá v 
kosmičnu, astrální tělo mizí také jistým způsobem, jak jsem to vylíčil ve své 
„Theosofii“. Když já nezachrání své vědomí o sobě účastí na duchovnu, 
potom zabíjí ty tři také já a strhnou je dolů do smrtelnosti. V mysteriích se 
snažili zachránit nesmrtelnost člověka. Nepředstavovali si, že by bylo možno 
získat nesmrtelnost modlitbami; nepředstavovali si, že se lze zachovat k 
nesmrtelnosti pouze pasivně a podobně, nýbrž představovali si, že ti, kdož 
byli zasvěceni, unikli nebezpečí zvláštní proměnou své duševní bytosti, svým 
procitnutím, probuzením svého já, že se nemusí uchopit v duchu a tím jít 
cestou svého smrtelného těla. A měli-li jednotliví zasvěcenci tuto sílu, že 
mohli ještě myslit mimo smrtelné tělo, mohli také, protože tu byl duch 
skupinových duší, mohli to předávat ostatním lidem. Dnes již není skupinová 
duševnost. Od první třetiny 15. století se to stále více a více připravovalo; dnes 
jsme povoláni k tomu jako individuální lidé vypěstovat svobodu. Dnes jsme v 
podstatě v tom bodě, kdy stojíme vůči nebezpečí opačnému. 

Kdežto lidé až do 4. století po Kristu stáli před nebezpečím, že se jaksi 
nemohli uchopit v duchovním elementu, takže bylo nutno je v tomto 
duchovním elementu přivést k procitnutí, je dnes člověk zvláštním vytvořením 
svého fysického těla, zvláštním vytvořením materie, vlastně velice myslitelem a 
žije strašně v myšlenkách. Ti lidé, kteří se domnívají, že žijí ve skutečnosti, žijí 
teprve velmi silně v myšlenkách. Lidé jsou dnes strašně abstraktními, naletí 
ihned také na abstrakci, poněvadž mají vnitřní spřízněnost s abstraktností. Ale 
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tato abstraktnost, tyto myšlenky, které jsou tu vyspekulovány, jsou nejen 
špatně vysvětlovány, když se řekne, že jsou závislé na mozku; jsou skutečně 
závislé na mozku, poněvadž mozek napodobuje děje, které člověk činí v 
duchovním světě před zrozením nebo před početím. Mozek je imitátorem 
toho, co činila moje duše, než sestoupila dolů. Když je nyní toto myšlení, 
které je dnes vytvořeno se zvláštní dokonalostí, pouhým myšlením mozkem, 
má materialismus pravdu. 

Vždy znovu musí být zdůrazňováno. Ve vztahu k myšlení dnes 
platnému, má materialismus pravdu, neboť je pouhou imitací pravého, 
živoucího myšlení. A proto musí člověk dospět k tomu, aby uchopil v myšlení 
svobodu a tím se zachránil, to znamená, musí dospět k tomu, aby nenechal 
myslit pouze svůj mozek, nýbrž aby uchopil své myšlení tak, že zpozoruje, že 
je svobodnou bytostí. Proto jsem tak velice vysoko cenil čisté myšlení, 
svobodné myšlení, které se současně uchopuje jako vůle. Takže člověk myslí, 
ale vlastně chce, takže chtění a myšlení jsou něčím substanciálním, co se 
uchopuje v čisté svobodě, jak jsem to vylíčil ve své „Filosofii svobody“. To má 
člověk ukázat: „Jsi svobodný jen tehdy, když v sobě uchopuješ to, co je tvá 
nesmrtelnost, kterou se můžeš zachránit za hranicí smrti čtyř kabirů.“ 

Ovšem, že tu vstupujeme na půdu, která se, řekl bych, skládá z tenkého 
ledu, na niž moderní člověk nechce vstupovat rád, protože by nejraději chtěl, 
aby mu byla nějak jeho nesmrtelnost garantována nějakým způsobem, 
jakýmisi vnějšími světskými mocnostmi, aby nemusil něčím přispět k tomu, 
aby v sobě probudil, co by mohlo jinak usnout, co by mohlo jinak spolu 
prodělávat smrt, když prochází smrtí lidské tělo. A když činíme v moderním 
lidstvu myšlení stále podobnějším fysickému průběhu mozkových dějů, jde 
vskutku toto moderní lidstvo vstříc nejen snad tomu nebezpečí, že by z 
nesmrtelnosti nic nechápalo, nýbrž moderní lidstvo jde vstříc nebezpečí, že 
nesmrtelnost ztratí. To je přece největším ideálem Ahrimanovým, aby člověka 
v jeho individualitě zničil, aby ho již nenechal být individuálním, ale aby síly, 
které člověk má, sílu myšlení, vzal do pozemských sil, aby, až bude jednou 
Země velkou mrtvolou, byla tato mrtvola protkána všemi těmi silami, které 
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člověk Zemi vtěluje svou logikou. Takže bychom měli velkého zemského 
pavouka, v němž by žilo těch nějakých sedmdesát prvků, úplně rozmělněno 
na prach; ale v tom vetkáno, jako obrovští navzájem se proplétající pavouci, 
lidské myšlení podle vzoru pouhého myšlení abstraktního. To je ideál, kterého 
by chtěl dosáhnout Ahriman: zničit lidem individuality, aby Zemi přeformoval 
ze síly lidského myšlení do tkaniva obrovských myšlenkových pavouků, ale 
pavouků reálných. To je ahrimanským cílem, kterému se musí uniknout tím, 
že člověk je nyní skutečně uchopen duchovní řečí. „Ne já, nýbrž Kristus ve 
mně“, když v něm ožívá pravé Já, nesmrtelné Já, které může chápat slova: 
„Nebe a Země pominou, ale slova má nepominou“. 

Nemůže pominout tu moudrost, která je realitou, která v sobě zahrnuje 
tu realitu, díky které, když bude Země mrtvolou, celá bytost člověka se 
přenese k novému bytí. O takovém bytí se hovoří v Apokalypse jako o novém 
Jeruzalému. Ale tyto věci se musí opět chápat. Největší překážkou takovému 
porozumění je samozřejmě všechny einsteinovštiny a podobně, vše to, co 
dnes jde světem jako velká strašná posedlost abstraktností, která je zcela 
způsobilá k tomu dále rozvíjet síly zániku; kdežto pro pravý zdar a spásu 
lidstva může být jedině a pouze to, že se používá sil vzestupu, skutečných sil 
tělesných a duševních a duchovních. To je to, co jsem vám chtěl dnes říci. 

 

Třetí přednáška 
Dornach, 24. června 1921 

Závislost a nezávislost člověka na jeho světovém okolí. Zákonitost v 
pozemském světě, v kosmickém světě, ve světové duši a ve světovém duchu: 
Svět minerální, rostlinný, zvířecí a svět člověka. Prostorový a neprostorový svět; 
jenž nás obklopuje. Vzdělaný Řek a jeho živoucí element vody. Dnešní 
přírodověda a její mrtvé elementy. Materialismus jako nutná fáze lidstva pro 
vývoj svobody. Zpětná cesta pomocí imaginace k elementu vody, pomocí 
inspirace k elementu vzduchu, pomocí intuice k elementu ohně. 
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Po historickém pozorování, které jsme konali, uvedeme si dnes před 
duši něco o současném člověku, co nám potom umožní pozorovat v 
nejbližších dnech přesněji, jak je tento současný člověk postaven do celé 
doby. Musíme si ujasnit, že člověk, tak jak před námi stojí jako bytost 
duchovní, duševní, tělesná, stojí tu ve světě rozdílně ve třech různých 
směrech. To se ukazuje již tehdy, když člověka pozorujeme, řekl bych, čistě 
zevně. Podle svého ducha jde světem nezávisle na zevních úkazech; podle 
své duše není tak nezávislý na zevních úkazech. Stačí pozorovat jen jisté 
souvislosti, které jsou v životě viditelné, a shledáme, jak vlastně má duševní 
život jisté souvislosti se světem zevním. Můžeme být duševně sklíčeni, 
duševně rozveseleni. Vzpomeňte si, jak často jste se cítili ve snu sklíčeni, jak 
musíte tento pocit sklíčenosti, když procitnete, vztahovat na nějakou 
nepravidelnost v dýchacím rytmu. To je hrubý úkaz, lze říci, a přece, je vždy 
celý duševní život ne zcela bez podobné souvislosti s životem rytmickým, 
který proděláváme ve svém rytmu dýchání, ve svém rytmu krevního oběhu a 
ve vnějším rytmickém životě celého kosmu. Vše, co se v duši děje, souvisí se 
světovým rytmem. Když se tedy na jedné straně cítíme jako duchovní bytost 
až k jistému stupni, vysokému stupni, nezávislými na svém okolí, to 
nemůžeme, pokud jde o náš duševní život, neboť náš duševní život stojí ve 
všeobecném světovém rytmu. 

Ještě více stojíme ve všeobecných světových úkazech jakožto bytost 
tělesná. Stačí opět vyjít nejprve jen z hrubých úkazů. Jako tělesná bytost jsme 
těžcí, máme určitou váhu. Ostatní bytosti pouze minerální mají také nějakou 
váhu. Bytosti minerální, rostlinné, zvířecí a člověk jakožto bytost tělesná, ty 
všechny se včleňují do všeobecné tíže. A my se musíme dokonce v jistém 
smyslu pozvedat nad tuto všeobecnou tíži, chceme-li učinit své tělo fysickým 
nástrojem duchovního života. Častěji jsme se o tom zmínili, pokud by šlo o 
pouhou fysickou váhu našeho mozku, tak by byla tak velká – tisíc třista až tisíc 
pětiset gramů – že by nám rozdrtila všechny cévy, která jsou pod mozkem. 
Ale tento mozek podléhá Archimedovu principu, když plove v mozkomíšním 
moku. Ztrácí ze své váhy následkem plování v mozkomíšním moku tolik, že 
váží vlastně jen dvacet gramů, tedy tlačí jen dvaceti gramy na cévy lební 
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base. Z toho vidíte, že mozek vlastně usiluje mnohem více vzhůru než dolů. 
Odporuje tíži. Mozek se vytrhuje ze všeobecné tíže. Ale nečiní přitom nic 
jiného, než nějaká jiná tělesa, které dáte do vody a které ztrácí ze své váhy 
právě tolik, jako je váha vytlačené vody. 

Vidíte tedy vzájemné působení naší celé tělesné bytosti s vnějším 
světem. A sice je tomu tak, že jsme zde včleněni nejen jako duševním tkaním 
do nějakého rytmu, že jsme zde zcela uvnitř v tomto zevním fysickém životě. 
Stojíme-li na nějakém místě Země, tlačíme na toto místo povrchu Země; když 
odejdeme na jiné místo, tlačíme na povrch Země na jiném místě. Jsme tedy 
fysickými bytostmi, jakožto tělesný člověk jako jiné fysické bytosti ostatních 
přírodních říší. 

Můžeme tedy říci. Svým duchovním člověkem jsme jistým způsobem 
na okolí nezávislí, svým duševním člověkem jsme včleněni do rytmu světa, 
svým tělesným člověkem jsme včleněni do celého ostatního světa tak, jako 
bychom vůbec nebyli duší a duchem. Tento rozdíl musíme mít naprosto na 
zřeteli. Neboť nedospějeme také k pochopení vyšší bytosti člověka, nemáme-
li na zřeteli toto trojí postavení člověka k jeho celému okolí. Chceme se 
jednou podívat na okolí člověka. V okolí člověka máme nejprve – shrnuji nyní 
různé věci, které jsme pozorovali po mnoho měsíců, jen z jiných hledisek - 
vše to, co je ovládáno přírodními zákony. Představte si jednou vesmír ovládán 
přírodními zákony, zapředen da těchto přírodních zákonů celý viditelný svět, 
nebo svět jinak smysly vnímatelný. Chceme si nejprve všímat tohoto, jakožto 
prvního okolí světa. 

Bereme-li v úvahu tento svět, jednoduchá úvaha ukazuje, že máme 
potom co činit jen s vlastním zemským světem. Jen krkolomné a 
neodůvodněné hypotézy fyziků mohou hovořit o tom, že témže přírodním 
zákonům, které pozorujeme kolem sebe zde na Zemi, snad také podléhá 
mimozemský kosmos. Častěji jsem upozornil na to, jak by byli fyzikové 
překvapeni, kdyby vystoupili vzhůru na to místo, kde je slunce. Fyzikové 
pohlížejí přece na Slunce jako na něco takového, jako na velká plynová 
kamna, ovšem beze stěn, přibližně tak jako na hořící plyn. Tento hořící plyn 
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by nenašli, kdyby přišli na to místo kosmu, kde je Slunce. Nalezli by na tom 
místě kosmu, kde je Slunce, něco, co je ovšem velice nepodobné představě 
fyziků. Když to zde (přednášející kreslí) uzavírá prostor, o kterém si myslíme, 
že je zaujímán sluncem, tak na tomto místě nejenže neexistuje nic ze všech 
materií, které zde nacházíme na Zemi, nýbrž na tomto místě neexistuje 
dokonce ani to, co nazýváme prázdným prostorem. Myslete si nejprve 
jednou naplněný prostor; máte vždy, když zde žijete na Zemi, kolem sebe 
naplněný prostor. Není-li proniknut nějakými substancemi pevnými nebo 
tekutými, tak je proniknut vzduchem nebo alespoň teplem, světlem a tak 
dále. Krátce, máme tu stále co činit s naplněným prostorem. Víte ale, že si 
můžeme také vytvořit, alespoň přibližně, prázdný prostor, když 
vypumpujeme vývěvou vzduch z nějakého recipientu (nádrže). 

Nyní si představte, že máme nějaký vyplněný prostor; chceme jej 
označit písmenem „A“ a před něj dát znaménko „+“: „+A“. Nyní můžeme 
učinit prostor stále prázdnějším a prázdnějším, tu se stává „A“ stále menším a 
menším; ale prostor je vyplněn, proto jej označujeme stále ještě znaménkem 
plus. Můžeme – ačkoliv to ve skutečnosti nemůžeme provést v zemských 
poměrech, neboť můžeme učinit prostor jen přibližně prázdným – ale 
můžeme se myslit; že by byl přece jen dokonale zhotovitelný 
vzduchoprázdný prostor. Potom by byl právě v části prostoru, který je potom 
učiněn prázdným, jenom prostor. Chci jej označit jako nulu. Má nulový obsah. 
Nyní to ale můžeme učinit s tím prostorem tak, jak to můžete učinit se svou 
peněženkou. Když jste svou peněženku naplnili, můžete z ní stále víc a víc 
vybírat; posléze je v ní nula. Chcete-li ale nyní dále peníze vydávat, nemůžete 
již nic vyjímat z peněženky, když v ní byla již nula, ale můžete dělat dluhy. Tu 
je v peněžence ještě méně než nula, když máte dluhy. Tak si můžete také 
prostor myslit nejen prázdný, nýbrž řekl bych sající, je v něm méně než nula: 
„-A“. A tímto sajícím prostorem, takovým prostorem, který není jen prázdný, 
nýbrž který má takový obsah, který je opakem materiální naplněnosti, tímto 
prostorem je zaujat prostor, který si máme myslit, že je vyplněn Sluncem. 
Tedy Slunce je vnitřně sající, nikoli tlačící jako plyn. Slunce je naplněno 
negativní materialitou. 
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Obrázek 1 

 

Chci to, jen uvést jako příklad, abyste viděli, že se nemůže pozemská 
zákonitost tak jednoduše přenášet na mimozemský kosmos. Tu je třeba 
myslit v mimozemském kosmu zcela jiné poměry než ty, které poznáváme v 
našem okolí Země. Takže musíme říci, hovoříme-li zprvu o jisté zákonitosti: V 
zemském bytí jsme obklopeni zákonitostí a do této zákonitosti je zahrnut svět 
látek, který je nám zprvu přístupný. 

Představte si tento svět zemského bytí. Stačí uvést před oči jen děje, 
které se dějí ve světě minerálním, postavit si je před duši, tak máte to, co je 
zprvu, nakolik to vidíte, zcela včleněno do této zákonitosti pozemského bytí. 
Tedy můžeme říci: Tu je včleněn zaprvé svět minerální; za druhé je ale 
včleněno ještě něco jiného. Když chodíme sem a tam, nebo ale také jsme-li 
nošeni sem a tam, krátce když se jen jaksi, smím-li se vyjádřit hrubě, chováme 
v tomto fysickém světě jako předměty, potom žijeme v téže zákonitosti. Pro 
pozemskou zákonitost je totiž lhostejno, zda je nošen sem a tam kámen z 
ulice, zda je uváděn v pohyb, nebo zda je nošen sem a tam člověk, nebo se 
sám pohybuje; to je pro pozemskou zákonitost zcela jedno. Stačí si to jen 
uvážit. Pro pozemskou zákonitost nepřichází v úvahu nic jiného než změna 
místa člověka, kterou ovšem může způsobit sám. To souvisí potom s jinými 
věcmi, ale studujeme-li pouze pozemskou zákonitost, potom může být 
člověku lhostejno, co se děje uvnitř kůže člověka, nebo co se děje v duši 
člověka. Zde v zemském prostoru přichází v úvahu jen změna postavení. 

Můžeme tedy říci: Tím druhým je, mimo minerální svět, člověk v 
pohybu a to v pohybu člověk zevně (viz přehled, strana 54). Nenacházíme 
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žádný jiný vztah zevního světa k člověku, pokud je světem pozemským a 
předstupuje před naše smysly, jenom vztah k člověku, který je zevně v 
pohybu. Chceme-li hledat nějaký jiný vztah k člověku, potom se musíme 
ihned uchýlit k něčemu jinému. A tu přicházíme ovšem k mimozemskosti, k 
svému mimozemskému okolí, studujeme-li například okolí Měsíce, to, co 
vychází od Měsíce. Ukazuje se, alespoň pro vědomí četných lidí ještě něco z 
působení Měsíce na Zemi. Lidé věří v širokém okruhu na takové působení 
Měsíce na Zemi, například na souvislost měsíčních pohybů s fázemi deště. 
Učení lidé současnosti hledí na to jako na pověru. Vypravoval jsem vám, 
alespoň některým z vás, že to jednou v Lipsku bylo roztomilou skutečnou 
události. 

Zajímavý přírodní filosof a estetik, Gustav Theodor Fechner sepsal 
dokonce knihu o vlivu Měsíce na povětrnostní poměry. Byl universitním 
kolegou známého botanika a přírodního badatele Schleidene (1804-1881; 
poznámka vydavatele). Schleiden byl samozřejmě jako moderní materialista 
hluboce proniknut tím, že se může něco takového opírat jen o pověru, co tu 
uplatňoval jeho kolega Gustav Theodor Fechner o vlivu měsíčních fází na 
povětrnost. Nyní byly ale kromě obou universitních učenců v Lipsku také obě 
jejich ženy, Paní Schleidenová a paní Fechnerová, a tehdy byly ještě v Lipsku 
tak jednoduché poměry, že se shromažďovala dešťová voda na prádlo. Nyní 
tvrdily ty ženy, že se může při jistých měsíčních fázích zachytit právě více 
dešťové vody k praní, než při jiných fázích měsíčních. A paní profesorová 
Fechnerová řekla, že věří tomu, co její muž uveřejnil o vlivu měsíčních fází na 
povětrnost; proto se chtěla s paní profesorovou Schleidenovou, která na to 
nevěřila, dohodnout, aby postavila své kádě, jak to odpovídá mínění 
profesora Schleidena; obdržela by podle tohoto mínění právě tolik vody, jako 
dostane ona, paní profesorová Fechnerová podle dobré rady svého muže. A 
vida, protože profesor Schleiden pokládal názor profesora Fechnera za 
mimořádně pověrčivý, nepřistoupila paní profesorová Schleidenová na tuto 
domluvu, nýbrž chtěla postavit své kádě také při jiných měsíčních fázích, aby 
obdržela dešťovou vodu. 
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Nyní je zprvu pro naše dnešní vědecké vědomí méně viditelný vliv sil 
ostatních planetárních světových těles. Ale kdybychom jednou studovali, jak 
se to má stát v našem vědeckém fysiologickém ústavu ve Stuttgartu – 
podrobněji například linii, podle které rostou rostlinné listy na lodyze, pak 
bychom shledali, jak každá jednotlivá linie navazuje na pohyb planet, jak tyto 
linie představují jaksi miniaturní obrazy planetárních pohybů. 

Obrázek 2 

 

A shledali bychom, že mnoho věcí na povrchu Země pochopíme jen 
tehdy, když známe to, co je mimozemské a toto mimozemské 
neztotožňujeme jednoduše s pozemskostí; předpokládáme-li že existuje 
zákonitost, která je kosmická a ne telurická. 

Tedy můžeme říci, že máme druhou zákonitost v kosmickém bytí. 
Budeme-li jednou studovat tyto kosmické vlivy a budeme to moci studovat 
zcela empiricky, potom teprve budeme mít skutečnou botaniku. Neboť co 
roste na Zemi jako náš svět rostlinný, nevyrůstá ze země tím způsobem, jak si 
to představuje botanika materialistická, nýbrž tento svět je vytahován ze 
země kosmickými silami. A co je takto vytahováno kosmickými silami v růstu 
rostlin, to je prostupováno silami minerálními, které jaksi prostupují 
kosmickou rostlinnou kostru, takže se stává smyslově viditelnou. Takže 
můžeme říci, že je včleněn do této kosmické zákonitosti zaprvé svět rostlinný; 
za druhé – ale ovšem tak, že se to nedá tak snadno konstatovat jako u světa 
rostlinného, protože si to získává jistou samostatnost a stává se nezávislým na 
rytmu zevních dějů, přesto ale ten rytmus vnitřně napodobuje – včleňuje se 
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do této kosmické zákonitosti vše to, co je vnitřní pohyb člověka, tedy 
naprosto fysický, ale pohyb člověka vnitřní. Do zemské zákonitosti se tedy 
včleňuje zaprvé člověk v zevním pohybu; pohlížíte-li ale na své trávení, na 
pohyb potravinových látek v trávicích orgánech, hledíte-li dále nikoli na 
rytmus, nýbrž na pohyb krve krevními cévami a existuje ještě mnoho jiného, 
co se pohybuje uvnitř člověka. Potom máte obraz toho, co se pohybuje 
uvnitř člověka, lhostejno zda on stojí nebo jde. To nemůže být beze všeho 
včleňováno do první zákonitosti, nýbrž to musí být včleňováno do zákonitosti 
kosmické, právě tak jako forma a také pohyby rostlin; jen se tyto uskutečňují u 
člověka pomaleji než formy, a pohyby rostlin. Tak si můžeme říci: Za druhé 
jsou tu včleňovány vnitřní pohyby člověka (viz přehled, strana 54). 

Můžete nyní mít kosmos, řekl bych, až do neurčitých vzdáleností, má 
vše v tomto světě nějaký vliv na život, který se vyvíjí na povrchu Země. Ale 
kdyby existovalo jen toto obojí, kdyby jen existovala zákonitost pozemská a 
kosmická v tom smyslu, jak jsem je nyní před vás postavil, tak by nemohlo na 
Zemi existovat nic jiného, než svět minerální a rostlinný, neboť člověk by tu 
samozřejmě existovat nemohl. Mohl by se pohybovat, kdyby mohl existovat, 
mohly by existovat vnitřní pohyby, ale to nedává samozřejmě ještě člověka. 
Také zvířata by na Zemi nemohla existovat, reálně mohly by existovat jen 
minerály a rostliny. Musí tu být to, co je zpočátku zákonitost kosmická a 
kosmický obsah bytí, musí být proniknuto a protkáno něčím, co vůbec již 
nemůžeme počítat k prostoru, vůči čemuž již nemůžeme hovořit o prostoru. 

Samozřejmě je třeba vše, co spadá pud jedničku a dvojku, myslit v 
prostoru, ale musíme hovořit o něčem, co již nemůže být myšleno jako 
existující v prostoru, co ale především proniká všechnu kosmickou zákonitost. 
Stačí jen pomyslit na to, jak u člověka, jeho pohyby, jeho vnitřní pohyby 
souvisí s jeho rytmem. Nejprve přistává přece jaksi to, čím je v nás pohyb 
našich látek potravinových, v pohybu krve. Ale pohyb krve se neuskutečňuje 
tak, že krev proudí v cévách jednoduše jako šťáva potravy. Krev se pohybuje 
rytmicky a mimo to je tento rytmus opět v určitém poměru k rytmu dýchání, 
když je spotřebován kyslík pro vytváření krve. Máme tento dvojitý rytmus. 
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Poukázal jsem jednou na to, jak na tomto poměru rytmu krve k rytmu 
dýchání, čtyři ku jedné, spočívá naše duševní zákonitost tak, že na tom 
vlastně závisí zákonitost nervů. 

Vidíme tedy, že to, co se odehrává jako vnitřní rytmus, souvisí s 
rytmem, a o rytmu jsme řekli, že je ve vztahu k duševnímu životu. Rovněž tak 
musíme to, co máme v pohybech hvězd, uvést do vztahu ke světové duši. 
Takže můžeme za třetí mluvit o zákonitosti ve světové duši (viz přehled, 
strana 54), a tu máme uvnitř včleněn zaprvé svět zvířat a za druhé vše to, co 
jsou především, pokud, jde o tělesného člověka, jeho rytmické děje. Tyto 
rytmické děje v člověku jsou přece ve vztahu k veškerému rytmu světovému. 
O tom jsme také již hovořili, chceme to, ale nyní opět uvést před duši pro 
nejbližší pozorování těchto dnů. 

Víte, že člověk má přibližně 18 dechů za minutu a násobte ta šedesáti 
tak dostanete dechy v hodině. Násobte to čtyřiadvaceti, tak dostanete dechy 
za den: Obdržíte přibližně 25 920 dechů pro normálního člověka během dne. 
Toto číslo dechů tvoří tedy denní a noční rytmus v člověku. Víme, že jarní bod 
Slunce každým rokem postupuje e něco dále, takže jaksi Slunce posunuje svůj 
jarní bod kolem nebeské klenby. A doba trvání, podle níž se vrací tento jarní 
bod opět na své původní místo, je 25 920 let. To je rytmus především našeho 
vesmíru, a náš rytmus dýchaní za dvacet čtyři hodin je toho miniaturním 
obrazem. Jsme tedy svým rytmem zapředeni do světového rytmu, svou duší 
do zákonitosti duše světově. 

To čtvrté, co můžeme pozorovat, je nyní zákonitost, která je v základě 
celého kosmu, jakož i všechny tři dřívější zákonitosti, ony zákonitosti, v nichž 
se cítíme, jsme-li si vědomi sebe samy jako duchovní lidé. Jsme-li si vědomi 
sebe samy jako duchovní lidé, potom je tomu tak, že si musíme ujasnit toto: 
Především nemůžeme to nebo ono ze světa pochopit, neboť s dnešním 
intelektualismem, který je již jednou všeobecnou duchovní kulturní silou, 
chápe se jen to nejmenší; chápeme tedy svým duchem v určitém lidském 
stavu vývoje zprvu málo. Ale spočívá v sebepojímání ducha samého, že si 
říká: Když se vyvíjí, tak mu nemohou být dány žádné hranice. Musíme se 
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umět vyvíjet do vesmíru v poznání, cítění, chtění. A tak musíme, když v sobě 
neseme svého ducha, vztahovat ho ke čtvrté zákonitosti uvnitř světového 
ducha (viz přehled, strana 54). 

A teprve nyní dospějeme k tomu, co je včleněno uvnitř jako reálná 
bytost, člověk by tu nemohl vůbec být v jiných zákonitostech. Tu dospíváme 
teprve k tomu nalézt člověka, ale speciálně z člověka, co je jeho aparát 
nervově-smyslový, vše to, co je především fysickým nositelem duchovního 
života, tedy děje nervově-smyslového. U člověka je tomu přece tak, že 
především přichází v úvahu celý člověk, který nese svou hlavu, to znamená 
místo, kde jsou především uloženy nervově-smyslové orgány, a potom tato 
hlava sama. Člověk je jaksi člověkem tím, že má svou hlavu a tím nejlidštějším 
na člověku je hlava. 

 Zákonitost v pozemském bytí 

Sem náleží: 1) minerální svět 2) člověk v zevním pohybu 

2) Zákonitost v kosmickém bytí 

Sem náleží: 1) rostlinný svět 2) Vnitřní pohyby člověka 

3) Zákonitost ve světové duši 

Sem náleží: 1) svět zvířat 2) Děje rytmické 

4) Zákonitost v světovém duchu 

Sem náleží: 1) člověk 2) Děje nervově-smyslové 

Takže se tu smí již s námi setkat člověk dvakrát. Nyní nám to dává 
nejprve – pohlížíme-li na to jako na souhrn toho, o čem jsme hovořili v 
posledních týdnech, dává nám to obraz souvislosti člověka s okolním světem, 
ale s tím okolním světem, který není pouze prostorový, neboť prostorový svět 
se vztahuje jen jednička a dvojka, nýbrž také s oním světem, který je 
neprostorový. Na to se pak vztahuje trojka a čtyřka. Zvláště lidem současnosti 
se stává obtížným myslit, že by něco nemohlo být v prostoru, nebo že nemá 
žádný smysl hovořit o prostoru, i když hovoříme o realitách. Bez toho ale 
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nemůžeme vystoupit vzhůru k duchovní vědě. Kdo chce zůstat v prostoru, 
nemůže vystoupit vzhůru k duchovním entitám. 

Říkal jsem vám posledně, když jsem zde hovořil, o světovém názoru 
Řeků; abych vám poukázal na to, jak v jiných dobách lidé pohlíželi na svět 
jinak, než je tomu dnes. Tento obraz, o němž jsem vám právě hovořil, 
vyplývá člověku současnosti; vyplývá mu, když jednoduše pozoruje svět bez 
předsudku, aniž mu v tom brání to, co mu vrší do cesty dnešní věda jako 
haldy haraburdí. 

Nyní musím k tomu, co jsem vám řekl o řeckém nazírání, ještě při pojit, 
abychom navázali na to, co jsem vám chtěl říci tímto schématem. Je-li člověk 
zcela chytrý, potom řekne: Prostorový svět se skládá z nějakých těch 
sedmdesáti prvků, které mají různé atomové váhy a tak dále, a tyto prvky se 
slučují, můžeme s nimi provádět analysy a tak dále. Na chemickém slučování 
a rozlučování spočívá to, co se ve světě děje vzhledem k těmto nějakým 
sedmdesáti prvkům. Že mohou být dále odvozeny z něčeho jednoduššího, o 
to se chceme v současném okamžiku starat méně. Všeobecně dnes platí pro 
populární vědu těchto nějakých sedmdesát prvků. 

Řek, nikoli v jeho současném vtělení, tu by samozřejmě myslil také tak 
jako současní lidé, když by byl učený, ale řekněme, kdyby se jako dávný Řek 
mohl opět nenadále objevit v přítomném světě, potom by řekl: „Ano, to je 
velice krásné těchto nějakých sedmdesát prvků, ale s tím se daleko 
nedostaneme, ty prvky vlastně neříkají o světě nic. To my jsme smýšleli o 
světě zcela jinak. Myslili jsme, že svět se skládá z ohně, vzduchu, vody, země“. 

Tu by muž současnosti řekl: „To je právě vlastní dětskému způsobu 
chápání. Z toho jsme již dávno vyrostli. Necháváme platit ve skupenství, v 
plynných skupenstvích element vzdušný, v kapalných skupenstvích element 
vodní a v pevném skupenství necháváme platit zemi. Ale teplo pro nás již 
neplatí jako něco, o čem bychom mluvili jako ty. Z těchto dětských představ 
jsme již právě vyrostli. Máme to, co pro nás konstituuje svět v těch svých 
nějakých sedmdesáti prvcích.“ 
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Tu by řekl onen Řek: „Zcela dobře, ale oheň, neboli teplo, vzduch, 
voda, země, tu je pro nás něčím zcela jiným, než co si pod tím představuješ 
ty, a co jsme si pod tím představovali my, z toho ty vůbec nic nechápeš.“ Nyní 
by to na dnešního učence působilo poněkud zvláštně a domníval by se, že 
stojí právě vůči člověku na dětštějším stupni kulturního vývoje. Ale ten Řek by 
se snad – neboť by ihned získal přehled o tom, co má vlastně ten moderní 
učenec ve své hlavě, ten by se zcela jistě nechoval tak zdrženlivě, nýbrž by 
řekl: „Ano, víš, co ty nazýváš svými dvaasedmdesáti prvky, to vše pro nás 
náleží k zemi; je krásné, že to diferencuješ, že to dále specifikuješ, ale 
vlastnosti, která uznáváš u svých dvaasedmdesáti prvků, ty náleží pro nás k 
zemi. O vodě, vzduchu a ohni nechápeš vůbec nic, o tom vůbec nic nevíš.“ 

A mluvil by dále, ten Řek – vidíte, nevolím kulturní epochu ležící daleko 
zpět v Orientu, nýbrž jen vědoucího Řeka – řekl by: „Co ty říkáš o svých 
dvaasedmdesáti prvcích s jejich syntézami a analysami, to všechno je docela 
krásné, ale co myslíš, na co se to vztahuje? To vše se stahuje jenom na 
fysického člověka, když zemřel a leží v hrobě. Tu procházejí jeho látky, tu 
prochází celé jeho fysické tělo těmi procesy, které poznáváš ve své fyzice, ve 
své chemii. To, co ty můžeš poznávat uvnitř strukturálních vztahů těch svých 
nějakých sedmdesáti prvků, to se vůbec nevztahuje na člověka živého. O 
živém člověku nevíš vůbec nic, protože nevíš nic o vodě, vzduchu a ohni. 
Musíme nejprve něco vědět o vodě, vzduchu a ohni, potom víme něco o 
živém člověku. Tím, co pojímáš svou chemií, víš jen něco o tom, co se s 
člověkem děje, kdy zemřel a leží v hrobě, o tom, co prodělává mrtvola jako 
své procesy. Jen o tom víš, když přicházíš se svými těmi nějakými sedmdesáti 
prvky.“ 

Neměl by nyní dále zvláště štěstí u současného učence, onen Řek, ale 
snažil by se snad následujícím způsobem vysvětlit mu ještě něco. Řekl by mu: 
„Podívej se, když pohlížíš na těch svých sedmdesát prvků, tak je to pro nás 
všechno země. Pozorovali jsme více jenom to, co je všeobecné. Ale i když to 
specifikuješ, je to právě jen podrobnější znalost a touto podrobnější znalostí 
se neproniká do hloubek. Kdybys ale věděl, co my označujeme jako vodu, tak 
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bys měl element, na němž již nejsou, pokud to vůbec přichází do jeho tkaní a 
života, činny pouze poměry pozemské, nýbrž voda podléhá ve své celé 
působnosti poměrům kosmickým. 

Řek nechápal pod vodou vodu fysickou, nýbrž chápal pod tím vše to, 
co zasahuje jakožto zákonitost kosmu na Zemi, do čehož je zahrnutý pohyb 
vody jako látky. A v tomto pohybu vody jako látky žije opět element rostlinný. 
Řek zřel – když odlišoval od všeho zemitého to, co je v živoucně tkajícím 
elementu vodním v tomto živoucně tkajícím vodním elementu současně 
celou zákonitost vegetabilního života, který je zapojen do tohoto vodního 
elementu. Takže můžeme říci. Tento vodní element můžeme postavit 
schematicky nějakým způsobem někam na Zemi, ale jako determinovaný 
z kosmu. A nyní si můžeme myslit nějak pučící zdola vzhůru nějakým 
způsobem, různým způsobem pučící minerální element, vlastní zemitý 
element, který potom proniká rostliny, jaksi do nich vtiskuje element zemitý. 

Obrázek 3 

 

Ale co si Řek myslil pod vodním elementem, to bylo něčím v podstatě 
novým a bylo to pro něho zcela positivním nazíráním. A nehleděl na to v 
pojmech, hleděl na to v obrazech. Musíme jít ovšem zpět až do doby 
platonské, neboť Aristotelem byl tento způsob nazírání zkažen – musíme jít 
až k Platonovi, až do doby předplatonovské, a skutečně shledáme potom, jak 
vědoucí Řek zřel v imaginaci to, co tu žilo ve vodním elementu a neslo 
vlastně vegetaci, a co vztahoval naprosto ke kosmu. 
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Nyní by onen Řek řekl dále: Vidíš to, co tu leží v hrobě, kdy člověk 
zemřel a co je zákonitě proniknuto strukturálními zákony, které působí v 
tvých těch asi sedmdesáti prvcích, to je zatajeno mezi narozením a smrtí, 
nebo řekněme mezi početím a smrtí, do éterického života, který sem působí 
z kosmu. Tím jsi prostoupen, jsi-li živým člověkem a z toho nechápeš nic, 
když nemluvíš o vodě jako o zvláštním elementu a nepohlížíš ven do 
rostlinného světa jako zapojeného do vodního elementu, když nevidíš tyto 
obrazy, tyto imaginace!“ 

„My Řekové“, řekl by, „jsme hovořili zajisté o éterickém těle člověka, ale 
o tomto éterickém těle jsme nic nevybásňovali, nýbrž jsme říkali: Co se tu 
může člověku ukázat před duševním okem; když vidíme na jaře pučící, 
zelenající se svět rostlin, když vidíme ten svět rostlin pozvolna se různě 
zabarvující se, když vidíme tento rostlinný svět dospívat v létě k plodům a 
vidíme na podzim vadnout listy, co se tu člověku může ukázat, když hledí na 
takový běh roku ve vegetaci a má pro to vnitřní porozumění, to se uvádí k 
člověku právě tak ve vztah, jako se uvádí chléb a maso, které jíme, ve vztah k 
minerálnímu světu, rovněž tak se uvádí ve vztah k tomu, co je viditelné venku 
během roku ve vegetativním světě. A pronikáme se názorem, že vůbec vše v 
nás probíhá ve čtyřiadvaceti hodinovém běhu jako v miniaturním obraze a 
potom se to opakuje po celý život, tak máme v sobě miniaturní obraz toho, 
co tu venku na základě vodního éterického elementu konstituuje z kosmu 
okolní svět. Můžeme, když pohlížíme s porozuměním na tento zevní svět, říci: 
To, co je tu venku, žije v našem nitru.“ Rovněž tak můžeme říci: Špenát roste 
zde venku, natrhám jej, uvařím jej a sním jej, a tím jej mám v žaludku, to 
znamená ve svém fysickém těle, tak můžeme říci: „Zde venku během roku tká 
a žije éterický život a ten mám v sobě.“ 

Není to fysická voda, na co myslil ten Řek, ale to, co pojímal v těchto 
imaginacích a uváděl do živoucího vztahu k člověku, to bylo základem jeho 
nazíraní. A tak by dále řekl svému protějšku v rozmluvě: „Ty studuješ mrtvolu, 
která leží v hrobě, protože studuješ jen zemi, neboť tvých nějakých těch 
sedmdesát prvků je země. My studujeme člověka živého. Studovali jsme 
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během naší doby také člověka, který ještě nezemřel, který roste a pohybuje 
se z vnitřní hybnosti. To nemůžeme, nevystupujeme-li vzhůru k ostatním 
elementům.“ 

Tak tomu bylo u Řeků, a kdybychom šli dále zpět, potom by nám se vší 
zřetelností vystoupil vstříc i element vzdušný a ohnivý neboli element tepelný. 
To chceme později pozorovat; ale dnes chci nejprve poukázat na to, jak to, 
že člověk nevidí ve svém nitru, správné souvislosti sil, vskutku závisí na tom, 
že nemůže nalézt tyto souvislosti sil také ve vnějším světě, že se těchto 
silových souvislostí zříká. A to je to charakteristické pro náš kulturní vývoj od 
první třetiny 15. století, že se jednou ztratilo porozumění pro tyto souvislosti 
elementů, tím se ale také ztratilo porozumění pro živého člověka. V oficiální 
vědě studujeme mrtvolu. Častěji jsme přece slyšeli, že tato fáze musila v 
historickém vývoji lidstva již jednou přijít, musila ovsem přijít z jiných důvodů, 
totiž aby lidstvo mohlo projít touto fází vývoje svobody. Ale jisté porozumění 
pro přírodu a člověka se od první třetiny 15. století ztratilo. Porozumění se 
dosud omezilo na tento pouhý jeden element, na zemi. A musíme opět 
nastoupit cestu zpět. Musíme si opět nalézt cestu zpět pomoci imaginace k 
elementu vody, pomocí inspirací k elementu vzduchu, pomocí intuici k 
elementu ohně. V podstatě je to také výstup vzhůru k elementům, což jsme 
viděli a vysvětlili jako výstup vzhůru k vyššímu poznání, výstup vzhůru od 
obyčejného poznání předmětného imaginací, inspirací k intuici. O tom 
chceme potom pozítří dále hovořit. 

 

Čtvrtá přednáška 
Dornach, 26. června 1921 

Úplný člověk: organisován v elementu pevném, tekutém, vzdušném a v 
elementu tepla. Nevědomě spící člověk mimo svět pozemský a kosmický. 
Zákonitost světové duše a světového ducha. Rytmus se ukazuje v prostoru, 
jeho zdroj je mimo smyslový prostor. Prvky času v elementu vzdušném. 
Hexametr. Rytmus dechu a pulsu. Vědomě spící člověk. Obrazy vystupující 
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mimo tělo, z nichž se tvoří postavy zvířat v prostoru. Logika zevních zvířecích 
forem, v člověku zduchovněná. Vzájemné působení činnosti myšlenkové a 
smyslového pociťování. Uzavřený věčný člověk v elementu tepelném neboli 
ohnivém. Překonání času. Ponoření se do jiných bytostí ve vědomí prostém 
těla. Preexistence, egoismus nesmrtelnosti; poznání bez egoismu proniknuté 
morálností. 

Předevčírem jsme hovořili o tom, jak by asi Řek oné doby, v níž 
existovalo ještě jisté zvnitřněné poznání, jak by byl smýšlel o světovém 
názoru, o vědeckém obrazu světa v současnosti, a snažil jsem se potom 
ukázat, jak by byl popsal takový Řek z hlediska imaginativního poznání to, co 
jsme zvyklí nazývat lidským éterickým tělem ve vztahu k elementu vody. Řekl 
jsem: „Imaginativnímu poznání by vyplynula jistá souvislost celého působení 
vody, vlnění a tkaní vodního elementu, usilování do dálek, noření se do země 
a souvislost těchto, řekl bych, rozvíjení sil do dálek a k centru s utvářením, s 
tvořením rostlinného elementu v jeho jednotlivých formách. Dospíváme tu ke 
konkrétnímu utváření obsahu světa imaginativního, alespoň jisté části 
imaginativního světa. Prakticky lze pro lidské nazírání dosáhnout takového 
poznání jen tehdy, když se usiluje o vývoj, jak byl právě popsán v mé knize 
„Jak dosáhneme poznání vyšších světů?“, s cílem imaginativního poznání“. 

Nyní bychom zůstali ale s takovým poznáním stále ještě neseznámeni s 
tím, co bylo v dřívějším světovém nazírání nazýváno elementem vzduchu. 
Tento element vzduchu, ten může být proniknut tak, jak jej například pojímali 
dávní lidé, jen v tak zvaném poznáni inspirovaném. Přiblížíte se k tomuto 
inspirovanému poznání, k tomuto prožívání elementu vzdušného, když se 
pokusíte ujasnit si následující. Již častěji jsem se zmínil, jak je dnes člověk v 
podstatě pozorován velmi zevně. Stačí si jen vzpomenout na to, jak se dnes 
dělají anatomické, fysiologické obrazy člověka. Obrazy se nakreslí tak, že se 
nakreslí nějaké ostré kontury vnitřních orgánů, srdce, plic, jater. Zajisté, tyto 
ostré kontury, tyto hraniční linie srdce, plic, jater a tak dále, mají jisté 
oprávnění. Avšak kreslíme s nimi člověka tak, jako by byl skrz naskrz pevným 
tělesem, tím ale přece není. Člověk se skládá jen z nejmenší části z pevných 
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minerálních substancí. Vezmeme-li, řekl bych, dokonce maximum, tak 
můžeme předpokládat v člověku nanejvýš osm procent něčeho pevného; z 
dvaadevadesáti procent je člověk vodním sloupcem, není vůbec pevný. Pevná 
složka je v člověku jen uložena. O tom se budí velmi málo vědomí u 
současných žáků fysiologie, anatomie a tak dále. Člověka vodního, člověka 
tekutin ale nepoznáme, když ho kreslíme takto s pevnými hranicemi jeho 
orgánů, nýbrž člověka tekutin je něco, co je v ustavičném proudění; jeho 
organismus je ustavičně v pohybu. A do tohoto tekutého organismu je nyní 
vložen nejprve organismus vzduchu. Vzduch proudí dovnitř, spojuje se se 
substancemi v nitru, prokvedlává je, smím-li to tak říci. 

Tím, že člověk má v sobě tento element vzduchu, tvoří vlastně úplnou 
jednotu s vnějším světem. Vzduch, který mám nyní v sobě, jsem přece v sobě 
neměl před zcela krátkou dobou; byl venku. Vzduch, který mám nyní v sobě, 
bude potom opět venku. Nemůžeme dokonce hovořit o tom, že je člověk, 
když ho pozorujeme podle tohoto třetího elementu; elementu vzdušného, 
uzavřen uvnitř jeho kůže, a už vůbec tomu tak není vůči elementu tepelnému 
neboli ohňovému. Nelze říci, že člověk je uzavřenou bytostí. 

Nyní postavme vůči tomu, co takto pozorujeme jako úplného člověka, 
jako toho člověka, který není organisován jen v něčem pevném, nýbrž je 
organisován v tekutosti, ve vzdušnosti a v elementu tepla, v konfigurovaném 
teple navzájem se pohybujícím, vůči tomu postavme člověka, jakým je, když 
je spící svou duší a svým duchem mimo tělo a tělo éterické. Co člověka od 
probuzení do smrti produševňuje a produchovňuje, to tu není v době mezi 
usnutím a procitnutím. To je potom v jiném světě, který je také proniknut 
zákonitostí. A nyní se musíme tázat: „Jakou zákonitostí je proniknut svět, v 
němž se člověk nachází mezi usnutím a procitnutím?“ Včera jsme uvedli čtyři 
druhy zákonitostí: zaprvé zákonitost v pozemském světě, zadruhé zákonitost 
v kosmickém světě, zatřetí zákonitost ve světové duši a začtvrté zákonitost ve 
světovém duchu. Tážeme se: „Kde je nyní člověk se svou duší a se svým 
duchem, nebo se svou duševní částí a se svým já mezí usnutím a 
procitnutím?“ Nuže z úvahy a ze srovnání s tím, o čem jsme až dosud 
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hovořili, vám vyplývá, že zde jsou astrální tělo a já v době mezi usnutím a 
procitnutím v oblasti světové duše a světového ducha. 

1) Zákonitost ve světě pozemském. 

2) Zákonitost ve světě kosmickém. 

3) Zákonitost ve světové duši.   Astrální tělo 

4) Zákonitost ve světovém duchu.  Já 

A musíme brát zcela vážně, o čem jsme se zmínili předevčírem, že jsme 
s dvěma prvními světy, s pozemským a kosmickým světem, vyčerpali celou 
oblast prostorovou, vyčerpali celou oblast prostoru. Přicházíme tedy, když 
vstupujeme dále do těchto oblastí, již mimo oblasti prostorovosti. To je něco, 
co si musíme stále jasněji stavět před duši. Každý spánek vede člověka nejen, 
jak se často říká, mimo fysické tělo, nýbrž vede ho mimo obyčejný prostor. 
Vede ho do světa, který vůbec nesmí být zaměňován se světem, na který se 
může pohlížet smyslově. Z tohoto světa je ale všechna zákonitost, která je v 
základě rytmického člověka, onoho člověka, který rytmem přeorganizovává 
svůj element tekutin a svůj element vzdušný. Rytmus se ukazuje v prostoru, 
ale zdroj rytmu, zákonitost, která rytmus vytváří, ta proudí v každém bodě 
prostoru z mimo prostorových hlubin. Tu je řízena všude reálným světem, 
který je mimo prostor smyslový. A stojíme-li vůči oněm podivuhodným 
proměnám, které se odehrávají ve vnitřním rytmu lidského dechu a pulsu, 
potom vnímáme vlastně v tomto rytmu něco, co je řízeno ze základů 
duchovních, mimoprostorových do světa, v němž člověk je také jako člověk 
fysický. Nemůžeme vůbec chápat element vzdušný, nemůžeme-li dospět k 
takovému konkrétnímu chápání rytmického projevu člověka v tomto 
vzdušném elementu. 

Pojímáme-li ještě s imaginací to, co jsem vám včera popsal, tkaní a 
podstatu rostlinného světa a s tím paralelně jdoucí tkaní a podstatu lidského 
těla éterického, potom jsme ještě ve světě, v němž jsme také jinak; musíme se 
jen myslit vzdáleni od Země, jaksi vyliti ven do celého kosmu. Ale 
přecházíme-li k elementu vzdušnému, potom se musíme přesunout ven z 
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prostoru, potom musíme mít možnost, mít vědomí ve světě, který již není 
prostorový, jenom ještě časový, v němž má ještě časovost jistý význam. V 
dobách, v nichž se pohlíželo na takové věci živě, vidělo se, co k takovým 
světům náleží, také takovým způsobem, že se skutečně vidělo zasahování 
duchovna do lidské činnosti oklikou přes rytmus. A upozornil jsem na to, jak 
Řek řecké dávné doby vyčlenil hexametr: tři pulsy s césurou, což je jeden 
dech, další tři pulsy s césurou, nebo s koncem verše dává plný hexametr: dva 
dechy odpovídají osmi pulsům. Souznění pulsů s dýcháním bylo umělecky 
ztvárněno při recitování řeckého hexametru. Jak, řekl jsem, duchovně-
nadsmyslový svět proudí člověkem, jak zasahuje svým prouděním do 
krevního oběhu, do krevního rytmu a jak se tu syntetizuje: čtyři pulsy, čtyři 
rytmy pulsu k jednomu rytmu dechu, to bylo reprodukováno v onom utváření 
řeči, které je hexametrem. Všechny původní snahy budovat verše, jsou 
vyneseny z této rytmické organisace člověka. 

Obrázek 4 

 

Reálným se stává pro člověka samého svět, z něhož přichází toto 
rytmické uplatnění teprve tehdy, když se stává člověk ve spánku vědomým. 
Činnost, v níž člověk žije potom ve spánku ale vědomě, zasahuje právě do 
jeho rytmu. Co tu je v základě, zůstává nevědomým obyčejnému dennímu 
vědomí a zejména obyčejnému dnešnímu vědomí vědeckému. Jestliže se to 
ale stává vědomým, potom vystupuje před člověka nejen to, co jsem popsal 
včera jako dmoucí se, tkající, vlnící se svět rostlinný, nýbrž potom vystupuje 
něco, co nyní nejsou obrazy obyčejného světa zvířat, neboť ty by byly 
prostorové, nýbrž vystupuje zřetelné vědomí, které ale může vystupovat jen 
mimo tělo, nikoli uvnitř těla, které má jako obsah konkrétní obrazy, z nichž se 
potom tvoří postavy zvířat v prostoru. Právě tak jako sem vyvěrá naše lidská 
rytmická činnost z mimoprostorovosti, tak sem vyvěrají z mimoprostorovosti 
podoby, které se potom organisují v různých zvířatech. 

To první, co člověk prožívá, když prodělává vědomě onen stav, který se 
jinak prodělává nevědomě mezi usnutím a procitnutími, co tu člověk prožívá, 
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když se noří do tohoto světa, který je zdrojem našeho rytmu, je to, že se 
člověku stává srozumitelným svět zvířat ve svých formách. Svět zvířat se 
nemůže vysvětlovat ve svých formách z vnějších fysických základů, sil. Když se 
zoologové nebo morfologové domnívají, že mohou vysvětlovat formu lva, 
formu tygra, motýla, brouka z něčeho, co lze zde nalézt ve fysickém 
prostoru, tak se velice mýlí. To, z čeho lze vysvětlit formy zvířat, nelze vysvětlit 
z něčeho, co lze nalézt ve fysickém prostoru. K tomu dospějeme způsobem, 
jak jsem to nyní popsal, když právě vstoupíme do třetí z oněch zákonitostí, do 
zákonitostí světové duše. 

A chtěl nyní zase ukázat na onoho Řeka, kterého jsem včera uvedl do 
rozhovoru s moderním učencem, který všechno ví; to znamená, připouští 
někdy, že neví všechno, ale činí si nárok na to, že se jeho způsobem 
přinejmenším musí prý vše vysvětlit. Řek by řekl: „Tvým způsobem se nemůže 
vysvětlit vůbec nic, neboť jsem slyšel o tom, že máš něco takového, jako 
logiku. Tu vypočítáváš všelijaké abstraktní pojmové formy, kategorie, bytí, 
budoucnost, minulost a tak dále. Tato logika je něčím, co má líčit zákonitost 
pojmů, idejí. Ano, ale tato abstraktní logika“, myslím na nějakého Řeka doby 
předsokratovské, na nějakého Řeka oné doby, z níž potom vyšly filosofie 
Thaletova, Heraklitova, Anaxagorova, která jsou přece zevně zachovány jen 
zčásti – „to, co vy nazýváte logikou“, řekl by takový Řek, „to přece učinil 
teprve člověk, který vlastně již nevěděl příliš mnoho o tajemstvích světa. To 
učinil teprve Aristoteles, poté co použil důkladně filistrovského rozumu na 
platonismus. Zajisté, Aristoteles byl velký muž, ale právě velký filister který 
zcela pokazil skutečnou logiku, který učinil skutečnou logiku jakousi 
pavučinou, jež se chovala k realitě jako právě něco zcela řídce spředeného, 
bezpodstatného, k něčemu hustě reálnému. A skutečná logika“, řekl by Řek 
této doby, který by byl býval právě svým způsobem vědcem, „zahrnuje ty 
formy, které se ve zvířecím světě stávají zevně prostorovými a které 
nalézáme, když se stáváme vědomými mezi usnutím a procitnutím. To je 
logika, to je reálný obsah logického vědomí.“ 
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Ve světě zvířat neexistuje právě nic jiného než to, co existuje také v 
člověku, ale v člověku je to zduchovněno a tak může člověk myslit, tak může 
myslit logické formy, které vyrážejí v zevním světě do prostoru a stávají se 
zvířaty. Je tomu již tak. Když převalujeme mezi procitnutím a usnutím v 
obyčejném vědomí své pojmové formy, které spojují jednu pojmovou formu s 
druhou, potom činíme v ideovém vztahu totéž, co činí zevní svět, když utváří 
různé formy zvířat. Právě tak jako pozorujme své éterično, když obracíme 
pohled na rostliny a myslíme si tento svět rostlinný uložen do elementu vody, 
právě tak chápeme svůj vlastní svět duševní – pro mne za mne může být 
nazýván světem astrálním – když se pronikáme tímto živoucím tkaním, které 
se stává vědomým, s oním vědomím, jež nyní máme mezi usnutím a 
procitnutím, když se jím pronikáme a chápeme zevní podoby světa zvířat. 
Musíme si potom myslit vlastní ztvárňování ideového světa zapředené do 
rytmu vzdušného elementu. 

Můžete si učinit zcela konkrétní představu z ledačeho, co jsem vám 
naznačil o člověku. Vezměte zcela konkrétně tento děj. Vdechujete vzduch, 
vzduch prochází cestami vám známými do plic. Tím ale, že jste vdechli, 
zasahuje vdechnutý vzduch do prostoru, v němž je uložena mícha, ale také 
míšní mok; tímto arachnoidálním prostorem je mok, který obklopuje míchu, 
vrhán rytmicky proti mozku. Mozkomíšní mok přichází do činnosti. Tato 
činnost, do níž přichází mozkomíšní mok, to je činnost myšlenky. Ve 
skutečnosti se myšlenka vlní na dechu, který se přenáší na mozkomíšní mok, a 
tento mozkomíšní mok, v němž mozek plove, ten nyní přenáší svůj rytmický 
úder na mozek sám. V mozku žijí dojmy smyslů, dojmy očí, uší, cestou 
činnosti nervově-smyslové. S tím, co tu žije ze smyslů v mozku, se sráží 
rytmus dechu a v tomto srážení se vyvíjí ono vzájemné působení mezi 
pociťováním smyslů a onou myšlenkovou činností, onou formální 
myšlenkovou činností, která má zevně svůj život ve zvířecích formách, a která 
je tím, co je způsobováno rytmem dechu, když se tento rytmus dechu přenáší 
na náš mozkomíšní mok v arachnoidálním prostoru a potom působí na to, co 
žije v mozku skrze smysly. Zde uvnitř žije vše to, co v nás nyní dospívá ideově 
k činnosti na základě rytmu. 
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To je to podstatné, že se snažíte pozvolna pronikat do způsobu, jak 
duchovno zasahuje do fysicko-smyslového světa. To je právě velkou kulturní 
škodou naší doby, že máme vědu, která dospívá k duchu v abstraktních 
formách, ve formách čistě intelektualistických, kdežto duchovno musí být 
chápáno ve svém tvůrčím elementu, jinak tu zůstává materiální svět jako něco 
tvrdého, nepřemoženého mimo duchovno. Musíme nahlédnout, jak zasahuje 
tento element třetí a čtvrté zákonitosti zcela konkrétně do toho, co my sami 
vykonáváme. 

Patří to tomu nejpodivuhodnějšímu, co tu pozorujeme, když 
poznáváme vlastní vnitřní důvod toho, co se může uskutečnit s každým 
dechem; co se neuskutečňuje, nýbrž může se uskutečnit, když vdech 
zasahuje vzhůru do mozkomíšního moku. Nyní přichází zpětný náraz. 
Mozkomíšní mok je opět tlačen dolů arachnoidálním prostorem, a potom 
dochází k výdechu. To je opět odevzdáním zevnímu světu, ta je souběh se 
světem. Ale v tomto vývoji já – souběhu se světem – vyvíjí já – v souběhu se 
světem, v tom spočívá v podstatě to, co vyjadřuje se v rytmu dýchání. 

Tak smíme mluvit, když mluvíme o oné skutečnosti, která je míněna 
elementem vzduchu, kdežto země právě obepíná vše to, co je obsaženo v 
našich asi těch nějakých sedmdesáti chemických prvcích. Vidíte přece: To, co 
se stává mrtvolou, je podřízeno zákonitosti těch dvaasedmdesáti prvků. To 
ale, co tuto mrtvolu nejprve přivádí k hybnosti, takže roste, že může trávit, to 
sem proudí z kosmu. Co tento organismus proniká, takže nejen roste, nejen 
může trávit, nýbrž že se ustavičně rozvíjí v rytmické činnosti, v rytmu pulsu a 
dechu, to přichází ze světa mimoprostorového. A studujeme tento 
mimoprostorový svět právě tak v elementu vzdušném, neboť zde se zjevuje, 
jako studujeme svět kosmický, nezemský, v elementu vodním, neboť se tu 
zjevuje. A co se ukazuje pro dnešního chemika, pro dnešního fysika, to 
přichází jenom z elementu země v sobě diferencovaného. 

Můžeme potom nalézt také přechod k elementu tepelnému neboli 
ohňovému; ale to je vlastně možné jen v okamžiku, který pro člověka vyplývá 
prakticky tehdy, když dosáhl schopnosti nejen vyjít vědomě ven ze svého těla, 
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nýbrž nořit se s tímto vědomím do jiných bytostí. To je rozdíl. Můžeme mít 
dlouho tu schopnost vycházet ven ze svého těla, i když zůstalo ještě něco z 
egoismu vůči světu, tak můžeme sice pojmout to vše, o čem jsem až dosud 
hovořil, ale nemůžeme se do tohoto zevního světa skutečně ponořit, 
nemůžeme se mu oddat. Přistoupí-li k tomu takové elementy nadsmyslové 
lásky, ponoření se do onoho světa, v němž žijeme mezi usnutím a 
procitnutím, potom teprve poznáváme prakticky element tepla neboli ohně. 
A poznáváme potom v podstatě teprve pravou bytost člověka. Neboť na co 
se pohlíží zevně smysly, to je nejprve jen zdánlivý obraz člověka, to je člověk 
z jiné stránky, ze stránky zdání. 

Vystoupíme-li vzhůru k elementu vody, tak se člověku rozplývá přece 
nejprve éterická podstata člověka. Stává se, řekl bych, miniaturním obrazem 
zimy, léta, podzimu a tak dále. Přecházíme-li k elementu vzduchu, potom 
zpozorujme, co se rytmicky pohybuje. Uzavřeného člověka, jakým je jakožto 
člověk věčný, toho poznáváme jenom v elementu tepla. Zde se opět vše 
uzavírá, uzavírají se ony pohyby a tkaní elementu vody a rytmu a rytmizace 
elementu vzduchu. Vyrovnávají se, harmonizují se a opět z harmonie 
vystupují v elementu tepla, v elementu ohně, a zde můžeme poznat 
skutečnou bytost člověka. To je vlastně teprve ve čtvrtém elementu, v 
zákonitosti světového ducha. 

Slyšíme-li dnes z dřívější vědy o zemi, vodě, ohni, vzduchu, neměli 
bychom si představovat: „Přivedli jsme to tak nádherně daleko s naší 
současnou vědou“, nýbrž měli bychom si představit: Existovalo zcela jiné 
vědomí o kořenech člověka v nadsmyslových hlubinách. Proto se také vědělo 
něco o různém postavení zemského elementu k tomuto nadsmyslnu. Zemský 
element je jaksi zcela mimo sféru nadsmyslovosti. Blíží se mu již element 
vody; tento element vody je vlastně mnohem příbuznější se sférickým světem 
rozprostřeným v kosmickém prostoru než s tím, co je země sama. Vycházíme 
ale plně z prostoru ven, hledáme-li zdroj toho, co v nás vykonává rytmus 
vzduchu, tedy naše organisace vzduchu; neboť vzhledem k naší organisaci 
vzdušné jsme rytmizujícími, z rytmu vystupujícími a tak dále. Přicházíme 
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konečně k universální mimoprostorovosti, k tomu, co přemáhá také ještě čas, 
když vcházíme do elementu ohně, do elementu tepla. Tu ale teprve 
poznáváme celého člověka v sobě uzavřeného. Toto potom skutečně 
nalézáme, když jsme to opět odhalili – a je již jednou nutno, aby se to dnes 
opět odhalilo, nacházíme to potom ještě, ač zkaženo v literatuře, která spadá 
před 15. století.“ 

Tu vyšlo před několika lety dílo jistého švédského učence o alchymii. 
Tento švédský učenec čte o jistém procesu popsaném nějakým alchymistou a 
říká: „Zkoušíme-li dnes tento proces, potom je to čistý nesmysl, potom si 
nemůžeme přitom vůbec nic představit.“ Lze zcela dobře pochopit, když 
dnešní chemik, dokonce švédský, který má poněkud méně předsudků než 
středoevropský, bere výrazy, do nichž je oděno to, co také existuje jen ve 
zkaženě literatuře starších dob, napodobuje to a potom říká, že naprosto nic 
přitom nevychází! Vyhledal jsem ten proces, který nemůže ten dobrý švédský 
učenec pochopit v literatuře, která byla tomu švédskému učenci k disposici a 
v tomto procesu, který je tam v té literatuře popsán, byl ovšem podán kus 
děje embryologického, embryologického vývoje člověka! To se velmi brzy 
ukázalo. Ale bylo třeba umět tu věc číst! Dnešní učenec čte-li něco takového, 
používá výrazů, které jsou v jeho chemii, kterým se naučil. Nyní postaví své 
retorty a proces napodobuje. Nesmysl! To, co přečetl, je kus procesu, který se 
uskutečňuje v mateřském těle při embryonálním vývoji. 

Hleďte, taková je propast, která je rozevřena mezi tím, co umí číst 
dnešní učenec a tím, co bylo kdysi míněno. 

Ale všechny věci, které tu jsou popisovány pod tlakem takových 
představ, jak je dnes opět vyhledáváme z novější duchovní vědy. 
Neodhalíme-li je opět, potom vůbec nemůžeme tyto spisy číst. Existovaly 
zcela jiným způsobem, než je dnes objevujeme. Existovaly instinktivně, 
atavisticky, ale právě existovaly a lidstvo se jaksi vyčlenilo k pochopení 
pouhého elementu země. Musíme opět nalézt vstup do elementů, které nám 
nevysvětlují pouze mrtvolu, nýbrž vysvětlují nám opět člověka celého, člověka 

 64



žijícího. K tomu je ovšem nutno, abychom se naučili brát v naší civilisaci zcela 
vážně to, co je dáno v otázce preexistence. 

Když byla preexistence vyhozena ze západního kulturního vývoje, tu 
bylo vlastně z tohoto kulturního vývoje vyhozeno nesobecké bádání. 

Káží-li dnes kazatelé o nesmrtelnosti - prosím, vezměte všechna kázání, 
častěji jsem již na to upozornil, apeluji v podstatě na lidský egoismus. Vědí, že 
se člověk cítí stísněným, že má strach před tím, že přestane žít. Zajisté, 
nepřestane. Ale neapeluje se na jeho síly poznání, hovoří-li se o tom, nýbrž 
apeluje se na jeho strach před smrtí, na jeho vůli dále žít, když je mu odňato 
tělo; jinými slovy, apeluje se na jeho egoismus. To nelze činit, hovoříme-li o 
preexistenci. Vlastně je zejména lidem současnosti zprvu naprosto lhostejné, 
hledí-li na svůj organismus, zda žili, než se narodili nebo byli počati. Nyní žijí, 
tím jsou si jisti. Proto nemají tak příliš starosti stran preexistence, mají strach a 
starosti stran postexistence; neboť i když nyní žijí, nevědí, zda budou žít po 
smrti. To souvisí s jejich egoismem. Ale jakož již jednou žijí, tak si říkají, i když 
nevědomě nebo instinktivně, jestliže se nezabývali poznáním: „Nu já žiji, a i 
když jsem nežil před svým zrozením nebo početím, tak si z toho nic nedělám, 
jen když jsem nyní začal žít a nepřestanu opět žít!“ 

To je nálada, z níž jsou v podstatě čerpány city, jimiž lidé získávají 
nadšení pro nesmrtelnost. Proto máme ve známých jazycích slovo pro 
nesmrtelnost jako poukaz na věčnost na konci života, jak jsem vám již také 
častěji řekl, v běžných kulturních jazycích však žádné slovo pro nezrozenost. 

Toho si musíme ovšem postupně vydobýt. To hovoří více k poznání, to 
hovoří více k neegoitě, k nesobeckému poznání člověka. Na to se musí zase 
apelovat. A vůbec musí být poznání proniknuto morálností, etikou. Pokud se 
nestane opět laboratorní stůl jakýmsi oltářem, pokud není syntetizování a 
analyzování jakýmsi duchovním uměním a lidé si neuvědomí, že zasahují do 
vývoje světa, když konají to či ono, potom se nemůže s naším kulturním 
vývojem postoupit vzhůru. Přijdeme bezpodmínečně do strašného zániku, 
nenahlédne-li se v širokých kruzích toto: Musíme dospět k poznání bez 
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egoismu, k poznání prostoupenému morálností, musíme překonat ony 
analysy a syntézy, které vůbec nepočítají s vyššími světy, jak je dnes máme. 
Musíme se opět učit porozumět něčemu takovému jako rytmu, který 
zasahuje do našeho života, jako tomu, co zasahuje do tepla. Neboť do tepla 
zasahuje právě morálnost; a existují-li jednoduše tepelné rozdíly, tepelné 
odstíny, existuje ve skutečnosti moralita vlnící se světem, moralita, v níž se 
člověk vyvíjí. To vše si musí lidstvo postupně uvědomit. A není to pouze, řekl 
bych, nějaký idealistický vztah, který nás vyzývá, abychom v této době 
vysvětlovali znamení doby, nýbrž tato znamení doby sama hovoří v tom 
směru, že se musí usilovat o toto prohloubení ve směru nadsmyslovosti. 

 

Pátá přednáška 
Dornach, 1. července 1921 

Pravá podstata halucinace, z níž se rodíme do světa jako tělesný člověk. 
Její normální vystupování mezi narozením a smrtí v nevědomých imaginacích, 
jejichž síly denně budují náš organismus. Jejich abnormální vystupování v 
imaginacích vědomě z orgánů vytlačených jakožto subjektivní duševní prožitky. 
Mystická poesie; Mechthilda z Magdeburku, svatá Tereza. Utváření orgánů. 
Souvislost tělesnosti s kosmičnem. Chaotičnost živoucích látek. Zárodek 
embrya, pozemská substance, která je vyňata z krystalizačních sil a oddána 
silám kosmickým, formující éterické a astrální tělo v ženské vaječné buňce. 
Slepičí vejce jako otisk kosmu; tři prostorové dimenze. Síla intelektu jako obraz 
našeho bytí před zrozením v duchu; na ní závislá abstraktní obrazová kultura 
nové doby. Žijeme-li, myslíce, v obrazovém bytí při vyřazení smyslového 
vnímání, to vede k imaginaci; představy z těla vynášejí do vědomí halucinace; 
představy duše vytvářejí fantasie. Otázky svobody. 

Dnes bych chtěl uvést něco jako episodu v souvislosti s výklady, které 
jsem učinil před osmi dny a dříve, což nás potom může přivést k pokračování 
našich pozorování. Vidíme, když prožíváme svět, na světě a na sobě četné 
věci jako abnormální, snad také jako chorobné, a to z jistého hlediska zajisté 
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právem; ale tím, že absolutně pohlížíme ne něco, jako na abnormálního nebo 
dokonce chorobného, ještě jsme světu neporozuměli. Ba, zatarasíme si často 
cestu k porozumění světu, když při takových hodnoceních bytí, jako zdravý a 
nemocný, správný, nesprávný, pravdivý, falešný, dobrý, zlý, a tak dále, 
zůstáváme jednoduše stát. Neboť co se z jednoho hlediska vyjímá jako 
chorobné, jako abnormální, má z jiného hlediska v celku světové souvislosti 
své plné oprávnění. Chci uvést hned jeden konkrétní případ, a uvidíte, co je 
míněno. 

Právem pohlížíme na vystupování tak zvaných halucinací nebo i vizí 
jako na něco chorobného. Halucinace, útvary, které vystupují před lidským 
vědomím a pro něž člověk nemůže při přesnějším kritickém přezkoumání 
nalézt odpovídající realitu, taková halucinace, takové vize jsou něčím 
chorobným, když je pozorujeme z hlediska lidského života, jak se nám tento 
život ukazuje mezi narozením nebo početím a smrtí. Ale tím, že označujeme 
halucinace jako něco abnormálního, jako něco, co přece zcela jistě nenáleží 
do normálního běhu života mezi narozením a smrtí, tím jsme podstatu 
halucinací právě naprosto nepochopili. 

Nepřihlížejme nyní jednou k žádnému takovému posuzování halucinací. 
Vezměme halucinace tak, jak vystupují u halucinujícího. Vystupují jako obraz, 
který je spojen s celou subjektivitou intensivnějším způsobem s vlastním 
životem než obyčejné zevní vnímání, které je zprostředkováno smysly. 
Halucinace je vnitřně prožívána intensivněji než smyslové vnímání. Smyslové 
vnímání snáší mimo to, že je pronikáno ostrými kritickými myšlenkami; ten, 
kdo má halucinace, vyhýbá se naproti tomu vůči halucinaci tomu, aby ji 
pronikal ostrými kritickými myšlenkami. Žije ve vznášející se, tkající obraznosti. 

Co pak to je, v čem tu člověk žije? Ano, nemůžeme to poznat, když 
známe jen to, co vstupuje do obyčejného lidského vědomí mezi narozením a 
smrtí. Neboť do tohoto vědomí vstupuje obsah halucinace za všech okolností 
jako něco neoprávněného. Halucinace se musí vidět ze zcela jiného hlediska; 
potom se můžeme přiblížit její podstatě. A toto hledisko vyplývá, když člověk 
dospívá během vývoje k vyššímu zření, že poznává svůj vlastní život a tkaní 
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mezi smrtí a novým zrozením, zejména život a tkaní vlastní bytosti, když se 
tento život blíží k početí, ke zrození již do blízkosti nějakých desetiletí. 
Dosáhneme-li tedy schopnosti vžít se do toho, v čem člověk žije zcela 
normálním způsobem, když se blíží narození nebo početí, potom se vžíváme 
do pravé podoby toho, co vystupuje nenormálně jako halucinace v životě 
mezi narozením a smrtí. 

Jako jsme zde v životě mezi narozením a smrtí obklopeni světem 
barev, světem, který cítíme při každém vánku a tak dále, krátce tím světem, 
který si právě představujeme jako námi prožívaný mezi narozením a smrtí, tak 
žije naše vlastní duševně-duchovní bytost mezi smrtí a novým zrozením v 
elementu, který je naprosto identický s tím, co v nás vystupuje v halucinaci. 
Jsme jaksi zrozeni z elementu halucinace, a to právě pokud jde o naši 
tělesnost. Co vystupuje v halucinaci, to se, řekl bych, vznáší a vane ve světě, 
který je základem světa našeho, a my se vynořujeme, když se rodíme, z 
tohoto elementu, který nám může vystoupit před duši abnormálně ve světě 
halucinačním. 

Neboť to, co je potom halucinace v obyčejném vědomí? Nuže, když 
člověk prožil život mezi smrtí a novým zrozením, odebral se početím a 
zrozením do fyzicko-smyslového bytí, potom měly jisté duchovní bytosti 
oněch vyšších hierarchií, které jsme poznali, měly jistou intuici, a výsledek této 
intuice, to je fyzické tělo. Takže můžeme říci: Jisté bytosti mají intuice; 
výsledek těchto intuicí je lidské fysické tělo, které může vzniknout jenom tím, 
že je proniká duše, když se vynořuje z elementu halucinací. Co nastává, když 
nyní vystupují halucinace před obyčejným vědomím chorobným způsobem? 
Mohu vám znázornit vlastně jenom obrazně, ale je ta samozřejmé, že vám to 
mohu znázornit jen obrazně, neboť halucinace jsou přece obrazy; je tedy 
samozřejmé, že tu nemůžeme mnoho pořídit abstraktními pojmy, že tu 
musíme znázorňovat obrazně. 

Obrázek 5 
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Nyní si myslete toto: Toto lidské fysické tělo je přece, jak jsem vám to 
nedávno uvedl, vlastně jen z nejmenší části takové, že je máme v pevných 
konturách; je z největší části tekuté, je také vzdušné a tak dále. 

Toto lidské fysické tělo má jistou konsistenci, má jistou přirozenou 
hustotu. Učiní-li se tato přirozená hustota nepřirozenou, je-li přerušena – 
představte si symbolicky, že by bylo toto fysické tělo ve své elastičnosti 
poněkud staženo dohromady, potom je původní halucinační element, z 
něhož je tělo zrozeno, vytlačen, tak, jako se voda vytlačuje z houby. Tento 
vznik halucinační podstaty není ničím jiným, než že je z fysického těla vlastní 
element, z něhož toto tělo vzniká, z něhož je zformováno, že je z něho 
vytlačen. A onemocnění, které se projevuje v halucinačním životě vědomí, to 
poukazuje vždy na nezdravý stav fysického těla, které se jaksi duchovně ze 
sebe vymačkává. 

Tou skutečností jsme poukazováni na to, že je naše myšlení v jistém 
smyslu naprosto tím, o čem hovoří materialismus. Naše fysické tělo je 
skutečně v jistém smyslu otiskem toho, co je preexistenčním, co existuje před 
zrozením nebo před početím v duchovních světech. Je otiskem. A myšlení, 
které vystupuje v obyčejném vědomí, ono myšlení, na něž je současnost 
nejvíce pyšná, to vysvětlují materialisté nikoli neprávem jako něco, co je zcela 
naprosto vázáno na fysické tělo. Je to jednoduše takto. Toto myšlení, jehož 
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používá dnešní člověk, zejména od zrození novějšího přírodovědeckého 
myšlení, způsobu myšlení, od 15. století, toto myšlení jako takové zaniká s 
fysickým tělem, přestává s fysickým tělem. To, co nacházíme často v katolické 
filosofii dnes běžně, ale teprve v dnešní, nikoli běžně v dřívějších staletích, 
jakoby abstraktní, intelektuální činnost duše přetrvala smrt, to je falešné, to 
není správné. Neboť toto myšlení, které právě představuje charakteristický 
duševní život přítomnosti, to je naprosto vázáno na fysické tělo. Co fysické 
tělo přetrvává, to vystupuje teprve v nejbližším vyšším stupni poznání, v 
imaginování, v obrazném představování a tak dále. 

Řekněte: „Ano, potom nemá ten, kdo nemá žádné obrazné představy, 
vůbec žádnou nesmrtelnost!“ Nemůžeme vůbec vyslovovat otázku tak, že by 
člověk neměl žádné obrazné představy – neboť to neznamená vůbec nic. 
Můžeme říci: „Nemám vůbec žádné obrazné představy ve svém všedním 
vědomí, nevnáším je do svého všedního vědomí.“ Ale obrazná představy, 
imaginace, se v člověku neustále vytvářejí, jen jsou používány v organickém 
procesu života; stávají se silami, z nichž člověk neustále buduje nově svůj 
organismus. Naše materialistická filosofie a naše materialistická přírodověda 
se domnívá, že když člověk spí, buduje opět z něčeho opotřebované orgány; 
z čeho, s tím si přírodní věda potom příliš hlavu neláme. Tak tomu ale není, 
nýbrž právě ve svém bdělém životě tvoříme neustále, i když rozvíjíme jen 
všední intelektualistické vědomí, imaginace, a tyto imaginace, ty jaksi duševně 
trávíme a z toho budujeme své tělo. Poněvadž tyto imaginace budují tělo, 
proto nejsou pro obyčejné vědomí zvláště vnímány. Vývoj k vyššímu zření 
záleží v tom, že my se částečně, pro vnějšek, vymaňujeme z této práce na 
fysickém těle a že vynášíme do vědomí, co se jinak ve fysickém těle dole vaří 
a bublá. Proto náleží k vyššímu zření duchovní věda, protože to nemůže 
dlouho trvat, neboť by byl jinak organismus ve svém zdraví podlomen, 
podkopán. Tedy imaginování existuje naprosto také v obyčejném duševním 
životě, jen je tráveno do nitra těla mezi narozením a smrtí. Takže můžeme 
říci: Také zde se děje během obyčejného života podvědomá činnost, která 
také není ničím jiným než něčím, co jo halucinování, přichází-li to k vědomí. 
Halucinování je naprosto něčím, co je v bytí uspořádanou elementární 

 70



činností. Nesmí jen vystoupit v našem vědomí v nevhodnou dobu. 
Halucinování musí, tak jak obyčejně vystupuje, být jaksi více v našem bytí 
něčím podvědomým. A vymačká-li tělo, řekl bych, svou původní substanci, 
potom dochází právě k tomu, že to, co bylo vymačkáno jakožto původní 
substance, je vtělováno do obyčejného vědomí a potom vystupují halucinace. 
Halucinovat neznamená nic jiného, než že tělo vysílá vzhůru do vědomí to, 
čeho by vlastně mohlo použít k trávení, k růstu, nebo k něčemu jinému v 
sobě. 

To souvisí opět s tím, co jsem často vysvětloval vzhledem k ilusím, jež si 
lidé činí vůči jistým mystikům. Je tomu tak, jako kdybychom, řekl bych, setřeli 
posvátnost z mystiků, když upozorňujeme na to, co tu je v základě. Řekl jsem: 
„Vezměte takové halucinace, které mají obdivuhodně poetický charakter jako 
ty, které popisují takové osobnosti jako Mechthild z Magdeburku (1212–1294, 
poznámka vydavatele) nebo i svatá Teresa (1515–1582, poznámka 
vydavatele)“. Ano, krásné jsou ty věci, ale čím jsou ve skutečnosti? Kdo tyto 
věci prohlédá, ten shledává: Jsou vymačkaným halucinováním z orgánů 
organismu. Jsou původní substancí. A kdo chce popisovat pravdu, musí již 
někdy popisovat děje, které jsou velmi příbuzné trávení u Mechthildy z 
Magdeburku nebo u svaté Teresy, když potom prýští do vědomí nejkrásnější 
mystická poesie. Neměli bychom vlastně říkat, že je tím z četných úkazů 
historické mystiky odňato aroma. Rozkoš, kterou četní lidé pociťují, když myslí 
na mystiku, nebo když chtějí sami mystiku prožívat, tato rozkoš se tím ovšem 
vysvětluje z něčeho správného. A četné mystické prožívání není právě ničím 
jiným, než vnitřní rozkoší, které se může projevit pro vědomí naprosto krásně 
poeticky. Ale to, co se tu ničí, je přece jen zničený předsudek, zničená iluse. 
Ten, kdo chce skutečně proniknout do tohoto lidského nitra, ten musí již 
jednou prodělat to, že nyní nenachází divukrásné popisy takových mystiků, 
nýbrž produkty jejich orgánů, jater, plic a tak dále z kosmu, z halucinování 
kosmu. A v podstatě není z té mystiky odňato aroma, nýbrž je otevřeno vyšší 
poznání, můžeme-li říci jak se játra vytvářejí z halucinujícího se kosmu, jak se 
jaksi skládají z toho, co se ukazuje jako v sobě zhuštěno, jako proměněný 
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duch, jako proměněná halucinace. Tímto způsobem nahlížíme do tělesnosti a 
vidíme souvislost této tělesnosti s celým kosmem. 

Ano, nyní přijde ale samozřejmě zcela chytrý člověk a máme přece 
vždy, chceme-li vysvětlovat pravdu, brát poněkud ohled na ty zcela chytré 
lidi, kteří potom činí své námitky, snažíme-li se vysvětlovat pravdu a tento 
zcela chytrý člověk řekne: „Co nám tu vyprávíš, že se lidská postava vytváří z 
kosmu! Víme přece, že se člověk rodí z mateřského těla. Víme přece, jak 
vyhlíží člověk jako embryo a tak dále.“ Ano, zde je právě naprosto falešná 
představa, kterou chceme, ačkoliv jsme si již nechali před svou duši 
předstoupit něco podobného, znovu pozorovat. 

Přehledáme-li podoby vnější přírody - zůstaňme jednou u minerálního 
světa - tak tu shledáme podoby nejrozmanitější. Nazýváme je podobami 
krystalickými. Ale nacházíme v přírodě také jiné podoby a shledáváme, že 
vzniká jistá konfigurace, vnitřní konfigurace, když se, řekněme, spolu slučují 
uhlík, vodík, kyslík, dusík, síra. Víme. Když se uhlík a kyslík slučují v kyselinu 
uhličitou, vzniká plyn jisté tíže; když se slučuje uhlík s dusíkem, vzniká kyanový 
plyn a tak dále. Ale zde se vytvářejí vždy látky, které může chemik sledovat, 
které nyní jaksi nemají vždy zevní krystalisaci, ale vnitřní konfiguraci. V novější 
době se tato vnitřní konfigurace dokonce označovala známými chemickými 
strukturálními vzorci. 

Nuže byl vždy vytvořen jistý předpoklad. Je to tento. Učinil se 
předpoklad: Molekuly se, jak se říká, stávají stále komplikovanějšími, čím více 
se vychází vzhůru z minerální neorganičnosti k organičnosti. A říká se: 
Organická molekula, buněčná molekula se skládá z uhlíku, kyslíku, dusíku, 
vodíku a síry. Ty jsou nějakým způsobem sloučeny. Ale jsou sloučeny velmi 
komplikovaným způsobem - říká se. A pokládá se za jaksi ideál přírodovědy, 
že se přijde na to, jak mohou být nyní tyto jednotlivé atomy sloučeny v 
komplikovaných organických molekulách. Sice se říká: To potrvá ještě dlouho, 
než najdeme, jak leží atom na atomu v organičnu v živoucí molekule. Ale 
tajemství spočívá v tomto: čím organičtějším se stává nějaká souvislost látek, 
tím méně se váže chemicky jedno na druhé, tím chaotičtěji jsou ty látky 
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promíchány; a již obyčejné bílkovinné molekuly, třebas v krevní substanci, 
jsou vlastně v podstatě vnitřně amorfní útvary, nejsou komplikovanými 
molekulami, nýbrž jsou roztrhanou anorganickou materií vnitřně, 
anorganickou materií, která se zbavila sil krystalizačních, vůbec těch sil, které 
udržují ty molekuly pohromadě, které k sobě přičleňují atomy. Tak tomu je v 
obyčejných orgánových molekulách a nejvíce je tomu v molekulách 
embryonálních, v bílkovině zárodku. 

Když zde nakreslím schematicky organismus a zde zárodek, tedy 
počátek embrya, tak je zárodek tím nejchaotičtějším, pokud jde o promíchání 
látkovosti bez ladu a skladu. Tento zárodek je něčím, co se emancipovalo od 
všech krystalizačních sil, od všech chemických sil říše minerální a tak dále. 
Objevil se v místě, kde je absolutní chaos, který je udržován pohromadě jen 
ostatním organismem. A máme tím, že zde vystupuje tato chaotická 
bílkovina, dámu možnost, že na tuto bílkovinu působí síly celého universa, že 
se tato bílkovina vskutku stává otiskem sil celého universa. V ženské vaječné 
buňce existují nejprve ty síly, které jsou potom formujícími pro tělo éterické a 
astrální, aniž ještě nastalo oplodnění. Oplodněním se vpravuje do tohoto 
útvaru ještě to, co je tělo fysické a co je já, co je schránou já, tedy forma já. 
Toto zde je tedy před oplodněním a toto zde je čistě kosmický obraz, 

Obrázek 6 
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obraz z kosmu, protože se bílkovina právě emancipuje od všech 
pozemských sil a tím je determinovatelná tím, co je mimozemské. V ženské 
vaječné buňce je vskutku pozemská substance oddána kosmickým silám. 
Kosmické síly si tvoří svůj obraz v ženské vaječné buňce. To jde tak daleko, že 
při jistých utváření vajíčka například u jistých zvířecích tříd, u ptáků, může být 
dokonce v utváření vajíčka spatřováno něco velmi důležitého. To se 
samozřejmě nemůže vnímat u vyšších zvířat a nemůže se to vnímat u 
člověka, ale v utváření vajíčka u slepic můžete nalézt obraz kosmu. Neboť 
vejce není ničím jiným než skutečným obrazem kosmu. Kosmické síly působí 
na determinovanou bílkovinu, která se emancipovala od pozemskosti. Vajíčko 
je otiskem kosmu a filosofové by neměli spekulovat, jaké jsou tři dimense 
prostoru, neboť víme-li jen, kam máme pohlížet, tak lze všude nalézt názorně 
ukázány světové záhady. 

Obrázek 7 

 

Že jedna světová osa je delší než obě druhé, proto je důkazem, 
názorným důkazem jednoduše slepičí vejce, a hranice slepičího vejce, vaječné 
skořápky, jsou skutečným obrazem našeho prostoru. Bude již nutno - to je 
vložená poznámka pro matematiky -, aby se tím naši matematici zabývali, 
jaké vztahy jsou například mezi geometrii Lobačevského (1793-1856, 
poznámka vydavatele) nebo definicí prostoru Riemannovou (1826–1866, 
poznámka vydavatele) a slepičím vejcem, tvarem slepičího vajíčka. Z toho se 
lze mimořádně mnoho naučit. Problémy musí být vlastně uchopovány 
konkrétně. 

Vidíte, nacházíme zde, když si předestřeme před duši 
determinovatelnou bílkovinu, jak sem působí kosmos, a můžeme do 
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jednotlivostí vyslovit, jak sem kosmos působí. Je ovšem pravdou: Nemůžeme 
ještě na tomto místě jít příliš daleko, neboť kdyby lidé prohlédali, jak by se v 
těchto pozorováních nyní dále pokračovat, tak by dnes byly páchány ještě 
nejstrašnější nepatřičnosti takovýmto věděním zvláště v současnosti 
mimořádného morálního hlubokého poklesu civilisovaného obyvatelstva 
Země. 

Nyní jsme jaksi pozorovali, jak naše tělo dospívá k představování. 
Vymačkává ze sebe halucinační svět, z kterého vzniklo. Mimo tělo nosíme se 
svou bytostí své duševno. Budeme je lépe pozorovat, když nejprve prozatím 
duševno vynecháme a pohlédneme na to druhé, na duchovní stránku. Právě 
tak, jak zde chodíme sem a tam mezi narozením a smrtí, pohlížíme na sebe 
zvenčí a říkáme: Nosíme na sobě své tělo, tak máme mezi smrtí a novým 
narozením bytí duchovní. To odpovídá vnitřnímu pohlížení, ale mluvíme, 
smím-li se tak vyjádřit, mezi smrti a novým zrozením o svém duchovnu také 
nikoli jinak, než jak zde ve fysickém životě mluvíme o svém těle. Zvykáme si 
zde hovořit o duchovnu jakožto vlastním prazákladu všeho. Ale to je vlastně 
ilusorní způsob vyjadřování. Měli bychom o duchovnu hovořit jako o tom, co 
je člověku vlastní mezi smrtí a novým zrozením. Tak jako je člověku vlastní 
tělo mezi narozením a smrtí, tak jak jsme zde vtěleni, tak jsme mezi smrtí a 
novým zrozením zduchovněni. A toto duchovno, to tedy nepřestává, když 
přijímáme tělo, které se vytváří ze světové halucinace, nýbrž doznívá. 

Představte si okamžik početí, popřípadě nějaký okamžik mezi početím 
a zrozením. Nezáleží na tom, že si vezmeme právě tento okamžik přesně na 
zřetel, ale představte si nějaký okamžik, kterým člověk prochází, když 
sestupuje dolů do fysického bytí z duchovna, tak si řeknete: Od tohoto 
okamžiku se včleňuje do duchovna-duševna člověka fysické bytí. Duchovno-
duševno prodělává jaksi metamorfózu do fysična. Nyní ale nepřestává snad 
síla, která nám byla vlastní mezi smrtí a novým zrozením, nepřestává tímto 
okamžikem, kdy vstupujeme do fysicko-smyslového bytí, nýbrž působí dále, 
ale působí dále zcela zvláštním způsobem. Chtěl bych to znázornit 
schematicky. 
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Vezměte tedy sílu od poslední smrti, která tu ve vás působí v 
duchovním světě, až – chci to nazvat zrozením – až do současného zrození. 
Zde působí potom dále síly těla fysického, éterického a tak dále. 

Obrázek 8 

 

Zde byla by nová smrt (červeně, respektive vytaženo tučně). Ale tato 
síla, která nám tu byla vlastní až ke zrození, ta trvá dále, a přece zase nikoli 
dále, řekl bych; neboť její vlastní podstata se vylila do tělesnosti, kterou 
produchovňuje. Co zde z této síly dále trvá, co jaksi běží témže směrem, to 
jsou jenom obrazy, to je jen obrazové bytí. Takže máme v sobě mezi 
narozením a smrtí živě obraz toho, co jsme měli mezi smrtí a novým 
narozením. A tento obraz je silou našeho intelektu. Náš intelekt není totiž 
vůbec realitou mezi narozením a smrtí, nýbrž je obrazem našeho bytí mezi 
smrtí a novým zrozením. 

Toto poznání neřeší jen záhadu poznání, nýbrž současně záhadu 
kultury. Celá konfigurace naší novodobé kultury, která přece závisí na 
intelektu, ta se člověku stává názornou, víme-li, že je to kultura obrazná, že to 
je kultura, která není vůbec vytvořena žádnou realitou, která je vytvořena 
obrazem, ovšem nyní dokonce nějakým obrazem spirituální reality. Máme 
abstraktní duchovní kulturu. Materialismus je přece abstraktní duchovní 
kulturou. Lidé myslí v nejjemnějších myšlenkách, popírajíce myšlenky a 
stávajíce se materialisty. Materialistické myšlenky byly v podstatě velmi břitké, 
ale vyústily samozřejmě do omylu. Je to naprosto obraz nějakého světa, který 
tu kulturně působí, ale není to svět sám. 

Tato představa je obtížná; ale snažte se, abyste ji měli. Shledáte jen, 
snadným představovat si obrazy v prostoru. Stojíte-li před zrcadlem, tak 
nepřipisujete obrazu, který se vám objevuje, žádnou realitu, nýbrž připisujete 
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realitu sobě samým, nikoli obrazu. Co se zde odehrává prostorově, to se zde 
odehrává časově. Máte v tom, co prožíváte jako intelekt zrcadlený obraz, 
který se vlastně zrcadlí zpět, který se zrcadlí zpět podle vašeho dřívějšího bytí. 
V sobě, ve své tělesnosti máte jakousi zrcadlící desku, jenže působí v čase, a 
vrhá zpět obraz života před zrozením. Jen jsou ustavičně vrhány do tohoto 
intelektualistického obrazu vjemy bytí, vjemy smyslů. Zamíchávají se zde 
vjemy smyslů. Proto nevnímáme, že je to něčím, co je vrháno zpět. Žijeme v 
současnosti. Dospějeme-li takovými cvičeními, jak jsem je popsal v knize „Jak 
dosáhneme poznání vyšších světů?“, k tomu, že skutečně odvrhneme 
smyslové vjemy a žijeme živoucně v tomto obrazném bytí, potom tím 
dospíváme skutečně do života před zrozením, do života preexistenčního. 
Potom je preexistence skutečností. Obraz preexistence je přece v nás, 
musíme to jen prohlédat, potom dospíváme k tomu, že nahlížíme do této 
preexistentnosti. 

V podstatě má každý člověk tuto možnost, neupadne-li do jiného 
fenoménu, že se totiž, když vyřadí smyslové vnímání, ponoří do zdravého 
spánku. Tak tomu je u většiny lidí. Vyzařují smyslová vnímání, potom tu není 
ale také již myšlení. Ale dovedeme-li skutečně vyřadit smyslové vnímání a 
myšlení ještě zůstává živým, potom nehledíme do prostorového světa, nýbrž 
zpět do doby, kterou jsme naposledy prožili mezi poslední smrtí a tímto 
narozením. Vidíme ji nejprve velmi nezřetelně, ale víme: Svět, do něhož 
nahlížíme, to je svět mezi smrtí a tímto posledním zrozením. Získat pravdu, 
pravý přehled o tom, to závisí jen na tom, že neusneme, když potlačíme 
smyslová vnímání, že myšlení zůstává tak živým, jako je za pomoci 
smyslových jevů nebo když přemýšlíme a smyslových vjemech, které jsme 
předtím získali. 

Když ale tedy tímto způsobem nahlížíme skrze sebe samy do svého 
preexistenčního života a potom se samozřejmě školíme dále, potom vystupují 
v tomto duchovním světě také konkrétní konfigurace, potom vyvstává před 
námi duchovní okolí. Potom vystupuje protiklad. Žijeme zde ve fysickém 
světě. Nevytlačujeme ze svého těla své halucinace, ale vyzvedáváme se ze 
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svého těla a přesunujeme se ze svého preexistenčního života, naplňujeme se 
tam duchovní skutečností. Ve světě, který proudí v halucinacích, do toho se 
noříme, a když vnímáme jeho reality, nevnímáme nyní halucinace, nýbrž 
imaginace. Pozvedáme-li se tedy k duchovnímu zření, vnímáme imaginace. 

Je to samozřejmě hloupé, není to dokonce ani slušné, řekl bych, chce-li 
být někdo dnes vědcem a vždy znovu a znovu přichází vůči anthroposofii s 
námitkou: „Nu ano, co se tu v anthroposofii nabízí, to by také mohlo být 
pouze něčím halucinačním; nelze to odlišit od halucinace.“ Jen by se oni lidé 
měli skutečně zabývat celou metodou bádání v duchovní vědě, potom by 
shledali, že je tu právě mezi halucinacemi a imaginací vedena hranice zcela 
ostře a precisně. 

A co leží mezi oběma? Nuže, upozornil jsem vás, že je člověk na jedné 
straně jakoby oblečen tělem mezi narozením a smrtí, na druhé straně, že je 
jakoby duchovně oblečen mezi smrtí a novým zrozením. Duševno 
zprostředkovává mezi oběma. Duchovno je vnášeno do fysického bytí 
životem duševním; to, co se prožívá ve fysičnu, vynáší opět duševno přes 
práh smrti do duchovna. Duševno je prostředníkem mezi tělem a duchem. 

Když tělo vytváří představy jakožto tělo, vytváří halucinace, popřípadě 
vnáší halucinace do vědomí. Vytváří-li duch představy jakožto duch, má 
imaginace. Jestliže nyní duše, která je zprostředkovatelkou mezi oběma, 
jestliže ze své strany dospívá k představám, jestliže tedy duše vytváří 
představy jakožto duše, potom nevznikají ani neoprávněné halucinace 
vymačkané z těla, ani duše neproniká k duchovním realitám, ale má 
nekonstruované pole mezi oběma. To jsou fantasie. Takže můžete říci: 
Vytváří-li představy tělo - tělo není tu v životě mezi narozením a smrtí k 
tomu, aby vytvářelo představy, ale jestliže je přesto vytváří, vytváří je tedy 
nesprávně, abnormálně, vznikají halucinace. Vytváří-li představy duch, když 
se skutečně vyzvedá ven z těla a dospívá k realitám, tak má imaginace. Duše 
tvoří zprostředkovatelku mezi halucinacemi a imaginacemi ve fantasiích 
neostře konturovaných. 
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Když tělo vytváří představy jakožto tělo: Halucinace 

Když duše vytváří představy jakožto duše: Fantasie 

Když duch vytváří představy jakožto duch: Imaginace 

A líčíme-li zde tyto děje, líčíme děje reálné. V intelektualistickém 
myšlení máme jen obraz preexistenčního duševního života, tedy obraz života 
na skrz imaginovaného, který se vynořuje z elementu halucinačního. Ale 
reálným náš život intelektuální není. My sami nejsme reálnými, když myslíme, 
nýbrž se myslíce vyvíjíme k obrazu. Jinak bychom nemohli být také 
svobodnými. Svoboda člověka spočívá na tom, že naše myšlení není reálným, 
když se stává myšlením čistým. Zrcadlený obraz nemůže být nějakou kauzou. 
Máte-li před sebou zrcadlený obraz, něco, co je pouhým obrazem a řídíte se 
podle toho, potom tento obraz nedeterminuje. Je-li vaše myšlení realitou, 
neexistuje žádná svoboda. Je-li vaše myšlení obrazem, potom je váš život 
mezi narozením a smrtí školou svobody, protože v myšlení není žádná kauza. 
A život, který je myšlením ve svobodě, musí být bez kauzy. 

Život ve fantasii naproti tomu není plně svobodný; je proto reálným, 
jako reálným život představ. Svobodný život, který je v nás, není podle 
myšlení žádným reálným životem, nýbrž máme-li čisté myšlení a vyvíjíme-li z 
čistého myšlení vůli k svobodnému činu, uchopujeme v čistém myšlení realitu 
za cíp. Ale zde, kde my sami propůjčujeme obrazu realitu ze své substance, 
tu je možné svobodné jednání. To jsem chtěl již vylíčit ve své „Filosofii 
svobody, 1893“ způsobem čistě filosofickým, abych právě měl jakýsi základ 
pro pozdější věci. Na tom chceme založit potom zítra další pozorování. 

 

Šestá přednáška 
Dornach, 2. července 1921 

Formující síly fysického těla, metamorfované z jednoho života, zasahují 
do druhého. Duchovní bytostná podstata za smyslovými kvalitami. Nazírání 
na vnitřní materiality člověka. Povrch orgánů jako zrcadlený aparát pro 
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duševní život, vystupující ve zpětném záření jakožto schopnost vzpomínky. 
Ukládání latentních sil v orgánech vytváří formu mezi smrtí a zrozením. 
Působení soustavy jater, plic, ledvin a srdce na vytváření hlavy s jejími vlohami: 
paměť, zvyk, temperament, hryzení svědomí, morální síla. Předčasné 
vypůsobení: nutkavé myšlenky, vize, halucinace, podráždění hnutí mysli, 
deprese. Pro konfiguraci astrálna a éterična v nejbližší inkarnaci je určující 
matka, pro tělesnost a já otec. Vzájemné vztahy orgánů k okolnímu světu. 
Choroby, symptomy, diagnosy, terapie. Terapeutické poznatky cestou pravé 
mystiky. Slova o zachování energie. Jiná slova: „Až Nebe a Země pominou, ale 
slova má nepominou“. 

Dnes bude mým úkolem rozvést něco z toho, o čem jsem se již včera 
zmínil. Připomínám, něco, co většina z vás již ode mne slyšela. Když člověk 
prochází smrtí, tak zůstává fysické tělo v zemských silách; éterické tělo se 
rozplývá do sil kosmických a člověk nachází dále svůj život, své bytí 
v oblastech, které tu jsou mezi smrtí a novým zrozením. Nuže, řekl jsem, že 
můžeme sledovat na člověku samém formující síly, které přesahují z jednoho 
života do druhého. Víme přece, že člověk je v podstatě trojčlennou bytostí se 
třemi samostatnými články. Míním to nejprve ve vztahu k formujícím silám 
fysického těla, fysické organisace. Máme organisaci nervově-smyslovou, která 
se samozřejmě rozprostírá po celém těle; ale v podstatě je lokalizována v 
hlavě, máme organizaci rytmickou, rytmus dýchání, rytmus oběhu krve a jiné 
rytmy; potom máme organizaci výměny látek a údů, kterou shrnujeme jako 
jednu, poněvadž přece pohyb člověka souvisí úzce s výměnou látek. 

Víte přece, že každý člověk má jinak zformovanou hlavu. Vezmeme-li 
nyní tyto síly, které formují hlavu člověka – nesmíme přitom samozřejmě 
myslit na fysické substance, nýbrž na formující síly, na to, co dává hlavě její 
fysiognomii, její celý charakter, její výraz frenologický, vezmeme-li tyto síly, tak 
jsou to síly, které přešly do formy z organisace výměny látek a údů předešlé 
inkarnace. Máme tedy v hlavě metamorfovaná přetvoření člověka údů a 
výměny látek minulé inkarnace. A vezmeme-li opět to, co máme jako své 
údy, jako svůj organismus údů a výměny látek, tak procházejí tyto formující 
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síly metamorfózou a vytvářejí naší hlavu pro inkarnaci příští. Tedy můžeme, 
když chápeme lidské utváření, pohlížet přímo zpět na základě příslušného 
vypěstování metamorfotické myšlenky jaksi od dnešní lidské hlavy na 
organisaci údů a výměny látek minulé inkarnace a můžeme pohlížet od 
dnešní organisace a výměny látek na organisaci hlavy inkarnace příští. 

Tento názor, který tu hraje v naší duchovní vědě a vůbec v duchovní 
vědě všech dob jistou úlohu, totiž pravdy o opakovaných pozemských 
životech, ty nevidí nikterak ve vzduchu, nýbrž kdo chápe lidskou organisaci, 
může tyto pravdy také bezprostředně vyčíst z této lidské organisace. Jen je 
dnešní vědecké zaměření vzdáleno tak daleko jak možno od toho, aby se 
vůbec pustilo u člověka do takového zkoumání, jaké by zde bylo nutné. 
Nemůžeme samozřejmě naprosto, když studujeme člověka pouhou zevní 
anatomií a fyziologií, dospět k jinému názoru, než k tomu pošetilému názoru, 
že můžeme zkoumat játra právě tak jako plíce. Kladou se na pitevní stůj játra 
vedle plic a pohlíží se na ně jako na rovnocenný orgán, který se skládá 
stejným způsobem z buněk a tak dále. Zde nelze obdržet vůbec nic o těchto 
věcech a dvě soustavy orgánů, které jsou od sebe tak odlišné, jako játra a 
plíce, ty nemůžeme studovat pouze se zřetelem na jejich konfiguraci z buněk 
tak zevně, jak se to musí nutně dít podle dnešních názorů. 

Nyní se musíme, chceme-li skutečně poznat příslušné poměry, zabývat 
metodami, jimiž můžeme o těchto věcech získat názor. Vypěstují-li se 
patřičným způsobem metody, které jsem popsal, v knize „Jak dosáhneme 
poznání vyšších světů?“, tak se posílí, zesílí lidské poznání, opakuji zde něco z 
toho, co jsem již také na podzim vyložil ve veřejných přednáškách, tam ve 
stavbě Goetheana, zesílí se obyčejné poznání, které máme, jímž vyhlížíme 
skrze smysly do okolního světa, jímž nahlížíme do světa nitra, kde potom 
zprvu přehlédáme své myšlení, cítění, chtění. A toto poznání rozšíříme, když 
je rozšíříme tak, jak je to právě možné cvičeními, která byla častěji popsána, 
potom se nejprve změní nás pohled na zevní svět a to tak, že se nám jako 
nejbližší ukáže toto: Nahlédneme, že je úplným nesmyslem mluvit o atomech, 
tak, jak to činí současný světový názor. To, co je tu za smyslovými náhledy, za 
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smyslovými kvalitami, za žlutí, červení, za Cis, za G a tak dále, to nejsou kmity, 
nýbrž to je něco duchovně podstatného. Zevní svět se stává stále 
duchovnějším, čím dále v poznání pronikáme. Takže přestáváme skutečně 
brát vážně všechny ony konstrukce, které jsou vynášeny z chemických nebo 
ostatních představ. Všechen atomismus je z člověka důkladně vyhnán, 
rozšíříme-li poznání do vnějšku. Za smyslovými jevy je duchovní svět. 
Pohlédneme-li naopak takovým rozšířeným poznáním hlouběji do nitra, 
potom nevystupuje - včera jsem již na to poukázal – ono mlhavé mystické 
zření, které přece ovšem tvoří přechod, které má své dobré oprávnění, které 
ale musí být vysvětleno tak, jak jsem to učinil včera, nýbrž vystoupí, když se 
poznání vyvíjí do nitra, psychické poznání orgánů. Poznáváme skutečně své 
nitro. Kdežto směrem navenek se naše poznání stále více spiritualizuje, 
směrem do nitra se zprvu materializuje. Směrem do nitra se naučí poznávat 
jednotlivé orgány nikoli mlhavý mystik, nýbrž právě skutečný duchovní 
badatel; poznává diferencovaný lidský organismus. Nedospějeme do 
duchovního světa jinak, než oklikou přes nazírání naší vnitřní materiality, aniž 
poznáváme plíce, játra a tak dále, nepoznáváme také oklikou skrze nitro 
nějaký duchovní entusiasmus, který se vypracovává ze zmatenosti obyčejné 
mystiky a pracuje ke konkrétnímu poznání vnitřních orgánů člověka. 

Poznáváme potom ovšem přesněji sktrukturu duševna. Zaprvé se 
učíme vzdávat se předsudku, jako by naše duševno bylo jen přiřazeno 
aparátu nervové-smyslovému. Nervově-smyslovému aparátu je přiřazen jen 
svět představ, ne již svět citů. Svět citů je přiřazen přímo k organismu 
rytmickému a svět vůle je přiražen organismu výměny látek a údů. Když něco 
chci, tak se musí něco uskutečnit v mém organismu výměny látek a údů. 
Nervová soustava je tu jen k tomu, že můžeme mít představy o tom, co se 
vlastně ve vůli děje. Neexistují žádné volní nervy, často jsem to vyslovil; 
rozdělení nervů na nervy sensitivní a volní je nesmysl. Nervy jsou jednotného 
druhu a tak zvané volní nervy tu nejsou k ničemu jinému, než aby vnímali 
vnitřně děje vůle; jsou také nervy sensitivními. 
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Jestliže toto prostudujeme, dospějeme posléze k tomu brát lidskou 
organisaci v její celistvosti. Vezměte organisaci plic, organisaci jater a tak dále, 
dospějete k tomu, nahlížejíce do nitra, že přehledáte jaksi povrch jednotlivých 
orgánů samozřejmě duchovním pohledem do nitra. Co je tento povrch 
orgánů? Tento povrch orgánů není totiž ničím jiným než zrcadleným 
aparátem pro duševní život. Co vnímáme a co též myšlenkově 
zpracováváme, to se zrcadlí na povrchu našich všech vnitřních orgánů, a toto 
zrcadlení znamená naše vzpomínky, naší paměť během života. 

Tedy, co se tu zrcadlí, když jsme to vnímali a zpracovali, na povrchu 
našeho srdce, našich plic, naší sleziny a tak dále, to je tu vrháno zpět, to je to, 
co poskytuje vzpomínky. A při tréninku ne příliš dalekosáhlém můžete již 
zpozorovat, jak jisté myšlenky září zpět ve vzpomínce na celý organismus. 
Zde se účastní nejrůznější orgány. Když jde například o vzpomínku, řekněme, 
na velmi abstraktní myšlenky, tu se na tom mimořádně silně účastní plíce, 
povrch plic. Když jde o myšlenky zabarvené citem, tedy o myšlenky, které 
mají jistou citovou nuanci, tu se na tom velmi silně účastní povrch jater. Takže 
můžeme skutečně dobře popisovat jednotlivosti, jak jsou jednotlivé orgány 
účastny na tomto zpětném vyzařování, které potom vystupuje jako paměť, 
jako schopnost vzpomínky. Nesmíme říkat, máme-li na zřeteli duševno, že 
jedině v soustavě nervové spočívá paralelní organismus pro duševní život; 
tato paralelní organisace pro lidský duševní život spočívá v celém lidském 
organismu. 

V tomto ohledu se mnoho poznatků, které kdysi existovaly instinktivně, 
jednoduše tratilo. Existují ještě v jistých slovech, ale lidé již netuší, jak jsou v 
těch slovech zachovány moudrosti. Například když někdo má založení k 
tomu, že vidí vzcházet své vzpomínky vždy v jakémsi depresivním stavu, tak 
to nazývali Řekové hypochondrií: břišní chrupavčitost, zkostnatění v břichu, 
kde tedy nastává zrcadlení působením tohoto zkostnatění takovým 
způsobem, že dotyčný člověk má ve svých vzpomínkách zdroj hypochondrie. 
Všude se těch věcí účastní celý organismus. To je něco, co je třeba mít 
naprosto na zřeteli. 
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Nuže, hovořil jsem, když jsem hovořil o schopnosti vzpomínky, o 
povrchu orgánů. Všude jaksi naráží to, co prožíváme, na povrch, je to 
reflektováno, a to vede ke vzpomínkám. Ale také vchází něco do organismu. 
V obyčejném životě se to proměňuje, prodělává metamorfózu, takže orgán 
má jisté odlučování. Orgány, které něco takového konají, jsou ponejvíce 
orgány žlázovými, mají vnitřní vylučování a tu se během života zprvu 
proměňuje to, co sem vzchází jakožto takové síly. Ale nikoli vše se tímto 
způsobem převádí do organické výměny látek a podobně, nýbrž ty orgány 
přijímají do sebe něco, co se v nich potom stává latentním, co vytváří vnitřní 
sílu. Tak například všechny myšlenky, které přijímáme a které jsou toho rázu, 
že navazují, chci říci, více na nazírání zevního světa, takže si těmito 
myšlenkami tvoříme obrazy zevních předmětů. Síly, které se vyvíjejí v těchto 
myšlenkách jsou jaksi ukládány v plicích, v nitru plic. A nyní víte, že nitro plic 
přichází do pohyblivosti působením výměny látek, působením pohybu údů a 
tu se přetvářejí tyto síly tak, že během života mezi narozením a smrtí jsou 
jaksi reservoárem sil, do něho neustále zasahuje organismus látek a údů. 
Když zemřeme, tak jsou takové síly nahromaděny. Samozřejmě, fysická látka 
odpadá, ale tyto síly, ty se neztrácejí, ty jdou s námi branou smrti a celým 
životem mezi smrtí a novým zrozením. A když vstupujeme do nové 
inkarnace, tak jsou to zejména tyto síly, které byly v plicích, které formují 
zevně naši hlavu, která nám zevně vtiskují fysiognomii naši hlavy. Co chce 
frenolog studovat na zevní formě hlavy, to bychom musili hledat v 
předběžném vytvoření v nitru plic v předešlé inkarnaci. 

Tak můžeme konkrétně sledovat od života k životu proměnu sil. Potom 
již tyto věci netvoří pouhé abstraktní pravdy, nýbrž lze na ně konkrétně 
pohlížet, jako pohlížíme konkrétně také na věci fysické. A duchovní věda má 
jen tehdy skutečnou hodnotu, pronikáme takto do jednotlivých konkrétností. 
Hovoříme-li o opakovaných pozemských životech a tak dále jen všeobecně, 
tak jsou to přece jenom slova. Význam to má teprve tehdy, když se můžeme 
přitom zabývat jednotlivými konkrétnostmi. 
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Neovládáme-li to, co je v plicích nashromážděno, správným způsobem, 
potom je to vymačkáváno tak, jak jsem včera řekl, že se vymačkává houba, a 
potom vznikají z toho, co by se mělo teprve v příští inkarnaci projevit jako síly 
formující hlavu, zejména takový abnormní úkazy, které obyčejně označujeme 
jako nutkavé myšlenky nebo také nějakým způsobem jako iluse. Je to 
zajímavá kapitola vyšší fysiologie studovat u osob trpících plicními chorobami, 
jaké tu vystupují pozoruhodné představy ve vysokém stadiu plicních chorob. 
To souvisí s tím, co jsem právě nyní vyložil, s tímto vymačkáváním myšlenek. 
Myšlenky, které jsou tu vymačkávány, jsou nutkavými myšlenkami proto, že 
mají již v sobě formující sílu. Myšlenky, které máme mít nyní normálně ve 
vědomí, ty smějí být jen obrazy, ty nesmějí mít v sobě formující sílu, nesmějí 
nás nutit. Po dlouhou dobu mezi smrtí a novým zrozením, zde nutí, zde jsou 
kauzalitami, zde potom působí jako formující. Nyní nás nesmějí přemáhat, 
smějí vykonávat svou sílu jen při přechodu z jednoho života do druhého. To 
je to, co tu padá v úvahu. 

Studujete-li nyní týmž způsoben, jak jsem to nyní vyložil pro plíce, játra, 
potom shledáte. Zde se rovněž tak koncentruje v nitru jater jakožto síly vše 
to, co se v příští inkarnaci převádí do vnitřních disposic mozku. Tedy opět 
oklikou přes organismus výměny látek dnešního života přecházejí vnitřní síly 
jater, ale nyní nikoli do formy hlavy jako plíce, nýbrž do vnitřní disposice 
mozku. Zda je někdo v příští inkarnaci břitkým myslitelem, závisí na tom, jak 
se v přítomné inkarnaci chová. Takže tedy oklikou přes výměnu látek v játrech 
vystupují určité síly, jsou-li tyto síly vymačkávány v přítomné inkarnaci, potom 
vedou tyto síly k halucinacím nebo silným vizím. 

Vidíte tedy nyní v konkrétnosti, co jsem včera naznačil více abstraktně, 
jak vymačkáním z orgánu vznikají tyto věci, které potom vnikají do vědomí a 
ze všeobecného halucinačního života, který má zasahovat z inkarnace do 
inkarnace, se tyto věci uplatňují v jedné inkarnaci a tím se právě objevují tímto 
způsobem. 

Studujeme-li týmž způsobem vše to, co souvisí se soustavou 
ledvinového vyměšování, potom vidíme, jak se uvnitř koncentrují ony síly, 
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které v příští inkarnaci ovlivňují organisaci hlavy více po stránce emociální, 
přenášejíce sem vlohy. Ledvinové orgány, orgány vyměšování, ty přinášejí v 
podstatě to, co se v nejširším smyslu připravuje pro příští inkarnaci jako 
založení temperamentu, ale oklikou přes organisaci hlavy. Jsou-li tyto věci v 
přítomné inkarnaci vymačkávány, potom ukazují všechny nervosní stavy, 
všechny ty stavy, které souvisí se vzrušeními člověka, zejména ale s vnitřními 
vzrušeními, se vzrušeními mysli, právě se stavy hypochondrickými, se stavy 
depresivními a tak dále, co jsou všechno ty stavy, které zvláště souvisí s touto 
stránkou výměny látek. Vskutku vše to, co má více, řekl bych, ráz paměti po 
stránce citové a emociální, to souvisí také s tím, co je reflektováno na 
orgánech ledvinových. Vezmeme-li reflexe plicní, reflexe jaterní, tak to jsou 
více představy paměti, vlastní představy paměti. Jdeme-li k soustavě 
ledvinové, tak máme to, co máme jakožto trvalé návyky této inkarnace a nitro 
soustavy ledvin předem připravuje právě, jak řečeno, oklikou přes organisaci 
hlavy vlohy temperamentu v širším smyslu pro nejbližší inkarnaci. 

Studujme právě v tomto smyslu srdce. Srdce je také, pokud jde o 
duchovně-vědecké bádání, mimořádně zajímavý orgán. Víte přece, že si naše 
triviální věda činí poznání srdce nesmírně snadným. Hledí na srdce jako na 
pumpu, pumpu, která pumpuje krev skrze tělo. Nuže nemůže se mínit nic 
nesmyslnějšího než toto, neboť srdce nemá vůbec co činit s nějakým 
pumpováním krve, nýbrž krev je uváděna do činnosti celým čilým pohybem 
astrálního těla, já, a srdce je jen reflexem těchto pohybů. Pohyb krve je 
vlastním pohybem a srdce jen vyjadřuje, co pohyb krve síly způsobují. Srdce 
je skutečně jen orgánem, který vyjadřuje pohyb krve; srdce nemá žádnou 
aktivitu, pokud jde o pohyb krve. Současní přírodovědci jsou zcela zuřiví, když 
se hovoří o této věci. Vykládal jsem jednou před mnoha lety, myslím roku 
1904 nebo 1905 na jedné cestě, do Stockholmu jednomu přírodovědci, lékaři, 
tuto věc, a on byl z toho téměř vzteklý, že se již nemá pohlížet na srdce jako 
na pumpu, nýbrž že je to krev sama, která svou vitalitou přichází do pohybu 
a že srdce je právě jen začleněno do všeobecného pohybu krve a 
spoluprodělává jej v tepu, a tak dále. 
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Nuže, na srdci se ovšem reflektuje něco, co není již vlastně pouze věcí 
paměti nebo návyku‚ nýbrž spiritualizuje se tu již, když se přichází na zevní 
stěnu srdce, život. Neboť co je tu vrháno zpět od srdce; to je hryzení 
svědomí. To je třeba brát jednoduše, řekl bych, zcela ze strany fyzické. 
Hryzení svědomí, které vzařuje do našeho vědomí, to je tím, co je z našich 
zážitků reflektováno srdcem. Tak poučuje člověka spirituální poznání srdce. 
Nahlédneme-li ale do nitra srdce, tak se tu shromažďují také síly skrze celý 
organismus výměny látek a údů. A poněvadž je spiritualizováno to, co souvisí 
se srdcem, se silami srdce, spiritualizuje se sem dovnitř také to, co souvisí s 
naším zevním životem, s naším jednáním. A jakkoli to zní paradoxně, podivně 
pro člověka, který je velmi chytrý ve smyslu přítomnosti, je tomu již jednou 
takto. Co se tu v srdci připravuje jakožto síly, to jsou karmické vlohy, to jsou 
vlohy karmy. Je přímo pobuřujíce pošetilé hovořit o srdci jako o pouhé 
pumpě, neboť srdce je tím orgánem, který vnáší z organismu údů a výměny 
látek, prostřednictvím organismu údů a výměny látek do nejbližší inkarnaci to, 
co právě pojímáme jako karmu. 

Vidíte, poznáváme-li tuto organisaci, potom se učíme ji diferencovat a 
člověku se pak ukazuje v souvislosti s celým životem, který překračuje hranice 
zrození a smrti; pohlížíme potom do této celé struktury člověka. O hlavě jsme 
nemohli hovořit, když jsme hovořili o proměnách, neboť hlava se jednoduše 
odvrhuje. Tyto síly jsou touto inkarnaci naplněny, jsou právě proměněny z 
inkarnace předešlé. To ale, co máme v těchto čtyřech hlavních soustavách, v 
soustavě plic, Iedvin, jater a srdce, to přechází oklikou skrze organismus 
výměny látek a údů, jako formující a vytváří v nejbližší inkarnaci naši hlavu ve 
všech vlohách. A musíme hledat v orgánech síly, které přenášejí to, co nyní 
proděláváme‚ do nejbližší inkarnace. 

Výměna látek člověka, ta není v žádném případě oním pouhým 
bubláním a vařením retortuálním, o němž hovoří dnešní fysiologie. Stačí jen, 
abyste učinili krok, tak je výměna látek uskutečněna. Tato výměna látek, která 
se tu uskutečňuje, ta není pouze chemickým, dějem, který můžeme zkoumat 
prostředky fyziologie; chemie, nýbrž tento děj je současně zabarven morálně, 
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ten nese morální nuanci. A tato morální nuance je skutečně shromažďována 
v srdci a jako karmická síla přenášena do příští inkarnace. A studovat celého 
člověka znamená nacházet v něm síly, které naprosto přesahují hranice 
pozemského života. Naše hlava sama je přece koulí. Jen tím, že na ní visí 
ostatní organismus, je kulovitá podoba modifikována. Naše hlava je vytvořena 
zcela z kosmu. Musíme se přece, procházejíce se smrtí, ve své organisaci, jak 
nám potom zůstává duchovně-duševně, vlastně přizpůsobit celému kosmu. 
Celý kosmos nás potom přijímá. A přibližně až k tomu okamžiku, který leží 
mezi dvěma inkarnacemi – nazval jsem jej v jednom ze svých mysterijních 
dramat půlnoční hodinou bytí – až k tomuto bodu, smím-li se tak vyjádřit, se 
stále zvětšujeme směrem do okolního světa. Stáváme se postupně zcela 
identickými s okolním světem. A co tu z nás vychází do okolního světa, to 
dává konfiguraci pro astrálno a éterično v nejbližší inkarnaci. 

To je to, co v podstatě z kosmu určuje matku. Skrze otce a oplodnění 
nastává to, co je konfigurováno ve fysickém těle, a co je v já. Toto já přechází 
takové, jakým potom je, po půlnoční hodině bytí vlastně do zcela jiného 
světa. Přechází do onoho světa, jímž potom může jít cestou otcovské 
přirozenosti. To je mimořádně významný děj. Je tomu skutečně tak, že doba 
až k půlnoční hodině a od půlnoční hodiny počínaje – obě částí jsou mezi 
smrtí a novým zrozením – že tyto části jsou od sebe vlastně velmi odlišné. 
Vylíčil jsem tyto zážitky ve svém vídeňském cyklu přednášek z nitra roku 1914. 
Pohlížíme-li na tyto zážitky více z vnějšku, musíme právě říci: Já se stává 
v první polovině až k půlnoční hodině více kosmickým a připravuje v kosmu 
to, co potom oklikou skrze matku vchází do příští inkarnace. A od půlnoční 
hodiny bytí až k nejbližšímu zrození přechází já do toho, co bylo vlastně v 
dávných mysteriích nazýváno podsvětím, a oklikou skrze toto podsvětí ubírá 
se já cestou skrze oplodnění. A tu se setkávají v podstatě tyto dva póly 
člověka skrze matku a otce, z horního světa a dolního světa. 

Toto, co nyní pravím, bylo z instinktivního staršího poznání, alespoň 
pokud je ni známo, podstatným obsahem egyptských mysterií. Egyptská 
mysteria vedla lidi zcela zvláště k poznání toho, co tehdy nazývali horními a 
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dolními bohy, horním a dolním světem bohů. A můžeme již říci, že se v aktu 
oplodnění uskutečňuje polární vyrovnání horního a dolního světa bohů a já 
prochází mezi smrtí a novým zrozením nejprve tímto světem horním a potom 
světem dolním. V dávnějších dobách tu již nebyla naprosto tato zvláštní 
nuance, kterou dnes četní lidé spojují s horním a dolním světem. Horní svět je 
u dnešních lidí vždy dobrý a dolní svět je vždy špatný. Tato nuance nebyla s 
tím původně spojována, nýbrž byly to právě jenom dvě polarity, které se 
musily účastnit celkového tvoření světa. Takže lidé vnímali v bezprostřední 
zkušenosti horní svět více jako svět světla, na dolní svět pohlíželi více jako na 
svět tíže. Tíže a světlo jako obě polarity, když se ta věc vyjádří více zevně. Tak 
vidíte, že můžeme ty věci líčit v konkrétnosti. 

Řekl jsem Vám pro jiné orgány, že se vytékání může stát halucinačním 
životem, zvláště co je vytlačováno ze soustavy jater. Když ale vytlačuje svůj 
obsah srdce, potom je to tedy vlastně soustavou sil, vytlačenou a přivedenou 
do vědomí, co vyvolává v nejbližší inkarnaci ono zvláštní založení, aby člověk 
vyžil svou karmu. Když pozorujeme; jak se karma vypůsobuje, tak lze říci: 
Toto vyžívání karmy se dá ze strany lidí vylíčit jen jako jakýsi druh hladu a 
nasycení. - To se musí takto pojímat. Vyjděme nejprve ze stanoviska 
obyčejného pohledu na život, vezměme markantní událost. Nějaká žena se 
setká s nějakým mužem a začne ho milovat. - Nu ano, to je asi skutečně 
takový pohled; jako kdybyste vyřízli za Sixtinské madony kousíček, například 
právě prstíček chlapce Ježíše, a na ten byste pohlíželi. Máte samozřejmě kus 
Sixtinské madony, ale nevidíte nic. Tak nevidíte také nic, když pohlížíte na to, 
že nějaká žena se setká s nějakým mužem a začne ho milovat. Neboť tak 
tomu není, to musíte sledovat zpět od začátku. Dříve, než ta žena přišla k 
tomu muži, chodila po různých místech světa; byla dříve někde jinde, ještě 
dříve byla opět na jiném místě. Můžete všude nalézt důvody, proč ta žena 
chodila od jednoho místa k druhému. To se skrývá samozřejmě v podvědomí, 
ale je v tom naprosto souvislost a můžeme, jdeme-li zpět až do dětství, 
sledovat tu cestu zpět. Dotyčná žena - přitom nemá nikomu být nic vyčítáno, 
ta se ubírá naprosto od začátku cestami; které potom ústí do zmíněné 
události. Člověk, když se narodí, má hlad, aby konal, co koná a nepřestává 
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dříve, až přichází nasycení. Puzení ke karmické události je následkem 
takového všeobecného spirituálního pocitu hladu; jsme k tomu hnáni. To je 
jednou celý člověk: Má v sobě takové síly směřující k pozdějším událostem 
vzdor svobodě, která přesto existuje, ale ta se odehrává v jiné oblasti. Člověk 
nese tyto síly v sobě. Nyní, tyto síly, které se tu projevují jako takový hlad, 
který potom vede ke karmickému naplnění, tyto síly, které se takto vyžívají, ty 
jsou koncentrovány v srdci. A když jsou vymačkávány a přicházejí tedy v 
nynější inkarnaci do vědomí; zůstávají proto přece v srdci, ale přicházejí do 
vědomí, tvoří se z nich obrazy, jež tvoří potom podněty; potom to dává 
zuřivost. Zuřivost není v podstatě nic jiného – můžeme to studovat v realitě – 
než předčasné vyžívání v této inkarnaci karmické síly pro inkarnaci následující. 
Uvažte, jak si musíme zvykat pohlížet jinak na světové události, když 
pojímáme tyto souvislosti. Samozřejmě, je-li člověk ve své současné inkarnaci 
zuřivým člověkem, nebo kdyby byl býval dokonce oním králem, který kdysi 
vládl ve Španělsku, tak takový člověk říká: „Kdyby mi Bůh nechal stvořit svět, 
tak bych to učinil lépe.“ A tak lidé dávají otázky jako: „Proč Bůh stvořil 
zuřivost?“ Zuřivost má však již své dobré důvody, ale vše, co ve světě působí, 
může se právě tak projevovat nemístně. A toto nemístné projevení, které je v 
tomto případě způsobováno zejména luciferskými silami – vše, co je 
způsobováno ve světě předčasně, je způsobováno silami luciferskými – toto 
projevení se karmických sil nejbližší inkarnace v inkarnaci dřívější vytváří 
zuřivost. Vidíte, můžeme studovat přímo v abnormalitách současného života, 
co se má přesunout do životů jiných. 

Můžete si přece pomyslit, co je to za mohutný rozdíl mezi tím, co nyní 
spočívá v srdci v době naší celé inkarnace, a tím stavem, v němž bude totéž, 
když to prodělalo celý dlouhý vývoj mezi smrtí a novým zrozením a potom se 
to v novém životě projevuje v zevním chování člověka. Avšak když pohlížíte 
do nitra svého srdce, tak můžete – ovšem nyní v latenci, ve v plně 
vytvořeném obraze – dosti dobře vnímat, co budete v nejbližším životě 
konat. Nemůžeme tedy jen všeobecně, abstraktně říci: V přítomném životě se 
připravuje, co se vypůsobí karmicky v životě nejbližším, nýbrž můžeme takřka, 
řekl bych, ukázat kazetu, v níž spočívá karma následujících dob. To jsou věci, 
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které musí být prohlédány zcela konkrétně, chceme-li pěstovat skutečnou 
duchovní vědu. 

Nyní si můžete přece pomyslit, jaký nesmírný význam tyto věci jednou 
získají, když se budou studovat a učiní se všeobecným vzděláním. Co pak ví 
dnešní medicína o možnosti choroby jater, o možnosti choroby srdce, když 
nezná to ze všeho nejdůležitější, k čemu jsou tyto orgány! To přece nezná. 
Nenachází dokonce ani správnou souvislost mezi halucinacemi spojenými se 
vzrušením a řekněme, soustavou ledvinovou, kdežto halucinace klidné, 
halucinace, které pouze vystupují a jsou zde, jak jsem právě předtím uvedl, 
jsou jaksi halucinacemi jaterními. Takové halucinace, které takto vystupují, 
které se kolem člověka plazí, mohl bych říci, které vedou k tomu, že ten 
člověk by se chtěl těch věci zbavit, ty přicházejí ze soustavy ledvinové. To jsou 
halucinace spojené se vzrušením, které mají co činit se soustavou 
emocionální, se soustavou temperamentů. Můžeme na základě těchto věcí, 
takových symptomů mnohem jistěji diagnostikovat než na základě 
diagnostických prostředků, kterých se dnes často používá. A velmi nejisté jsou 
čistě zevní diagnostické prostředky vůči tomu, co by poskytly takové 
diagnosy, kdyby se tyto věci studovaly. 

Ale všechny tyto věci souvisí se zevním světem. Řekl jsem, že plíce jako 
vnitřní orgán, jako orgánová soustava. Ty obsahuje vlastně nutkavé myšlenky 
ve slisovaném stavu a vše to, co přijímáme, když vnímáme vnější a tyto 
koncentrujeme právě v plicích. Zcela jiným způsobem se potom chovají k 
zevnímu světu játra. Tím, že plíce uchovávají právě, řekl bych, myšlenkový 
materiál, tím jsou plíce zcela jinak konfigurovány. Souvisí více se zemským 
elementem, s elementem země; játra, která v sobě skrývají zvláště 
halucinování, halucinovaní zjevující se, ta souvisí se soustavou vodní, tedy s 
vodou. A soustava ledvinová, zní to paradoxně, souvisí s elementem 
vzdušným. Samozřejmě se míní, že to musí být plíce, ale plíce souvisí jako 
orgán s elementem země, ovšem nejen s ním. Naproti tomu se vzdušným 
elementem souvisí jako orgán právě soustava ledvinová soustava srdce jako 
orgán souvisí s elementem tepelným; je vytvořena zcela z elementu 
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tepelného. Tedy tento element, který je tím nejduchovnějším, ten je také tím, 
který potom přijímá do těchto nesmírně jemných tepelných struktur, které 
přece také máme, řekl bych, v tepelném organismu, přijímá vlohu pro karmu. 

Jelikož je nyní opět celý člověk ve vztahu s vnějším světem, můžete si 
říci: Tedy plíce budou mít zvláštní vztah se zevním světem ve vztahu k 
elementu zemskému, játra k elementu vodnímu, játra tedy ve vztahu k 
elementu vodnímu. - Pohleďte nyní na zemité kvality rostlin, tak máte v nich 
hledat léky pro vše to - ale je to ovšem třeba potom pojímat v nejširším 
okruhu - co souvisí s chorobami, které mají svůj původ v plicích. Vezměte to, 
co cirkuluje v rostlině, co tvoří více cirkulaci šťáv rostlin, v tom máte hledat lék 
pro vše, co souvisí s organisací jater. A tak poskytuje studium vzájemného 
vztahu orgánů s okolím skutečně také základ pro racionální terapii. 

Naše současná terapie je sběrnou krabicí empirických záznamů. Ke 
skutečné racionální terapii můžeme dospět teprve tehdy, když tímto 
způsobem studujeme vzájemné vztahy mezi světem orgánů v lidském nitru a 
zevním světem. Ovšem musíme potom překonat rozkošnickou touhu po 
subjektivní mystice. Nechce-li člověk vůbec dospět dále než až k známému 
božímu plaménku Mistra Eckharta (kolem 1260–1327) a tak dále, když chce 
pouze rozlévat v nitru rozkoš, chce mít krásné obrazy a nechce proniknout 
tímto celým elementem ke konkrétní konfiguraci vnitřních orgánů, potom 
také nemůže proniknout ke skutečně významným terapeutickým poznatkům. 
Neboť tyto terapeutické poznatky se získávají na cestě pravé mystiky, která 
tedy dosahuje ke konkrétnosti lidského nitra. Právě tak jako zde pronikáme 
do nitra člověka a oklikou skrze toto nitro poznáváme procházení 
inkarnacemi, právě tak jako tedy poznáváme tento vnitřní život člověka, 
dospíváme, když pozorujeme to, co je zevní, skrze svět smyslů, skrze koberec 
smyslový, dospíváme do duchovna. Tu přicházíme vzhůru do světa 
duchovních hierarchií, které jsme nenalezli oklikou skrze vnitřní mystiku, nýbrž 
které jsou nalézány cestou hlubšího nazírání na vnější svět. A na této cestě 
vyplývá také, co potom můžeme vyjádřit zprvu v analogiích. Ale nejsou to 
pouhé analogie, nýbrž existují tu naprosto hlubší vztahy. 
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Dýcháme, není-liž pravda, a posledně jsem vám vypočítal dechy za 24 
hodin. Počítáme-li 18 dechů za minutu, tak máme 60 x 18 dechů a za 24 
hodin 25.920 dechů za den a noc. Vezmete-li nyní jiný rytmus v člověku, tak 
je rytmus dne a noci týž. Ráno při procitnutí vsajete do svého těla fysického a 
éterického tělo i astrální a já. Je to také dýchání. Vdechnete ráno a opět 
vydechnete večer při usnutí astrální tělo a já, tedy jeden dech za 24 hodin, v 
jednom dni. To je 365 takových dechů za rok. A vezmete-li průměrný věk 
člověka, 72 let, tak máte přibližně totéž číslo; kdybych nebyl vzal 72 let, nýbrž 
o něco méně, dostal bych totéž číslo. To znamená, vezmete-li celý pozemský 
život člověka a spatřujete-li v jednom usnutí a procitnutí jeden dech, tak máte 
v jednom životě také tolik vdechů a výdechů astrálního těla a já, jako máte 
dechů za 24 hodin. Činíte během jednoho života také tolik takových dechů, 
které spočívají ve výdeších a vdechů já a astrálního těla. Tyto rytmy si 
naprosto odpovídají, a vidíme, jak je tu člověk včleněn do světa. Život dne, 
východ a západ Slunce, tedy jeden okruh odpovídá vnitřnímu východu a 
západu Slunce, který trvá od narození až k smrti. 

Vidíte, že se tu člověk včleňuje do celého světa. A chtěl bych dnes toto 
pozorování ukončit tím, že vám poukáži na ideu, kterou prosím, poněkud 
promyslete, promeditujte. Dnešní věda si představuje: Toto je světové dění. V 
tomto světovém dění vznikla jednou Země. Potom opět Země, když se naplní 
entropie, zanikne tepelnou smrtí, a tak dále. 

Když se dnes vytváří takový názor jako Koperníkův nebo nějak 
modifikovaný kopernikanismus, potom máme na zřeteli jen vlastně ty síly, 
které vytvořily pramlhovinu a tak dále, a lidský život je přitom v podstatě 
pátým kolem u vozu. Neboť geolog, astronom, vůbec nehledí na člověka. 
Vůbec mu nenapadá hledat nějak příčinu pro budoucí utváření světa v 
člověku. Člověk je všude uvnitř tohoto světového dění, ale je pátým kolesem 
u vozu. Světové dění probíhá, ale on s ním nemá nic co činit. Představte si to 
ale takto. Toto celé světové dění zde skončí, přestává, ztratí se v prostoru. 
Pomíjí a pro to, co se tu dále venku děje, spočívají příčiny vždy uvnitř lidské 
kůže, v člověku; ty pokračují. 
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Obrázek 9 

 

A to, co je zde svět, to je založeno jen uvnitř člověka v dávné době. Tak 
je tomu totiž ve skutečnosti. A jak nám říkají knihy moudrosti vůbec ve své 
řeči, tak poukazují na tyto věci slova Krista Ježíše: „Nebe a Země pominou, 
ale slova má nepominou.“ Vše, co je svět materiální, zanikne, ale to, co 
přichází z ducha a duše a vyslovuje se ve slovech, to přežije zánik světa a 
bude žít dále v budoucnosti. Příčiny pro budoucnost nespočívají mimo naši 
kůži, ty nemají co zkoumat geologové, nýbrž ty máme hledat v nitru, v silách 
naší organisace ležících uvnitř, v silách, které zprvu přecházejí do našeho 
nejbližšího pozemského života, ale potom pokračují do jiných metamorfóz. 
Takže, když hledáte budoucnost světa, musíte nahlížet do člověka. To, co je 
zevní, to zcela zanikne. 

Devatenácté století vybudovalo bariéru proti tomuto poznání, a tato 
bariera znamená zákon o zachování energie. Zákon o zachování energie 
pokračuje právě v silách ležících kol člověka. To ale vše zanikne, zmizí. A to, 
co vzniká teprve v člověku, to tvoří budoucnost. Zákon o zachování energie 
je tím nejfalešnějším, co si můžeme myslit. Pojímáme-li to ve skutečnosti, 
neznamená to nic jiného, než učinit právě člověka pátým kolem ve světovém 
dění. Ale nikoli slova a zachování energie jsou správná, nýbrž jiná slova: 
„Nebe a Země pominou, ale slova má nepominou.“ To jsou ta pravá slova. 
Jen stojí toto dvojí v diametrálním protikladu. A není to ničím jiným, než 
bezmyšlenkovitostí, že dnes chtějí být jistí stoupenci toho či onoho 
positivního vyznání současně věřícími v bibli a současně stoupenci teoretické 
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fysiky. To není ničím než nepoctivostí, která ale dnes vystupuje jako tvořící 
kulturu a tato nepoctivost musí z tvoření kultury - což je vlastně něčím 
protitvůrčím - pryč, chceme-li vyjít ze sil zániku do sil vzestupu. 

 

Sedmá přednáška 
Dornach, 3. července 1921 

Dvě záhady pro obyčejné vědomí: Zevní svět skrytý za smyslovým 
závojem a vnitřní svět lidských orgánů. Normální a abnormální diskontinuita 
vědomí. Nemožnost vzpomínání na okultní zření. Schopnost paměti a 
schopnost lásky mezi narozením a smrtí. Smrtí vznikající proměna myšlenek v 
obrazy. Růst duše z imaginace přes inspiraci k intuici. Potom obrat po světové 
půlnoci k imaginaci proniknuté vůlí před opětným narozením. Činnost vůle v 
člověku výměny látek a údů skrytá pro vědomí. Usuzování a logické závěry. 
Vědomé je myšlení, vnímání, vzpomínání. Z nevědomí působí vůle a mysl. 
Místem, kde útočí, působí Lucifer je stránka volní; místem kde útočí Ahriman, je 
stránka myšlenková. Ahrimanův cíl: Nebe a Země nemají pominout! Fixování 
materialistických myšlenek. Atomismus jako nutkavá myšlenka. Ztuhnutí 
mozku. Působení proti tomu: Abstraktní pojmy přivádět k obraznosti, 
individualizování myšlenek vůli. Kulturní vyhlídky. Po ztrátě vědomí o duchu se 
ztrácí také vědomí o duši. Budoucí tendence: Výchova nikoli vzděláváním, 
nýbrž očkováním vhodnými substancemi. Edisonova životní praxe. 
Anthroposofie jako kultura: plného člověka. 

Po pozorování, která jsme konali, bude moci nyní dobře před naši duši 
předstoupit jistá základní skutečnost lidského života a lidské bytosti. Je právě 
tehdy, když se pustím do přesnějšího pozorování vztahu člověka k jeho 
okolnímu světu, vždy jakousi záhadou, jak pak to jen přijde, že nemůžeme 
nahlížet do vlastní podstaty vnějšího světa. 

Tento vnější svět leží před námi ve svých fenoménech, ve svých 
událostech a také, máme-li slabou potřebu poznání, musíme tušit, že za 
těmito úkazy, které tu máme před sebou jako barevný, jako znějící, jako 
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tepelný svět a tak dále, je teprve skryta vlastní podstata skutečnosti. Je tu 
jakýsi závoj, a za tímto závojem je teprve vlastní podstata skutečnosti. Na 
druhé straně existuje podobná záhada, pokud jde o to, co je lidské nitro. 
Poukázal jsem v posledních dnech na to, jak toto lidské nitro odhaluje své 
záhady orgánů teprve tehdy, když se do tohoto nitra skutečně dostaneme. 
Ale přece existuje nejprve pro obyčejné vědomí ta skutečnost, že nemůžeme 
nahlížet tak hluboko do vlastního nitra, abychom mohli skutečně prohlédat 
přirozenost plic, jater a tak dále, jak jsme o tom včera hovořili. Nuže tuto 
skutečnost existence dvojí záhady, záhady vůči nepoznatelnosti zevního 
světa, záhady vůči nepoznatelnosti vnitřního světa, tuto skutečnost chápeme 
na základě poznání celé bytosti člověka, když se pustíme do toho zaměřit se 
jednou na celou lidskou bytost, která nám ukazuje jen jednu stránku zde mezi 
narozením a smrtí, druhou stránku má mezi smrtí a novým zrozením. 

Ale pozorujme nejprve člověka, jak se nám naskýtá zde mezi 
narozením a smrtí. Stačí tu nejprve vnitřní duševní skutečnost, která souvisí s 
naším celým normálním denním životem, stačí nám vnitřní skutečnost paměti; 
hovořil jsem včera o tom, jak tato paměť vlastně spočívá na zpětném 
zrcadlení na zevních stranách vnitřních orgánů. Ale tuto paměť potřebujeme 
pro svůj duševní život. Poukázal jsem častěji na skutečnosti, jež ukazují, jak 
může porušení této paměti podkopat náš celý normální život zde mezi 
narozením a smrtí. Byl to jeden příklad, který ukázal, že schopnost vzpomínky 
se může v člověku vymazat. Takové případy jsou také jinak známy. Můžete 
číst v psychologických dílech o četných takových případech. Je zcela známá 
skutečnost, že se to může stát, a v malé míře se nachází takový jev mnohem 
častěji, než se vlastně myslí. A nepotřebujete si také představit nic jiného, než 
že jsou pro takové lidi jednoduše tyto jevy, tyto děje, aniž o tom vědí v 
obyčejném slova smyslu takové, jako pro vás každé noci od usnutí do 
procitnutí: vědomí je vymazáno. Ale taková abnormní diskontinuita vědomí 
má mimořádný významný vliv na celé vědomí osobnosti. Člověk nepřichází již 
správně k sobě, když něco takového prodělal; je mu to vlastně v životě 
později něčím strašným. Z toho ale můžete vidět, jak je důležité mít pro 
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obyčejný život mezi narozením a smrtí - s výjimkou stavů ve spánku - 
kontinuitu vědomí. 

Kontinuita vědomí souvisí s naší pamětí. Potřebujeme tedy paměť, 
abychom udržovali obyčejný život normálním. Nyní existuje, když 
proděláváme okultní vývoj, jiná skutečnost. Existuje skutečnost, že máme 
zapotřebí vyvíjet takové duševní síly, které vlastně pro okamžiky duchovního 
zření také vymazávají tuto obyčejnou paměť. Pokud máme totiž tuto 
obyčejnou paměť, nemůžeme v podstatě nahlížet do duchovního světa. A u 
žáků okultního vývoje se obyčejně ukazuje jako zážitek to, že zpočátku, když 
začínají pracovat na svém vývoji, mají jistá zření a později si stěžují na to, že 
tato zření již nemají, že se neuskutečňují. To spočívá na tom, že pro taková 
zření, jsou-li pravými zřeními, nejsou-li halucinacemi, vlastně neexistuje žádná 
paměť. Není možné si opět na nějaké zření vzpomenout, neboť toto zření je 
něčím reálným. Pohlédnete-li na kus křídy a pohlédnete-li opět jinam, tak 
máte vzpomínkový obraz. Chcete-li ale mít křídu před sebou, křídu reálnou, 
potom se musíte znovu vrátit k vnímání. Musíte opět tu realitu mít před 
sebou. Pro tuto realitu nám paměť vůbec nic nepomáhá. Dotknete-li se 
horkého železa, tak se spálíte. Můžete mít ve vzpomínce jakkoli mnoho 
horkosti, nespálíte se přitom. Musíte, poněvadž zření vás uvádí do souvislosti 
s něčím reálným a není pouhým obrazem, musíte se ke zření opět vrátit. Jde 
o to, abychom se k tomu zření opět vrátili, ne pouze zase na něj vzpomínali, 
neboť skutečné zření je skutečným okultním zážitkem a nemůže se stát 
vzpomínkou, nýbrž můžeme opět k němu přijít jen nepřímým způsobem. 
Můžeme si říci: Dříve než nastalo to zření, prodělal jsem to či ono v 
obyčejném vědomí. Na to si potom můžeme vzpomenout a musíme tuto 
etapu opět vyvolat až k tomu bodu, kdy nastalo zření; potom přijdeme k 
tomu bodu. Zření nemůže opět nastat bezprostředně, ale musíme jaksi opět 
prodělat cestu zpět. K tomu mnozí nepřihlížejí; domnívají se, že si mohou na 
zření vzpomenout v obyčejném smyslu. 

Musíme tedy v jistém vztahu dokonce při okultním vývoji paměť 
podkopat. To je naprosto nutné, tomu se nedá vůbec zabránit. Proto musíme 
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říci: Ten, kdo usiluje o takový okultní vývoj, ten si musí být především jist tím, 
že je v obyčejném životě rozumným člověkem, to znamená, že má zdravý 
rozum a zdravou paměť bez nějakých falešně mystických podivných 
záchvatů. Kdo již v obyčejném životě nějak tlachá a blábolí, není způsobilý 
prodělávat okultní vývoj. Musíme mít naprosto možnost vzpomínat si se vší 
určitostí na události dne, potom se můžeme odvážit pronikat ke zřením, pro 
něž právě neexistuje takové vzpomínání. Opatrnost, která je právě pro okultní 
vývoj doporučována, je pravě založena ve věci samé. Tak můžete říci: Pro 
obyčejné vědomí je tu paměť a tato paměť náleží k normálnímu životu mezi 
narozením a smrtí. 

Nyní vám mohu schematicky nakreslit, jak se chová lidská bytost, má-li 
tuto paměť. Chci vám to nakreslit asi takto 

Obrázek 10 
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Co nyní kreslím, neexistuje jako takové, ale lze to vnímat v éterickém 
těle. Kreslím schematicky jako tuto linii to, co je vlastně rozprostřeno po 
celém těle, a musíte si potom představit, že je od hlavy, tedy od smyslových 
vjemů, smyslových orgánů, až k této linii to, co je mimo orgány. Tato linie má 
být schematickou hraniční linií pro orgány člověka. Zde se zrcadlí zpět, a na 
druhé straně této linie leží tedy srdce, plíce, játra a tak dále. Zde (šípky) se to 
zrcadlí zpět. To je symbolicky linie lidské paměti. Můžete si přímo představit 
toto: Máme ve svém nitru blanku, to je vlastně hraniční blanka mezi tělem 
éterickým a astrálním, jen to ve skutečnosti není prostorové, je to právě 
nakresleno schematicky. To, co je vnímáno, je vrháno zpět silou orgánů, které 
jsou tu za tou blankou; je to tím zrcadleno, ale je to právě přece zrcadleno 
zde, a nemůžeme to prohlédat v obyčejném vědomí, nemůžeme nahlížet do 

 99



nitra člověka skrze tu blanku paměti. Paměť nám zakrývá nitro člověka. Musí 
zakrývat nitro člověka, jinak by člověk nebyl normální v obyčejném životě 
mezi narozením a smrtí. Paměť je tím, co nám naše obyčejné vědomí 
směrem do nitra uzavírá. Jakmile je tato paměť prolomena, jakmile tedy 
někde vzniká trhlina, jak se to děje okultním vývojem, nahlížíme, jak jsem to 
včera popsal, do svých orgánů. 

Nuže, máme odpověď na otázku, proč se nemůže nahlížet do nitra. 
Toto nitro musí být zakryto, jinak bychom nebyli normálními lidmi mezi 
narozením a smrtí, neboť tuto paměť potřebujeme. Tedy nitro našeho jáství 
je nám zahaleno naším zrcadlením paměti. To je to, co musíte mít jako řešení 
této záhady. 

Na druhé straně zevního světa, zde vidíme jaksi rozprostřen závoj 
smyslů a za něj nevidíme. Chceme jednou pojmout věc tak, že si řekneme: 
„Jaké by to bylo, kdybychom tedy, hledíce do vnějšku, neměli smyslový závoj, 
za nímž leží podstata světa, nýbrž kdyby to všude bylo prolomeno, 
kdybychom tu všude mohli hledět skrze a nakukovat skrz, jak by to potom 
bylo?“ Vplývali bychom svým vnímáním do věcí. Splývali bychom s věcmi. 
Nemohli bychom se od věcí odlišovat. A co bylo následkem? Nikdy bychom 
nemohli, kdybychom se nemohli odlišovati od věcí vyvíjet city lásky, neboť 
láska spočívá na tom, že nevplýváme do druhého, nýbrž že zůstáváme 
individualitou, že jsme odděleni a přece do někoho či do něčeho vciťujeme. 
Jsme organisováni tak, že jsme mezi narozením a smrtí schopni lásky. A v 
okultním vývoji musí být opět tato schopnost lásky nahrazena imaginací, 
inspirací, intuicí. Musíme jaksi schopnost lásky prolomit. Náš život by nás 
totálně zruinoval, stali bychom se lidmi chladného srdce, kdybychom neměli v 
obyčejném životě lásku; proto je opět nutno, aby ten, kdo prodělává tímto 
směrem okultní vývoj, vyvíjel především v nejvyšším stupni schopnost lásky. 
Jestliže ji vyvinul tak, že ji okultním vývojem nemůže ztratit, že si ji zachová 
vzdor tomuto vývoji, potom se může, odvážit proniknout závoj smyslů a 
nahlížet do skutečné objektivity. Zde vidíte, jak je před naší duši postavena 
druhá záhada. Člověk musí být organisován tak, že je schopen paměti a 
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schopen lásky. Poněvadž musí být schopen lásky, nemůže nahlížet 
obyčejným vědomím za závoj smyslů, a poněvadž musí být schopen paměti, 
nemůže nahlížet do vlastního nitra. 

To je to, co je vlastně pravdou oné tak falešné filosofie Kantovy (1724 – 
1804) chtěl probádat lidskou subjektivitu a vrazil do ní několik zcela 
abstraktních pojmů, které vlastně nic neříkají. Ve skutečnosti je tomu tak, že 
musíme chápat člověka mezi narozením a smrtí jako bytost schopnou paměti 
a schopnou lásky. Tu člověk poznává, co žije v lásce. A to má pronést branou 
smrti. Ale proto jsme na Zemi, abychom se v těchto obou schopnostech 
zdokonalili. 

Má-li nyní člověk pomocí paměti oddělovat mezi sebou svou bytost 
vnímající a myslící, která, zde mimo to naráží na závoj smyslů, potom vyvíjím 
hlavně skrze hlavu - ale člověk je přece v celku hlavou - život, který 
označujeme jako život vědomí. Tento život vědomí zůstává stát u myšlenky. 
Myšlenka se stává vzpomínkovým obrazem. Ale nepronikáme dále než až ke 
vzpomínkovému obrazu. Zde je myšlenka zastavována; jen tím, že je tu 
zastavována, může se vždy opět vracet jako vzpomínka. Zde je myšlenka 
zastavována a náš normální život mezi narozením a smrtí spočívá vlastně na 
tom, že myšlenku nenecháváme proniknout dolů do orgánů. Její síly do nich 
pronikají, jak jsem to včera vylíčil, ale myšlenku jako takovou, jak v nás žije 
jako obraz, tu nemůžeme nechat proniknout dolů do orgánů. V okamžiku, 
kdy zemřeme, tu se stává myšlenka tím, čím se nemá stát v obyčejném 
vědomí: tu se stává myšlenka imaginací. Tato imaginace, o níž se usiluje v 
okultním vývoji s veškerou námahou, ta nastává, když člověk prochází smrti. 
Všechny tyto myšlenky se stávají obrazy. Člověk žije potom zcela v obrazech. 
Můžeme proto mrtvého člověka pochopit jen tehdy, když jsme poznali tuto 
obrazovou řeč. Ihned po smrti mění se myšlenky v obrazy. S těmito obrazy 
člověk žije nějakou dobu mezi smrtí a novým zrozením. Potom se stávají 
obrazy postupně inspirací. Tak roste skutečně duše dále. Obrazy se stávají 
inspirací. Tu počíná potom člověk vnímat hudbu sfér. Tu se pro něho stává 
hudba sfér něčím reálným. Žije ve světě světových tónů. A posléze srůstá s 
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objektivně-duchovním vesmírem. Jeho duše se stává zcela intuicí. Člověk se 
stává jaksi jednotou s vesmírem. 

To je současně bod, když tu po nějakou dobu tato intuice byla, kdy 
nastává světová půlnoc, o níž jsem také včera hovořil. Nyní začíná cesta zpět, 
a intuice je nyní schopna přijmout něco, co člověk postupně opouštěl, když 
žil zde na Zemi. Když člověk totiž prošel branou smrti, žije působením jiných 
sil, než jsou ty síly, které zde na Zemi nazýváme vůlí. Vžívá se do sil 
kosmičtějších. Vůle je, řekl bych, absorbována, vůle pozvolna mizí. Ale když 
člověk došel ke světové půlnoci, tedy poté co prošel stavem imaginativním, 
stavem inspirace, stavem intuice a jaksi došel na vrchol života mezi smrtí a 
novým zrozením, potom se naplňuje intuice opět vůlí. Myšlenka se stává opět 
volní a tato vůle prosycuje stále víc a více duši, která se nyní opět 
probojovává k inspiraci, potom k imaginaci. Když duše dospěla k imaginaci a 
po nějakou dobu ji prodělávala, potom je opět zralou k tomu, aby se zde 
vtělila. Na základě tohoto obrazu se vytváří tím způsobem, jak jsem to vylíčil, 
co tu potom vystupuje jako proměněný člověk údů a výměny látek z předešlé 
inkarnace. Vidíte tedy, těmito stupni, o které se usiluje při okultním vývoji, 
vystupuje člověk vzhůru až ke světové půlnoci a sestupuje potom obrácenou 
cestou opět dolů až k imaginaci a přichází ke tvoření myšlenek, když se 
vtěluje. 

Obrázek 11 
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Během této celé doby přijímá člověk vůli. A nyní, když přichází člověk 
opět do fysického bytí, vidíme, jak je to, co sem působí z kosmu, co člověk do 
sebe přijal z minulé inkarnace, v obraze a uvnitř obrazu je ještě vůle. Máme 
zde tedy imaginaci prosáklou vůlí. 

Když tedy člověk přichází před početím k novému fysickému životu, má 
sice určitou imaginaci prosáklou vůlí. Z imaginace, která je v podstatě tím, co 
tu již bylo jako obraz, vzniká hlava a co k ní především náleží, a vůle, ta se 
zmocňuje nových údů a výměny látek. Takže se toto zde dělí na hlavu a 
ostatního člověka. Hlava je v podstatě, řekl bych, krystalizovanou, ztuhlou 
myšlenkou; co žije v ostatním člověku, je organisovaná vůle. Člověk může 
vlastně jen v hlavě skutečně procitnout. Není-liž pravda, své myšlenky znáte, 
vaše představy jsou v obyčejném vědomí - to se může říci všem dnešním 
lidem; co se děje ve vůli, častěji jsem se o tom zmínil, to je lidem právě tak 
neznámo jako to, co se odehrává ve spánku. Neboť jak pak že člověk ví, když 
pozvedá paži, v obyčejném vědomí, co se tu děje? Vnímáme, že se paže 
zvedá, tu představu máme, ale volní akt jako takový zůstává ve spánku, 
poměrně tak jako je spánek mezi usnutím a procitnutím. Tedy můžeme říci: 
Pokud jde a člověka údů a výměny látek, spí člověk také ve dne; procitá 
vlastně jen, pokud jde o jeho člověka hlavy. - To vše působí opět společně. 

Oficiální věda dnes hovoří o jisté logice. Hovoří o logice představy, 
úsudku a závěru. Ano, ukažme si takový závěr. Známý závěr, který se 
vztahuje na slavnou logickou osobnost. Tedy: Všichni lidé jsou smrtelní, 
Caesar je člověk, tedy je Caesar smrtelný. - To je závěr. Každý článek závěru 
je úsudkem. Všichni lidé jsou smrtelní - to je úsudek; Caesar je člověk - to je 
úsudek; tedy je Caesar smrtelný - to je úsudek. Celek je závěr. Člověk, Caesar, 
to jsou představy. 

Když se tedy otážete člověka, který nyní opět náleží k těm zcela 
chytrým - musíme se vždy přidržovat těch zcela chytrých, neboť ti udávají 
přece tón, potom on řekne: „Vše se děje tak, že se to odehrává v soustavě 
nervové. Nervová soustava zprostředkovává představu, úsudek, závěr, 
dokonce cit a vůli.“ Ale již u tohoto představování, u úsudků a závěrů není 
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tomu tak, jak to míní dnešní oficiální myšlení. Jen představování jako takové, 
je totiž vlastně záležitostí hlavy. Když vyvozujete úsudek, potom musíte 
ovšem prostřednictvím těla éterického cítit, jak stojíte na nohou. Neusuzujete 
totiž vůbec hlavou, usuzujete nohama, ovšem nohama těla éterického. Ten, 
kdo usuzuje, i když leží, napřimuje své éterické nohy. Usuzování nespočívá v 
hlavě, usuzování spočívá v nohách. Tomu dnes samozřejmě nikdo nevěří, ale 
je to přece pravda. A vyvozování závěrů, to spočívá v pažích a rukou, vůbec v 
tom, co se u člověka pozvedá nad to, co má také zvíře. Zvíře stojí na nohách, 
zvíře je samo úsudkem, ale závěry nečiní. Závěry činí člověk. K tomu obdržel 
své paže volné, k tomu jsou tu paže, nikoli k chůzi. Člověk má své paže volné, 
aby byl bytostí, která může činit závěry. A co se uskutečňuje, když 
vstupujeme na své éterické nohy, když pohybujeme astrální svou paží, to je 
jen úsudek, to je závěr, to se v hlavě pouze zrcadlí pouze jako představa a 
také se potom představou stává. Takže potřebujeme celého člověka, ne 
pouze člověka nervově-smyslového, aby se uskutečnil úsudek a závěr. 

Nyní, když to vezmete v úvahu, potom si řeknete: Člověk vynáší vlastně 
úsudek a závěr ze své soustavy údů. To jsou totiž v podstatě již akty volní a 
to vychází z neurčitějšího stavu, než je představování. Právě tak, jako ráno 
procitáme, tak v podstatě prožíváme, jme-li hotovi se závěrem. Získali jsme 
jej z celé hloubky své bytosti. To, co z minulého života až k tomuto životu 
zestárlo, co se vyžívá v hlavě, to nás vede k tomu, že můžeme mít 
prostřednictvím hlavy představy. Zde jsme vzhledem ke kosmu starší, když se 
rodíme. A že se obnovila naše vůle, to je tím, že jsme vzhledem ke kosmu 
omládli. To, co na sobě nosíme jako hlavu, je vždy upomínkou na minulou 
inkarnaci. To je to staré. Co je člověk údů a výměny látek, toho si dobyla vůle, 
vstupujíc do této inkarnace. To je člověku vlastně zprostředkováno tělem 
mateřským. Neboť to druhé – stačí jen studovat zevní empirickou 
embryologii, tak se to potvrzuje, to je vlastně z kosmu do matky 
vkonstruováno. Hlava je právě otiskem kosmu, je způsobena zevními silami. 
Ten, kdo to chce popírat, ten by měl také říkat, že je nesmyslem, že 
magnetismus Země nastavuje magnetickou střelku. Fysik vychází, chce-li 
vysvětlit magnetickou střelku z této magnetické střelky ven. Fysiolog, 
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embryolog, biolog, ten zůstává, chce-li vysvětlit embryo, uvnitř v těle matčině. 
To je právě tak nesmyslné, jako kdybychom chtěli magnetickou střelku 
vysvětlit z ní samé. Musíme vycházet ven k celému kosmu. Máme nejprve 
hlavu v celém vývoji a k ní je jen přičleněno ostatní tělo, kterého se zmocňuje 
vůle, jež vstoupila do imaginace během procházení životem mezi smrtí a 
novým zrozením, počínaje půlnoční hodinou bytí. 

Obrázek 12 

 

 

Nyní, když zde pozorujeme tohoto člověka tak nacházíme vše, co se 
vztahuje na myšlení a na vnímání, nad onou pamětní blankou, vše, co se 
vztahuje na vůli, pod ní. To působí vzhůru, působí z nevědomí, což se 
nachází teprve způsobem, jak jsme včera vyložili. Zde působí vzhůru vůle. 
Pokud jde o vůli, jsme spícími. A tak máme vlastně člověka skutečně jako 
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dualitu v životě mezi narozením a smrtí. Člověk je již monon, ale je tím 
vzhledem k celému světu, a musí to ve vývoji vytvářet, toto monadično. Musí 
to vždy znovu obnovovat. Ale ve skutečnosti je člověk mezi narozením a 
smrtí dualistický: myšlenka jaksi, s vjemem na straně jedné, vůle se srdcem na 
straně druhé. 

Tím je ale člověk vlastně, řekl bych, průřezem dvěma světy. Neboť 
prosím, buďte upřímní a otažte se, co máte v každém okamžiku svého života 
ve vědomí? Své vzpomínkové představy, to, co jste prožili od druhého, 
třetího roku nebo od pátého a šestého roku, to je obsah vědomí. A co tu 
proniká zdola, co vyvěrá z vůle, to je láska, schopnost lásky. A člověk není 
vlastně nic jiného než to, co se tu ukazuje v průřezu jako vzpomínkové 
obrazy a láska. V podstatě je člověk takovýto: Nahoře je svět, který je 
kosmickou myšlenkou, dole je svět, který je kosmickou vůlí. A vždy je člověk 
místem, na které útočí Lucifer ze stran vůle, a místem, na které útočí Ahriman 
ze strany myšlenky (viz obrázek 12). Ahriman by chtěl neustále činit člověka 
zcela hlavou. Lucifer by chtěl neustále člověku hlavu srážet, aby nemohl 
vůbec myslit, aby vše proudilo oklikou skrze srdce ven v teple, aby zcela 
překypoval světovou láskou a vytékal do světa jako světová láska, aby vytékal 
jako kosmicko-snílkovská bytost. 

V našem období, v naší vysoce vychvalované kultuře, máme především 
činny vlivy ahrimanské. Tyto ahrimanské vlivy, ty cítili vždy sensitivní lidé. Když 
jsem byl ještě zcela mladým člověkem, hovořil jsem jednou s rakouským 
básníkem, který byl také tehdy velmi známý. Ten měl jemné cítění pro to, co v 
kultuře nadchází a vyjádřil to poloobrazně, ale tato poloobraznost byla pro 
něho skutečností. Hovořil ke mně - je mi, jako by se to stalo dnes: Jací jsme 
prý dnešní lidé, to že je vlastně strašný úděl; strašný úděl, který lidstvo potká, 
budou-li pokračovat věci tak, jak nyní probíhají. Neboť člověk tratí pozvolna 
svou obratnost údů, nebude umět již pořádně chodit, bude stále jezdit na 
kole a mechanicky se dále pohybovat; ztratí také bezprostřední obratnost 
svých rukou, vše se ztechnizuje. Právě tak jako zakrňuje sval, kterého se 
nepoužívá, tak pozvolna vše to zakrní a člověk se stane jen hlavou. Hlava se 

 106



bude stále zvětšovat a posléze se bude člověk jen tak kutálet jako koule s 
ostatním organismem zcela zakrnělým. 

Tento obraz stál, řekl bych jako můra před tímto rakouským básníkem - 
jmenoval se Hermann Rollett (1819–1904) a líčil to zcela názorně, neboť ho 
velice skličovala tato představa, že se lidé jednou stanou vlivem naší kultury 
kutálejícími se hlavami. Ale v základě je zde něco velmi pravdivého. V základě 
spočívá to, že jsou skutečně v naší době mimořádně silné mocnosti, které by 
chtěly naši hlavu vyvíjet stále víc a více. To se jim právě nedaří zvláště dobře s 
hlavou fysickou, ale daří se to již lépe s hlavou éterickou. Tedy je tomu 
skutečně tak, že by chtěly v naši době ahrimanské mocnosti učinit nás 
úplnými lidmi hlavy, že by nás chtěly naprosto přetvořit v pouhé myslitele. 

Ale pro člověka v jeho zdravém vývoji je tu druhý pól, pól vůle, která 
stále pracuje proti tomu; když zemřeme, takže vůle uchopila myšlenku. 
Myšlenka nesmí ještě být samotná. Když se rodíme, tu jsme shromáždili 
novou vůli, ale myšlenka se odděluje, nachází naši hlavu; vůle se zmocňuje 
ostatního těla. Když žijeme na Zemi, je v nás ustavičné vzájemné působení 
mezi vůlí a myšlenkou. Vůle se zmocňuje myšlenky a musíme složeninu z vůle 
a myšlenky opět pronést skrze smrt. Ahriman by nám chtěl v tom zabránit. 
Chtěl by, aby vůle zůstala oddělena, aby se jen myšlenka v nás zvláště 
vytvářela. Potom bychom ztratili svou individualitu, kdyby posléze skutečně 
došlo k tomu, co Ahriman vlastně chce. Ztratili bychom úplně svou 
individualitu. V okamžiku smrti bychom přišli s přímo přehnanou, instinktivně 
vypěstovanou myšlenkou. Ale tu bychom my lidé nemohli udržet, tuto 
myšlenku, a Ahriman by se jí mohl zmocnit a včlenit ji do ostatního světa, 
takže by tato myšlenka působila dále v ostatním světě. To je skutečně osud, 
který lidstvu hrozí, bude-li lidstvo pokračovat v současném materialismu, že 
se ahrimanské mocnosti stanou tak silnými, že Ahriman může lidem myšlenky 
krást a včleňovat je Zemi v jejich působnosti, takže Země, která by vlastně 
měla zaniknout, bude konsolidována. Ahriman pracuje na tom, aby se Země 
konsolidovala, aby Země zůstala existovat jako Země. 
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Ahriman pracuje proti slovům: „Nebe a Země pominou, ale slova má 
nepominou.“ Ahriman chce, aby se tato slova odvrhla a aby nebe a Země 
zůstaly existovat. Toho může být dosaženo jen tehdy, jsou-li lidem kradeny 
myšlenky, když se lidé odindividualizují. 

Kdyby mohl Ahriman působit dále, jako to zcela zvláště mohl od roku 
1845, potom by se lidské mozky stávaly nejprve stále strnulejšími a 
strnulejšími, lidé by žili pod nutkavými myšlenkami, pod myšlenkami 
materializovanými, jak jsem to včera vyložil. To by se zvláště ukázalo v tom, 
že by lidé byli vedeni také ve výchově tak, aby neměli myšlenky pohyblivé, 
nýbrž aby měli, když dosáhli určitého věku, myšlenky zcela fixované. Nyní vás 
prosím, otažte se, zda se toho již v současnosti namnoze nedosáhlo vysokou 
měrou! Pomyslete jen, jak jsou dnes myšlenky četných lidí zafixovány. Což 
můžeme lidi dnes ještě mnoha věcem naučit? Jejich myšlenky jsou tak ztuhlé, 
tak pevné, že je nelze mnoho naučit. 

Obrázek 13 
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To je již ahrimansky použito. A Ahriman se snaží stále to stupňovat, 
stále více činit myšlenky myšlenkami nutkavými. A takovým působícím 
produktem těchto nutkavých myšlenek je ve vědecké oblasti atomismus. Tu 
se nepředpokládá za smyslovým závojem duch, nýbrž jen samé atomy, všude 
kmitající atomy, vířící, kmitající atomy. Samozřejmě nemůžete dospět za tento 
závoj smyslů ničím jiným než myšlenkami. Ale Ahriman již lidi tak zmátl, že 
oni mají již své myšlenky materializovány. Nedomnívají se již, že tu vlastně 
konstruují jenom svět myšlenkových atomů, nýbrž pokládají to za skutečnost; 
vysazují tu tedy myšlenky ven. To je zcela zahrimanisováný svět. Dnes máme 
zahrimanisovanou vědu, vědu skrz naskrz zahrimanisovanou. 

Že to máme, s tím se člověk občas setkává v životě strašným 
způsobem. Obdržel jsem například jednou - je tomu nyní přibližně 35 let – 
jakýsi rukopis. Byl to rukopis velmi učený. Měl stanovit lidský diferenciál, - 
vypravuji vám skutečnou událost -, to znamená takový diferenciál, že když jej 
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integrujeme, obdržíme člověka.Když jej tedy integrujeme od hlavy až k patě, 
obdržíme člověka. Bylo to velmi učené pojednání. A lékař, který mi to přinesl, 
řekl: Můžete také poznat autora - neboť byl u mne na klinice. A když jsem 
toho muže poznal, řekl: „Ano, je tomu tak, sám jsem to prožil, skládám se 
zcela z diferenciálních atomů, všude jsou diferenciály, já jsem jenom integrál.“ 
Představoval si sám sebe jako zcela diferencováno z pouhých atomů; to byl 
intelektuálně-ahrimanský způsob vědomí. Ale je přece nakonec, řekl bych, jen 
strnulá soustava atomismu. Neboť když mi byl přinesen tento rukopis, musil 
jsem si vzpomenout, že existuje přece La Placeova světová rovnice, 
matematický vzorec. Tu má být prý možné vypočítat z dějů atomů integrací, 
přičemž se nyní neintegruje od hlavy až k patě, nýbrž když máme integrovat 
jednoduše od začátku světa až do konce světa vypočítat, když dosadíme 
nějakou speciální hodnotu, nu řekneme, kdy Caesar překročil Rubikon a 
podobně! Není-liž pravda, kdy jednoduše uvedeme atomy do 
materialistického vzorce světa, když postupujeme odpovídajícím způsobem. 
Tento celý způsob myšlení vyhlížel zoufale podobně tomuto pojednání, které 
onen muž učinil o sobě samém, který pohlížel na sebe jako na integrál 
uzavřený mezi hranicemi od hlavy až k patě. Můžeme tu již naprosto nahlížet 
do ahrimanského vývoje naší kultury, pohlížíme-li na tyto věci správně. 

Proti tomu se musí samozřejmě pracovat, a to se může stát jen tím, že 
naše pojmy se přivedou opět k obraznosti, že tedy nepracujeme pouze s 
pojmy abstraktními, nýbrž že přivádíme své pojmy k obraznosti. Potom si již, 
když procházíme branou smrti, budeme přinášet tyto obrazy se sebou a 
nalezneme připojení k tomu, co svět požaduje. Jinak jde lidstvo vstříc 
nebezpečí, že tratí sebe sama, a co by se vlastně mělo individualisovat 
vplynutím vůle do myšlenek, to se zmineralizuje, stane se všeobecnou Zemí a 
Země by se stala světovou bytostí, ale lidstvo by vyústilo duševně do velkého 
hřbitova. 

Musíme občas konat takové kulturní výhledy. V naší době je naprosto 
nutné konat takové kulturní výhledy. Neboť ten, kdo může dnes podrobněji 
přehlédat věci vývoje, ten ví, jak rychle se v podstatě blížíme tomuto 
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zkostnatění naší kultury. Chtěl bych také při této příležitosti neopomenout, že 
lidé měli až do roku 869, až do 8. všeobecného ekumenického koncilu v 
Konstantinopoli, členění člověka na tělo, duši a ducha. Nyní byla stanovena, 
jak jsem se častěji zmínil, na tomto 8. všeobecném ekumenickém koncilu pro 
západ tato poučka. Nesmí se věřit, že se člověk skládá z těla, duše a ducha, 
nýbrž jen z těla a duše a duše má některé duchovní vlastnosti. To se potom 
všeobecně rozšířilo. Ve středověku bylo kacířské, heretické věřit, že by se 
člověk skládal z těla, duše a ducha. Dnes shledávají profesoři filosofie na 
základě vědy nezaujatě. Člověk se skládá jen z těla a duše. Tato „nezaujatá 
věda“ není nic jiného, než rozhodnutí 8. všeobecného ekumenického koncilu. 
Ale to směřuje k něčemu jinému. Můžeme říci: Tímto 8. ekumenickým 
koncilem ztratilo lidstvo vědomí o duchu, kterého musí být opět vydobyto. 
Jdeme-li ale nyní dále cestou, kterou jsem vám nyní vylíčil, tak lidstvo ztratí 
také ještě vědomí o duši. 

U materialistů 19. století toto vědomí o duši zmizelo až do té míry, že 
se říkalo: Mozek vylučuje myšlenky jako játra žluč. Lidé měli tedy vlastně jen 
ještě vědomí tělesných dějů. A skutečně, dnes již existují tendence, aniž to 
lidé vidí, v hlubinných základech, kdy všelijaké společnosti pracují ve směru 
takových věcí, existují tendence přivodit něco podobného jako v roku 869 na 
koncilu v Konstantinopoli, totiž prohlašovat: člověk se neskládá z těla a duše, 
nýbrž člověk se skládá z těla, duše je pouze něčím, co se z těla vyvíjí. Je proto 
nemožné vychovávat člověka duševně; musíme tedy nalézt prostředek, 
materiální prostředek, jímž se člověk v jistém věku naočkuje a potom vytvoří 
své talenty na základě očkování. Tato tendence naprosto existuje. Spočívá v 
přímé linii ahrimanského vývoje: nezakládat již školy, aby se vyučovalo, nýbrž 
očkovat jistými látkami. To se totiž může. Není tomu tak, že by se to 
nemohlo. Může se to; ale člověk se učiní automatem. Nesmírně by se 
urychlilo to, čeho se jinak dosahuje cestou myšlenkového nucení, výchovou, 
která směřuje k myšlenkovému nucení. Existuji již naprosto substance, které 
se mohou získat, jimiž by si člověk, když by byl například v sedmi letech 
očkován, mohl dobře ušetřit základní školu; stal by se totiž myšlenkovým 
automatem. Stal by se mimořádně chytrým, ale neměl by o tom žádné 
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vědomí. Tak by probíhala tato chytrost. Ale co záleží četným lidem dnes již na 
tom, zda člověk má nebo nemá vnitřní život, když jen zevně chodí, sem a 
tam a koná to, či ono! Ti lidé, kteří se dnes převážně oddávají ahrimanské 
kultuře - ti také existuji - usilují naprosto k takovým ideálům. Konečně, co by 
pak mohlo být přitažlivější pro takové smýšlení, jaké se dnes stále více šíří, než 
nalézt očkovací látku, místo aby se člověk s dětmi po léta trápil! Tyto věci se 
musí líčit drasticky. Pokud se nelíčí tyto věci drasticky, lidstvo současnosti totiž 
nepozoruje, k jakým cílům směřuje. Takovou očkovací látkou by se právě 
dosáhlo jednoduše toho, aby se éterické tělo ve fysickém těle uvolnilo. Pokud 
se éterické tělo uvolní, je vzájemné působení mezi univerzem a tělem 
éterickým mimořádně živým a člověk by se stal automatem. Neboť fysické 
tělo člověka musí být zde na Zemi vychováváno duchovní vůlí. 

Z plného vědomí, které máme před očima vůči automatisaci člověka, 
jsou vyzkoumány metody pro waldorfskou školu, pedagogické metody pro 
waldorfskou školu. Mají být naprosto v tomto ohledu kulturním motorem, 
který vede ke spiritualizaci. Neboť je v podstatě - můžeme již říci – především 
nutno, aby byl duchovní život mezi lidmi zvláště pěstován jako život 
duchovní. Proto by se mělo také pohlížet na vše to, co u jednotlivých lidí 
vystupuje jako symptom zlepšení. Častěji jsem to při jiných příležitostech 
zdůrazňoval, jak dnes lidstvo usiluje o to, aby uvádělo namísto skutečné 
životní praxe rutinu; rutinu, což je přece mechanizování života. 

Musil jsem se nedávno velmi radovat, když jsem četl, jak přece ještě 
existují lidé, kteří pohlížejí mimo obyčejnou životní rutinu na skutečnou životní 
praxi také v praktickém životě, vždy již jako na něco důležitého. Šla totiž 
nedávno světem zpráva, jak Edison (1847-1931) zkoušel své lidi, které chtěl 
připravovat jako praktiky. Vůbec ho nezajímalo, zda obchodník dovede vést 
dobře účetnictví. Tomu říkal‚ se naučí člověk za tři týdny, je-li jinak šikovným, 
rozumným člověkem. - Všechny tyto speciálnosti ho vůbec nezajímali. To se 
už zvládne. A to je správné. Ale Edison kladl lidem, o nichž chtěl vědět, zda 
jsou také pro něco způsobilí v praktickém životě, kladl otázky, otázky asi 
tohoto druhu: „Jak velká je Sibiř?“ Tedy, chtěl-li někoho zkoušet, zda je 
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dobrým účetním, neptal se, zda umí správně vyhotovit bilanci, nýbrž: „Jak 
velká je Sibiř?“ Nebo: „Má-li místnost délku 5 metrů, 3 metry šíře a je 4 metry 
vysoká, kolik krychlových metrů vzduchu potom pojme?“, a podobné otázky. 
Kladl otázky: „Co stojí na tom místě, kde Caesar překročil Rubikon?“, a tak 
dále. Kladl zcela všeobecné otázky, a podle toho, jak někdo odpověděl na 
takové více méně všeobecně otázky, zaměstnal ho Edison jako účetního nebo 
něco takového. Zda tedy dovede dobře vést účetní knihy nebo ne, to ho 
vůbec nezajímalo, neboť věděl. Když někdo dovede odpovědět na takové 
otázky, tak je dán důkaz pro to, že neproseděl zbytečně svou školní dobu, že 
se jako dítě vyvinul s pohyblivými myšlenkami; a to požadoval. 

Tak by vlastně měla být utvářena praxe, kdežto my jsme v poslední 
době zamířili právě k opaku a stále více jsme propadali do specializování, 
takže nakonec to bylo skutečné s lidmi k uzoufání, kterých bylo zapotřebí pro 
praxi. Nebyli již vůbec k získání pro něco, co bylo mimo kazetu, do níž chtěli 
být právě vecpáni. Musíme již říci: Také takto se musí pracovat pro 
pohyblivost myšlenek. Když se takto pracuje pro pohyblivost myšlenek, 
potom tyto myšlenky neztvrdnou a Ahriman bude mít těžkou práci. Ale 
uvidíte sami, když pozorujete život, jak málo je tu takových Edisonů, kteří mají 
právě takové praktické zásady. To, na čem záleží, je pracovat pro obraznost 
pojmů; ten, kdo pracuje s obraznými pojmy nebude moci již říkat, že prý 
duchovní vědu nechápe. Neboť právě náraz, který si člověk dává, aby obdržel 
z abstrakce obraznost pojmů, ten znamená na jedné straně možnost 
pochopit něco takového: Země se vyvinula z Měsíce, Slunce, Saturnu. Na 
druhé straně se přimíchává pro vnitřní život do obrazných představ, do 
imaginací, život citový. Nastupuje zde skutečně plný člověk. 

Nedávno zde bylo sděleno, že jeden kritik anthroposofie řekl, že prý 
není anthroposofie žádnou vědou, protože to, k čemu dospívá; čerpá z 
celého člověka; věda ale prý smí čerpat jenom z intelektu. Tedy vidíte, nejprve 
se definuje, co je věda, že nesmí čerpat z celého člověka, a potom se říká: „Je 
nesprávné, když se čerpá z celého člověka“. Tímto způsobem se může 
samozřejmé vše zgruntu definovat. Na tom právě záleží, abychom rozšířili 
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opět jednostrannou kulturu hlavy na kulturu plného člověka. Je to přede jen 
nesprávné vědomí, které dospívá k této kultuře hlavy a to se potom pěstuje v 
praktickém životě. Neboť nesprávná víra, že usuzujeme, činíme závěry, 
hlavou, ta svádí lidi ke kultuře hlavy. My usuzujeme nohama a závěry činíme 
pažemi. Jestliže jednou víme, že je zapotřebí celého člověka k nějakému 
úsudku a závěru, potom se nebude již vzpírat proti této zásadě. Skutečná 
pravda musí vycházet z celého, plného člověka. To je to, na co jsem vám 
chtěl dnes poukázat. 

 

Osmá přednáška 
Dornach, 8. července 1921 

Dva proudy bdělého myšlenkového, života: vědomý proud s logickou 
souvislostí a nevědomý spodní proud s chaotickými myšlenkovými obrazy. 
Bdělé snění jako zdroj uměleckého tvoření. Určité myšlenky během spánku, 
které se nedají uchovat. Nápady, vynálezy, mravní intuice. Během stavu 
spánku je zevní svět nezakrytý závojem pro já a astrální tělo. Náš obyčejný 
svět myšlenkový mezi světem nadlogickým mimo nás a světem nelogickým v 
nás. Člověk jakožto myšlenková bytost pomíjivá, jakožto světová bytost 
nepomíjivá. Podíl kosmických sil na lidském organismu. Lidská postava jako 
učlenitel vůle, vůle jako pořadatel myšlenek. Kosmično jako matematická 
oblast v člověku, relativismus zabraňuje myšlení podle skutečnosti. Einstein. 
Skutečnost v oblasti čistého myšlení: myšlení a chtění se stávají jednotou. 

Dnes se chceme připravit pro dvě nejbližší pozorování tím, že si 
vyvoláme před duši něco o bytosti člověka, pokud je člověk bytostí 
myšlenkovou. Právě tato vlastnost člověka, že je bytostí myšlenkovou, ta je 
dnes přece vědecky špatně poznávána, je vykládána zcela falešným 
způsobem. Myslí se, že myšlenky, jak je člověk prožívá, vznikají v člověku, 
člověk je prý jaksi nositelem myšlenek. Není divu, že lidé mají tento názor, 
nebe je bytost člověka vlastně přístupná jen jemnějšímu pozorování. 
Hrubšímu pozorování se právě tato bytost člověku vymyká. 
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Pohlížíme-li na člověka jakožto na bytost myšlenkovou, tak se to děje 
přece proto, že v bdělém stavu, od procitnutí až do usnutí, vnímáme, že on 
své vlastní zážitky doprovází myšlenkami, obsahem svého myšlení. Tyto 
myšlenkové zážitky připadají člověku tak, jako by vnikaly nějakým způsobem 
v nitru člověka a jako by jistým způsobem pomíjely po dobu usnutí až k 
procitnutí, tedy po dobu spánku. A protože se lidé domnívají, že by byly 
myšlenkové zážitky pro člověka právě tehdy, pokud bdí, ztrácejí se ale ve 
spánku do jakéhosi neurčita, o němž se dále lidé nesnaží získat si jasno a 
představuji si věc právě tak, proto nelze mít vlastně jasno o člověku jakožto o 
bytosti myšlenkové. Jemnější pozorování, které ještě vůbec nedosahuje zvlášť 
silně až do oné oblasti, kterou jsem popsal ve své knize „Jak dosáhneme 
poznáni vyšších světů?“, ukazuje, že život myšlenkový není naprosto tak 
jednoduchý, jak si to lidé obyčejně představují. Stačí jen srovnat tento 
obyčejný život myšlenkový, hrubý život myšlenkový, který pozoruje každý, 
kdo právě sleduje člověka mezi procitnutím a usnutím, stačí jej nejprve 
srovnat s elementem, který je ovšem problematický pro obyčejné vědomí, s 
elementem snění. 

Obyčejně se člověk nepouští do ničeho jiného, když je řeč o snění, než 
do všeobecné charakteristiky snění. Srovnává stav snění se stavem bdělého 
myšlení a shledává, že ve snění existují libovolná spojování myšlenek, jak by 
se snad řeklo, že se obrazy řadí za sebou, aniž je možno v tomto řazení 
pozorovat nějakou souvislost, jak ji lze pozorovat ve světě zevního bytí. Nebo 
člověk potom také vztahuje to, co probíhá ve snu, k vnějšímu světu 
smyslovému, pozoruje, jak to jaksi vyčnívá ven, jak se to podle začátku a 
konce nevčleňuje do dějů vnějšího smyslového světa. 

Zajisté, pronikáme až k těmto pozorováním a ve vztahu k těmto 
pozorováním lze naprosto zaznamenat krásné výsledky. Ale co se 
nepozoruje, je to, že zaprvé, když se člověk poněkud přenechá, řekl bych, 
náznaku jistého pohroužení, poněkud nechává svému nitru volný průběh a 
nechává myšlenky volně plynout, potom může vnímat, jak se do tohoto 
obyčejného průběhu myšlenek, který navazuje na zevní běh událostí, jak se 
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do něj přece přimíchává něco, co není nepodobno snění, také tehdy, když 
jsme ve stavu bdělém. Můžeme již říci. Od procitnutí až do usnutí probíhá 
jaksi - když se snažíme svůj myšlenkový život přizpůsobit zevním poměrům, 
do nichž jsme vetkáni – probíhá neurčité snění. Může nám to připadat jaksi 
jako dva proudy, které tu jsou: horní proud, který ovládáme podle svého, a 
dolní proud, který vlastně probírá skutečně tak, jak probíhají sny samy ve 
svém sledu obrazů. Zajisté, musíme se poněkud oddat vnitřnímu životu, 
chceme-li pozorovat to, o čem právě nyní hovořím. Ale stále to existuje. Vždy 
budeme pozorovat: Je tu jakýsi dolní proud. Tu víří myšlenky jedna přes 
druhou tak obrazně, jak víří jedna přes druhou ve snech, tu se řadí k sobě 
nejpestřejší věci: Tu přicházejí ze všeho možného reminiscence, které právě 
tak jako sen přivolávají k sobě podle pouhého shodného slovního znění jiné 
myšlenky, spojují se s nimi. A lidé, kteří dávají vnitřnímu životu volný průběh, 
lidé, kteří jsou příliš pohodlní, aby se přizpůsobili svým myšlenkovým 
průběhem zevním poměrům, ti mohou pozorovat, jak existuje vnitřní úsilí 
oddávat se takovým bdělým snům. 

Toto bdělé snění se odlišuje od obyčejného snění jen tím, že obrazy 
jsou bledší, že obrazy jsou více podobné představám. Ale pokud jde o 
vzájemný vztah těchto obrazů, neliší se toto bdělé snění nijak zvláště od 
takzvaného snění skutečného. Existují přece všechny stupně lidí, počínaje 
těmi, kteří vůbec nepozorují, že existuje takové bdělé snění v dolních 
proudech jejich vědomí, kteří tedy nechávají probíhat své myšlenky zcela 
podle vodítka zevních událostí, až k těm lidem, kteří se oddávají bdělému 
snění a nechávají ve svém vědomí pobíhat myšlenky, jak se zde, řekl bych, 
chtějí myšlenky samy navzájem proplétat a zamotávat. Existují přece všechny 
stupně lidských povah, počínaje takovými snovými, jak se jim také říká, až k 
těm, které jsou zcela povahy suché, které nenechávají platit nic než to, co 
naprosto souhlasí s nějakým průběhem skutečností. A musíme říci, že větší 
část toho, co lidi oplodňuje umělecky, básnicky a tak dále, pochází z tohoto 
dolního proudu bdělého snění během dne. 
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To je jedna stránka věci. Měli bychom ji mít naprosto na zřeteli. Potom 
bychom věděli, že se vlastně neustále v nás uskutečňuje vlnící se snění, které 
jen krotíme svým stykem s vnějším světem. A potom bychom také věděli, že 
je to v podstatě vůle, která se přizpůsobuje zevnímu světu a která vnáší 
souvislost, logiku do soustavy vnitřní myšlenkové masy probíhající jinak bez 
pravidel. Vůle je to, která vnáší do našeho myšlení logiku. Ale jak řečeno, to je 
jen jedna stránka. 

Druhá stránka věci je tato: Také zde můžeme opět pozorovat - sotva 
že jen poněkud vstoupíme do oněch oblastí, které jsem popsal ve své knize 
„Jak dosáhneme poznání vyšších světů?“ - jak něco bereme sebou, když 
procitáme z toho stavu, v němž jsme byli od usnutí až do procitnutí. A když 
jen něco připojíme k tomu, co tu můžeme vnímat, potom budeme moci 
velmi zřetelně zpozorovat, jak procitáme jaksi z jakéhosi moře myšlenek, když 
právě procitáme. Neprocitáme naprosto z něčeho neurčitého, z jakési 
temnoty, nýbrž procitáme vlastně z jakéhosi moře myšlenek, z myšlenek, 
které ovšem činí tento dojem. Byly velmi, velmi určité, když jsme spali, ale 
nemůžeme je udržet, když přecházíme do bdělého stavu. 

A když pokračujeme v takových pozorováních, budeme moci 
pozorovat tyto myšlenky, které jaksi přinášíme sebou ze stavu spánku, jsou 
velmi podobné nápadům, vynálezům, které máme ve vztahu k něčemu, co 
máme vykonat ve vnějším světě, že dokonce tyto myšlenky, které při 
procitnutí takto přinášíme sebou, jsou velmi podobné mravním intuicím, jak 
jsem je nazval ve své „Filosofii svobody“. 

Kdežto máme při prvním způsobu myšlenkového tkaní, které probíhá 
jaksi jako spodní proud našeho jasného vědomí, vždy pocit, že stojíme se 
svým bdělým sněním vůči sobě samým, tu v nás něco klokotá a víří, 
nemůžeme to říci u toho, co jsme naposledy charakterizovali. U toho, co jsme 
naposledy charakterizovali, musíme si naopak říci: Když se při procitnutí opět 
vracíme do svého těla a k používání svého těla, potom nejsme schopni 
udržet to, v čem jsme, myslíce, žili od usnutí až k procitnutí. 
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Kdo si přivede správně k vědomí tyto obě stránky lidského života, ten 
přestává pohlížet na myšlenky jen jako na něco, co se jaksi dělá v lidském 
organismu. Neboť zejména na to, co jsem charakterizoval naposledy, z čeho 
se pozvedáme při procitnutí, na to nesmíme vůbec pohlížet jako na nějaký 
produkt lidského organismu jako takového, nýbrž na to můžeme pohlížet jen 
jako na něco, co prožíváme mezi usnutím a procitnutím, když jsme vytrženi 
ze svého těla svým já a svým tělem astrálním. 

Kdeže to pak jsme? Tuto otázku si musíme položit nejprve. Jsme se 
svým já a se svým tělem astrálním mimo své tělo fysické a mimo své tělo 
éterické. Jednoduchá úvaha, které nelze vůbec uniknout, když se jen oddáme 
nezaujatě životu, musí nám říci: V tom, co se nám jeví, když zaměřujeme 
smysly na zevní svět, jakožto smyslový závoj světa, jakožto vše to, co nám 
poskytují smyslové kvality, v tom jsme, když jsme mimo sebe samy. Jen 
pohasíná potom právě pro obyčejný život vědomí. 

A cítíme, proč tu vědomí pohasíná, když právě ráno z tohoto stavu 
procitáme. Cítíme se potom ve svém těle slabí, příliš slabí, abychom v něm 
zachovali, co jsme prožili od usnutí až do procitnutí. Naše já a naše astrální 
tělo, když se ponoří do těla fysického a éterického, nemohou zachovat to, co 
tu prožily. A když se potom účastní zážitků, které jsou uskutečňovány tělem, 
vymazává se pro ně, co se prožívá od usnutí až k procitnutí. A jak řečeno, jen 
když máme nápady, které se vztahují na zevní svět, nebo když máme mravní 
intuice, potom prožíváme něco takového jako to, co se nám musí jevit při 
bezprostředním pozorování jakožto to, v čem žijeme mezi usnutím a 
procitnutím. 

Pohlížíme-li na věc takto, potom dostaneme velmi zřetelný protiklad 
mezi svým nitrem a zevním světem. Potom nám to vrhá v jistém smyslu 
světlo na výrok, který často vyslovujeme, že zevní svět, tak jak se nám naskýtá 
od procitnutí až k usnutí, je jakýmsi klamem, jakousi májou. Neboť v tomto 
světě, který nám tu ukazuje svou vnější stránku, vězíme, když nejsme ve svém 
těle, nýbrž když jsme mimo své tělo. Potom se noříme do světa, který jinak 
vnímáme jen svými smysly. Takže si musíme říci. Tento svět, který tu vnímáme 
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svými smysly, ten má základy, které vlastně obsahují jeho příčiny, jeho bytosti. 
A abychom vnímali tyto příčiny a tyto bytosti bezprostředně, k tomu jsme v 
obyčejném vědomí příliš slabí. 

Avšak již nezaujaté pozorování poskytuje něco, co zasahuje daleko do 
oblastí, které jsou popsány v knize „Jak dosáhneme poznání vyšších světů?“; 
nezaujaté pozorování poskytuje již to, co mohu schematicky znázornit asi 
tímto způsobem. Chci-li líčit obyčejný myšlenkový život, že nechám tento 
myšlenkový život obepínat vše to, co člověk prožívá vnitřně-myšlenkově od 
procitnutí až do usnutí, opírají se o vnější vjemy nebo také opíraje se o své 
fysické bolesti, fysické pocity libosti a tak dále. Tedy co se tu prožívá 
myšlenkově v obyčejném vědomí, to bych chtěl znázornit asi takto (viz kresbu 
bíle). 

Obrázek 14 

 

Pod tímto tedy, jako bdělé snění, jakési bdělé snění tká a žije, 
nepodřízeno zákonům logiky to, co jsem nakreslil nejprve (červeň dole). 
Naproti tomu, když přecházíme mezi usnutím a procitnutím do vnějšího 
světa, žijeme, jak můžeme vnímat po procitnutí v reminiscenci, opět ve světě 
myšlenky, ale myšlenek, které nás přijímají, které nejsou v nás, z nichž 
vycházíme ven při procitnutí (červeně zevně). Takže jsme jaksi od sebe 
oddělili svým obyčejným myšlením dva myšlenkové světy: myšlenkový svět 
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vnitřní a myšlenkový svět vnější, myšlenkový svět, který vyplňuje kosmos, jenž 
nás při usnutí přijímá. Můžeme tento druhý myšlenkový svět nazvat právě 
myšlenkovým světem kosmickým. První je nějakým myšlenkovým světem; 
chceme se během těchto dnů ještě blíže jím zabývat. 

Tak se vidíme jaksi postaveni svým obyčejným myšlenkovým světem 
jakéhosi všeobecného myšlenkového, je jakoby rozdělen hranicí, a z něhož je 
část v nás, část mimo nás. To, co je v nás, jeví se nám velmi zřetelně právě 
jako jakýsi sen. V základě naší duše spočívá chaotické myšlenkové tkanivo, 
můžeme říci něco, co není proniknuto logikou. Ale tento zevní svět 
myšlenkový, ano, obyčejné vědomí jej ovšem nemůže vnímat. Tedy z 
bezprostředního nazírání, z bezprostředního prožívání může přirozený ráz 
tohoto zevního myšlenkového světa odhalit jen skutečné duchovní zření, 
které potom již hlouběji vstupuje do oblastí, které jsou popsány v knize „Jak 
dosáhneme poznání vyšších světů?“. Ale potom se ještě ukáže: Tento 
myšlenkový svět, do něhož se noříme mezi usnutím a procitnutím, to je 
myšlenkový svět, který nejenže je tak logický, jako je logický náš obyčejný 
myšlenkový svět, nýbrž který obsahuje mnohem vyšší logiku. Nechceme-li 
výrazu patrně rozumět, tak bych mohl nazvat tento myšlenkový svět 
myšlenkovým světem nadlogickým. Je, řekl bych, rovněž tak daleko nad 
obyčejnou logikou, jako je náš snový život, náš bdělý snový život pod touto 
logikou. 

Jak řečeno, můžeme to vybádat jen duchovním zřením. Ale existuje jiná 
cesta, jíž můžete toto duchovní zření v tomto bodě kontrolovat. Je vám přece 
jasno; že se do jistých oblastí vlastního organismu nemůže ponořit obyčejné 
vědomí. Mluvil jsem o tom mnoho v posledních přednáškách. Řekl jsem: Tím, 
že máme pro obyčejné vědomí svou paměť, svou schopnost vzpomínání, je 
pro nás jaksi natažena směrem do nitra jakási blána vůči našim vnitřním 
orgánům. Nemůžeme bezprostředně pozorovat vnitřním nazíráním, čím jsou 
vnitřní orgány, plíce, játra a tak dále. Ale řekl jsem také: Je to falešná mystika, 
mlhavá mystika, která jen tak fantazíruje směrem do nitra, a hovoří asi tak 
jako svatá Tereza nebo Mechhild z Magdeburku, které nacházejí rozmanité 
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krásné poetické obrazy, ta krása nemá být popírána, které ale nejsou ničím 
více, než organickými výlevy. Neoddáváme-li se této mlhavé mystice, nýbrž 
skutečnému duchovnímu bádání, tak dospíváme právě, když pronikáme do 
nitra člověka, k poznání orgánů. Vidíme duchovně význam plic, jater a tak 
dále, prorážíme duchovně onu blanku vzpomínání a dospíváme k vnitřnímu 
prohlédání člověka. Ale to je něco, čeho právě nelze dosáhnout obyčejným 
vědomím. Obyčejným vědomím je jen možné pozorovat zevně pomoci 
anatomie, jak orgány vypadají, když na ně pohlížíme jako náležící 
obyčejnému světu fysickému a minerálnímu. Ale zřít vnitřně, co je proniká za 
síly, co jo prostupuje, co je v nich činné, co jsem vám popsal v posledních 
dnech, k tomu náleží skutečně duchovní zření vypěstované. 

Tedy zde je něco dole v člověku, čeho nelze dosáhnout obyčejným 
vědomím. Proč toho nemůže člověk obyčejným vědomím dosáhnout? 
Poněvadž to právě náleží jemu samotnému. Čeho lze dosáhnout obyčejným 
vědomím - to náleží pouze člověku. To, co tu dole pulsuje v orgánech, to 
nenáleží pouze člověku, to náleží člověku jakožto světové bytosti, to náleží 
současně člověku a současně světu. 

Snad se nám to co nejvíce ozřejmí dalšími výklady. Pohlížíme-li na 
člověka schematicky a máme-li v něm nějaký orgán, plíce nebo játra, tak 
máme v takovém orgánu určité síly. Tyto síly nejsou pouze vnitřní síly lidské, 
tyto síly jsou síly světové. A když vše, co je zevní fysický svět a předstupuje 
nám před zření jakožto svět fysický, když to vše jednou zmizí se zánikem 
Země, tak bude dále působit to, co nyní existuje jako vnitřní síly našich 
orgánů. Řekl bych, vše, co vidí naše oči, co mohou slyšet naše uši, celý vnější 
svět, je světem, který zprvu dozní s koncem Země. Co kryje naše kůže, co 
neseme v nitru, co je uzavřeno naší organisací, obsahuje duchovně to, co 
dále potrvá, když zevní svět, který vidí naše smysly, tu již jednou nebude. V 
podstatě pracuje uvnitř lidské kůže něco, co přežije Zemi; uvnitř lidské kůže 
spočívají centra; síly toho, co pracuje za hranice zemského bytí. 

Stojíme jako člověk ve světě ne pouze pro to, abychom obklopovali své 
orgány, stojíme ve světě jako člověk, aby se uvnitř naší kůže utvářel kosmos 
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sám. V tom, kam naše obyčejné vědomí nedosahuje, obepínáme něco, co 
nenáleží pouze nám, co náleží světu. Je snad to, co tu náleží světu, 
vybudováno z toho, co představují chaotické děje bdělého snění? 

Stačí jen pozorovat tyto chaotické děje bdělého snění a řeknete si: Celá 
struktura, vše to, co tu vnímáte jaksi jako spodní proud svého vědomí, to není 
zcela jistě budovatelem našich orgánů, našeho celého organismu. To by 
organismus vyhlížel „pěkně“, kdyby vše to, co tu chaoticky žije sem a tam ve 
vašem podvědomí, budovalo vaše orgány, váš celý organismus! To byste 
viděli, co byste byli za podivné karikatury, kdybyste byli otiskem toho, co tu 
pulsuje ve vašem podvědomí. Nikoli, právě tak jako je zevní svět, který se 
nám zjevuje skrze smysly, zjevuje se jaksi na povrchu, který nám ukazuje, jak 
je tento svět vybudován z myšlenek, které prožíváme mezi usnutím a 
procitnutím, tak jsme sami, v tom, čeho v sobě nedosahujeme obyčejným 
vědomím, vybudováni z těhže zevních myšlenkových sil. Chci-li tedy úplně 
znázornit to, co je člověk, tak bych to musil schematicky nakreslit takto. Musil 
bych říci: 

Obrázek 15 
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Zde je myšlenkový svět nás obklopující (červeně). Tento myšlenkový 
svět nás obklopující buduje také lidský organismus, a tímto lidským 
organismem je vytvářen, když na něm jaksi pluje, vyšší myšlenkový svět (bíle), 
jemuž se ukazuje smyslová vnější mája mezi našimi myšlenkami a světem nás 
obklopujícím (modře). 

Pokuste se jednou dobře si ujasnit, jak je to vlastně jen malá část z vás 
samých, co tu obepínáte vědomím, a jak velká část z vás samých je 
vybudována z téhož zevního světa, do něhož se noříte mezi usnutím a 
procitnutím. Ale to je třeba také nakonec pozorovat při nezaujatém 
pozorování člověka ještě z jiné stránky - a již často jsem na tuto stránku 
poukázal. 

Člověk pojímá vlastně svým obyčejným vědomím jenom své myšlenky; 
jeho city jsou již jako sny plovoucí pod myšlenkami. City se vynořují, 
odplouvají. Člověk je neprohlédá v té jasnosti, v jaké prohlédá své myšlenky, 
své představy. Ale zcela stejné jako prožívání mezi usnutím a procitnutím je 
prožívání toho, co v nás během dne je charakteru volního. A co člověk ví - 
tak jsem vám to často řekl - o tom, co se děje, když vůlí pohybuje svou rukou 
nebo svou paží. Zná to vše v rovině představování, zprvu ví: Chci pohnout 
svou paží. To je představa. Potom ví, jak to vyhlíží na jeho postavě, když 
pohne paží: zase představa. Co o tom ví ve svém obyčejném vědomí, to je 
tkanivo představ; pod tímto tkanivem představ proudí city. Ale co tu v něm 
působí jako vůle, to spí také během bdění právě tak silně, jako spí náš celý 
člověk od usnutí do procitnutí. 

Co tu spí? Co tu dole spí, co je do nás vestavěno z vnějšího kosmu, to 
je právě tak něčím spícím, jako jsou pro nás spícími minerály a rostliny. To 
znamená: Nepronikáme do nich zvenčí, nevidíme dolů do toho, co je pro nás 
kosmické. Tkáme a žijeme v tomto kosmičnu od usnutí až do procitnutí. A 
touže měrou, jak prohlédáme vnější svět, vžíváme se do své vlastní 
organisace. Touže měrou přestáváme mít pouze vzpomínkové reminiscence, 
jak je vylupujeme z událostí života, nýbrž dostáváme představy o silách, které 
konstituují, budují naše orgány - plíce, játra, žaludek a tak dále. Touže měrou 
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jak se učíme prohlédat zevní svět, učíme se prohlédat svůj kus kosmu, který 
máme včleněn, v němž jsme, který je v naší kůži, aniž o tom ve svém 
obyčejném vědomí něco víme. 

Co si bereme sebou ráno při procitnutí z tohoto kosmu? To, co si 
bereme sebou, to se prožívá pro nezaujatého pozorovatele velmi zřetelně 
jakožto vůle. A v podstatě se neodlišuje bdělý myšlenkový život od toho, co 
tu proudí dole snově v podvědomí, neodlišuje se od toho také právě ničím 
jiným, než že v tom proudí vůle. Vůle je to, která sem vnáší logiku, a tato 
logika není v podstatě vlastně naukou myšlení, nýbrž logika je naukou o tom, 
jak vůle pořádá a ovládá myšlenkové obrazy a uvádí je do jistého zevního 
řádu, který potom odpovídá zevnímu běhu světa. 

Když procitáme s nějakým snem, tu vnímáme zvlášť silně toto vlnění 
zde dole, vlnění chaotického, nelogického víření obrazů, a můžeme 
zpozorovat, jak vidíme do tohoto chaotického víření obrazů zasahovat vůli, 
která potom to, co tu v nás žije, pořádá tak, že je to právě uspořádáno 
logicky. Ale nebereme sebou světovou logiku, co jsem právě dříve nazval 
nadlogickým, bereme sebou jenom vůli. 

Jak pak to přijde, že tato vůle v nás přece působí logicky? Hleďte, zde 
spočívá důležité tajemství člověka, něco mimořádně důležitého. Je to toto: 
Když se noříme do své kosmické existence neexistující pro obyčejné vědomí, 
když se noříme do své celé organisace, potom pociťujeme ve své vůli, která 
se tu šíří, kosmickou logiku svých orgánů. Pociťujeme kosmickou logiku svých 
orgánů. Je mimořádně důležité, abychom si mohli ujasnit, že když ráno 
procitáme, tedy se noříme do svého těla, jsme tímto ponořením se nuceni 
formovat jistým způsobem vůli. Kdyby naše tělo nebylo již jistým způsobem 
zformováno, tu by se vůle šířila při procitnutí klokotavě na všechny strany. 
Vůle by mohla při procitnutí směřovat klokotavě na všechny strany. To nečiní, 
protože se noří do existující lidské formy. Tu se noří, přijímá všechny tyto 
formy; to jí dává logické členění. To způsobuje, že tato vůle dává na základě 
lidského těla myšlenkám jinak chaoticky, zmateně vířícím logiku. V noci, když 
člověk spí, je zapojen do nadlogického kosmu. Tu nemůže jej uchovat. Ale 
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když se nyní noří do těla, tak přijímá vůle formu těla. Přesně tak, jako když 
vlijete vodu do nádoby a voda přijímá formu nádoby, tak přijímá vůle formu 
těla. 

Obrázek 16 

 

Ale není to jen tak, jako když vlijete vodu do nádoby a voda přijímá 
celou formu nádoby, není to jen tak u té vůle, že přijímá ty prostorové formy, 
nýbrž vtéká všude do těch nejmenších cévek. To se přece nemůže pohybovat 
- nanejvýš u profesora Trauba se pohybují stoly a židle v prostoru samy od 
sebe, to je však theologická universitní logika, jinak se takové předměty 
nepohybují – tu přijímá voda klidnou formu a naráží jen na zevní stěny. Ale u 
člověka se tato vůle včleňuje úplně do všech jednotlivých rozvětveních a 
odtud ovládá potom všechen chaotický obrazný průběh. 
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To, co my tedy vnímáme jako spodní proud, to je, řekl bych, uvolněno 
od těla. Je to také skutečně uvolněno od těla, je to něco, co je s lidským tělem 
spojeno, co se vlastně neustále snaží od lidského těla se uvolnit, co chce stále 
ven z forem lidského těla. To ale, co člověk při usnutí z těla vynáší ven, co 
vnáší do kosmu, co se potom noří do těla, to se přizpůsobuje zákonu těla. 

Nyní je tomu tak, že by člověk se vší tou organisací, která je lidskou 
organisací hlavy, dospěl pouze k obrazům. Je všeobecným fysiologickým 
předsudkem, že například hlavou usuzujeme a činíme závěry. Neboť hlavou 
si pouze představujeme. Kdybychom měli pouze hlavu a ostatní tělo by bylo 
pro náš život představ nečinné, potom bychom byli bdícími snílky. Hlava má 
totiž jen tu schopnost, že sníc bdí. A když se oklikou přes hlavu ráno opět 
vracíme do svého těla, když procházíme hlavou, přicházejí nám do vědomí 
sny. Teprve když opět pronikáme hlouběji do svého těla, když se vůle 
nepřizpůsobuje jen hlavě, nýbrž se opět přizpůsobuje ostatní organisaci, 
teprve potom je tato vůle opět s to vnášet logiku do obrazných sil, které se 
jinak obraze chaoticky proplétají. 

To vás potom vede k něčemu, co jsem již také uvedl v uplynulých 
přednáškách. Musíme mít jasno o tom, že člověk si představuje hlavou a že 
ve skutečnosti usuzuje, jakkoli to zní zvláštně a paradoxně, nohama a také 
rukama, a potom také opět činí závěry nohama a rukama. Tak vzniká to, co 
nazýváme závěrem, úsudkem. Když si představujeme, je to jen obraz, který je 
vyzařován zpět do hlavy, když usuzujeme a činíme závěry, jsme celým 
člověkem, ne pouze člověkem hlavy. Na tom samozřejmě nic nemění, že 
když je nějaký člověk zmrzačen, že by snad potom nemohl nebo neměl 
usuzovat a činit závěry, neboť jde o to, jak jsou věci založeny u těch, jimž 
jaksi náhodou schází ten či onen úd. 

Je třeba se naučit uvádět to, čím je člověk duchovně-duševně v 
souvislost s celým člověkem, ujasnit si, že vnášíme logiku do svého života 
představ z těch oblastí, jichž vůbec nedosahujeme obyčejným vědomím, 
které jsou naplněny podstatou světovou a volní. Naše usuzování a naše 
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závěry se dějí na základě těchže spánkových oblastí našeho vlastního nitra, z 
něhož zaznívá naše cítění a naše chtění. 

Nejkosmičtější je v nás oblast matematická. Matematická oblast nám 
dokonce náleží nikoli pouze jako člověku jsoucí v klidu, nýbrž jako člověku 
chodícímu. Pohybujeme se jaksi přece stále v matematických obrazcích. 
Pohlížíme-li zevně na chodícího člověka, tak vidíme něco prostorového. 
Prožíváme-li to vnitřně, prožíváme matematiku, která je uvnitř v nás, která je 
kosmická, jenže nás to kosmično také buduje. Prostorové směry, které máme 
venku, ty nás také budují a my je prožíváme v sobě. A když je prožíváme, 
abstrahujeme je, bereme obrazy, které se zrcadlí v mozku a protkáváme je 
tím, co se nám ukazuje ve světě zevně prostorově. 

Je již nutno upozornit dnes na to, že vlastně to, co člověk vkládá do 
světa, když matematizuje, je totéž, co ho buduje, co je tedy kosmické povahy. 
Neboť nesmyslným kantianismem byl prostor učiněn pouhou subjektivní 
formou. Není subjektivní formou, je něčím, co prožíváme reálně právě v téže 
oblasti, kde prožíváme vůli. A odtud nám to září vzhůru. Tu se stává to záření 
vzhůru něčím, čím my potom pronikáme to, co se naskýtá zevně. 

Dnešní svět je ještě velmi daleko toho, aby dovedl studovat toto vnitřní 
protkávání člověka kosmem, toto postavení člověka v kosmu. Upozornil jsem 
na toto postavení eklatantně ve své knize „Filosofie svobody“, kde naleznete 
na místech hodných pozornosti, jak ukazuji, že člověk souvisí pod obyčejným 
vědomím s celým kosmem, že je článkem celého kosmu, že potom jaksi 
rozkvétá z tohoto všeobecného kosmična individuální lidskost, která je potom 
uchopena vědomím. Právě toto místo v mé „Filosofii svobody“ pochopil jen 
zcela málokdo; většina nevěděla, oč jde. Není také divu, že v období, v němž 
kvete abstrakce až k einsteinovštině, že v období, v němž je předváděn světu 
jako něco zcela zvláštního tento názor, který je ovšem v sobě mimořádně 
duchaplný, ale právě absolutně abstraktní, že se v této době nechápe to, co 
chce uvést do skutečnosti, právě do pravé skutečnosti. 
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Stále znovu se musí zdůrazňovat. Nestačí, že je něco logické. 
Einsteinovština je logická, ale neodpovídá skutečnosti. Všechen relativismus 
jako takový neodpovídá skutečnosti. Myšlení odpovídající skutečnosti začíná 
teprve tehdy, kdy nelze již opustit realitu, když myslíme. Není-liž pravda, dnes 
člověk čte nebo slyší, řekl bych, zcela klidně, když Einstein uvádí jako příklad: 
„Jak by to bylo, kdyby nějaké hodiny vyletěly rychlostí světla do kosmu?“ Ano, 
to si dnes člověk zcela klidně vyslechne. Hodiny, které letí do kosmu rychlostí 
světla, to je pro toho, kdo žije ve svém myšlení podle skutečnosti, kdo žije ve 
své duši podle skutečnosti, asi jako kdyby někdo řekl: „Čím se člověk stane, 
když mu uříznu hlavu a k tomu pravou ruku a levou ruku, nebo pravou paži a 
tak dále?“ Přestane právě být člověkem. Tak přestává to, co si člověk může 
ještě oprávněně představit, když se hovoří o tom, že by nějaké hodiny 
vyletěly do kosmu rychlostí světla, přestává to ihned být hodinami! Není 
možné si to představit. Musíme se držet toho, co odpovídá skutečnosti, 
chceme-li dospět k platnému myšlení. Nesmírnou měrou může být něco 
logické, duchaplné, ale to nemusí být ještě shodné se skutečností. V tomto 
období potřebujeme myšlení shodné se skutečností. Neboť abstraktní myšlení 
nás vede nakonec skutečně k tomu nevidět již pro pouhé abstrakce právě tu 
skutečnost. Lidstvo dnes obdivuje abstrakce, které jsou mu tímto způsobem 
předkládány. Že se tyto abstrakce nějak logicky dokládají a podobně, na tom 
nezáleží. Záleží na tom, aby se člověk naučil srůstat se skutečností,- takže již 
nemůže říci něco jiného než to, co je právě řečeno na základě skutečnosti. 

Takové představy o člověku samém, jak jsem vám je dnes opět uvedl, 
ty dávají jakýsi návod k myšlení, které odpovídá skutečnosti. Tyto představy 
jsou dnes často zesměšňovány těmi, kteří jsou drezírování naším abstraktním 
myšlením. Po tři až čtyři staletí je přece západní lidstvo drezírováno pouhou 
abstrakcí. Ale žijeme v období, kdy musí nastat v tomto směru obrat, kdy 
musíme nalézt cestu zpět ke skutečnosti. Lidé se stali materialistickými nikoli 
proto, že ztratili logiku, nýbrž že ztratili skutečnost. Materialismus je logický, 
logický je monismus, logický je dualismus, logické je vše, jen když to právě 
nespočívá na skutečných myšlenkových chybách. Ale tím, že je něco logické, 
to ještě neodpovídá skutečnosti. Skutečnost může být nalezena jen tehdy, 
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když vnášíme své myšlení samo stále víc a více do té oblasti, o niž jsem řekl: 
„V čistém myšlení držíme světové dění za cíp“. To stojí v mých 
gnoseologických spisech a to je to, co musí být získáno jako základ pro 
chápání světa. 

V okamžiku, kdy máme ještě myšlení, přesto že nemáme žádné 
smyslové nazírání, v tom okamžiku máme myšlení současně jakožto vůli. Není 
již žádného rozdílu mezi chtěním a myšlením. Neboť myšlení je pak chtěním 
a chtění je pak myšlením. Když se stalo myšlení prostým smyslovosti, potom 
držíme světové dění za cíp. A to je to, o co především musíme usilovat: 
Dostat pojem o tomto čistém myšlení. O tomto bodu chceme potom zítra 
dále hovořit. 

 

Devátá přednáška 
Dornach, 9. července 1921 

Prostorové včlenění člověka a zvířete do světové soustavy. Kosmické 
proudy podél páteře, u člověka radiálně k Zemi, u zvířete paralelně k povrchu 
Země. Astrální tělo a já jsou ve spánku ponořeny do světových myšlenek; při 
procitnutí zasahování vůle do chaotického myšlenkového tkaniva orgánů. 
Zařazení k normální paměti, možnost fantasie svobodně tvořící, přizpůsobení 
myšlení logické zákonitosti. Ve fysickém a éterickém těle volní proud 
protikladný k proudu kosmickému, první proud vázán na střídání bdění a 
spánku, druhý na oběh krevní. Spolupůsobení v zevní činnosti; pohyby 
končetin. Rytmus dýchání a rytmus pulsu jsou časově v souladu. Formy veršů, 
umění recitace. Nepravidelnosti: zuření, jakožto výraz příliš rychlého pulsu, 
mdloby, jakožto působení příliš pomalého dýchání. Postavení člověka ve 
světovém rytmu. Vývoj lidstva v kosmické souvislosti. Průchod jarního bodu 
dvanácti souhvězdími zvěrokruhu od konce lemurské epochy; dvanáct 
kulturních období. Opětný vstup do souhvězdí Ryb asi 1413 či 1415. 

Poznání o tom, jak je člověk postaven do vesmíru, to bylo v posledních 
týdnech úkolem, který byl v těchto přednáškách vytyčen. Včera jsem se snažil 
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naznačit, jak je člověk postaven na jedné straně do kosmického světa 
myšlenkového, z něhož je také vytvořen ve své celé organisaci, takže člověk 
na jedné straně, když pohlíží na to, co on sám nechápe ve svém smyslovém 
nazírání, ve své obyčejné zkušenosti, co nechápe pro obyčejné vědomí, to si 
má myslit, to si má myslit, pokud jde o tuto jeho organisaci, jakožto náležící 
kosmu a má si to jen jaksi myslit jako náležící vlastnímu já, pokud jde o 
obyčejný život představ, který, jak jsem ukázal, se včleňuje na jedné straně 
mezi myšlení kosmické a ono myšlení, o němž jsem řekl, že je můžeme 
pozorovat jako spodní proud vědomí obyčejného. Tento proud by také nyní 
náležel k tomu, co má člověk pokládat jaksi za náležící jeho vlastnímu já. Tím 
jsme se včera pokusili vrhnout nějaké světlo na člověka, pokud má nějaký 
zážitek myšlenkový nebo pokud je včleněn do světa myšlenkového. 

Čím více se vyšvihneme k tomuto názoru, tím více se naučíme 
včleňovat člověka do celého světového vývoje, do všeho toho, co ho ukazuje 
jako kus kosmického vývoje. A když se takto zaměříme na onen kus člověka, 
který se nyní skládá z obyčejného myšlenkového prožívání a z onoho 
spodního proudu, který jsem včera charakterizoval, potom právě také 
pochopíme, jak je člověk tím, že vlastní tento kus jaksi vyčleněný ven z 
kosmu, jak je bytostí svobodnou, postavenou na sebe samu. 

Toto pozorování člověka můžeme ještě vést dále, a chceme se dnes 
jednou pokusit postavit člověka do souvislosti s ostatními přírodními říšemi. 
Zde stačí jen, že upozorním na to, že jsem již častěji řekl, jak je nesprávné 
pozorovat vztah člověka, řekněme, k říši zvířecí pouze ve smyslu dnešní 
anatomie a fysiologie. Zajisté, pozorujeme-li člověka nejprve podle jeho 
celkové formy, jak se tato celková forma skládá z jednotlivých orgánů, potom 
zpozorujeme, že člověk má přibližně týž počet kostí, svalů a tak dále jako 
vyšší zvířata, že tyto orgány nebo orgánové soustavy jsou přetvořeny, 
metamorfovány. Budeme moci člověka připojit k řadě zvířat. Něco zcela 
jiného ale vyplývá - a to jsem často vykládal - máme-li na zřeteli, co člověka 
staví zcela zvláštním způsobem do kosmu. K tomu se musí podotknout: Páteř 
zvířete je v podstatě horizontální, paralelní se zemským povrchem; páteř 
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člověka stojí k povrchu Země kolmo. Když nyní nejsme toho mínění, že vše 
spočívá na hrubém materiálnu, nýbrž když se pronikneme názorem, že to, co 
je spočívá ve své podstatě na celém začlenění souvislé světové soustavy, 
potom budeme již přičítat této zvláštní poloze lidské páteře příslušný význam. 
Tím je člověka přiveden do zcela jiné polohy k celé organisaci. A když jsme se 
již jednou vyšvihli k názoru, že je kosmos protkán působivými myšlenkami, 
potom budeme spatřovat to podstatné, pokud kosmos má platit jako 
prostorový, v myšlenkových proudech, které jdou kosmem, a budeme moci 
zpozorovat, že není lhostejno, zda se ten proud, který jde u člověka podél 
páteře, staví do radiálního směru Země nebo zda probíhá - jako u zvířete - 
paralelně s povrchem Země. 

Na to, že je člověk postaven jistým způsobem do kosmu, na to je třeba 
pohlížet ve vztahu k celé organisaci, tedy také pro jednotlivé orgány. Každý 
orgán a každá orgánová soustava je přece ve vztahu ke kosmu u člověka jiná 
než u zvířete. Na tom nemění nic to, že snad někdo říká, že ve spánku je také 
páteř člověka horizontální, neboť nezáleží na tom, jaká je náhodou jednotlivá 
poloha, nýbrž záleží na tom, jak je založen celý růst, jak je jaksi včleněna 
orgánová soustava do celého organismu. A máme-li toto jednou na zřeteli, 
že tu máme tedy zvířecí páteř, paralelně se zemským povrchem, lidskou 
páteř, kolmou k zemskému povrchu, potom teprve dovedeme správným 
způsobem hodnotit také děje, které lze v člověku pozorovat. A tu obracím 
zprvu vaši pozornost na jinou duševní soustavu než na tu, kterou jsme 
pozorovali včera. Včera jsme pozorovali soustavu myšlenkovou; dnes chceme 
pozorovat soustavu volní. 

Také tuto soustavu volní, tu můžeme pozorovat tak, že si uvědomíme: 
Život člověka se rozpadá rytmicky ve svém sledu ve stavy spánku a bdění. Ve 
bdění je člověk zcela oddán své tělesnosti; ve spánku je já a tělo astrální 
mimo tělesnost, jak mimo tělesnost fysickou tak i éterickou. Když ráno 
procitáme, řekl jsem vám včera, přinášíme sebou z myšlenek kosmu nanejvýš 
slabou vzpomínku. Takže si můžeme být vědomi. Po celou dobu od usnutí až 
k procitnutí jsme byli ponořeni do vlnícího se moře světových myšlenek. Ale 
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co si přinášíme sebou při procitnutí a co nás potom po celý den určuje 
během bdění, to je vůle, to je vystupování z tohoto nočního, nebo řekněme, 
myšlenkového moře kosmu, tvořícího během našeho spánku náš element. 
Vynořujeme se s vůlí, která, jak jsem vám charakterizoval, vnáší logiku do 
našeho vnitřního duševního života. Eventuálně ještě pozorujeme, když 
procitáme, ve snech, které sem dotírají, jaký by byl náš duševní život, kdyby 
sem nevnikala logicky tato vůle, kterou si sebou přinášíme při procitnutí. 

Tato vůle zasahuje jaksi do toho, co se tu vlní a víří v lidském 
organismu. Povšimněme si jednou tohoto zasahování vůle velmi přesně. 

Uvědomme si, kde tu vůle zasahuje: Je to právě chaoticky promíchané 
víření snových obrazů a rovněž tak onoho snového tkaní, které máme jako 
dolní proudy obyčejného vědomí. Takže můžeme říci: Když spíme, uvolňuje 
se v nás z tohoto organického soukolí toto myšlenkové tkanivo, které zcela 
přehlušeno logicky protkaným myšlenkovým tkanivem bdělého stavu od 
procitnutí až do usnutí. Je to tedy toto chaotické, zmatené vlnění snových 
obrazů a snových představ, do něhož zasahuje vůle, kterou přinášíme sebou 
při procitnutí z kosmu do svého organismu. Pohleďme, co tato vůle zprvu 
sebou nese. 

Tato vůle, která sem zasahuje, způsobuje zprvu, že myšlenky 
nepřicházejí vzhůru tak, jak jsou v tomto snovém chaosu. Špatně bychom v 
životě dopadli, kdyby se myšlenky vynořovaly tak, jaké jsou v tomto snovém 
chaosu. Jaké pak musí být myšlenky, když se vynořují v normálním duševním 
životě. Musí nějak souviset s naším životem. Musíte si moci nějakým 
způsobem vzpomínat. To je jaksi tím prvním, nebo tím, co stojí na prvním 
stupni, co tato zasahující vůle koná s našimi myšlenkami. Uspořádává je tak, 
abychom v sobě nesli správný obraz vzpomínky. Můžeme tedy říci: Máme 
jaksi zde, zvedající se vířivě z našeho organismu, chaotické myšlenkové 
tkanivo (viz kresbu, červeně). 

Obrázek 17 
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Je to tedy něčím, co je zvláště silné u snivých povah, které nejsou často 
vůbec spokojeny s tím, oddávat se normálním životním vzpomínkám, které 
mají radost, potěšení z toho, když se myšlenky setkávají podle různých 
náznaků a spřízněností a opět se od sebe oddělují. Snivé povahy jsou tímto 
chaotickým myšlenkovým tkanivem přemáhány. Ale také člověk vědomý si 
řádné sebe sama vždy povšimne, když si jen poněkud během bdění povolí 
otěž, že je toto chaotické víření myšlenek v hlavní spodní vrstvě právě 
přítomno jako jakýsi spodní proud. Vůle, která tu zasahuje při procitání, ta 
zasahuje toto myšlenkové tkanivo. Jak to přídě? 

Nuže, na loži spočívalo fysické tělo (modře) a éterické tělo (žlutě). Co 
jsem vám zde schematicky nakreslil na tabuli, to je v podstatě to, co 
necháváme večer ležet na loži, když usínáme a ráno opět nacházíme. 
Necháváme zde zasahovat svou vůli. Tuto zasahující vůli chci zde 
charakterizovat těmito, liniemi (viz kresbu, šipky shora). 
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Obrázek 18 

 

Tím prvním tedy, co tu vůle má co činit, je přetvořit toto chaotické 
myšlenkové tkanivo v naši normální paměť. Můžeme tedy říci, že tato 
zasahující vůle nejprve přetváří myšlenkové tkanivo v normální paměť. Řeklo 
by se: To je to, s čím se ráno setkáváme, éterické tělo, fysické tělo ještě velmi 
mocné v paměti, ty nám zrcadlí tyto myšlenky. - Ale je to přece vůle, která tu 
zasahuje a která má skutečně něco na práci, když tu zasahuje. Můžeme to již 
pozorovat. Pokuste se jen jednou zcela řádně přijít na to, jak vše, když ráno 
procitáte, chce jako vířící proudy vzhůru z duše jako událost, kterou jste 
prožili v pátém, sedmém roce opět v šestém roce, zase v patnáctém roce, 
pro mne za mne v pětašedesátém roce, potom v jednadvacátém roce, opět v 
osmém roce, jak se to vše pestře navzájem proplétá a chaoticky víří. Zde má 
zasahovat vůle. Potom člení jaksi vše to tak, že je řádnou pamětí, že vám 
události, které se odehráli v devátém roce nevíří chaoticky dopředu před to, 
co se odehrálo v roce osmém a podobně. Zde do toho tedy zasahuje vůle a 
formuje z tohoto chaotického snového tkaniva paměť. V paměti pozorujete 
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vůli ještě málo. Většina lidí nebude ještě vůbec chtít spatřovat v paměti vůli. 
Ale ona je v ní, jen je toto zasahováni vůle, pokud formuje paměť, mnohem 
nevědomější. 

Tím druhým, je něco, na čem již člověk pozoruje, jak je v tom jeho vůle. 
Je to to, co nyní tato vůle, kterou si přinášíme sebou při procitnutí, činí také z 
tohoto myšlenkového vlnění: Je to síla, která vytváří vnitřní obrazy, je to 
fantasie (viz obrázek 18). To je druhý element. Zde již pozorujete, že se v tom 
můžete pohybovat se svou libovůlí. Když je zformována paměť, musíte být 
ještě nuceni svým organismem, zde působí tělo fysické, tělo éterické působí 
ve fantasii méně silně než tělo fysické, tu se můžete v ní pohybovat se svou 
vůlí. Ale je přece mohutní rozdíl mezi člověkem, který je pln fantasie, a 
člověkem snícím, který se jednoduše oddává tomuto vlnění libovolného 
myšlení. Člověk, který nechává vládnout svou fantasii, ten ví, jak vládne jeho 
vůle v těchto vlnivě se proplétajících obrazech, a formuje je podle své vůle. 

Nyní ale to třetí. To třetí, to je nyní již něco, co je oddáno na jedné 
straně skutečně naprosto vůli a na straně druhé je přece opět takové, že se 
vůle nepohybuje tak volně jako ve fantasii. Je to logické myšlení, na němž 
jsme v životě a ve vědě přece závislí. Zde, v tomto logickém myšlení, je 
naprosto naše vůle činná; ale vzdává se své vlastní svobody a podřizuje se 
zákonům logiky. Avšak je to její jednání, že se podřizuje zákonům logiky. To 
je tedy to třetí: logické myšlení. 

Proč je logické myšlení na jedné straně naprosto podřízeno vůli? 
Kdybychom nevytvářeli své logické myšlení na základě své vůle, tak by to byly 
myšlenky nutkavé. Musíme vytvářet své logické myšlení naprosto ze své vůle. 
Ale tvoříme je tak, že se řídíme podle zevního světa, který je zpočátku v 
podstatě učitelem také logiky. Prosakujeme chaotický obrazný svět zákony 
logiky. Oddáváme se tedy působením vůle těmto zákonům logiky; vzdáváme 
se v jistém smyslu vládě libovůle. Vůle je na jedné straně v myšlení svobodná, 
na druhé straně se vzdává své svobody ve prospěch právě logičnosti. Ale v 
těchto třech etapách - paměť, fantasie, logické myšlení - je činná vůle; ona 
vůle, která od usnutí až k procitnutí právě nepůsobí v lidském organismu 
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fysickém a éterickém a která ráno při procitnutí do organismu fysického a 
éterického zasahuje a která tento, řekl bych, neurčitý oheň éterického a 
fysického těla, který se rozněcuje v myšlenkovém vlnění, rozčleňuje na paměť, 
fantasii, logické myšlení. 

V logickém myšlení je tomu tak, že nejsme již zcela vládnoucími v sobě 
svou vůlí. To nejsme. Necháme-li vládnout svou fantasii, v níž svou vůli 
zřetelně pozorujeme, potom víme, jací jsme v sobě; necháme-li vládnout své 
logické myšlení, tak již v sobě plně nejsme. Víme, že se tu naprosto 
přizpůsobujeme kosmu, ale nejen snad kosmu mimolidskému, nýbrž kosmu 
celému, který zahrnuje také člověka. Neboť samozřejmě neplatí logika jen pro 
kosmos mimolidský, nýbrž platí také pro kosmos plus člověka. Logika není ani 
subjektivní ani objektivní, nýbrž logika je obojí současně. 

Vidíme tu tedy jaksi, jaký podíl má to, co si sebou přinášíme ráno ze 
spánkového světa do svého duševního života. A můžeme přibližně také 
vědět: Když je to, co je tu vnořeno jako vůle, opět stahuje zpět do 
kosmického myšlenkového světa, vládne v nás opět jen to, co stoupá z těla 
fysického a éterického. 

Nyní je toto jednou stránkou vůle, která tu v nás vládne. Je to jaksi 
kosmická stránka vůle, ona stránka, kterou večer ze sebe vyjímáme, ráno opět 
do sebe přinášíme. Ale zamyšlení člověka nad sebou samým ho poučí, že v 
něm existuje nejen tato vůle, o níž jsem právě hovořil, neboť tato vůle se 
projevuje v podstatě v takzvaném duševním životě, v paměti, ve fantasii, v 
logickém myšlení. Ale když kráčíme, když něco uchopujeme, když nějak 
používáme nějakého nástroje, tu je přece také činná vůle. Tu je tato vůle 
činná nikoli pouze duševně, jak jsem to nyní popsal, tu pojímá tato vůle do 
sebe naši celou organisaci fysickou a éterickou. Nesmíme tedy 
charakterizovat vůli pouze těmito šipkami zde, nýbrž musím tuto vůli nakreslit 
také jako pronikající tělo fysické a éterické (viz kresbu, šipky zdola). 

Obrázek 19 
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Takže musím říci: Vůle existuje také v tom, co zůstává ležet na loži při 
spánku. Vůle, která musí být charakterizována v tomto smyslu, ta přichází 
jaksi vstříc jiné vůli, která není během spánku ve fysickém těle člověka. Tato 
vůle jmenovaná naposledy se stává v podstatě zevní činností. Tedy tato vůle, 
která žije v orgánech, která žije v organisaci fysické a éterické, je vyvolávána 
tím, že jí ta druhá vůle přichází vstříc. Ale jsme-li činní jako bdělý člověk, tak 
můžeme zřetelně rozeznávat tyto dvě volní sféry. 

Povšimněte si, že tu působí na jedné straně vůle, která působí vstříc té 
vůli, která přichází z druhé strany. Máme jaksi spolupůsobení dvou proudů 
vůle. Jeden proud vůle proniká vířivě lidský organismus a celá souvislost vám 
ukazuje, že musíte na tento proud pohlížet jako na vířící zdola nahoru. Druhý 
proud působí vířivě shora dolů. Tu se v kosmu uplatňují ty směry, tu 
pozorujeme, že u zvířete to musí být jiné, když hlavní směr jeho tělesné 
organisace stojí právě kolmo na hlavní směr tělesné organisace člověka. 
Směry vůle jsou včleněny do kosmu jinak. Tedy, i když se zabýváme, řekl 
bych, diferenciacemi člověka, když si ujasníme, jak se tato lidská bytost skládá 
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z jednotlivých proudů, potom zpozorujeme důležitost toho, jak je člověk 
postaven do kosmu. 

Nyní pozorujme poněkud dále tyto dva proudy vůle. Nebudete moci, 
jako u mnoha věcí duchovní vědy, postupovat tím způsobem, že byste 
vyvozovali, řekl bych, jako v matematickém odvozování, jedno z druhého, 
nýbrž v duchovní vědě se věc, jak se dospívá k pravdám, staví takto: Jedna 
pravda se staví vedle druhé a musíme poté hledat souvislost. U povrchních 
hlupáků to vede potom snadno k námitce, že se „nedokazuje“. Je tomu právě 
tak, jako kdyby někdo požadoval, když vidí někde na poli koně a krávu a kteří 
stojí vedle sebe, zcela jistě z nějaké příčiny, že by se mu mělo z toho koně 
dokázat, že kráva tu stojí vedle koně. Nemůžeme samozřejmě dokázat z 
podstaty koně, že kráva tu stojí vedle něho. Tento obsah má asi ta námitka, 
kterou činí velmi četní lidé, pokud jde o dokazování v duchovní vědě. 

Chtěl bych vám nyní postavit jinou skutečnost vedle té, kterou jsem 
právě nyní uvedl a kterou se musíte snažit uvádět do patřičné souvislosti s 
tím, co jsem právě vyložil. 

Vše, co je v člověku duševního, vyjadřuje se také v tělesnosti, vtiskuje se 
do tělesnosti. Člověk je organisován tak, že procitnutím rozněcuje paměť, 
fantasii, logické myšlení, že je jaksi nechává opět v sobě odpočívat během 
spánku. Je to jakýsi rytmus. Tento rytmus se staví vůči druhému, vůči proudu 
volnímu, který jsem zde uvedl jako nacházející se v orgánech. Co se tu staví 
naproti sobě jako dva proudy, to můžete, řekl bych, znovu nalézt zobrazeno 
v člověku: Můžete to nalézt, když pohlédnete na onu soustavu, která je dána 
lidským rytmem dýchání. Již před několika dny jsem upozornil na to, jak 
rytmus dýchání lze skučně myslit v souvislosti s usínáním a procitáním. I když 
dýchání ve spánku samozřejmé přetrvává, tak pozorujeme přesto souvislost 
ve všem, co například způsobuje během spánku nějakou poruchu klidného 
dýchání. Tato souvislost mezi dýcháním a rytmem procitání, usínání, procitání, 
usínání není tak zřejmá, ale tato souvislost, tento vztah je tu přece. A je třeba, 
abychom měli na zřeteli, když pozorujeme člověka, pokud jde o jeho 
vzpřimovací tendenci, abychom měli na zřeteli jako něco podstatného, co 
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souvisí s vzpřimovací tendencí, rytmus dýchání, celou soustavu dýchání, také 
pokud se vyjadřuje v soustavě řeči. Dýcháme, hovoříme jako lidé v podstatě 
směrem vzhůru, i když se to právě polohou našeho hrdla přetváří v mluvení 
směrem dopředu. Zde máme jeden rytmus, jednotný rytmus. 

Máme jiný rytmus, máme rytmus oběhu, rytmus, který je nám dán v 
pulsu, a víme přece, že se má rytmus pulsu k rytmu dýchání asi jako čtyři ku 
jedné. Stačí jen poněkud myslit ve smyslu něčeho anatomického, 
fysiologického, tak si řeknete: V rytmu prvním, v rytmu oběhu máme to, co se 
směrem dolů těsně spojuje se soustavou výměny látek a údů člověka. Vlastní 
rytmickou soustavu máme pro sebe, řekl bych, vyčleněnu v soustavě dýchání. 
Čím více se zabýváme charakteristikou soustavy dýchací na jedné straně a 
charakteristikou soustavy pulsu na straně druhé, tím více pozorujeme, že vše 
to, co tu existuje jako orgán pro vytváření paměti, fantasie, dokonce 
logického myšlení, smíme uvést do souvislosti s rytmem dýchání a že smíme 
uvést vše to ostatní, co tu souvisí s vůlí, jež proudí skrze orgány, do souvislosti 
s rytmem pulsu, když se projevuje směrem vzhůru. Tak jako vůle, která je v 
našich orgánech, bije v souladu s vůlí, kterou přinášíme sebou z kosmu při 
procitnutí, tak bije rytmus dýchání s rytmem pulsu, s rytmem oběhu krve. A tu 
máme v tom, jak do sebe navzájem působí rytmus dýchání a rytmus pulsu, 
dáno přímo tělesně to, co naráží na člověka zdola a to, co naráží shora, ale 
tak, že to, co naráží shora dolů je čtyřikrát pomalejší než to, co naráží zdola 
vzhůru. Kdybych učinil tuto čárku jako pozorování času pro rytmus dýchání, 
musil bych pro rytmus pulsu předpokládat čtyři. 

Obrázek 20 

 

Vskutku spočívá vše, co člověk vyvíjí v umění, v rytmickém umění, na 
tomto vztahu rytmu pulsu k rytmu dýchání. Řekl sem to již při příležitosti, kdy 
jsem vykládal o recitačním umění. Můžete jít ještě do jednotlivostí. Můžete si 
pomyslit, vezmete-li za základ rytmus pulsu, že obdržíte krátkou slabiku, 
dlouhou slabiku. Když kombinujete rytmus dýchání s rytmem pulsu, obdržíte 
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například metrum (veršový tvar) hexametru a tak dále. Všechna metra 
spočívají na tomto poměru rytmů, které jsou v člověku samém. 

Obrázek 21 

 

Nyní pohlížíme, pohlížíme-li na rytmus krve, jaksi více na tělesnost, 
pohlížíme-li více na rytmus dýchání, pohlížíme na duševnost. Rytmus dýchání 
je spřízněn mnohem více s duševnem než rytmus krve. Rytmus dýchání se 
otvírá také do vnějšku, jako se otvírá do vnějšku logika, logické myšlení. Nuže, 
na nepravidelnostech těchto rytmů spočívají nepravidelnosti lidského života. 
Můžete si přece pomyslit, když skutečně existuje takový poměr rytmů čtyři ku 
jedné nebo jedna ku čtyřem, potom to musí něco znamenat, když se, 
řekněme, stane rytmus dýchání příliš dlouhým nebo rytmus pulsu příliš 
krátkým. A přece tomu může tak u člověka být. A může tomu tak být 
dokonce způsobem velmi bezvýznamným, potom se to ihned projeví. 

Nyní chci uvést radikální případy. Pomyslete si, že se člověk rozčílí. 
Začne stávat vášnivým. Začíná na něco láteřit. To může jít až k zuřivosti. 
Nebo se nějaký člověk ocitá ve stavu, který se označuje takto. Myšlenky, ty 
nechtějí, ty stojí; člověk nemůže pořádně myslit, myšlenky vynechávají. Tak 
jako bylo předtím zuření nejradikálnějším vyústěním, jak to postupuje z 
vášnivosti přes láteření, prskání, k zuřivosti, tak dochází, když myšlenky 
zůstanou stát postupně k jisté mdlobě. To první, upadání do vášně, upadání 
do emocí, to spočívá na přílišném zrychlení rytmu pulsu. Zadržování 
myšlenek, mdloby, spočívá na přílišném zpomalení rytmu dýchání. 

Vidíte tedy, že je člověk sám zapředen do celého světového rytmu na 
tom, jak je tu uvnitř v tomto světovém rytmu závislí, jak před nás předstupuje 
tělesně, duševně. Emociálnost se přece vyjadřuje také tělesně. 

Proud, který jde organismem zdola nahoru, se příliš zrychluje, protřásá 
orgány, a když dochází k zuřivosti, vidíme, jak jsou orgány protřásány. Proud, 
který jde shora dolů, se příliš zpomaluje, myšlenky nechtějí jít shora dolů. 
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Vidíte tu opět, jak záleží na tom, abychom si mohli učinit představu, jak 
člověk stojí v celé světové souvislosti, jak se včleňuje, jak je to jen dětská 
představa, když se vypočítávají kosti, svaly a tak dále a říká se: Člověk je jen 
„vyšší zvířecí útvar“ a nepřihlíží se k tomu, že záleží na tomto včlenění do 
kosmické souvislosti. 

Nyní vám řeknu něco, co se zdá být velmi vzdáleno od toho, co jsem 
nyní uvedl, co se ale přesto v zítřejší přednášce spojí s tím, co jsem právě 
uvedl, v celek. Přejděme nyní od lidského bytí k lidskému vývoji. Víte, že nyní 
žijeme v takzvaném 5. poatlantickém období, které začalo asi 1415 nebo 1413 
a které tu bude pokračovat. Jemu předchází období čtvrté, které začalo asi 
747 před mysteriem Golgoty a tomu předcházelo třetí období, které opět jde 
dále zpět až do 4. tisíciletí. 

Pozorujeme-li tato období, tak si můžeme učinit o jejich sledu tento 
schematický obraz. Vzpomeňte si, prosím, že atlantickému období 
předcházelo období, které jsem nazval ve své knize „Tajná věda v obryse“ 
obdobím lemurským. Chce zde nyní předpokládat jen poslední fáze, tohoto 
lemurského období, chci nakreslit nyní sedm za sebou jdoucích kulturních 
stavů období atlantického: 

Obrázek 22 

 

Nyní máme potom na to navazující dobu praindickou, praperskou, 
egyptsko-chaldejskou, řecko-latinskou a nyní naši pátou dobu; to by bylo 
posledním obdobím. Nakreslil jsem vám tu schematicky za sebou jdoucí 
období. 

Víte také z mé „Tajné vědy v obryse“ a z jiných sdělení, která jsem dal, 
že takové období trvá přibližně tak dlouho, až jarní bod Slunce ukončí celý 
průběh zvěrokruhem. To je jen přibližně, ale pro to, co nyní chceme vzít v 
úvahu, bude mít tato přibližnost svůj dobrý význam. 
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Roku 747 před událostí na Golgotě vstoupil jarní bod do znamení 
zvěrokruhu Berana. V tomto znamení zůstal až do 15. století. Zde přešel a je 
nyní v souhvězdí Ryb. Před rokem 747 byl jarní bod ve znamení Býka, tedy 
po celu egyptsko-chaldejskou kulturní dobu vycházelo Slunce na jaře v 
souhvězdí Býka; odtud kult Býka. Potom doba praperská; ta probíhala tak, že 
Slunce vycházelo v souhvězdí Blíženců. V souhvězdí Raka vycházelo Slunce 
během doby praindické. Potom se vracíme do doby atlantické a máme sedm 
kulturních období v době atlantické. Nyní vás prosím, abyste zaměřili 
pozornost a postavili si před svou duši jako otázku, kterou si dnes nejprve 
položíme. 

Nakreslíme si sled souhvězdí zvěrokruhu. 

Obrázek 23 

 

Zde máme tedy: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, 
Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby. Nakreslíme-li si nyní schematicky, jak je tomu 
s kulturními periodami jdoucími za sebou. Víte, že nyní jsme v jarním bodě ve 
znamení Ryb, máme 5. poatlantické kulturní období (viz kresbu, sytě 
šrafováno): Beran, čtvrté poatlantické kulturní období, Býk, třetí poatlantické 
kulturní období, Blíženci, druhé poatlantické kulturní období, Rak první 

 142



poatlantické kulturní období. Nyní přicházíme zpět již do doby atlantické. 
Sedm období atlantické doby (světle šrafováno): Lev, sedmé období, Panna, 
šesté období, Váhy, páté období, Štír, čtvrté období, Střelec, třetí období, 
Kozoroh, druhé období, Vodnář, první období; a nyní dospíváme zpět do 
doby lemurské a jsme opět u Ryb. 

Vidíte, když máte na zřeteli důležitý bod poslední kultury, posledního 
kulturního období lemurské doby a když si pročtete, co jsem vylíčil o tomto 
důležitém období vývoje pozemského lidstva ve své knize „Tajná věda v 
obryse“, potom předstoupíte před velkou otázku. Vezmete-li to, co jsem 
podal ve své knize „Tajná věda v obryse“, zejména ve výkladech, které potom 
vyšly samostatně jako „Naše atlantští předkové“, potom shledáte, jak lze 
vlastně hovořit o lidstvu, pokud je dnes lidstvem, teprve počínaje tímto 
obdobím, a toto období je to, kdy jarní bod byl v témže znamení, v němž je 
opět nyní. Prodělali jsme jako lidstvo úplný okruh kolem nebe a přišli jsme v 
jistém ohledu do stejného výchozího bodu. 

Toto, co jsem právě řekl, vztahuje se na lidský vývoj. Častěji jsme se 
snažili vylíčit, jak se měnil lidský duševní život v době až do doby atlantické. 
Víme, jak byl tento celý lidský duševní život jiným v době praindické, jak byl 
ještě jiným v době atlantické. Ale čtete-li můj spis o atlantických předcích, tak 
shledáte, že jsme tu již v době atlantické dospěli zpět do takové doby, v níž 
se projevuje lidská konfigurace také tělesně takovou, jakým byl člověk tehdy 
duševně. Kdežto v poatlantické době působí duševnost, duševní život 
podstatně jinak, je během atlantické doby celé tělo metamorfováno. Jdeme 
tedy stále více a více zpět, řekl bych, od oblasti, kterou jsem zde 
charakterizoval jako oblast duševní, k té, která je zde dole jako oblast tělesná, 
která je pronikána oním druhým proudem volním. A jdeme-li dále zpět v 
Atlantidě, dospíváme k metamorfózám, které se vztahují na vytváření těla. 
Takže říkáme, během průchodu jarního bodu skrze Ryby byli ti sotva teprve 
lidé v tělesné podobě, jaká je dnes (sytě šrafována). Zde se to vytváří stále víc 
a vice tělesně. A zde se teprve začíná vytvářet duševně, abychom zde opět 
dospěli zpět k tomu bodu, z něhož se kdysi vyšlo, pokud jde o jejich utváření 
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těla. Takže můžete říci, že přetváření lidské formy těla odpovídá zde úseku 
počínaje Rybami, Vodnářem, Kozorohem, Střelcem, Štírem, Váhami až sem k 
Panně (šrafováno světle); a teprve těmto horním znamením zvěrokruhu 
odpovídá pro nás přetváření duševní bytosti člověka. 

Tyto věci musíme mít nejprve na zřeteli na základě duchovní vědy a tu 
stojíme vlastně teprve na tom bodě, kdy si můžeme tvořit pojmy a představy 
a podstatě člověka. Na druhé straně ale by mohlo již padnout světlo – 
přinejmenším v jakémsi tušení – na to, co jsem zde častěji říkal, že žijeme v 
důležitém období. Neboť když jsme se vyvíjeli na Zemi jakožto lidstvo, prošel 
jarní bod Slunce celým světovým prostorem a vrátil se opět zpět v našem 
období. Musíme tedy plnit úkoly, které se jaksi odvozují z toho, že se lidstvo 
vrátilo k svému výchozímu bodu, že musí ve svém duševním životě 
podniknout něco, co odpovídá tomuto návratu do výchozího bodu. Dnes 
jsem chtěl jen poukázat na to, co může na základě takového pozorování o 
důležitosti současného lidského období zapůsobit jako náboj na naše cítění. 
Ovšem platí to, co jsem řekl pro nejpokročilejší členy civilisovaného lidstva; 
ale na těch v podstatě vlastně záleží pro vývoj lidstva. 

Jak se mají potom přímo tyto věci vzhledem k tomu, co bylo řečeno 
naposledy, o tom chceme potom zítra hovořit dále. 

 

Desátá přednáška 
Dornach, 10. července 1921 

Vývoj na vyšší stupeň lidstva během minulého oběhu jarního bodu 
východu Slunce. Problematičnost duševního uzpůsobení vůči Ptolemaiovu a 
také vůči Koperníkovu obrazu světa. Svět klamu. Změna reality a smyslových 
jevů. Nasycení pocitu bytí v životě posmrtném. Hlad po nebytí před zrozením. 
Zrození do máji, do obrazného světa fenoménů. Možnost svobody. Ztráta 
pocitu tíže. Ohrožení nesmrtelnosti. Nová výchova k pocitu bytí. Usilování, aby 
se dosáhlo závažných pojmů z duchovní vědy. Proniknutí silou; silami, které 
překonávají smrt. Vypracovávání síly Kristovy. 
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Včera na závěr jsem upozornil na to, že jarní bod Slunce od oné doby, 
od níž máme počítat podle duchovně-vědeckého názoru vývoj lidstva na 
Zemi, učinil okruh od Ryb k Rybám. Když jsem v této souvislosti hovořil o 
vývoji lidstva na Zemi, tak to musí být samozřejmě chápáno správně. 
Hovoříme přece o celkovém vývoji lidstva tak, že jsme mu dali začít podle 
jeho podstaty již v době dávného Saturnu, proto může jít samozřejmě jen o 
částečný vývoj lidstva, když se zde hovoří o vývoji lidstva na Zemi. Ale 
můžeme si tu věc představit takto: Člověk měl samozřejmě během vlastní 
doby saturnské, sluneční a měsíční podstatně jinou podobu, podobu, která 
vůbec není srovnatelná s tou, která je nynější podobou člověka. Když se nyní 
hovoří o podobě lidstva na Zemi, tak to znamená, že právě přípravy k této 
fysické lidské podobě začaly tehdy na konci lemurského období, že se 
vytvářely tak, jak jsem to popsal ve svých spisech, vytvářely se v době 
atlantické, tedy právě v oné době, která představuje takový plný oběh 
východu jarního Slunce. 

Dnes chceme zevrubně pojednat o tom, jakým poměrům byl člověk 
vlastně podřízen v té době, v níž se tedy jaksi vrátil opět na svůj výchozí bod. 
Chtěl bych před vás postavit schematicky ještě něco, abyste měli plný obraz o 
tom, co vlastně míním těmito výklady. Nemůžeme říci: Vývoj člověka proběhl 
od poslední lemurské doby, kdy byl bod východu jarního Slunce také v 
Rybách, tak, že nakreslíme tento vývoj jako kruhový oběh, že se jednoduše 
vrací zpět do sebe sama. To by bylo nesprávné. Musíme si tento kruh, neboť 
samozřejmě tím dávám jen obraz vývoje, musíme si jej myslit spirálovitě.  

Obrázek 24 
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Musíme si tedy myslit, že se, když výchozí bod vývoje v dávné lemurské 
době leží zde, tento vývoj vrací tak, že člověk samozřejmě vystoupil na vyšší 
stupeň své bytostné podstaty, ale vrátil se v současném období na tomto 
vyšším stupni - pokud jde o jeho vztah ke kosmu - jaksi ke svému východisku. 
A jak měl v těchto poměrech žít, to si chceme dnes uvést před duši. Konal 
jsem před nějakým časem před užším kruhem ve Stuttgartu přednášky o 
možném astronomickém obrazu světa. Poukázal jsem na to, jak lidstvo 
pohlíželo po dlouhá období na takzvaný Ptolemaiův obraz světa jako na 
správný. 

Tento Ptolemaiův obraz světa je naprosto duchaplný, je naprosto 
takový, že, řekl bych, shrnuje v jistých křivkách geometricky to, co musí být 
shrnuto, chceme-li vyjádřit obraznými formami pohled, který máme na 
hvězdy, na jejich postavení a dráhy. Potom, na základě jistých poměrů, které 
jsem také častěji vylíčil, byla tato Ptolemaiova světová soustava nahrazena 
tím, na co se v podstatě, i když a důležitými změnami, dnes ještě pohlíží na 
správné, byla nahrazena soustavou Koperníkovou. Ukázal jsem ve Stuttgartu, 
že také tato Koperníkova světová soustava není nic jiného, než křivkami 
realizované shrnutí toho, co právě vidíme, když zaměříme své oči nebo 
dalekohledy nebo něco jiného do kosmu, a ukázal jsem, že nelze nikterak říci, 
že je Koperníkova světová soustava snad o mnoho správnější než světová 
soustavu Ptolemaiova; je to jen jiný způsob shrnutí jevů. A pokusil jsem se 
potom sám shrnout tyto jevy v návaznosti na to, co člověk, který přece musí, 
když se například Země pohybuje, tento pohyb spoluprodělávat, co člověk 
musí v sobě zakoušet. Chci dnes postavit před vaši duši jen výsledek, to 
ostatní není dnes pro nás důležité. 

Počínáme-li totiž shrnovat tyto jevy nikoli jednostranně, jak se to děje i 
soustavou Ptolemaiovou, Koperníkovou, nýbrž když přihlížíme ke všemu, co 
je člověku k disposici, potom dospíváme k přesvědčení, že se tento souhrn 
stává posléze tak komplikovaným, že vlastně již vůbec nemůžeme vyjít s 
jednoduchou světovou soustavou, kterou nakreslíme tužkou nebo 
znázorníme pomocí planiglóbu. V podstatě není vůbec možné shrnout tyto 
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věci tak jednoduchým způsobem, jak by je lidé obyčejně rádi shrnuli. A 
můžeme na této cestě dospět k něčemu velmi pozoruhodnému, to bych 
chtěl zcela jednoduše před vás postavit, poněvadž se již jednou musí hovořit 
také o těchto věcech, jakkoli se mohou jevit dnešním lidem paradoxně. 

Lidé se přece domnívají, že věda současnosti je prý tím nejchytřejším, 
co kdykoli existovalo, že v podstatě nemůže být nic chytřejšího. 

A na základě této víry jde ovšem lidstvo vstříc strašnému kulturnímu 
osudu. Ale musí již být jednou také jistým způsobem ukázáno to správné. 
Máme-li totiž na zřeteli stále další a další okolnosti, tak dospíváme posléze 
vzhledem ke komplikovanosti světové soustavy do takového duševního 
rozpoložení, že je toto duševní rozpoložení velmi podobné tomu, které 
máme, když jsme právě procitli a prožíváme chaotické duševní obrazy, o 
nichž jsem včera a předevčírem řekl, že v nás samých sedí jako spodní proud. 
Nakreslil jsem vám schematicky lidský organismus podle těla éterického a 
fysického a řekl jsem: Vynořují se z něho tyto chaotické obrazy, které jsou tu 
vždy vlastně také během dne. Můžeme je shledat velmi působivými u povah 
snivě založených, ale každý je pozoruje na dně své duše. A obzvlášť mohou 
být silně pozorovány, když se člověk ráno noří svým já a astrálním tělem do 
svého těla fysického a éterického. Nyní nemíním tyto obrazy samy - tyto 
obrazy jsou samozřejmě u příslušných lidí podle jejich dokonalostí nebo 
nedokonalostí velmi básnické, plné fantasie nebo jsou úplně chaotické, toto 
poslední je v každém případě častější -, ale míním duševní náladu, do níž 
člověk přichází, když se jako někdo obstojně logicky myslící, zvyklí myslit v 
logice, cítí nyní přesazen do tohoto světa obrazů. Je míněna duševní nálada, 
do níž přichází ten, kdo se nyní do věcí pustí nikoli se všemi těmi předsudky a 
zjednodušujícími kejkly, které tu vládnou, když si lidé konstruují světové 
soustavy, nýbrž kdo se do věcí pustí zcela bez předsudků. Potom přicházíme 
vůči tomu, čeho posléze dosahujeme, vůči komplikovanosti, vůči tomuto 
rozplétaní složitého tkaniva, přicházíme do podobné duševní nálady. Zajisté, 
naše doba se dopracovala až k tomu - a to je dokonce vůči duševnímu 
rozpoložení většiny lidí veliké dobrodiní, že každý školák zcela přesně ví: V 
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ohnisku elipsy stojí Slunce, tu se kolem otáčejí planety, stálice stojí nehnutě a 
tak dále. Každý školák to ví, a je to strašně jednoduché. Když ale přistoupíme 
k těmto věcem bez předsudků a bez teoretických kejklů, nenacházíme tuto 
jednoduchost, nýbrž věci se nesmírným způsobem komplikují a přicházíme 
posléze do takové duševní nálady, jak jsem ji vylíčil, v níž si říkáme: Musíme 
vyústit do něčeho, co přechází z určitosti do neurčitosti, z linií tažených určitě 
do linií tažených problematicky. Přicházíme právě do duševní nálady, která 
člověku říká: Co ty tu přijímáš do své hlavy, to je v podstatě obraz, obraz, 
který je utkán a který sice můžeš zjednodušit, jako když si řekněme, učiníš z 
Raffaelovy Madony schéma. Ale právě tak, jako bychom tu neměli z 
Raffaelovy Madony vše, co máme v obraze před sebou, právě tak nemáme v 
soustavě Koperníkově před sebou to, co tu před námi stojí ve světovém 
prostoru vlastně ve formě obrazu, který v sobě zahrnuje nekonečnost detailů 
a jednotlivostí. Právě když budete takto uvažovat, pochopíte: Když si musíme 
vůči úkazům vesmíru nakonec říci něco takového, potom vlastně nemůžeme 
stát vůči realitě jako takové; neboť stojíme vůči tomu, co se nám tu naskýtá v 
duševní náladě jako vůči světu obrazů, který zastihujeme, když vstupujeme 
ráno z kosmu do svého těla. Nemůže být ani řeči o tom, že tu stojíme vůči 
realitě. 

To jsou takové úvahy, které se musí konat, kdybychom chtěli mít v 
plném smyslu slova názor o tom, co to vlastně znamená, že žijeme svým 
vědomím ve světě klamu, máji. Žijeme také vůči obrazu, který si činíme o 
světovém prostoru a jeho úkazech, právě v máji. A můžeme nakonec 
pozorovat také ty úkazy, které kolem nás tká svět smyslů; a dospějeme k 
něčemu podobnému. Nedospějeme sice k tomu, k čemu dospěla, řekl bych, 
hloupá teorie poznání na konci 18. a během 19. století, která přece stále a 
stále opakuje: Ano, zde venku jsou úkazy, které lze pochopit mechanickými a 
dynamickými zákony vlnění, nebo jak se nověji říká elektrony, a ty činí dojem 
na naše smysly a to, co tu vnímáme, to je jenom účinek toho, co je venku; ale 
to je pro nás jenom jev. Mluvit v tomto smyslu o jevech, je pro nás právě 
naprosto hloupá teorie poznání. S takovým názorem můžeme činit své 
zvláštní zkušenosti. 
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Stačí se dnes obrátit tu či onde jen několika málo liniemi proti této 
teorie poznání, potom se někdo vynoří a řekne: Ale Kant (1724-1804) řekl ...! 
Do kantiánství se lidé totiž zapředli tak, že jej pokládají za jakousi bibli; 
alespoň četní. Mění to či ono, ale vcelku jej pokládají za jakousi bibli. Tu 
můžeme učinit pozoruhodné zkušenosti. Konal jsem o těchto otázkách v 
Berlíně jednou kursy, bylo to v zimě roku 1900 až 1901, v téže zimě, o níž 
potom pan von Gleich zvěstoval, že mě jistá zima poučila o teosofii. Zaměnil 
zimu (Winter německy) 1900-1901 s jistým panem Winterem, který prý mě 
poučoval o theosofii! Nevím, zda to četl, nebo mu to někdo vyprávěl, že jsem 
konal v zimě tyto přednášky, které potom byly vytištěny, byly konány v 
Berlíně v zimě 1900-1901 a zde bylo vzato slovo „Winter“ (zima) za jméno 
pana Wintera. Ano, tento argument není chytřejší než ostatní hloupé a 
prolhané argumenty generála ven Gleicha. Ale vidíte, u těchto přednášek v 
Berlíně seděl také mazaný stoupenec Kanta. Nemohu říci, že naslouchal, 
neboť ponejvíce spal, a nevím, jak mnoho lidí může při spaní naslouchat, ale 
mohl jsem tehdy konstatovat, že ten pán procitl jen tehdy, když mohl nějak 
uplatnit Kanta. A tu se jednou stalo, že jsem opakoval jistý argument - nebyl 
vůbec ode mne -, v němž se říká: „Hovoříme-li skutečně o věci o sobě tak 
jako Kant, že je ta věc plně neznáma, tu by se mohla ta věc skládat ze 
špendlíků, takže by mohly být za smyslovými jevy jenom špendlíky.“ Když 
jsem ale toto řekl, vyskočil dotyčný jako uštknut a řekl: „Za těmi jevy není 
prostor a čas. Špendlíky jsou přece v prostoru, tedy se nemůže věc o sobě 
skládat ze špendlíků.“ To je jeden z příkladů, s kterými se člověk často 
setkává, když se lidé domnívají, že se to týká jejich bible, jejich kantovské 
bible. 

Nuže, není tomu tak, že jaksi nějako „věc o sobě“ vrhá do nás účinky, 
které potom vyvolají pouze smyslové kvality, takže bychom byli vlastně jen 
zapředeni do svých smyslových kvalit; tak tomu není. Ale správné je něco 
jiného. Prosím, vezměte jen jednou toto: Postavte se venku, řekněme, o 
jedenácté hodině dopoledne a pohlížejte na krajinu kolem, ale pohlížejte na 
ni přesně, nikoli tak, jak ji četní lidé kreslí, neboť to je jen nesmysl, co se tu 
kreslí, to neprodukuje smyslové zdání, nýbrž pohlížejte na krajinu v jedenáct 
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hodin, ve dvanáct hodin se všemi jejími efekty osvětlení. Celý smyslový 
koberec se ve dvanáct hodin úplně změnil, v pět hodin, v osm hodin se úplně 
změnil. Obraz, který tu kolem vás je, se ustavičně mění. Nemáte nikdy co činit 
s něčím jiným než s účinky, efekty navzájem sepředenými. Nějaký strom - co 
vidíte z toho stromu? Vidíte odražené světlo, vidíte snad listy hýbající se ve 
větru a tak dále, krátce, nevidíte nikdy něco trvalého. Vidíte jednoduše 
objektivní jev. Kdežto hloupá teorie poznání hovoří o subjektivním jevu, vidíte 
jev objektivní, a tento objektivní jev se přenáší samozřejmě také do oka. Právě 
tak, jako strom zachycuje nějakým způsobem záření světla, odráží je a tak 
dále, tak je také oko v jistém vztahu k světelným paprskům a můžeme říci: 
Fenomenálno, to, co se jeví povaha máji, která je rozprostřena ve smyslovém 
světě kolem nás, ta samozřejmě také existuje v našem subjektivním obraze; 
ale poněvadž je objektivně proměnlivá, je také proměnlivá v subjektivním 
obraze. 

To je to, co jsem například právě doložil v první části své „Filosofie 
svobody“ nebo ve své knížečce „Pravda a věda“ a tak dále. Tedy také tehdy, 
když stojíme před světem, nemáme co činit s nějakou realitou trvalou, máme 
co činit, řekl bych, s něčím, co v okamžiku přichází a pomíjí. Máme co činit s 
jevy. A chtěli-li bychom tento obraz konstruovat teoreticky, potom bychom 
opět nedospěli k ničemu jinému než k těm několika liniím v Sixtinské Madoně. 
A tak je tomu ve všem, kdy stojíme uvnitř něčeho. Stojíme ve světě 
fenoménů, ve světě máji, ale přestože stojíme uvnitř v tomto světě máji se 
všemi svými schopnostmi vnímání, nejsme na tento svět odkázáni. Neboť je 
nám zcela jasno, když vycházíme ráno z kosmu se svým já a astrálním tělem 
a noříme se do svého těla éterického a fysického, že to, do čeho se tu 
noříme, obsahuje objektivitu, pravdu. Zajisté, to, co vám tu víří vstříc jako 
chaotické obrazy, to je jen jev, ale to, do čeho se noříme, to obsahuje pravdu. 
A v okamžiku, kdy se takto noříme, lhostejno zda tím, „já chci pohybovat 
svými údy“, nebo tím „já chci uvést představy do útvarů fantasie“, nebo 
řekněme tím, „já chci uvést své představy do logických myšlenkových 
souvislostí“, v tom, co se tu s námi děje, když se noříme do svého těla, v tom, 
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víme, máme něco, co nezávisí na nás, co přijímáme, co nás do sebe přijímá. 
A moment procitnutí, je ten, jenž nám dává náš pocit bytí. 

Tento pocit bytí, to je jaksi něco, co proviňuje a proniká naše veškeré 
představování. Ale naše představování samo se pohybuje více ve světě 
fenoménů, zdání, máji. A rozšiřme to, co takto líčím, na základě obyčejných 
zážitků, rozšiřme to jednou na celého člověka. 

Kdo může pomocí takových poznatků, jaké mohou být získány na 
podkladě mých výkladů v knize „Jak dosáhneme poznání vyšších světů?“, kdo 
může pozorovat celého člověka, ten ví brzy, jak vzniká z člověka to, co 
prodělává jakožto duševně-duchovní bytost mezi smrtí a novým zrozením, 
jak to vniká do fysického světa, jak se to ztělesňuje, aby to prodělalo stav 
mezi narozením a smrtí o potom opět stav mezi smrtí a novým zrozením. 
Některé důležité detaily právě o těchto dějích jsem tu rozvinul v posledních 
přednáškách. Když potom nastane ten moment poznání, kdy můžeme 
pohlížet zpět do světa, který leží před zrozením, tu zpozorujeme: Svět, z 
něhož je vlastně zbudováno to, z čeho nám vzchází náš pocit bytí, tento svět 
jsme prodělali mezi smrtí a novým zrozením. Správný pocit bytí, pocit bytí 
nevystavený žádnému pochybování, žádnému skepticismu dostaneme teprve 
tehdy, když pohlížíme zpět do tohoto světa bytí ležícího před početím. 

Ale nyní se ukazuje něco významného – můžete to vyrozumět z mých 
vídeňských přednášek z jara roku 1914, chci to nyní postavit před vaši duši v 
jiné formě –, tu se totiž ukazuje něco, co před nás předstupuje, dříve než 
člověk sestoupí k svému fysickému vtělení ze stavu mezi smrtí a novým 
zrozením. V této době mizí totiž člověku stále víc a více libost z bytí, libost z 
existence. Člověk prochází, když se vyvíjí mezi smrtí a novým zrozením, řekl 
bych, absolutním nasycením pocitem bytí. To náleží k vymoženostem, které 
člověk k sobě přitahuje mezi smrtí novým zrozením, že člověk dospívá, poté 
co prodělal první stadia po smrti, stále více a více – následkem vztahu ke 
světu, do něhož přichází potom –, dospívá k silně pronikavému pocitu bytí, k 
jakési – smí-li použít toho výrazu – zakotvenosti v bytí světovém. A to se stále 
zesiluje a zesiluje, až nastane jakési přesycení pocitem bytí, potom ke konci 
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doby mezi smrtí a novým narozením nastává, řekl bych, pravé přesycení 
pocitem bytí. Mohl bych to také nazvat jinak. 

Mohl bych říci, nastává v bytosti člověka pravý hlad po nebytí. Ony 
duchovní bytosti, ony duchovně-duševní bytosti, které jako lidé přicházejí 
dolů na Zemi, ty skutečně ukazují, dříve než sestoupí na Zemi, silný hlad po 
nebytí. A z tohoto duševního rozpoložení nebo duchovního rozpoložení 
bychom mohli říci: Když tu člověk hladoví po nebytí, vrhá se v tomto 
rozpoložení do máji, do onoho světa, který právě máme před sebou jak vůči 
světu hvězdnému, tak vůči světu pozemsky-fenomenálnímu. Je to touha po 
tomto neexistenčním světě, po tomto světě, vůči němuž jsme v duševní 
náladě jako vůči chaotickým představám, když je prozkoumáme do základu, 
touha po tomto světě, který nám vlastně v každém okamžiku ukazuje jiný 
aspekt. Jsme přece, když se vžíváme do tohoto světa, zcela ve světě zdání, ve 
světě máji. Do tohoto světa máji se chce ono duchovno-duševno ponořit a s 
tím máme vlastně co činit. To ostatní jsou více méně vedlejší účinky. Je to 
nejsilnější impuls, který žije v duchovně-duševním člověku, když se blíží 
zemskému bytí; tato touha po máji, tato touha žít v měkkých, prostupných 
fenoménech, nikoli prosyceném intensivním bytí. A to, co potom člověka 
zahaluje jakožto tělo éterické a fysické, to je zrozeno z kosmu, tím se člověk 
obléká. Vylíčil jsem v těchto dnech, jak se vytváří z kosmu embryo v 
mateřském těle. 

Musíme si tedy představit. 

Obrázek 25 
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Člověk přichází v podstatě ze zcela jiného světa. V něm dostává člověk 
tento hlad do nebytí, po životě v máji, když se blíží fysickému zemskému bytí, 
a je přijat, když se vrhá svým já a svým tělem astrálním do máje (viz kresbu, 
červeně, modře), je přijat tělem éterickým a fysickým (žlutě, červeně); tato těla 
jsou ale vytvářena v mateřském těle z kosmu oplodněním jako jeho šat. 
Člověk tu přichází ze světa, který není prostorově-časový, který nelze nalézt v 
prostoru, ale je oblékán v prostoru tím, co se vytváří v mateřském těle. Do 
toho se potom noří vždy při procitnutí. Při usínání se z toho opět pozvedá. 
Tu se vytváří rytmus ponořování se do tělesnosti, vyzvedávání se z této 
tělesnosti. 

Dnešní představy jsou vskutku takové, že máme s nimi velké obtíže vůči 
skutečnosti. Tato souběžnost například zcela jiného proudu, který člověk 
prodělává, dříve než přichází k svému ztělesnění, a toho, co je zevní, co ho 
potom zahaluje, co předtím s ním v podstatě nemá co činit - jak se to 
skutečně děje, vylíčil jsem při jiných příležitostech -, toto spolupůsobení, to 
může sotva líčit dnešní věda věcným způsobem, protože jí k tomu scházejí 
pojmy. 

Totéž pozorujeme v jiné oblasti. Když dnes fysiolog hovoří o světle 
nebo o barvě, potom mu jde především o to vylíčit, vypátrat něco, co koná 
oko. Ale to je ve skutečnosti vlastně právě tak, jako když někdo, jako kdyby 
někdo nyní chtěl líčit některou z osobností, které tu sedí, a chtěl by tu líčit 
především tuto truhlárnu, poněvadž jste sem přišli. V podstatě nemá světlo, 
které do oka vstupuje a v oku se uplatňuje, o mnoho více co činit s okem než 
vy s touto truhlárnou, když jste sem přišli a truhlárna vás nyní také obklopuje. 
Jestliže někdo líčí truhlárnu a vás, tak to líčí samozřejmě jako celek. Ale tak 
tomu není. Lidé to mají právě těžké, chtějí-li najít pravdu vůči dnešním 
představám. 

A tak můžeme říci: To, co je duchovno-duševno člověka, to vchází do 
tohoto světa zemskosti především z oné touhy po nebytí. A každý bdělý stav, 
tedy každý stav, který se prodělává od procitnutí až k usnutí, ten je novou 
výchovou k bytí, novou impregnací vědomí bytím. 
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Člověk je potom ve stavu, v tom stavu, v němž je posléze mezi smrtí a 
novým zrozením, řekl bych, tak šťastný, když může přijít do svého fysického 
vtělení, je tak šťastný. Vylíčil jsem vám častěji, jak mozek plove v 
mozkomíšním moku. Kdyby celá váha 1 350 gramů nebo tak něco, tlačila na 
cévy pod mozkem, tak by byly rozmačkány, nemohly by existovat; ale mozek 
tlačí přece jen dvaceti gramy asi. 

Obrázek 26 

 

Proč? Poněvadž mozek v mozkomíšním moku plove. A znáte 
Archimedův princip. Není-liž pravda, byl nalezen Archimedem (287-212 před 
Kristem). Archimedes byl jednou ve vaně a koupal se, tu cítil, jak se tu vždy v 
lázni stává lehčím a tu se zaradoval nad tímto objevem tak, že ihned běžel 
nahý ulicemi - to se mohlo ve starověku spíše než dnes, když byl člověk 
vědeckým badatelem a volal: „Mám to, mám to!“, totiž, že každé těleso v 
tekutině ztrácí tolik ze své váhy, jaká je váha vytlačené tekutiny. Máte-li 
nádobu s vodou a dáte do ní pevné těleso, stává se toto těleso lehčím, než je 
ve skutečnosti mimo vodu, a stává se lehčím o tolik, kolik váží množství vody 
jím vytlačené, to znamená, o svou vlastní váhu, když si myslíte, že je toto 
těleso vytvořené z vody. 

Obrázek 27 
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Kdyby zde například byla kostka, a vy si myslíte tu kostku jakožto kostku 
z vody a zvážíte ji, tak by skutečná kostka byla lehčí o váhu této vodní kostky. 
A tak je mozek lehčí až na 20 gramů, tlačí jen dvaceti gramy, protože plove v 
mozkomíšním mozku. Mozek nemá tedy svou plnou tíži. Je pozdvihován 
vzhůru. Nazývá se to taká vztlakem, tato síla, která žene vzhůru. Na to se 
člověk těší, že přichází do něčeho, co ho vlastně táhne nahoru, co ho správně 
táhne nahoru. A učí se na těchto dvaceti gramech zase být těžkým a na této 
tíži se učí pocitu bytí. Člověk je opět pronikán pocitem bytí mezi narozením a 
smrtí. A tento pocit bytí je u něho potom pěstován, rozvíjen a rozmnožován 
ve vývoji po smrti. 

To je to, co řekl bych, zmizelo vědomí moderního lidstva tak, že 
největší filosof na počátku této novější doby, Cartesius neboli Descartes 
(1596-1650) razil heslo: „Cogito, ergo sum. Myslím, tedy jsem.“ Je to 
nejnesmyslnější heslo, které si můžeme myslit, neboť právě když myslíme, 
nejme. Jsme právě mimo bytí. „Cogito, ergo non sum“ - to je skutečná 
pravda. Tak daleko jsme dnes vzdáleni od skutečné pravdy, že právě největší 
novodobý filosof dosadil na místo pravdy opak. Osvojujeme si pocit bytí 
právě tehdy, když se myšlení cítí v organismu, když se myšlení cítí uloženo do 
toho, co je těžké. To není pouze populární obraz, to je realita vůči jevům. 

Ale to nás může poučit, jak člověk, tak jak nejprve o sobě ví, ubíraje se 
vědomě dolů k Zemi, ví, že se vlastně noří do máji, a v této máje se učí tomu, 
co opět potřebuje po smrti, pocit bytí. 

Když se líčí to, co jsem nyní vylíčil, potom máme něco, co je specificky 
lidským v lidském vývoji. Toto, řekl bych, rytmické pohybování se mezi 
pocitem bytí a pocitem nebytí, to si můžeme ozřejmit pro meditaci tímto 
způsobem. Můžete říci, žiji-li v pouhých myšlenkách: „Nejsem“. Když žijí 
vzhledem k vůli, která spočívá v člověku výměny látek a údů, potom si říkám: 
„Já jsem.“ A mezi oběma, mezi člověkem výměny látek a člověkem čistě 
mozkovým, ten říká: „Já jsem – nejsem“, když se chápe, neboť to, co žije v 
mozku, jsou pouze obrazy; to, co je mezi tím, je rytmické střídání mezi „Já 
jsem“ a „Nejsem“. Pro toto je zevním fysickým výrazem dýchání. Výdech plní 
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proces dýchání tím, co přichází z výměny látek, kyselinou uhličitou. „Já jsem“ 
je výdech. „Já nejsem“ – vdech. 

Já nejsem 

Já jsem - Já nejsem 

Výdech - Vdech 

Já jsem 

Vdech je příbuzný onomu: „Já nejsem“, - myšlení. Vdech probíhá přece 
tak, že přijímáme vdechnutý vzduch do svých žeber, vytlačujeme mok 
subarachnoidálního prostoru nahoru; tím vytlačujeme mozkomíšní mok 
nahoru. Vnášíme kmit dýchacího procesu do mozku. To je orgán myšlenky. 
Přenést proces vdechu do mozku: „Já nejsem.“ Opět výdech, mozkomíšní 
mok skrze subarachnoidální prostor tlačí na bránici, výdech, vzduch, nasycený 
uhlíkem, vzduch stavší se kyselinou uhličitou. „Já jsem“ – na základě vůle. 
Výdech na základě vůle. 

To vše je, takto pojato, čistě lidským dějem, neboť ten, kdo to chce 
přenášet na zvíře, snad proto, že zvíře také dýchá, se rovná právě tomu 
člověku, který bere břitvu (Rasiermesser), aby si rozkrájel maso, protože je 
právě nožem (Messer). Zajisté, zvířata také dýchají, ale zvířecí dýcháni je 
právě něco jiného než dýchání lidské, tak jako je břitva něco jiného než stolní 
nůž. Kdo bere své definice ze zevního pohledu na věc, ten nikdy nedospěje k 
nějakému použitelnému vysvětlení světa. Smrt u člověka je něčím jiným, 
něčím jiným u zvířete, něčím jiným u rostliny. Kdo vychází z definice smrti, 
přichází právě tak málo k nějakému použitelnému vysvětlení jako ten, kdo 
vychází z definice nože a snad říká: „Nůž je něčím, co je na jedné straně tak 
jemný, že řeže jiné předměty.“ To dává samozřejmě krásný všeobecný pojem, 
ale nemůže se pochopit nic z toho, co je skutečné. Jsou to tedy specificky 
lidské děje, které jsem vám vylíčil. Jsou to ty lidské děje, které člověk prodělal, 
když jarní bod vykonal okruh od Ryb k Rybám. Je to právě doba ve vývoji 
Země, kdy člověk prodělal ve vedoucích částech národů nejpodstatněji to 
vše, co jsem vám nyní popsal, a co ve směruje k tomu, že vidíme, jak se to 
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vlastně děje, jak se člověk, když se přemísťuje zrozením dole do fysického 
světa, jak se vrhá do máji a smrtí se opět z máji rodí ven, obohacen pocitem 
bytí, který potřebuje pro další život po smrti. To je nejdůležitější skutečnost, 
jak se člověk smrtí rodí ven s pocitem bytí, kdežto zrození znamená, že se 
duchovně-duševní bytost člověka vrhá do máji. Právě tím, že se vrháme tedy 
do světa máji – do světa obrazů, jsme svobodnými. Nikdy bychom nemohli 
být svobodnými, kdybychom byli svým vědomím mezi narozením a smrtí ve 
světě skutečností. Jen tím jsme svobodni, že jsme ve světě obrazů. Obrazy, 
jež jsou v zrcadle, ty nás kauzálně nedeterminují. Svět skutečností by nás 
kauzálně determinoval. Co přinášíte vstříc obrazu, který před člověkem visí, to 
musí pocházet z vás. Jevy světa nás nedeterminují jakožto lidi v tom, co jsem 
nazval ve své „Filosofii svobody“ čistým myšlením, které nevychází z 
organismu; co vychází z organismu, je, jak jste viděli, prosyceno pocitem bytí, 
i když také v mozku existuje tento pocit bytí v tak malém procentu, že je to 
asi dvacet ku tisíc třístapadesáti. Stále znovu a znovu se musí hledět na to, jak 
člověk vlastně vyvíjí touhu po máji, když se rodí k pozemskému životu, jak ho 
zemský život vychovává k pocitu bytí. To je to, co jsme prodělali během doby 
od poslední lemurské periody až da periody naší, kdy byl prodělán sluneční 
cyklus 25 920 let, kdy byl prodělán velký světový cyklus. 

Nyní ale stojíme právě v oné době, kdy vývoj dospěl zase k svému 
východisku, ale já jsem jej nakreslil tak, že jsem řekl. Musíme vývoj naznačit 
schematicky jako spirálu (viz kresbu). 

Obrázek 28 

 

Vývoj lidstva dospěl sice ke svému východisku, ale na vyšším stupni. 
Tento vyšší stupeň, co on ale znamená? Tento vyšší stupeň znamená, že jsme 
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se jako lidstvo vrhali až do dneska zrozením do máji a potom jsme z 
fysického života obdrželi pocit bytí. Ale Země se také přece mezitím 
proměnila, Země není již týmž organismem, kterým byla v dobá lemurské 
nebo atlantické. Země je dnes, jak jsem často uvedl, již v procesu 
rozpouštění. 

To ví také geologie. Přečtěte to v krásných geologických výkladech od 
Eduarda Suera (1831-1914), „Tvář Země“: Země je v procesu rozdrobování, v 
jakémsi procesu rozpouštění. To způsobuje, že my nyní již nedostáváme 
všechny možnosti, abychom si dostatečně osvojili pocit bytí. A lidstvo stojí 
nyní, kdy se cyklus ukončil takým způsobem, jak jsem to právě nyní včera 
vyložil, stojí před nebezpečím, že bude procházet smrtí, kdy vyvinulo příliš 
malý pocit bytí, poněvadž naše Země jednoduše již nedává nutnou intensitu 
k pocitu bytí. Pro lidstvo se otvírá touto novou periodou, kterou jsem vám 
nyní vyložil jako periodu celého kosmu, otvírá se výhled, že bude procházet, 
smím-li se tak vyjádřit, smrtí s nepříliš velkým pocitem lehkosti. Lidstvo se 
může stávat stále materialističtějším a materialističtějšími následek toho, když 
se stává stále materialističtějším, bude, že nebude pronášet branou smrti 
dostačující pocit tíže nebo pocit bytí. 

To je něco, co je pro znalce světových poměrů již dnes zcela jasné: 
Dnes procházejí branou smrti duše, které jsou jaksi vynášeny vzhůru svým 
vlastním pocitem nebytí, takže prodělávají opak toho, co prodělává člověk, 
který padne do vody a neumí plavat – ten se ponoří. Duše klesají, když 
procházejí branou smrti vzhůru, následkem malé váhy, kterou mají. Jak se 
užívá v duchovním svět výrazu „váha“, to vystupuje na jednom důležitém 
místě v mých mysterijních dramatech. Stoupají nahoru, ztrácejí se. To může 
být paralyzováno jen tím, že se lidé pozvedají od pojmů, které jsou 
jednoduše dosažitelné samy od sebe a které figurují v celém našem životě, že 
se pozvedají k tomu, čeho musí být dosaženo jistým usilováním fysického 
života. To jsou takové pojmy, které nedává právě pouhý fysický život, které 
získáváme duchovní vědou. 
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Co vám říkají lidé, kteří chtějí naprosto setrvat při dnešním myšlení i v 
duchovní vědě? Říkají vám: „Ano, co se tu líčí například v této Steinerově 
„Tajné vědě“, to je přece fantastické, to je libovolné, to si nelze přece 
představit!“ Proč to ti lidé říkají? Ti lidé mohou vidět křídu, vidět stoly, vidět 
nohy, mohou si představit jen to, co jim jednou předstoupilo tímto způsobem 
před duši. Nechtějí si představit nic jiného, než co si osvojili pomocí vůdčího 
berana zevní fysické skutečnosti. Ti lidé nechtějí vyvinout žádnou vnitřní 
aktivitu v představování. Kdo chce studovat „Tajnou vědu v obryse“, ten se 
musí sám namáhat. Kdo civí na vola, tu má ovšem skutečnost, nepotřebuje se 
namáhat, nýbrž stačí na něho jen civět a vytvořit si potom takzvaný pojem, 
který není vůbec žádným pojmem. Oč jde, je to, že právě pojmy, které jsou 
naznačeny duchovní vědou, tedy například mou „Tajnou vědou“ nebo 
„Theosofií“ nebo jinými knihami, že tyto pojmy vyžadují vnitřní aktivitu. Velká 
část lidstva, která je dnes velmi materialistická, protože chce tvořit duchovní 
svět materialisticky, jako spiritisté, ti se již teprve nechtějí pustit do tohoto 
přemýšlení, propracovávání „Tajné vědy“; ti si raději nechávají něco 
vykouzlovat Schrenckem-Notzingem, nebo jinými, kdy jim předstupují před 
duši chuchvalce, které jsou zformovány do podoby lidí nebo podobné, takže 
mohou opět zůstat zcela pasivní; nepotřebují se přitom vůbec namáhat. 

Ale přitom se lidé stávají stále lehčími a pracují proti své další existenci 
po smrti. Tím ale, že se člověk vpravuje do aktivity, které má nutně zapotřebí, 
aby vnikl do duchovní vědy, tím musí namáhat silněji právě fysično, spojovat 
se silněji s fysičnem, než jak je tomu dnes za takzvaných normálních poměrů. 
Člověk musí dát pojmům vetší váhu. Tím ale také bere sebou svůj pocit bytí 
skrze bránu smrti a zvládne potom život po smrti. 

To je něco, není-liž pravda, co má dnešní člověk tak rád. Nepřidávat nic 
k tomu, co před něho v životě předstupuje. Když má k tomu něco přidávat, 
kdy má být aktivní, tak je mu to hned nepohodlné. Zevně v sociálním životě 
jsme usilovali přece stále o to, abychom se naučili tolik a podle takových 
šablon, jak to předpisuje stát; takže, když jsme šťastně pětadvacátého, 
šestadvacátého roku, stali jsme se způsobilými pro úřad referenta ve státní 
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službě, potom jsme takto zasunuti do nějakého schématu a máme nárok po 
tolika a tolika desetiletích na pensionování; nyní jsme zajištěni. Jsme ovšem 
teprve ve dvacátých letech, ale jsme zajištěni pro celý život. Dáváme své tělo 
pensionovat - o tom jsme předem ubezpečeni - potom přichází ještě církev, 
církevní vyznání, to nevyžaduje také nic jiného, než že se pasivně oddáváme 
tomu, co se nám tu přikazuje. A církev potom pensionuje naši duši, když jsme 
mrtví; ta nám tu duši pojišťuje, aniž pro to něco činíme, než že nanejvýš 
žijeme ve víře, jako bylo již předtím pensionováno naše tělo. To je něco, co 
musíme rozhodně opustit, nemá-li kultura přijít do zániku. Vnitřní aktivita, 
vnitřní spolupráce s tím, co člověk ze sebe činí, dokonce co, ze sebe činí jako 
s nesmrtelnou bytostí, toho je zapotřebí. Člověk musí pracovat na své 
nesmrtelnosti. To je to, čeho by se většina lidí ráda dala nějakým kouzlem 
zbavit. Lidé se domnívají, že poznání může člověka poučit jen o tom, co 
přece existuje tak jako tak, může ho nanejvýš poučit, že je člověk nesmrtelný. 
Existují takoví lidé, kteří říkají: „Ano, zde žiji, jak to zde právě život dává; co 
bude po smrti, to přece potom již uvidím.“ 

Nic člověk neuvidí, vůbec nic neuvidí! Neboť ten argument je asi právě 
tak duchaplný jako ten argument osobnosti Anzengrubeovy: „Jako že Bůh je 
na nebi, což bráno je za pravdu jistou, tak jsem já tedy ateistou.“ Tytéž věci 
mají tutéž logiku. Věc je taková, že pokud jde o duchovno-duševno, když je 
přijímáme do svého poznání, činíme ducha zralým, aby neprodělával po smrti 
opačný stav jakéhosi plavání dolů klesajícího, jakéhosi bezprostředního 
stoupání. Musíme na své bytosti pracovat, aby mohla správným způsobem 
projít smrtí. A osvojení si duchovního poznání není pouze osvojení si poznání 
abstraktního, je proniknutím, duchovně-duševna člověka silami, které 
přemáhají smrt. 

Co je v podstatě popravdě přece křesťanská nauka. Proto má člověk 
mít ne pouze, jak to chce naprosto novější vyznání, víru v Krista, nýbrž má si 
vzít k srdci Pavlova slova: „Ne já, nýbrž Kristus ve mně.“ Sílu Kristovu v sobě, 
tu je třeba chtít vyvinout a musí být vypěstována! Víra jako taková nemůže 
naprosto člověka zachránit, nýbrž jedině a pouze vnitřní spolupráce s Kristem, 
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vnitřní vypracovávání Kristovy síly, která je tu přece vždy, chceme-li si ji 
vypracovat, která ale musí být vypracována. Iniciativa, aktivita, to je to, čím se 
musí lidstva naplnit. 

A lidstvo bude musit nahlédnout, že víra pouze pasivní činí člověka 
jednoduše příliš lehkým, takže by pozvolna nesmrtelnost na Zemi umírala. To 
je úsilím Ahrimanovým, a jak dalece je to úsilím Ahrimanovým, to si chceme 
uvést před duši v nejbližší přednášce, neboť stojíme dnes v boji mezi 
mocnostmi ahrimanskými a luciferickými. A rovněž, tak jako jsme uchránili 
jistým způsobem své nevědomí, když jarní bod vykonal okruh, budeme musit 
do nejbližšího okruhu vstoupit tak, že se postavíme s plným vědomím do 
toho, co tu protkává světovou podstatu: boj duchů luciferických s 
ahrimanskými. Jsme vedeni duchovní vědou do skutečnosti, ne pouze do 
nějakého poznání abstraktního. O tom pak příště dále. 

 

Jedenáctá přednáška 
Dornach, 15. července 1921 

Dva póly duševního života: element myšlenkový a element volní. Myšlení 
se vztahuje na minulost, chtění se vztahuje na budoucnost. Původ sil 
myšlenkových z doby před zrozením a jejich ztráta; vývoj sil volních a jejich 
přechod do doby po smrti. Skutečnost smyslových kvalit a iluse atomismu. 
Smyslový koberec pojatelný myšlenkovou logikou, protože pochází z minulosti. 
Přírodověda. Přítomnost jako fluktuující obrazy, jež lze prožít imaginacemi. 
Obrazy, které si člověk vytvořil sám, vedou k vyšší imaginaci. Vyhlédnutí do 
života před zrozením. Přání jako základ chtění, naproti tomu „nasycení“ jako 
základ myšlení. Materie: zduchovňování Luciferem, zpevňování Ahrimanem. 
Vnímání smysly a myšlení a tom. Dualita dobra a zla, boha a ďábla jakožto 
omyl. Starší představa Ormuzda a Ahrimana. Báseň „Muspilli“. Úkol doby: 
Znovuzískání trojnosti s Kristem uprostřed. 

Shrnu dnes některé pravdy, které nám pak opět poslouží, aby bylo 
možno dát v nejbližších dnech další výklady v jistém směru. Pohlédneme-li na 
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svůj duševní život, můžeme říci, že ve směru jednoho pólu leží v tomto 
duševním životě element myšlenkový, myšlení, ve směru druhého pólu 
element volní, mezi oběma element citový, to, co nazýváme v obyčejném 
životě cítěním, obsahem myslí a tak dále. Ve skutečném duševním životě, tak 
jak se v nás odehrává v našem bdělém stavu, neexistuje ovšem nikdy 
jednostranně pouhé myšlení nebo vůle, nýbrž tyto jsou vždy mezi sebou ve 
spojení, zasahují do sebe navzájem. Předpokládejme, že se chováme v životě 
zcela klidně, takže snad můžeme říci, že naše vůle není směrem navenek 
činná. Musíme pak však přece, když myslíme během takového klidu 
směřujícího navenek, musíme mít jasno o tom, že v myšlenkách, které 
rozvíjíme, působí vůle: Když spojujeme jednu myšlenku s druhou, působí v 
tomto myšlení vůle. Tedy dokonce, když jsme jaksi zdánlivě pouze 
kontemplativní, když pouze myslíme, působí v nás alespoň vnitřně vůle, a 
necháme-li se právě se vzteklou pominutostí nebo nechodíme-li jako 
náměsíční, nemůžeme být přece činny ve vůli, aniž dáváme skrze své volní 
impulsy proudit myšlenkám. Myšlenky prostupují vždy naše uplatňování vůle, 
takže tedy můžeme říci: „Ani vůle neexistuje v našem duševním životě nikdy 
oddělena sama o sobě.“ Ale co takto neexistuje odděleno samo o sobě, to 
přece může být různého původu. A tak je také ten jeden pól našeho 
duševního života, totiž myšlení, zcela jiného původu než život volní. 

Již když pozorujeme jen všední životní úkazy, shledáme přece, jak se 
myšlení vlastně vztahuje k něčemu, co tu je, co má předpoklady. Myslíme je 
převážně přemýšlením. Také, když myslíme kupředu, když tedy činíme nějaké 
předsevzetí, které potom vykonáváme vůlí, jsou přece základem takového 
myšlení kupředu zkušeností, podle toho se řídíme. Tato cesta myšlení je 
ovšem v jistém ohledu přemýšlením, tedy myšlením dodatečným. Vůle 
nemůže směřovat k tomu, co tu již je. Tu by ovšem vždycky přišla příliš 
pozdě. Vůle může směřovat pouze a jedině k tomu, co má přijít, k něčemu 
budoucímu. Krátce, když poněkud přemýšlíte o vnitřní podstatě myšlenky, 
myšlení, a o vnitřní podstatě vůle, shledáte, že se myšlení vztahuje již také v 
obyčejném životě na minulost, vůle se vztahuje na budoucnost. V 
rozpoložení mysli, cítění stojí mezi oběma. Doprovázíme své myšlenky citem, 
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myšlenky nás těší, myšlenky nás odpuzují. Na základě svého citu uvádíme své 
volní impulsy do světa, do života. Cítění, rozpoložení mysli, stojí uprostřed 
mezi myšlením a chtěním. 

Ale tak jako již v obyčejném životě, i když jen v náznaku, tak tomu je 
také ve velkém světě. A tu musíme říci: „To, co činí naši sílu myšlenkovou, co 
způsobuje, že můžeme myslit, že je v nás možnost myšlenky, za to vděčíme 
životu před svým zrozením, popřípadě před svým početím. V podstatě 
existuje v malém dítěti, které před nás předstupuje, již v zárodku všechna 
schopnost myšlenková, kterou člověk vůbec v sobě vyvíjí. Dítě používá 
myšlenek jen - víte to z přednášek; které jsem již konal - jako směrných sil k 
budování svého těla. Zejména v prvních sedmi letech života, až do výměny 
zubů, používá dítě myšlenkových sil k budování svého těla jako sil směrných. 
Potom se ukazují stále víc a více jako vlastní síly myšlenkové. Ale jsou v 
člověku naprosto založeny jako síly myšlenkové, když vstupuje do fysického, 
pozemského života. 

To, co se vyvíjí jako síly vůle - nezaujaté pozorování to bez dalšího 
ukazuje - to je u dítěte vlastně málo spojeno s touto silou myšlenkovou. 
Pozorujte jen zmítající se, pohybující se dítě v prvních týdnech života a potom 
si řeknete: „Toto zmítání, tato chaotická pohyblivost, to dítě získalo teprve 
tím, že jeho duše a duch byly oděny fysickým, vnějším světem do fysické 
tělesnosti.“ V této, fysické tělesnosti, kterou teprve postupně vyvíjíme od 
početí a od zrození, zde je nejprve vůle, a vývoj dětského života přece 
spočívá v tom, že je vůle jaksi pozvolna zachycována silami myšlení, které si 
přinášíme sebou do fysického bytí již zrozením. Pozorujte jen, jak dítě 
zpočátku pohybuje svými údy zcela beze smyslu, jak to právě vychází z 
pohyblivosti fysického těla, a jak postupně, řekl bych, zasahuje myšlenka do 
těchto pohybů, takže se tyto pohyby stávají smysluplnými. Je to tedy 
vtiskování, vrážení myšlení do volního života, který žije naprosto ve schráně, 
která člověka obklopuje, když se člověk rodí, popřípadě je počat. Tento volní 
život je v ní zcela obsažen. 
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Takže můžeme schematicky nakreslit člověka asi tak, že řekneme, že 
člověk si přináší sebou svůj myšlenkový život, když sestupuje dolů z 
duchovního světa. Chci to schematicky naznačit takto (viz kresbu, žlutě). A 
rozvíjí volní život v tělesnosti, která je mu dána rodiči (červeně). Zde v tom 
sedí volni síly, které se projevují chaoticky. A zde v tom sedí síly myšlenkové 
(šipky), které zprvu slouží jako síly směrné, aby právě produchovňovaly vůli 
správným způsobem v její tělesnosti. 

Obrázek 29 

 

Tyto volní síly, ty potom vnímáme, když přecházíme smrtí do 
duchovního světa. Zde jsou, ale nejvyšší měrou uspořádány. Tu je přenášíme 
branou smrti do duchovního života. Síly myšlenkové, ty si přinášíme ze života 
nadsmyslového do života pozemského, ty ztrácíme vlastně během 
pozemského života. 

U lidských bytostí, které umírají brzy, je tomu poněkud jinak, chceme 
nejprve hovořit o lidských bytostech normálních. Normální lidská bytost, která 
je starší než padesát let, ta vlastně v podstatě již ztratila skutečné myšlenkové 
síly, které jsou přinášeny z dřívějšího života, a uchovala si právě směrné síly 
vůle, které jsou potom smrtí přenášeny do života, do kterého vstupujeme, 
když procházíme branou smrti. Můžeme přece předpokládat, že nyní sedí v 
člověku „myšlenka“: Ano, když je nám tedy přes padesát let, potom jsme své 
myšlení ztratili! V jistém smyslu je tomu tak – dokonce - pro většinu lidí, kteří 
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dnes se nezajímají o nic duchovního. Chtěl bych jen, abyste se skutečně 
zaměřili na to zaznamenat, kolik původních myšlenkových originálností 
vytvářejí lidé, kteří jsou starší padesáti let! Jsou ta zpravidla myšlenky 
dřívějších let automaticky dále se pohybující, které se otiskly v těle, a tělo se 
potom pohybuje dále automaticky. Tělo je přece obrazem myšlenkového 
života, a člověk, ten se točí dále podle zákona setrvačnosti, není-liž pravda ve 
starém myšlenkového chodu. Můžeme se dnes před takovým pokračováním 
ve starém myšlenkového chodu sotva uchránit jinak, než že přijímáme také 
během života takové myšlenky, které jsou povahy duchovní, které jsou 
podobné myšlenkovým silám, do nichž jsme byli přesazeni před svým 
zrozením. Takže se vskutku stále více blíží doba, kdy staří lidé budou 
pouhými automaty, když se nebudou namáhat přijímat myšlenkové síly z 
nadsmyslového světa. Samozřejmě, člověk se může dále automaticky 
myšlenkově uplatňovat, může to vypadat, jako kdyby myslil. Ale to je jen 
automatický další pohyb orgánů, do nichž se myšlenky uložili, vetkali, když 
člověk není uchopen oním mladistvým elementem, který tu přichází, když 
přijímáme myšlenky z duchovní vědy. Toto přijímání myšlenek z duchovní 
vědy není naprosto teoretizováním, nýbrž to zasahuje zcela hluboko do 
lidského života. 

Ale ta věc získává zvláštní význam, máme-li nyní na zřeteli vztah 
člověka k okolní přírodě. Míním nyní pod přírodou vše to, co nás obklopuje 
pro naše smysly, čemu jsme tedy vystaveni od procitnutí až do usnutí, to 
můžeme pozorovat jistým způsobem takto: Můžeme si jednou uvést před oči 
- míním před duchovní oči, to, co tu takto vidíme. Nazýváme to smyslovým 
kobercem. Chci to schematicky nakreslit takto. 

Obrázek 30 
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Za vším, co vidíme, slyšíme, vnímáme jako teplo, barvy v přírodě a tak 
dále - kreslím oko jako schéma pro to; co je tu vnímáme -; za tímto 
smyslovým kobercem je něco. Fysikové nebo lidé současného světového 
názoru říkají: „Tu jsou za tím atomy a ty víří a potom, není-liž pravda, tu víří 
dále; tu není žádný smyslový koberec, nýbrž nějak v oku nebo v mozku nebo 
někde nebo také nikoli někde, tu vyvolávají potom barvy a tóny, a tak dále. 
Nyní si ale, prosím, představte zcela nezaujatě, že začínáte o tomto 
smyslovém koberci myslit. Když začínáte myslit a nevycházíte z té iluse, že 
byste mohli konstatovat toto obrovské vojsko atomů, které tu chemici 
pořádají vojenským způsobem, řekněme, například zde stojí poddůstojník C, 
potom dva vojíni, C, O, O a potom ještě jeden vojín jako H; není-liž pravda, 
tak to máme vojensky uspořádáno: éter, atomy a tak dále. Nuže, když se, jak 
řečeno, neoddáváme této ilusi, nýbrž zůstáváme u skutečnosti, potom víme: 
Smyslový koberec je rozprostřen, tu venku jsou smyslové kvality, a to, co ještě 
obepínán vědomím nad to, co je v těch o smyslových kvalitách, to jsou právě 
myšlenky. Ve skutečnosti není za tímto smyslovým kobercem nic než 
myšlenky (modře). Míním, že tím, co máme ve fysickém světě, není tu nic 
jiného než myšlenky. Že jsou tyto myšlenky neseny bytostmi, o tom budeme 
ještě hovořit. Ale dospíváme k tomu, co máme ve svém vědomí, jenom 
myšlenkami. Ale sílu mysliti tu máme ze svého života před zrozením 
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popřípadě ze života, před svým početím. Proč pak je nyní tomu tak, že 
přicházíme s touto silou za smyslový koberec? 

Pokuste se jen jednou, dobře se obeznámit s myšlenkou, kterou jsem 
právě naznačil, pokuste se položit si řádně otázku na základě toho, co jsme 
právě nyní opět naznačili, co jsme již pozorovali v četných souvislostech. Proč 
je tomu tak, že se dostáváme svými myšlenkami za smyslový koberec, když 
naše myšlenky přece pocházejí z našeho života před zrozením? Velmi 
jednoduše: Protože tu za ním, je to, co není vůbec v současnosti, nýbrž co je 
v minulosti, co náleží minulosti. To, co je pod smyslovým kobercem, je 
vskutku něčím minulým, a my to vidíme správně jen tehdy, když to uznáváme 
jako něco minulého. Minulost působí sem do naší přítomnosti, a z minulosti 
pučí to, co se nám jeví v současnosti. Představte si louku, která je poseta 
květinami. Vidíte trávu jako zelenou pokrývku, vidíte, jak je louka vyzdobena 
květinami. To je přítomnost, ale ta vyrůstá z minulosti. A když to takto 
pronikavě promyslíte, potom nemáte pod tím atomistickou přítomnost, 
potom máte ve skutečnosti pod tím minulost jako příbuznou s tím, co 
pochází ve vás samých z minulosti. 

To je zajímavé. Když začínáme o věcech přemýšlet, tak se nám ze světa 
neodhaluje vůbec přítomnost, nýbrž odhaluje se nám minulost. Co je 
přítomnost? Přítomnost nemá vůbec žádnou logickou strukturu. Sluneční 
paprsek dopadá na nějakou rostlinu, tam se zaleskne; v nejbližším okamžiku, 
když je směr slunečního paprsku jiný, zaleskne se v jiném směru. Obraz se 
mění v každém okamžiku. Přítomnost je taková, že ji nemůžeme pojmout 
matematikou, nikoli pouze strukturou myšlenkovou. Co pojímáme pouhou 
strukturou myšlenkovou, je minulost, která v současnosti trvá dále. 

To je něco, co se může člověku odhalit jako velká, významná pravda: 
„Jestliže myslíš, tak myslíš v podstatě jen minulost; spřádáš-li něco logického, 
přemýšlíš v podstatě o tom, co je minulé.“ Kdo pojme tuto myšlenku, ten také 
již nebude hledat v tom, co je minulé, žádné zázraky. Neboť když se to, co je 
minulé, zapřádá do současnosti, musí to právě v současnosti být jako něco 
minulého. Pomyslete, že když jste včera snědli třešně, tak je to děj minulý; 
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nemůžete způsobit, aby se to nebylo stalo, je to děj minulý. Kdyby ale třešně 
měly ten zvyk, dříve než zmizí ve vašich ústech, učinit nejprve někam nějaké 
znamení, tak by toto znamení zůstalo. Nemohli byste na tomto znamení nic 
změnit. Kdyby tu byla každá třešně poté, co jste včera jedli třešně, 
zaregistrovala svou minulost do vašich úst, a nyní by, někdo přišel a chtěl by 
pět vyškrtnout, mohl by je sice vyškrtnout, ale skutečnost by se nezměnila. 
Právě tak nemůžete vykonat nějaký zázrak vzhledem ke všemu, co jsou 
přírodní jevy, nebo ty všechny jsou něčím, co sem zasahuje z minulosti. A vše, 
co můžeme pojmout přírodními zákony, je minulé, není současné. To, co je 
přítomné nemůžete pojmout jinak než skrze obrazy, to je něčím fluktuujícím. 
Když tu nějaké těleso zazáří, vzniká přece stín. Musíte si jaksi dát ten stín 
správné ohraničit a tak dále. Můžete stín konstruovat. Že stín skutečně vzniká, 
to se může zjistit jen oddaností k obrazu. Tak můžeme říci: Již v obyčejném 
životě se vztahuje ohraničování, mohl bych také říci logické myšlení, na 
minulost. A imaginace, ta se vztahuje na přítomnost. Vzhledem k přítomnosti 
má člověk vždy imaginace. 

Pomyslete přece jednou, kdybyste chtěli žít logicky v současnosti! Není-
liž pravda, logicky žít znamená, získávat jeden pojem z druhého, přecházet 
zákonitě od jednoho pojmu k druhému. Nuže, přesuňte se jednou do života. 
Vidíte nějakou událost; což je ta nejbližší k ní logicky přičleněna? Můžete snad 
nejbližší událost odvodit logicky z té předcházející? Přehlížíte-li život, není ve 
svých obrazech podobný jako sen? Přítomnost je podobná jako sen, a jenom 
že se do přítomnosti vměšuje minulost, to způsobuje, že tato přítomnost 
probíhá zákonitě, probíhá logicky. A chcete-li v přítomnosti vytvořit něco 
budoucího, ano, chcete-li jen myslit něco, co chcete v budoucnosti zařídit, 
potom to u vás proběhlo nejprve zcela nepředmětně. Co prožijete dnes 
večer, nestojí ve vás jako obraz, nýbrž jako něco, co je neobraznějším než 
obraz. Je to ve vás nanejvýš jako inspirace. Inspirace se vztahuje na 
budoucnost. 

Logické myšlení:  minulost 

Imaginace:   přítomnost  intuice 
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Inspirace:   budoucnost 

Obrázek 31 

 

Můžeme si také jednoduchým schématem ujasnit, oč tu jde. Když 
člověk - chci ho zde charakterizovat tímto okem (viz kresbu) - pohlíží na 
smyslový koberec, tak jej vidí v jeho měnících se obrazech, ale přichází nyní a 
vnáší do těchto obrazů zákony. Tvoří si z měnících se obrazů smyslového 
světa přírodní vědu. Tvoří si odbornou vědu. Ale přemýšlejte jednou, jak je 
tato přírodověda vytvářena. Zkoumají, zkoumají myslíce. Chcete-li vytvořit 
vědu o tom, co se rozprostírá jako smyslový koberec, vědu, jež probíhá v 
logických myšlenkách, nemůžete naprosto získat tyto logické myšlenky z 
vnějšího světa. Kdyby to, co jako myšlenky a přírodní zákony jsou přece také 
myšlenkami - kdyby to, co se poznává jako zákony vnějšího světa, vyplývalo z 
vnějšího světa samého, potom by přece nebylo nutno, abychom se něčemu 
učili o vnějším světě, potom by musil ten, kdo se tu například dívá na toto 
světlo, znát zcela přesně elektrické zákony, a tak dále. Jako ten, kdo se tomu 
naučil! Právě tak neví člověk, když se tomu nenaučil, něco, řekněme, o vztahu 
kruhového oblouku k poloměru a tak dále. Tu vytváříme myšlenky, které 
vnášíme do vnějšího světa ze svého nitra. 
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Ano, je tomu takto: To, co my jako myšlenky vnášíme do zevního světa, 
vynášíme ze svého nitra. Jsme nejprve tímto člověkem, který je konstruován 
jako člověk hlavy. Ten pohlíží na smyslový koberec. 

Obrázek 32 

 

Ve smyslovém koberci je to, čeho dosahujeme myšlenkami (viz kresbu, 
bíle) a mezi tím a tím, co máme ve svém vlastním nitru, co nevnímáme, je 
spojení, jakési spojení podzemní. Odtud pochází to, že to, co nevnímáme ve 
vnějším světě, protože to do nás zasahuje, vynášíme ze svého nitra ve formě 
myšlenkového života a vkládáme do zevního světa. Tak tomu je již s 
počítáním. Zevní svět nám vůbec neukazuje žádné počítání, zákony počítání 
jsou v našem vlastním nitru. Ale že to souhlasí, pochází z toho, že mezi 
těmito vlohami, které jsou ve vnějším světě, a našimi vlastními pozemskými 
zákony, je podzemní souvislost, souvislost podtělesná, a tak vynášíme číslo ze 
svého nitra. To se potom hodí k tomu, co je venku. Ale cesta nevede skrze 
naše oči, nevede skrze naše smysly, nýbrž cesta vede skrze náš organismus. 
A to, co vytváříme jako člověk, to vytváříme jako člověk celý. Není pravda, že 
pojímáme nějaký přírodní zákon skrze smysly; pojímáme jej jako celý člověk. 

Tyto věci musíme brát v úvahu, chceme-li si správným způsobem uvést 
do mysli vztah člověka k okolnímu světu. Jsme neustále v imaginacích a 
stačilo by jen srovnat nezaujatě život se snem. Probíhá-li sen, tak probíhá jistě 
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velmi chaoticky, ale je životu mnohem podobnější než logické myšlení. 
Vezměme extrémní případ: Slyšíte-li nějaký rozhovor - chci dokonce 
předpokládat rozmluvu mezi rozumnými lidmi současnosti: Oni naslouchají, 
sami hovoří. Uvažte, co se tu, řekneme, prohovoří během půl hodiny, zde je v 
tom více souvislosti, když následuje jedno po druhém, zde je v tom více 
souvislosti než ve snu nebo zda je to taková souvislost jako v logickém 
myšlení. Kdybyste požadovali, aby se tu vyvíjelo logické myšlení, potom byste 
pravděpodobně byli velice zklamáni. Současný svět před nás předstupuje 
naprosto v obrazech, takže vlastně neustále sníme. Logiku musíme přece 
teprve do toho vnést. Logiku si vydobýváme ze své doby před zrozením; 
vnášíme ji teprve do souvislostí a postihujeme tím také ve věcech minulost. 
Přítomnost pojímáme imaginacemi. 

Když pozorujeme tento imaginativní život, který nás neustále obklopuje 
ve smyslové přítomnosti, tak si můžeme říci: „Tento imaginativní život je nám 
darován. Nic pro to nečiníme.“ Pomyslete jen, jak jste se musili namáhat, 
abyste dospěli k logickému myšlení! K tomu, abyste život užívali, abyste život 
pozorovali; nepotřebovali jste se vůbec namáhat, ten odhaluje před vámi své 
obrazy sám od sebe. Nuže, tu to máme právě v životě dobré, pokud jde o 
obrazné představování obyčejného okolí. Nic jiného ale nepotřebujeme, než 
si také získat schopnost utvářet obrazy tak - ale nyní vlastní činností, jak to 
jinak činíme v myšlení – a obrazy prožívat vnitřním úsilím, jak se to jinak děje 
při myšlení. Potom nevidíme v obrazech jen přítomnost, potom rozšiřujeme 
obrazné představovaní také na život před zrozením nebo před početím, 
potom vidíme před zrození nebo před početí. A když sem nahlížíme v 
obrazech, potom se myšlení zalidňuje obrazy a potom se stává život před 
zrozením realitou. Musíme si jen vytvořením těchto schopností, o nichž se 
hovoří v knize „Jak dosáhneme poznání vyšších světů?“, umět zvyknout myslit 
v obrazech, aniž se nám tyto obrazy, jak je tomu v obyčejném životě podávají 
samy od sebe. Když si tento obrazný život, v němž jsme v obyčejném životě 
stále, učiníme životem vnitřním, potom nahlížíme do duchovního světa a 
potom spatřujeme ovšem způsob, jak vlastně nás život probíhá. 
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Dnes se pohlíží přece celkem výhradně jako na něco duchovního, když 
někdo - častěji jsem o tom hovořil - velmi pohrdá materiálním životem a říká: 
„Usiluji k duchu, hmota zůstává hluboko pode mnou.“ To je slabost, neboť jen 
ten dospívá ke spirituálnímu životu, kdo nepotřebuje nechávat matérii pod 
sebou, nýbrž kdo chápe matérii samu v její působnosti jakožto ducha, kdo 
může poznávat všechno materiálno jako něco duchovního a všechno 
duchovní také v jeho projevení jako materiálno. To se stává zvláště 
významným, když pohlížíme na myšlení a chtění. Nanejvýš ještě řeč, která 
přece v sobě obsahuje skrytého genia, ta má ještě něco z toho, co vede na 
tomto poli k poznání. 

Povšimněte si chtění v jeho základě v obyčejném životě. Víte, že vzniká 
z toho, že člověk po něčem touží, dokonce nejideálnější chtění vzniká z 
takové touhy. Nuže, vezměme nejhrubší formu toužení. Nejhrubší forma 
toužení, která že to je? Hlad. Proto je také vše, co vzniká z toužení v podstatě 
vždy příbuzné s hladem. Z toho, co vám chci dnes naznačit, můžete přece 
seznat, že myšlení je druhým pólem, bude se proto chovat jako něco 
opačného k toužení. Můžeme říci: „Klademe-li do základu chtění toužení, 
máme položit do základu myšlení nasycenost, nasycenost, nikoli hlad. 

To odpovídá vlastně v nejhlubším smyslu skutečnosti. Vezmete-li naši 
organisaci hlavy jako člověka a druhou organisaci, která na ní visí, tak je tomu 
vskutku takto: Vnímáme. Co to znamená, že vnímáme? Vnímáme svými 
smysly. Když vnímáme, je vlastně neustále v nás něco odnášeno. Něco jde 
zvenku do našeho nitra. Světelný paprsek, který vniká do našeho oka, ten 
vlastně něco odnáší. Je jaksi do naší vlastní materie vyvrtáván otvor. 

Obrázek 33 
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Tu byla materie, nyní vyvrtal světelný paprsek otvor, nyní existuje hlad. 
Tento hlad musí být nasycen, je nasycen z organismu, z existující potravy; to 
znamená, že se tento otvor vyplní potravou, která je v nás (červeně). Nyní 
jsme myslili, nyní jsme to, co jsme vnímali, promýšleli: Když myslíme, 
vyplňujeme neustále otvory, které v nás tvoří smyslové vjemy, nasycením, 
které vystupuje vzhůru z našeho organismu. 

Je mimořádně zajímavé pozorovat, máme-li na zřeteli organizaci hlavy, 
jak vkládáme ze svého ostatního organizmu do otvorů, které tu vznikají, skrze 
oči a skrze uši, skrze pociťování tepla – tu jsou všude otvory - jak sem 
vkládáme materii. Člověk se zcela vyplňuje, když myslí, když to, co je tu 
vyhloubeno, vyplňuje (červeně). 

A když chceme, je to podobné. Jen to potom nepůsobí zvěnčí dovnitř, 
takže jsme vyhlubováni, nýbrž zde to působí z nitra. Když chceme, vznikají 
všude v nás vyhloubeniny; ty se musí opět vyplnit materii. Takže můžeme říci, 
že dostáváme negativním působením, působení vyhlubující jak z vnějšku tak z 
nitra a vsunujeme do nich neustálé svou materii. 

To jsou nejintimnější účinky; tyto vyhlubující účinky, které v nás vlastně 
ničí celé pozemské bytí. Neboť když přijímáme světelný paprsek, když slyšíme 
tón, ničíme své pozemské bytí. Reagujeme ale na to, vyplňujeme to opět 
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pozemským bytím. Máme tedy život mezi ničením pozemského bytí a 
vyplňováním pozemského bytí: lucifericky, ahrimansky. Luciferem se vlastně 
neustále snaží učinit z nás něco částečně nemateriálního, zcela nás 
vyzvednout pryč ze zemského bytí. Lucifer by nás chtěl, kdyby mohl, zcela 
zduchovnit, to znamená dematerializovat. Ale Ahriman je jeho protivníkem; 
ten působí tak, že je neustále to, co Lucifer vykopává, opět vyplňováno. 
Ahriman je neustálý vypIňovač. Když ztvárníte Lucifera plasticky a vytvoříte 
plasticky Ahrimana, mohli byste zcela dobře, kdyby se materie pronikaly 
navzájem, Ahrimana vždy vecpat do dutiny, nebo Lucifera přes to navléci. Ale 
jelikož jsou dutiny také uvnitř, musí se také vchlipovat dovnitř. Ahriman a 
Lucifer, to jsou dvě protikladné síly, které v člověku působí. Člověk sám je 
stavem rovnovážným. Lucifer, s neustálým dematerializováním, způsobuje 
stálé materializování: Ahriman. Když vnímáme, je to Lucifer. Když myslíme o 
tom, co jsme vnímali: Ahriman. Když tvoříme ideu, že to či ono máme chtít: 
Lucifer. Když na Zemi skutečně chceme: Ahriman. Tak stojíme mezi oběma. 
Pohybujeme se kyvadlovitě mezi nimi sem a tam a musíme mít jasné, že jsme 
postaveni jako lidé nejintimnějším způsobem mezi ahrimanství a luciferično. 
Člověka poznáváme vlastně, jen tehdy, máme-li u něho na zřeteli tyto dva 
protikladné póly. 

Tak máte takový způsob pozorování, který naprosto není zaměřen ani 
na pouhé abstraktní duchovno - neboť toto abstraktní duchovno je přece 
jakési mlhavé mystično - ani na něco materiálního, nýbrž vše, co je 
materiálním působením, je současně duchovní. 

Obrázek 34 
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Máme tu všude co činit s duchovnem. A prohledáme materii v jejím 
bytí, v její působnosti, když můžeme všude nahlížet, na ducha. 

Řekl jsem vám: Imaginace nám přichází ve vztahu k současnosti sama 
od sebe. Když vytváříme imaginaci uměle, nahlížíme do minulosti. Když 
vytváříme inspiraci, nahlížíme do budoucnosti, tak jako počítáme do 
budoucnosti, když třeba vypočítáváme zatmění Slunce nebo zatmění Měsíce, 
nikoli ve vztahu k jednotlivostem, ale ve vztahu k velkým zákonitostem 
budoucnosti na vyšším stupni. A intuice shrnuje všechny tři. A jsme vlastně 
neustále podrobeni intuici, jen to zaspáváme. Když spíme, jsme se svým já a 
se svým astrálním tělem zcela ve vnějším světě; rozvíjíme tu intuitivní činnost, 
kterou musíme jinak rozvíjet v intuici vědomě. Jen je člověk v této současné 
organisaci příliš slabý, aby byl potom vědomý, když intuituje; ale vskutku v 
noci intuituje. Takže můžeme říci: Když člověk spí, vyvíjí intuici, ve bdění vyvíjí 
- samozřejmě až k jistému stupni - logické myšlení; mezi oběma je inspirace a 
imaginace. Když člověk přechází ze spánku do bdělého života, vcházejí jeho 
já a jeho astrální tělo do těla fysického a éterického; to, co si tu člověk přináší 
sebou, je inspirace, na niž jsem vás již upozornil v minulých přednáškách. 
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Můžeme říci: Ve spánku je člověk v intuici, ve bdění v logickém myšlení, při 
procitání se inspiruje, usínaje imaginuje. Z toho vidíte, že ony činnosti, které 
uvádíme jako vyšší činnosti poznání, nejsou obyčejnému životu cizí, nýbrž že 
naprosto existují v obyčejném životě, že musí být jen vyzvednuty do vědomí, 
má-li být vyvíjeno vyšší poznání. 

Obrázek 35 

 

Na co musí být vždy znovu poukazováno, je to, že zevní věda shrnula v 
posledních třech až čtyřech staletích velké množství čistě materiálních 
skutečností a uvedla je do zákonů. Tyto skutečnosti musí být teprve 
proniknuty duchovně. Ale je dobře - smím-li tak říci, jakkoli to zní zprvu 
paradoxně, že tu byl materialismus, jinak by lidé byli upadli do mlhavosti. Byli 
by posléze tratili vůbec veškerou souvislost se zemským bytím. Když začal v 
15. století materialismus, bylo totiž lidstvo vysokou měrou na cestě k tomu, 
aby propadlo luciferickým vlivům‚ aby se postupně stalo stále víc a více 
vyhloubeným. Od oné doby nastaly právě vlivy ahrimanské. A v posledních 
čtyřech pěti staletích se ahrimanské vlivy vyvinuly až k jisté výši. Dnes se stali 
velmi silnými a existuje nebezpečí, že přestřelí, když proti nim nepostavíme 
to, co je jaksi ochromí: když proti nim nepostavíme duchovno. 
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Ale zde jde o to, abychom vyvíjeli právě pro vztah duchovna 
materiálnu správný cit. Existuje v dávnějším německém způsobu myšlení 
báseň, která byla nazvána „Muspilli“, která se našla nejprve v jedné knize, jež 
byla věnována Ludvíku Němci v 9. století, která ale samozřejmě pochází z 
doby mnohem dřívější. V této básni spočívá něco čistě křesťanského. Líčí se 
nám boj Eliáše s Antikristem. Ale celý ten způsob, jak toto vyprávění probíhá, 
tento boj Eliáše s Antikristem upomíná na dávné boje z pověstí, boje obyvatel 
Asgardu s obyvateli říše obrů. Říše Asů byla jednoduše proměněna v říši 
Eliášovu, říše obrů v říši Antikrista. 

Tento způsob myšlení, s kterým se tu setkáváme, ten zahaluje pravou 
skutečnost méně, než pozdější způsoby myšlení. Pozdější způsoby myšlení, ty 
hovoří vlastně vždy o dualitě, o dobru a zlu, o Bohu a ďáblu a tak dále. Ale 
tyto způsoby myšlení, které se vytvořily v pozdější době, nesouhlasí již s 
dřívějšími. Ti lidé, kteří vytvořili boj mezi domovem bohů a domovem obrů, ti 
neviděli v bozích totéž, co asi chápe dnešní křesťan pod královstvím svého 
Boha, nýbrž tyto dávnější představy měly například nahoře Asgard, říši bohů 
a dole Jötunheim, říši obrů, zprostřed se rozvíjí člověk, Midgard. To není nic 
jiného než v germánsko-evropském způsobu totéž, co existovalo v dávné 
Persii jako Ormuzd a Ahriman. Tu bychom musili nyní v naší řeči říci: Lucifer a 
Ahriman. Museli bychom oslovit Ormuzda jako Lucifera a ne snad pouze jako 
dobrého boha. A to je ten velký omyl, kterého se lidé dopouštějí, že tento 
dualismus pojímají tak, jako kdyby byl Ormuzd jen bohem dobrým a jako 
protivník Ahriman bohem zlým. Tento vztah je spíše jako vztah Lucifera k 
Ahrimanovi. A v Mittelgardu, tu si lidé v době, v níž byla napsána tato báseň 
„Muspilli“, ještě zcela správně představovali, že nikoli Kristus dává své krvi 
zářit shůry, nýbrž že je to Eliáš, který dává zářit své krvi shůry. A člověk je 
postaven do středu. Tato představa byla v době, v níž Ludvík Němec 
pravděpodobně vepsal tuto báseň do své knihy ještě správnější, než 
představa pozdější. Neboť pozdější doba se dopustila té podivnosti, že 
ztratila ze zřetele onu trojnost; to znamená horní bohy, kteří jsou v Asgardu, 
a dolní bohy, bohy-obry, kteří jsou v říši ahrimanské, že to pojímala jako celý 
svět a to horní bohy, bohy luciferické jako bohy dobré a ty druhé jako bohy 
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zlé. Ta učinila doba pozdější; dřívější doba měla ještě správně na zřeteli tento 
protiklad mezi Luciferem a Ahrimanem a proto postavila něco takového jako 
Eliáše do říše luciferické s jeho emociálním proroctvím, s tím, co tehdy mohl 
zvěstovat, protože chtěli postavit Krista do Mittelgardu, do toho, co je 
uprostřed. 

Asgard 

Lucifer – Ormuzd 

Jötunheim 

Ahriman 

Musíme opět zpět k těmto představám v plném vědomí, jinak 
nedospějeme, když hovoříme jen a dualitě mezi Bohem a ďáblem, opět k 
trojnosti k bohům luciferickým, k mocnostem ahrimanským a mezi nimi k 
tomu, co je království Kristovo. Nepokročíme-li k tomu, nedospějeme ke 
skutečnému porozumění světu. Pomyslete, že je v tom nesmírné tajemství 
dějinného vývoje evropského lidstva, že byl dávný Ormuzd učiněn bohem 
dobrým, kdežto je vlastně mocností luciferickou, mocností světla. Tím ovšem 
mohli mít lidé zadostiučinění, že mohli opět učinit Lucifera tak špatným, jak 
jen možno; poněvadž se jméno Lucifera nehodilo pro Ormuzda, převedli 
Lucifera na Ahrimana, učinili mišmaš, který ještě doznívá u Goetha (1749- 
1832) v jeho postavě Mefistofela, když se tu přece také Lucifer a Ahriman mísí, 
jak jsem výslovně ukázal své knížečce „Goethův duchovní ráz“. Vskutku přišlo 
evropské lidstvo současné civilisace do velkého zmatení, a toto zmatení 
prochází celým myšlením. To se odstraní jenom tím, že směřujeme z duality 
opět k trojnosti, neboť všechna dualita vede posléze do něčeho, v čem člověk 
nemůže žít, na co musí pohlížet jako na polaritu, v níž může skutečně nalézt 
vyrovnání: Kristus je to k vyrovnání Lucifera a Ahrimana, k vyrovnání Ormuzda 
a Ahrimana a tak dále. 

To je téma, které jsem chtěl jednou otevřít a které chceme v dalších 
dnech rozvádět dále v různých rozvětveních. 
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Dvanáctá přednáška 
Dornach, 16. července 1921 

Polarita luciferického a ahrimanského principu; impulsy světového 
vývoje. Rod ptáků ve světovém řádu; forma vejce. Protikladné síly uvnitř vejce a 
mimo ně. Vápenná skořápka, opeření. Vázanost k Zemi u savce. Člověk: 
luciferična a ahrimanství v jeho vývoji a utváření. Já v zevním vnímání a v 
pohybu končetin. Vázanost a svoboda v trojčlennosti člověka; následkem 
chybného chování vystupuje onemocnění. Let hmyzu jako imaginativní obraz 
prožívání já ve vnějším světě. Protiklad: Já žijící ve formách, které si vytváří 
samo z nitra. 

Včera jsem zde skončil s tím, že během novější doby nastala zmatení, 
pokud jde o pojetí, čím je vlastně Ormuzd-Ahriman vyžívající se v perské 
dualitě. Upozornil jsem také na to, jak se můžeme vrátit k dávnějším 
evropsko-germánským názorům, jak například v básni, která vešla ve 
známost jakožto báseň „Muspilli“, báseň o obloze, Zemi, došel výrazu - 
naprosto ve formě křesťanské - protiklad principu horního, luciferického a 
dolního principu; ahrimanského. Říkám „v naprosto křesťanské formě“, neboť 
to nebylo infikováno tím duševním rozpoložením, v důsledku kterého zmizel 
protiklad „nahoře a dole“ ve smyslu básně „Muspilli“. Nepředpokládalo se, že 
jaksi k horní duchovnosti náleží princip Kristův, nýbrž k horní duchovnosti je 
pozvednut princip Eliášův a Eliáš je to, kdo tu bojuje svou dolů skapávající krví 
proti Antikristu, což není ničím jiným, než co vyjadřuje v křesťanské formě 
princip ahrimanský. Existuje tedy v těchto dávnějších evropsko-germánských 
představách ještě zřetelné vědomí o tom, že se má rozlišovat horní a dolní 
princip, a že je třeba hledat jaksi v principu Kristově vyrovnání, harmonizování 
obou principů. Můžeme také snadno nahlédnout, když jsme přemístili Eliášův 
princip nahoru, princip Antikrista dolů, že je potom v horním principu jaksi 
dáno to, co jde podle morálního impulsu světového řádu, v ahrimanském 
impulsu to, co jde podle intelektuálního principu světového vývoje. 
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V takovém vědomí o principu horním a dolním viděli lidé vůbec 
polaritu, která existuje ve světovém řádu. Říkáme-li nahoře a dole, tak je to 
samozřejmě jistým způsobem promítnuto do člověka. A víme přece, že 
člověk určuje nahoře a dole tím, že má orientován nejpodstatnější směr své 
páteře vertikálně. Tím vzniká ano „nahoře a dole“. To je tedy míněno 
naprosto relativně. Ale to, na co je dnes poukázáno, bez ohledu na to, co je 
nahoře a dole, to je nahoře a dalo, to je jistý polární protiklad. Tento polární 
protiklad předstupuje před nás v člověku mimořádně komplikovaným 
způsobem. Ale můžeme tento polární protiklad, řekl bych, studovat více 
zevně také ve světě a je mimořádně užitečné pohlížet na světový řád jaksi 
tak, že člověku prozrazuje zcela zvláštními úkazy, v nichž se vytvářejí 
radikálně jisté síly, prozrazuje, jaká tajemství vlastně ve světovém řádu 
vládnou. 

Nuže, v člověku se vyjadřuje méně zřetelně jistý protiklad, který se vám 
ale může ukázat velmi zřetelně, když si jen plně povšimnete organisace. 
Rovněž tak jako člověk vyrostl přece samozřejmě z celého světového řádu 
také rod ptáků. Ale tento rod ptáků, ten nám ukazuje podstatně zřetelněji 
tajemství vládnoucí ve světě v jistém směru, zřetelněji, než to zprvu můžeme 
vidět u člověka, u něhož to musíme potom teprve aplikovat 
komplikovanějším způsobem. 

Copak je charakteristické pro rod ptáků? Charakteristické pro rod ptáků 
je, že pták vstupuje před náš světový řád, pokud je nám dán ve fysické aféře, 
nejprve do zevní světové veřejnosti ve formě vejce, smím-li to tak říci. Pták 
vstupuje před světovou veřejnost ve formě vejce. Potom musí být vejce 
rozbito. Pták se vyvíjí z vejce a bude vám přece známo - neboť jste to přece 
jistě již viděli, jak takové kuřátko vyhlíží, když se právě vyklubali z vejce, jistě 
jste si všimli, jak vlastně teprve vyklubáním se z vejce velmi ožívá růst toho, co 
je peří a tak dále. Nuže, tento protiklad, smím-li to tak říci, existence ve vejci a 
existence zevní potom s peřím, tento protiklad nenajdete přece zprvu u 
člověka tak zřetelně vyjádřeno. Člověk není přesazen do světové veřejnosti ve 
vejci a je mu přece později prominuto vstupovat do světa s takovou 

 180



přípravou, aby mu rostlo peří. Ale co tu máme za protiklad v rodě ptáků 
vzhledem k vaječné formě a pozdější formě životní? 

Pozorujete-li vejce zcela zevně, tak před vás předstupuje nejprve 
vápenná skořápka. Tato vápenná skořápka má jistou formu. Ale v podstatě 
nemůžete tuto vápennou skořápku počítat u ptáka k něčemu podstatnému, 
neboť jinak by nemohla odpadat. Skořápka nemůže náležet u ptáka k 
něčemu podstatnému. Lze ji nazvat, mluví-li se triviálně, ochrannou schránou 
mladé bytosti. Ale v každém případě do formy ptáka nepůsobí vlastně nic, co 
je zvláště lokalizováno ve vápenné skořápce. Máme tedy v zevní skořápce 
toto oddělování materie. Toto oddělování materie máme jako něco, co je z 
organisace ptáka vyvrhováno, jako něco co je odhazováno, něco, co pták 
jaksi nemůže v pozdější době k svému vývoji potřebovat; je tedy něco, co je 
vyhazováno. Musí být tedy v té bytosti síly, které to, co tu je ve vejci, oddělují, 
ze sebe vyhazují. 

Obrázek 36 

 

Pozorujeme-li tuto celou věc, nedostáváme se vlastně v rámci toho, co 
se naskýtá jakožto přírodní zákonitost v pozemskosti, k žádnému konci. 
Musíme tu vzít na pomoc, co je řečeno v „Tajné vědě v obryse“. V Tajné vědě 
máte poukaz na to, jak se v jisté epoše vývoje naší Země odděluje Měsíc od 
Země, jak se odděluje materie Měsíce ze Země. Tento proces napodobuje 
vlastně to, co se zde jistým způsobem uskutečňuje. Rovněž tak jako tvůrčí síly 
celého pozemského kosmu kdysi oddělily ze sebe síly Měsíce, tak odděluje 
materie ptáka tuto vápennou skořápku jako něco, řekl bych, nadměrně 
minerálního. A co pak to je, co tu nejprve bylo v této vápenné skořápce? 
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To, co zprvu bylo v této vápenné skořápce, to bylo touto vápennou 
skořápkou chráněno před silami, které působí v okruhu Země. Kdyby bylo 
kuřátko vystaveno těmto silám příliš brzy, řekneme, kdyby bylo vystaveno 
příliš brzy slunci, samozřejmě by odumřelo. Nevydrželo by síly, jež jsou v 
okruhu Země. Jde tedy o to, že bytost, která je tu chráněna vápennou 
skořápkou žije ve světě, který vlastně není pozemský. 

Co je to za svět, v němž žije tato bytost chráněna vápennou 
skořápkou? Tento svět je oním světem, který jsme prodělali vývojem 
saturnským, slunečním a měsíčným a který skončil jakožto vývoj zemský. Je 
zde uvnitř právě ještě naprosto minulost v současnosti. A říkáme-li si: Vše, co 
je mimo vaječnou skořápku, náleží k Zemi, tak máme v tom, co je uvnitř 
skořápky, vše to, co k Zemi nenáleží, co nechce mít nic co činit se Zemí 
samou, co jaksi nechce spoluprodělávat vývoj Země. Neboť musí to teprve 
dozrát, rozbít skořápku a potom být uzrálým k zemskému vývoji. 

Zde je také bod, kdy se smí upozornit na něco jiného. Smí se upozornit 
na toto: Není-liž pravda, skutečně se nerodí všechny bytosti, které jsou 
založeny ve vejci. Ohromná množství ptačích vajec zaniká a co teprve vajíček, 
například ryb a podobně, to vše zaniká. A mimo to - nevím, zda je to vše 
oportunní vykládat ty věci tak zcela suše, lidstvo přece miluje nechávat 
mnoho věcí v nevědomí, ale vůči nastávajícím časům je nutné zapotřebí, aby 
lidstvo mělo jistou sumu poznatků, a nemusíme se nadále před těmito 
poznatky uzavírat, mimo to zaniká přece velký počet ptačích vajec také tím, 
že je lidé jedí. Tato vejce nedosahuji přece svého cíle. A nyní je otázka: Co se 
děje s tím vším, co se vyvíjí z obsahu vejce včetně naposled uvedeného faktu, 
aniž se to stává na Zemi zralým kuřátkem nebo zralým ptákem nebo zralou 
rybou, co se s tím vším děje? Obyčejný materialista řekne: „Nu ano, zde tedy 
tvoří příroda nesmyslně, slepě, a tolik a tolik toho, co příroda vytváří, právě 
jednoduše zaniká.“ To ale není správné, nýbrž ty bytostné substance, které tu 
jsou nějakým způsobem ve vaječné skořápce, které jen neuzrávají pro 
pozemské bytí, ale jsou zralé ve svých silách pro bytí předzemské, pro to bytí, 
které jsme prodělali my sami, které prodělaly pozemské bytosti během doby 
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saturnské, sluneční a měsíční. A to je bytí luciferické. Stávají se substancemi, z 
nichž se dále živí bytí luciferické. Vše, co z vajec zaniká, dává bytostem, dává 
jistým duchovním bytostem potravu. Chceme ale pozorovat to, co se týká 
Země. 

Máme tedy, pozorujeme-li rod ptáků, nejprve dáno v obsahu vejce 
luciferično, to, co jako takové nechce mít nic co činit se Zemí, co nechce být 
zde na Zemi, co se, řekl bych, obklopuje jakousi zdí, proti zákonům Země, 
které zasahují teprve poté, když to, co jinak působí na Zemi, teplo, světlo 
rozbilo tu schránu. 

A co tu zasahuje? Zde zasahují protichůdné sily. Když před sebe 
položíte ptačí vejce, tak si můžete říci. Uvnitř sedí ve své bytostné podstatě 
Lucifer. Vytrháte-li nějakému ptáku peří, potom můžete říci: Zde máme 
nejčistší obraz ahrimanských směrných sil. Zde působí ahrimanské směrné 
síly, také u jemných prachových peříček, které nacházíte u klubajícího se 
kuřátka. 

Obrázek 37 

 

Zde již působily ahrimanské síly skrze skořápku. Byly již v boji s tím, co 
naprosto nechce pronikat peřím. Když tedy pozorujete opeření ptáka, potom 
máte nejčistější obraz ahrimanství. 
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Proto můžete říci: „Pohlížím-li na vejce, zahaluje se mi Lucifer. 
Prozrazuje se mi jen zevní po dobu, kterou odvrhuje tím, co je jistým 
způsobem vyvrhováno jakožto materie.“ 

Obrázek 38 

 

Co tedy odpadá, ať je to již vaječná skořápka, ať je to hadí kůže, která 
je odvrhována, a tak dále, to je vyvrženo z luciferického principu, z 
luciferických sil. V tom, co je tu odvrhováno, můžeme ještě vidět něco z 
vlastního utváření luciferických sil. Ony působí vlastně, působí-li čistě, ve 
spirálách. A v tom, co máte jako opeření, nebo co máte vůbec tak, že se to 
přemísťuje z vnějšku do tělesnosti, tu máte ahrimanství. To působí ve svých 
směrných silách tangenciálně. Vezměte páví ocas a pozorujte jej velmi přesně 
a myslete si potom. To je nejčistší obraz ahrimanských směrných sil. 

Nuže, musíte mít ovšem jasno o tom, že se působení Lucifera a 
Ahrimana všude navzájem prolíná a prostupuje, že tedy máme o něm jen 
obrazy. Ale tyto obrazy jsou skutečně nejkrásněji k mání u rodu ptáků; neboť 
stačí jen pozorovat tento rod ptáků tak, jak jsem vám to právě podal. 

Obrázek 39 
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Ale ty síly, které jsou uvnitř vaječné skořápky, působí ovšem v ptáku 
dále. Pták má tedy ty síly, který zde byly uvnitř vaječné skořápky (červeně), 
kolem má ahrimanské síly (modře v opeření). U ptáka máte také ještě 
možnost, že můžete takřka lokalizovat éterično a fysično. Když totiž vezměte 
vše to, co si pták ponechává z luciferična, to bylo nejprve uvnitř vaječné 
skořápky, co si tu ponechává jakožto síly růstu, pak máte to, co podléhá 
éterickému tělu. Tedy to, co jsem nakreslil červeně, to jsou tyto síly a to 
podléhá zejména činnosti sil éterických. Takže můžeme u ptáka říci: Co pták 
dostává s sebou jakožto dědictví z vajíčka, to je po celý život, po celý ptačí 
život pod vlivem sil životních, sil éterických. A co k sobě přičleňuje jako své 
opeření, to je po celý život pod vlivem sil fysických (šipky). A to, co je mezi 
tím, jeho maso, svaly a tak dále, to je po celý život pod vlivem sil astrálních 
(žlutě). U ptáka máme tedy možnost jaksi lokalizovat: Astralita v mase a ve 
svalech, fyzično v opeření a éterično v tom, co mu zůstává jakožto růstové 
síly z obsahu vajíčka. 

U člověka je to mnohem komplikovanější. Člověk nežije zevně v 
nějakém vajíčku. Rozvíjí v těle matčině své luciferično, které pták vynáší ven. 

Obrázek 40 
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Proto také na něho nepřichází Ahriman v těle matčině. U ptáka je tomu 
tak, že jaksi ukazuje, jak vynáší ono luciferično, aniž to jaksi přichází na 
nesprávné cesty, jak je vynáší do světa a jak potom také opět přijímá 
ahrimanství. U člověka můžete vidět na příkladech, jak se jednotlivosti 
vyjadřují se zvláštní zřetelností. Mezi člověka a rod ptáků můžeme pak přece 
zařadit rod savců. 

U člověka máte především velmi pozoruhodný rozdíl vůči ptáku. 
Vezměte ptačí nohy. Ptačí nohy jsou zpravidla, když je pozorujete vedle 
nohou člověka, vlastně orgány velmi zakrnělé. Odkud že to pochází, že pták 
má právě takové nohy, jaké má? Vezměte nohy vrabce. Jaké že to jsou 
ubohé tyčinky vůči tomu, co má člověk jakožto své pyšné nohy, není-liž 
pravda! Vezměte tedy tyto zakrnělé ptačí nohy - ano, když pozorujete celou 
zakrnělou podobu ptáka, řeknete si: U ptáka se přece počítá především s 
létáním, on se zvedá od Země, odtud také podoba jeho nohou. Člověk 
nezvedá své nohy od Země. Nemůže létat. Klade své obě nohy na Zemi jako 
pyšné sloupy. Tak jak jsou vytvořeny, tyto nohy, jsou v podstatě darem Země. 
Pták tento dar Země nedostává, protože není vůbec tímto způsobem k Zemi 
vázán, protože je od Země oddělen. A člověk je, dostávaje tento dar od 
Země, vázán v tomto daru Země více k ahrimanským silám, než pták. Pták 
nedostává jaksi také své ahrimanské síly tak hotovy od Země jako člověk. U 
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člověka se vráží, pučí Ahriman do nohou a odtud vzhůru do celého ostatního 
organismu. U ptáků pučí Ahriman do peří. 

Nuže, když pohlížíte na člověka, jak je vystaven pro Zemi, již pokud jde 
o jeho nohy, potom si budete moci opět říci: „Proč člověk nemá žádné peří?“ 
Člověk nemá žádné peří, protože je právě vystaven pro Zemi, nikoli jako pták. 
Kdyby člověk létal ve vzduchu jako pták, měl by právě peří, poněvadž by 
potom na něho působily ahrimanské síly ze zcela jiných směrů. Tak má jen 
těchto málo náběhů k ahrimanství, které jsou ve vlasech. To jsou ahrimanské 
náběhy, které člověk má. Jsou nejsilnější na hlavě, což je již důkazem pro to, 
že hlava má u člověka velmi mnoho ahrimanského, co jsme přece také již 
načerpali z jiných poznatků. 

Pozorujete-li savce, tak si řeknete: Jsou ještě více propojeni k Zemi než 
člověk. Tito savci jsou také vázáni k Zemi tím, čím člověk k Zemi vázán není, 
například předními končetinami; neboť opice chodí jen zřídka zpříma a to činí 
dokonce psi, když očekávají, že něco dostanou, ale přirozené to pro ně není. 
Dokonce ani pro gorilu není přirozené chodit zpříma, ona šplhá. To jsou 
skutečné uchopovací orgány; jsou tu k pohybu tyto přední končetiny. Člověk 
je tedy zpola zvednut od Země, pták je od Země zvednut zcela, savec je 
svými předními končetinami rovněž tak jako svými zadními končetinami 
poután k Zemi. Je tedy zcela a naprosto v jistém vztahu zemskou bytostí. 
Člověk se opět uvolňuje od Země vzpřímeným postavením své páteře, savec 
je zcela a naprosto upoután k Zemi. Podle toho je také vystavěna celá ostatní 
postava savce. Savec má z oblasti, z níž má pták své peří, jaksi jen chlupy, 
které jsou vlastně organismu vbudovány zvenčí. 

Přihlédnete-li k tomu všemu, tak si řeknete: „Můžeme, když 
pozorujeme vztahy nějaké bytosti - savce, ptáka, člověka a mohli bychom 
nyní také přejít k jiným bytostem -, můžeme, když pozorujeme vztah těchto 
bytostí k okolnímu světu a máme úplný přehled, můžeme z tohoto 
porozumění okolnímu světu nacházet postavu té bytosti. Můžete si tu 
postavu konstruovat. Můžete si říci, že pták má v sobě princip luciferický, 
který vůbec nemá rád Zemi, proto se odděluje pták ve svém vejci od Země 
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tak dlouho jak možno; potom dospívá k tomu, že Země na něho působí co 
možno málo. Jeho nohy zůstávají zakrnělé a síly Zemi obklopující, síly nejbližší 
k Zemi, které obklopují Zemi tepelným pláštěm, ty potom na ptáka působí. 
Musí potom obdržet takovou podobu, kterou právě má: zakrnělé nohy a tak 
dále. Člověk je k Zemi poután dolními končetinami, uvolňuje se. Savec stojí 
mezi nimi uprostřed, stojí na Zemi na čtyřech sloupech: Je vystavěn ze Země. 
Jsou to tedy síly působící přímo ze Země, které především působí na savce. 

Takové věci znala velmi dobře dávnější, instinktivní věda. Proto viděla v 
tom, co se vytváří u člověka co nejzávisleji na Zemi, poněvadž je to vlastně 
jen metamorfóza dřívějšího pozemského života, proto viděl dřívější názor v 
hlavě člověka ptáka, orla. V člověku údů a výměny látek, který je organisován 
zcela směrem k Zemi, viděl dřívější názor vola nebo býka nebo krávu, 
protože to je zvíře, které je zcela organisováno směrem k Zemi. Ve střední 
části člověka, která je jaksi spojovacím článkem mezi orlem a kravou nebo 
teletem, v tomto prostředním člověku lidé tu, co se především odděluje jistým 
způsobem právě výměnou látek pozemskosti; to můžete vidět z toho, není-
liž pravda, že lev má velmi krátké střevo. Jeho výměna látek je mimořádně 
primitivní, naproti tomu jeho soustava hrudní, jeho soustava srdce je 
vytvářena zcela zvláštním způsobem. Odtud také jeho vášnivost, jeho zuřivost 
a tak dále. Dřívější instinktivní názor viděl ve střední části člověka, lva. To byly 
naprosto názory, které se o něco opíraly. 

Nyní se musíme jiným, řekl bych, mnohem vědomějším způsobem 
vrátit k těmto věcem. Musíme si například ujasnit, že se my lidé odlišujeme 
svým já od všech zvířat. Naše já je ovšem pro velkou většinu lidí dnes ještě 
velmi spícím orgánem. Domníváme-li se, že já velmi silně bdí, tak se vlastně 
mýlíme. Neboť ve vůli - to jsem vám již vyložil – spí člověk vlastně také, a 
když se jeho já uplatňuje volným způsobem, nemáme tu činit s něčím, co stojí 
před námi jako já, nýbrž spíše s něčím, co stojí před námi tak, jak vlastně stojí 
před námi noc. Počítáme přece, ačkoli je noc temná, ve svém životě také s 
nocí. Pohlížíte-li skutečně zpět na svůj život, potom se neskládá jen z toho, co 
bylo denním světlem, nýbrž skládá se také z nocí. Ale jsou jaksi stále z běhu 
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času vyškrtnuty. Podobné je to s naším já. Naše já je postřehnutelné pro 
obyčejné vědomí vlastně tím, že tu pro vědomí není; je již zde, ale není zde 
pro vědomí; člověku na tom místě něco schází, a proto vidí já. Je tomu 
skutečně tak, jako když máme bílou stěnu a jedno místo jsme nepotřeli na 
bílo; potom vidíme černo. A tak vidíme vlastně své já v obyčejném vědomí 
jako něco vymazaného. A tak je tomu také během bdění. Já je vlastně nejprve 
stále spící; ale prosvítá jako spící myšlenkami, představami a city a proto je já 
vnímáno také v obyčejném vědomí, to znamená, lidé se domnívají, že já 
vnímají. Můžeme tedy říci: Naše já není zprvu vlastně bezprostředně 
vnímáno. 

Nyní se domnívá předpojatá psychologie, nauka o duši, že toto já sedí 
vlastně v člověku; zde, kde jsou jeho svaly, kde je jeho maso, kde jsou jeho 
kosti a tak dále, zde prý je také já. Kdybychom jen trochu přehlédali život, tak 
bychom velmi brzy postřehli, že tomu tak není. Ale je obtížné takovou úvahu 
dnes lidem předkládat. Pokusil jsem se o to již v roce 1911 ve své přednášce 
na filosofickém kongresu v Bologni. Ale tuto přednášku až dodnes nikdo ještě 
nepochopil. Pokusil jsem se tu ukázat, jak to vlastně s tím já je. Toto já 
spočívá vlastně v každém vjemu. Spočívá vlastně ve všem, co na nás činí 
dojem. Toto já není zde uvnitř v mém mase, v mých kostech, nýbrž v tom, co 
mohu vnímat svýma očima. Vidíte-li někde červenou květinu: Ve svém já, ve 
svém celém prožívání, které přece máte, když jste oddáni červeni, nemůžete 
přece červeň oddělit od květiny. Tím vším máte přece současně dáno já, já je 
přece spojeno s vaším duševním obsahem. Ale váš duševní obsah není přece 
ve vašich kostech! Svůj duševní obsah, ten přece rozprostíráte v celém 
prostoru. Tedy toto já, to je ve vás ještě méně než vzduch, který právě 
vdechujete, ještě méně než vzduch, který byl ve vás předtím. Toto já je přece 
spojeno s každým vjemem a se vším tím, co je vlastně v podstatě mimo vás. 
V nitru je činné vlastně jen potud, že vnímání vysílá dovnitř síly. A dále je já 
ještě spojeno s něčím jiným. Stačí jen, abyste šli, to znamená, abyste vyvinuli 
svou vůli. Tu kráčí vaše já ovšem s sebou, respektive se já účastní tohoto 
pohybu, a zda se plížíte pomalu, zda běžíte, zda se pohybujete polkovým 
krokem nebo se nějak točíte, zda tančíte nebo skáčete, to vše já 
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spoluprodělává. Vše co vychází z vás, jakožto činnost, já spoluprodělává. Ale 
není to přece také ve vás. Pomyslete, že já vás bere s sebou. Tančíte-li kolový 
tanec, domníváte se, že je kolový tanec ve vás? Neměl by vůbec ve vás místo! 
Jak by měl místo? Ale já je při tom, já spoluprodělává kolový tanec. Tedy ve 
vašich vjemech a ve vaší činnosti, zde sedí já. Ale vlastně není vůbec nikdy ve 
vás v plném slova smyslu, asi tak, jako je ve vás váš žaludek, nýbrž to je 
vlastně stále něco, toto já, co je v podstatě mimo vás. Je to právě tak mimo 
hlavu, jako je to mimo nohy, jen že se to já v chůzi velmi silně účastní 
pohybů, které dělají nohy. Já se skutečně velmi silně účastní pohybů, které 
dělají nohy. Já se skutečně velmi silně účastní pohybu, který činí nohy. Hlava 
ale, ta se účastní tohoto já nejméně. 

Čím se ještě dále odlišují nohy, popřípadě vůbec údy s výměnou látek 
od hlavy? U hlavy je také tělo éterické a astrální poměrně samostatné, hlava 
je nejvíce tělem fysickým. Tato hlava, která je tedy již tak starým chlapíkem, že 
pochází z předešlé inkarnace, ta se stala nejvíce fyzickou, ta je skutečně 
nejvíce pozemšťanem. Naproti tomu u nohou, popřípadě u končetin a u 
výměny látek je tomu tak, že tělo éterické u astrální je těsně spojeno s tělem 
fysickým. Takže můžeme říci: U nohou je tomu tak, že tělo éterické a astrální 
je spojeno s tělem fysickým; jen já je vůči nohám relativně volné a bere jen 
nohy sebou, když se ty nohy pohybují. U výměny látek je tomu také tak: 
Orgány výměny látek jsou v podstatě spojeny s tělem éterickým a astrálním. 

Můžeme nyní říci: Čím se odlišuje hlava člověka od člověka výměny 
látek a údů? Tím, že hlava má vlastně volné tělo éterické, volné tělo astrální a 
volné já; člověk údů a výměny látek má volné jenom já, kdežto tělo éterické a 
astrální je v člověku údů a výměny látek vázáno na tělo fysické; tato těla 
nejsou od něho uvolněna. 

Obrázek 41 
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Snad vám bude ta věc víc srozumitelnější, když vám řeknu toto: 
Pomyslete si, že by jednou napadlo vašemu tělu astrálnímu nebo vašemu tělu 
éterickému, té části, která má obstarávat vašeho člověka výměny a údů, 
chovat se právě tak, jak se chová tělo éterické a astrální u hlavy, že by se 
chtěla tato těla také uvolnit. Pomyslete, že by tato těla měla tu zvláštní ideu, 
že by se chtěla také uvolnit. Řekněme například, že by se astrální tělo vašeho 
člověka výměny látek chtělo chovat tak, jak se smí chovat jeho kolega, astrální 
tělo hlavy - je to jen činná část, proto říkám: jeho kolega. Co tu vznikne? Zde 
vznikne - co vůbec nesmí být, protože to odporuje uspořádání člověka, 
vznikne to, že se naše břicho chce stát hlavou, že se chce stát podobným 
hlavě. A to je to zvláštní, že co je u hlavy zdravé, to činí břicho nemocným. V 
podstatě je hlavní vlastností všech chorob břicha, že břicho přijímá 
konfiguraci hlavy. 

Je to přece jen speciální případ, co jsem uvedl například pro rakovinu v 
přednášce ve Stuttgartu nebo v Curychu, kde jsem ukázal, že tvoření rakoviny 
spočívá v tom, že v nějaké části lidského těla, kde se nemají vytvářet do nitra 
žádné smyslové orgány‚ počíná náhle astrální tělo smyslové orgány vytvářet. 
Rakovina je přece jen uchem nebo okem, které chce být na nesprávném 

 191



místě. To vrůstá dovnitř. Zde se chce vytvářet ucho nebo oko. Když se tedy 
astrální tělo nebo také éterické tělo břicha chce chovat tak, jak se chová tělo 
astrální nebo tělo éterické v hlavě, potom vzniká choroba břicha. 

A obráceně, když hlava také začíná - poněkud to začíná u stavů 
migrénovitých - chtít žít tak jako břicho, že hlava vtahuje své astrální tělo 
nebo éterické tělo do svých záležitostí, potom hlava onemocní. Když vtahuje 
své tělo éterické, tak vznikají stavy migrénovité. Když vtahuje své tělo astrální, 
vzniká ještě něco horšího. 

To jsou věci, které vám ukazují, jak komplikovaná je tato lidská 
organisace. Tuto lidskou organisaci nemůžeme studovat tak, jak to činí dnešní 
triviální věda, nýbrž musíme ji studovat tak, že ji pozorujeme ve vší její 
komplikovanosti, že si tedy říkáme: Hlava nemůže být jako břicho, neboť je-li 
hlava jako břicho, může být nemocná. Když tedy například velký mozek 
začíná vyvíjet příliš silně svou výměnu látek, když počíná vyvíjet příliš silně 
oddělovací procesy (Absondarungsprocesse), tak vznikají právě nemoci. A 
tyto silné oddělovací procesy pocházejí právě z toho, že si hlava činí příliš 
silný nárok na své tělo éterické. Jakmile je ale naše břicho přenecháno samo 
sobě, když se tedy stává takřka podobným hlavě, dostává sklon vytvářet snad 
smyslové orgány, potom vytvářejí jeho choroby. Můžete tedy říci: Hlava 
člověka má volné tělo éterické, volné tělo astrální, volné já. Člověk výměny 
látek a údů má vázané tělo éterické, to znamená éterické tělo vázané na 
fysickou materii, má vázáné tělo astrální a má volné jenom já. A střední 
člověk rytmický člověk má vázané tělo éterické, volné tělo astrální a volné já. 

Hlava:   Volné tělo éterické, 

volné tělo astrální, 

volné já. 

Rytmický člověk:   vázané tělo éterické, 

volné tělo astrální, 

volné já. 
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Člověk výměny látek:  vázané tělo éterické, 

vázané tělo astrální, 

volné já. 

Zde máte přehled o lidské konstituci z jistého hlediska, které je 
mimořádně důležité, neboť tím dostáváte dojem o tom, jak má já vlastně vůči 
celému člověku jakousi volnost, jak já působí vlastně do člověka, a to od 
procitnutí až k usnutí, ale jak zůstává vůči člověku stále poměrně volné, jak je 
vlastně spojeno s vnějším vnímáním, jakož i s tím, co člověk činí jako zevní 
pohyb; jak ale vlastně úplně nevchází do lidského těla, aby se v něm 
rozplynulo. V čem žije já člověka? Lze to nějak vidět, v čem žije já člověka? 

Nuže, můžeme to přibližně již vidět v tom, co se vyvíjí v peří ptáků. 
Člověk nedostává žádné peří, ale jeho já žije v silách, které jsou v našem okolí 
a které jsou u ptáka směrnými silami pro jeho peří. 

V tom žije já zevně. A můžeme tyto směrné síly vidět ještě zřetelněji. V 
ptačím peří vidíme je jaksi upevněny tělem ptáka; ale tyto síly tvoří současně 
směrné linie pro bytosti volně se pohybující: to je hmyz. Když vidíte ve 
vzduchu bzučící hmyz a pojímáte jej imaginativně, potom máte v tomto 
hmyzu obraz toho, v čem žije vaše já. Myslete si jednou ve svém okolí ve 
vzduchu bzučící hmyz: brouky, mouchy, krásné motýly, ošklivé ovály a 
čmeláky a všechno možné: myslete si vše to, co se kolem vás vznáší v 
nejrůznějších směrech, směrných liniích. Zde se stává zevně viditelným to, v 
čem vaše já skutečně žije. A je to více než pouhý obraz, říkáme-li: Zde žijí 
ošklivé myšlenky jako čmeláci, jako ovádi, krásné myšlenky jako motýly; 
myšlenky četných lidí koušou člověka jako zlé mouchy a tak dále. Jen je jedno 
duchovní, druhé fysické. Já člověka žije právě naprosto v okolí. 

To má mimořádně silný dosah a mnoho skutečného poznání světa 
spočívá v tom, abychom to, co vidíme, správně hodnotili, ne pouze blábolili a 
žvanili o nějakém duchu, nýbrž abychom mohli to, co prožíváme, pro mne za 
mne ve svém já v abstraktně-duchovní formě, abychom to mohli vidět také v 
obraze venku. Neboť vše, co duchovně existuje, existuje také v obraze ve 
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světě. Někde existuje to, co existuje pouze duchovně, také v obraze. Musíme 
jen umět obraz správně ohodnotit. A když tu do našeho já vstupuje 
ahrimanství, když se já nachází venku v motýlech a v ptačím peří, to znamená 
zde venku ve směrných silách, tak má naše já ale opět schopnost utvářet si 
různé formy z nitra. Konstruujeme si přece kruh, kostrujeme formu vejce, 
trojúhelník; budujeme si také z nitra svět. A bádáme-li podle toho, tak 
shledáme: To jsou právě ony síly, které jsou vyvrženy z principu luciferického. 

Nedávno jsem řekl: Matematici, když studují prostor, měli by si, jednou 
povšimnout vztahu prostorových dimensí k slepičímu vejci; tu by vyšlo něco 
zajímavého. To je protiklad: Žijeme s já jak ve formách, které můžeme tímto 
způsobem do světa vkonstruovávat, tak i v tom, co je vykonstruováno ze 
světa. Žijeme na jedné straně v tom, co se v slepičím vejci uzavírá vůči světu 
skořápkou, v luciferičnu; žijeme v tom, co se usazuje v ptačím těle v peří a co 
poletuje kolem nás v motýlech a ve hmyzu vůbec, prožíváme svým já vnímání 
a účast na svých pohybech. 

Ano, kdo chápe různá podivuhodná odstínění ptačího světa, ten chápe 
také mnoho z uzpůsobení lidské duše, v jejím vztahu ke světu. Neboť co pták 
obrací ve svém peří na venek, co nechává před námi se blyštět, to proniká 
skrze naše já v zasvítajícím, zableskujícím se vnímání z venčí dovnitř. 

Tak se musíme snažit pojímat svět pomocí obrazů. Naše dnešní 
abstraktní věda pojímá ze skutečného světa právě pramálo. 

 

Třináctá přednáška 
Dornach, 17. července 1921 

Živoucí člověk v protikladu s fysikálními přírodními zákony. Lidská 
postava vytvořená ze světových zákonů jakožto čin Prasil, Archai. Jejich práce 
na proměně postavy od lemurské doby až do konce Země. Duchové času. 
Obsáhlé kosmické zákony jakožto říše Duchů formy, Exusiai. Vytvoření všeho 
pozemského. Epocha polární, hyperborejská a lemurská, jakožto dozvuk dávné 
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doby saturnské, sluneční a měsíční. Éterické tělo náleží říši Archandělů, astrální 
tělo říši Andělů. Během spánku vázanost těla fysického s principem Archeů a 
Archandělů. Anděl jde s astrálním tělem do stavu spánku; tomu zabraňuje 
materialistické smýšlení. Instinktivní pramoudrost: Oddanost tomu, co Anděl 
myslil, co Archanděl cítil, co Archeus chtěl. Procitající já vyvádí člověka z říše 
hierarchií; jeho krok do máji Ahrimanovi. Léta 333 před a po mysteriu Golgoty. 
Je zůstaveno svobodě člověka, aby opět usiloval vzhůru do duchovních světů. 
Pomoc Andělů. Ahrimanova pokušení: ochromeni lidského vědomí u důležitých 
historických rozhodování. Přikrašlováni šíření lží s odvoláváním se na dobrou 
víru a svědomí místo požadavku povinnosti poznávat objektivní skutečnosti. 
Jako protisíla by bylo nutné: Žhoucí cit pro pravdu, žhoucí cit pra pokrok 
lidstva, nadšení přívrženci, kteří by měli planout pro realisaci anthroposofie. 

Vskutku bylo velmi mnoho ze zákonitostí, z tajemství světového bytí ve 
vědomí lidstva zakryto tím, že nastala, ona nedorozumění, které jsem včera a 
předevčírem vyložil vůči pojímání polárních protikladů Ormuzda a Ahrimana. 
Především se umožnil novodobý materialismus vlastně jen tím, materialismus, 
který naplňuje lidstvo vědomím, že existují kolem nás protiklady, které 
zkoumá dnešní běžná věda a na základě nichž bude možno postupně 
pochopit vesmír. Jednoduchá úvaha může poučit, že na této cestě nemůže 
být nikdy možné pochopení vesmíru. Neboť vzpomeňte si na některé věci, 
které jsem tu před pár týdny uvedl a postavte to pro sebe samy do 
správného světla, pomyslete na to, jak ti lidé, kteří dnes platí za 
přírodovědecké kapacity, mají vztah k člověku vlastně jen potud, pokud je 
člověk po své smrti mrtvolou. To, co proniká člověka z ostatních přírodních 
zákonů, z ostatního přírodního dění, poté co se stal mrtvolou, to může být 
zprvu vysvětleno podle běžných přírodních zákonů. Co ale v člověku žije již 
mezi narozením a smrtí, to odporuje těmto přírodním zákonům, to se těmto 
přírodním zákonům vzpírá. A musili bychom si říci, kdybychom se dnes jen 
trochu řídili ne podle předsudků, nýbrž podle skutečných úsudků, musili 
bychom si říci: Člověk bojuje mezi narozením a smrtí, vlastně již od svého 
prvního embryonálního základu proti tomu, co je ovládáno přírodními 
zákony, jak je dnes pojímáme v naší vědě. 
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Vezměte přírodu ležící kolem. Vše to, co dnes říká o této přírodě fysika, 
chemie, biologie a tak dále, uvědomte si vše to, co se tak o přírodě říká, a 
pomyslete potom na člověka, jak žije mezi narozením a smrtí, potom si 
řeknete: Tento celý život je boj proti oné říši, která je ovládána těmito 
přírodními zákony. Jen tím, že lidská organisace nechce jaksi o těchto 
přírodních zákonech nic vědět, že proti nim bojuje, právě tím je člověk 
člověkem mezi narozením a smrtí. Z toho můžete již nahlédnout, že když má 
být lidský vývoj postaven do vesmíru, do kosmu, že je nutno potom 
předpokládat pro vesmír jiné zákonitosti, jiný způsob vývoje. Tedy s našimi 
přírodními zákony představujeme svět, v němž vůbec není člověk, ano, 
vlastně také již rostlina a zvíře. Ale dnes chceme pozorovat jenom člověka ve 
vztahu k ostatní přírodě. Člověk není v oné přírodě, kterou ovládá dnešní 
věda. Ano, člověk se vzpírá každým dechem proti této přírodě, o níž tato 
věda hovoří. 

Může se ale přesto hovořit o kosmu, o vesmíru, neboť z klínu tohoto 
kosmu vzchází také člověk, tak jak před námi zprvu stojí jakožto člověk 
fysický. Potom si ale musíme myslit, že tento kosmos je právě jiné podstaty 
než to, co máme jakožto duševní obsah, když mluvíme ve smyslu dnešní 
vědy. Budeme si moci učinit pojem o tom, co je vlastně tímto naznačením 
míněno, když si předestřeme před duši následující skutečnost konstatovanou 
duchovní vědou. 

Pozorujte jednou okamžik, kdy člověk umírá, umírá mladý nebo umírá 
po dosažení normálního stáří. Zůstává mrtvola. Můžeme tento děj srovnat a 
je to víc než srovnání, řekněme se svlékáním kůže hada nebo také s 
odvržením skořápky mladého ptáka. Je odvržena mrtvola a to, co je tu 
odvrženo, je přijato přírodními zákony, které máme na mysli s dnešní vědou, 
přijato právě tak, jako je například hadí kůže, když je odtržena, přijata zevními 
přírodními zákony a neřídí se již podle růstových zákonů hada. Je tedy to, co 
se stává z člověka mrtvolou, přijato zákony Země. Ale máme přece jako 
člověk mezi narozením a smrtí lidskou formu, lidskou postavu. Ta se rozkládá, 
ta přestává existovat. Mrtvola má ještě v jistém smyslu tuto podobu, ale má ji 
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jaksi jen z napodobení, napodobuje ještě tuto podobu. Podoba, kterou má 
mrtvola, není již táž, kterou máme během svého života mezi narozením a 
smrtí. Neboť tato podoba je charakteristická tím, že se v ní člověk cítí, že se s 
ní může člověk pohybovat; tato podoba, je charakteristická jistým souhrnem 
sil, když se člověk pohybuje. To vše je přece pryč, když tu je ještě jenom 
mrtvola. Tedy to, co dává ještě mrtvole její podobu, to je z mrtvoly pryč, to 
ale již zmizí, když člověk právě zemřel. Člověk to nebere sebou. Bere sebou 
své tělo éterické - po nějakou dobu k tomu nechceme zprvu přihlížet - , ale v 
každém případě to, co je jeho fysická forma, jeho fysická podoba, sebou 
nebere. Člověk jaksi ztrácí tuto fysickou podobu. Přesněji to můžeme vyjádřit 
asi takto. Kdybychom sledovali pohyby, pohyblivost člověka, poté co opustil 
své tělo, poté co prošel branou smrti, tak bychom sledovali jiné pohyby, než 
jsou ty, které činí fysická forma. 

Tedy to, co tu je vlastně ve fysické formě, to přestává pro zevní pohled, 
když člověk prošel branou smrti. Mrtvola má jen tuto formu a ještě si ji 
zachovává. Postupně ji ztrácí, není jí již vlastní. Tak jako když máte – smím-li 
použít hrubého přirovnání - kuchyňskou formu a do ní dáte těsto na koláče. 
Koláč má potom také tu formu, ale nemá nic z kuchyňské formující nádoby a 
můžeme říci, že koláč, který potom máte, má tuto formu ze své vlastní 
materie; nikoli, dostal ji od kuchyňské formovací nádoby, do které byl vložen. 
A tak jako tento koláč zachovává formu tvarovací nádoby, když nádobu dáte 
pryč, tak zachovává také mrtvola formu člověka, když je tato forma odňata. 
Ale tato forma sama, která je vlastně formou, s níž kráčíme po Zemi, ta 
přestává, když člověk prochází branou smrti. Že máme tuto formu, že se tato 
forma může vytvářet ze zákonů světových; jako se vytváří ze světových 
zákonů krystal, to však spočívá v těchto světových zákonech. Takže se smíme 
tázat: „Co se potom stane z této formy?“ A tu obdržíme duchovně-vědeckým 
zkoumáním odpověď. Z této formy se živí dále, udržuje se dále to, čím je 
duch hierarchie, kterou nazýváme Archai, Prazáklady. Vskutku je tomu tak, že 
fysická forma, kterou dostáváme narozením a kterou odkládáme smrtí, 
vychází z říše Archeů, Prazáklad, z Prasil, že my tedy vlastně máme svou 
fysickou formu tím, že jsme obklopení duchem z říše Archeů. Vězíme v 
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duchu, který byl z říše Archeů, který opět stahuje spět to, co nám propůjčil 
během našeho života. 

Hleďte, to je opět něco, čím poznáváme, jak vlastně náležíme celému 
kosmu. Je tomu již tak, že Archeové jaksi vysunují svá tykadla. Je-li toto jeden 
z Archeů, tak vysunuje svůj tvar. 

Obrázek 42 

 

To vytváří lidskou formu, v níž je potom teprve člověk. Můžete si své 
bytí v kosmu správně představit jen tehdy, když si představíte sebe samy jaksi 
oděny něčím, co vyrostlo z Archeů. Když si nyní představíte, že člověk - jak 
jsem to také v těchto dnech vyložil - vzniká teprve v lemurské době jako 
taková bytost, jakoby pozemský člověk, a teprve pozvolna přijímá tuto formu, 
potom obdržíte v tom, co lze podat jako popis, jak jsem jej podal v „Tajné 
vědě v obryse“ o proměně lidské formy - vzpomeňte si, jak jsem to popsal v 
líčení atlantického světa, potom obdržíte to, co vlastně činí Archeové; potom 
obdržíte líčení, jak Archeové pracují ze své říše dolů do říše pozemské, jak 
přetvářejí lidskou postavu. Toto metamorfování lidské postavy je od lemurské 
doby až do oné doby, kdy lidská podoba ze Země mizí, je naprosto něčím, 
co je konstituováno, vytvářeno dolů z říše Archeů. A když Archeové pracují 
takovým způsobem na člověku, vytvářejí současně to, co je v pravém slova 
smyslu Duch času. Neboť tento Duch času souvisí těsně s utvářením lidí, když 
je jejich kůže jaksi uváděna do jisté formy. Duch času je ten, kdo v podstatě 
sedí v nejzevnější sféře citové. A chápeme-li práci těchto duchů, potom 
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chápeme také, jak proměňují nejen lidské postavy, nýbrž jak se také Duchové 
času mění během pozemského bytí. 

Nyní víte, že v řádu hierarchií jsou za Archey Duchové formy, Exusiai 
(viz přehled na straně 234). Když v zemském bytí pohlížíte od toho, co člověk 
konstituuje, v jeho formě, k tomu, co je nyní vlastní zemské planetě od jejího 
začátku až k jejímu konci, potom obdržíte jakožto zevní kosmickou zákonitost 
něco obsáhlejšího, než to, v čem je již lidská forma. Neboť, není-liž pravda, 
když popisujeme vývoj Země, máme zprvu dozvuk dávné doby saturnské, 
nazýváme to epochou polární; máme dozvuk dávné doby sluneční, epochu 
hyperborejskou, dozvuk dávné doby měsíční, epochu lemurskou. Potom 
teprve přichází vlastní doba zemská, první doba zemská, epocha atlantická a 
nyní žijeme v epoše poatlantické. Člověk se teprve vytvořil ve své formě. 
Země musí mít obsáhlejší zákony, než se vyjadřují pouze v onom kusu 
zemského vývoje, v němž je člověk možný se svou dnešní formou, popřípadě 
s metamorfózami své dnešní formy. Musíme pohlédnout zpět na první 
začátek Země, kdy člověk ještě nebyl dosáhl své formy, kdy tu byl ještě jako 
bytost duchovně-éterická a musíme pohlížet na to, co se přece taky ještě na 
Zemi stane, když po řadě tisíciletí lidé zmizí ze Země jakožto fysické bytosti. 
Potom bude přece ještě po jistou dobu existovat fysická Země dále, ano, 
budou ji dokonce obývat lidé, ale nikoli již ve viditelných postavách, nýbrž 
jakožto bytosti éterické. 

Vezměme toto celé utváření Země včetně člověka, ale přesahující 
člověka. Pojímáme-li duchovním pohledem zákony; z nichž jsou skutečně 
naše dnešní přírodní zákony jen nejmenší částí, potom v tom máme to, co 
náleží do říše Exusiai. Z říše Exusiai se vybudovala rovněž tak pozemskost 
právě tak, jako se vybudovalo to, co je lidské, z říše Prasil, toto lidské spolu s 
tím vším, co musí v Zemi být, aby člověk mohl vůbec vzniknout. Takže 
můžeme říci. Pozemská forma přejde, když se jednou rozplyne, do říše 
Exusiai. 

Pozorujeme-li nyní druhou část lidské bytosti, lidské tělo éterické, tak je 
tomu také tak naprosto nesmíme pokládat za své plné vlastnictví, nýbrž právě 
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tak jako fysická forma vlastně náleží říši Archeů a my jsme oděni do jakési 
výchlipky z této říše Archeů, tak jsme vzhledem k svému tělu éterickému 
oděni do jakési výchlipky z říše Archangeloi. Takže můžeme říci: Když 
projdeme branou smrti, ponecháme si ještě po krátkou dobu toto tělo 
éterické. Víme, že se toto tělo potom rozplývá, ale jeho rozplynutí 
neznamená, že mizí do nicoty, nýbrž vrací se do říše Archandělů. Ti si činí na 
ně opět nárok; ti noří jaksi část své bytosti do pozemské lidské říše a tím 
konstituují lidské tělo éterické po dobu jeho života. Můžeme tedy říci: Z 
lidského těla éterického přechází něco do říše Archandělů. 

A pokud jde o tělo astrální, je tomu ovšem tak, že nyní existuje 
podobný vztah k říši Andělů, Angeloi, jako existuje - pokud jde o fysickou 
formu vztah k říši Archeů a pokud jde tělo éterické vztah k říši Archandělů. 

A pokud jde o tělo astrální, tu je tomu ovšem tak, že nyní existuje 
podobný vztah k říši Andělů, Angeloi, jako vztah fysické formy k říši Archeů a 
jako vztah těla éterického k říši Archandělů. Také tělo astrální není úplně tělo 
vlastní. Je výchlipkou Archandělských bytostí. Takže můžeme říci: Z lidského 
těla astrálního přechází smrtí něco do říše Andělů. Máme své tělo astrální 
také jako šat své bytosti z říše Andělů. Tedy vidíte, jak jsme vlastně tím, že 
máme fysickou lidskou formu, že máme tělo éterické, že máme tělo astrální, 
včleněni do říší nejblíže vyšších hierarchií. A tím, že se účastníme zákonů 
Země, že jako lidé kráčíme po Zemi, že můžeme vyvíjet nějaké chtění, že 
můžeme na Zemi vyvíjet jednání, krátce, účastnit se zemských zákonů, tím se 
také účastníme říše Exusiai, Duchů formy, Elohimů. 

A nyní nastává významný okamžik. Když pozorujete svou fysickou 
formu ve stavu spánku, když vaše tělo leží na loži, tu má svou formu; tuto 
formu opět ráno nacházíte. Tato forma není naprosto ještě rozplynuta a tu 
nemůžeme říci, že je fysické tělo mrtvolou, že má pouze jako případě 
kuchyňské formovací nádoby to vnější zformováni, nýbrž tu je forma 
skutečně zde. Takže jsou Archeové, když se účastní této formy tím, co z 
člověka existuje nyní na Zemi jako fysická bytost, stále spojeni. Právě tak jsou 
Archandělé spojeni s lidským tělem éterickým. Ale jinak se věc má, pokud jde 
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o lidské tělo astrální. Toto lidské tělo astrální není přece nikterak spojeno s 
fysickou lidskou formou od usnutí až do procitnutí; toto astrální tělo je jaksi ve 
zcela jiném okolí od usnutí až do procitnutí, než od procitnutí až k usnutí. A 
zde jde o to, že, kdežto je nevyhnutelně spojen od narození až k smrti princip 
Archeů s fysickou formou, princip Archandělů s bytostnou podstatou 
éterickou, že je tomu s principem Angeloi, a principem Andělů tak, že musí 
jaksi člověka doprovázet od jednoho stavu k druhému a opět zpět. Tento 
princip Andělů, tato podstata Andělů musí jaksi spoluprodělávat cestu do 
stavu spánku a opět ze stavu spánku zpět. 

Vidíte, zde vystupuje nový element, mluví-li o Andělu. A vskutku, zde 
jde o to, že závisí na člověku samém - na jeho smýšlení, na zaměření jeho 
světa citů k duchovnímu světu - zda jde Anděl spolu, když člověk přechází z 
fysického těla a z těla éterického do stavu spánku. 

U dětí jde spolu, ale u člověka, který dosáhl jisté zralosti, závisí skutečně 
na smýšlení člověka, závisí na tom, zda má ten člověk vnitřně ve své duši 
spřízněnost s Andělem. A neexistuje-li tato spřízněnost, když člověk věří jen v 
materiálno, když člověk chová jen myšlenky materiálna, tu s ním Anděl nejde. 

Neboť, když si myslíme celého člověka, Zemi jako výsledek Exusiai 
(červeň zevně), lidské tělo fysické jako výsledek Archeů (červeň uvnitř), lidské 
tělo éterické jako výsledek Archandělů (žlutě), nyní lidské tělo astrální jako 
výsledek působení Andělů (modře), tak můžeme říci: Pokud člověk bdí, je 
Anděl v klínu Archandělů, Archeů, Exusiai, krátce vyšších duchovních bytostí. 
Když člověk vychází ze svého těla fysického a ze svého těla éterického a 
vychází s materialistickým smýšlením, potom by Anděl svou oblast, svou 
příslušnost k Archandělům, k Archeům, svou příslušnost k Exusiai popřel, 
kdyby šel s sebou. Vidíte, zde přicházíme do oblasti, kdy je lidské smýšlení 
směrodatné pro nejdůležitější událost, pro nejdůležitější skutečnost lidského 
života, pro tu skutečnost, zda člověk se účastní během spánku přítomnosti 
Anděla nebo nikoli. 

Obrázek 43 
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Dnes nemůžeme říci: „Nu což, když existují Andělé, tak nepotřebujeme 
přece v bdělém stavu na ně věřit, neboť když spíme, tak již budou kolem 
nás“. Nikoli. Oni pak nejdou s sebou, když jsou za dne popíráni! To je něco, 
co vede velmi hluboko do tajemství lidského bytí a co vám zároveň ukazuje, 
jak se smýšlení člověka staví do celé kosmické zákonitosti naprosto tak, jak se, 
řekněme, staví krevní oběh člověka do toho, o čem má přehled přírodní věda 
nebo jej také nemá. 

Člověk sám je potom se svým já a svým čekatelstvím na samostatnou 
bytost začleněn do celku. Ale k tomuto vědomí já dospěl člověk přece teprve 
v průběhu zemského bytí. A dospěl k němu pomalu. A jdeme-li zpět do 
dávných časů, kdy existoval takzvaný instinktivní dar jasnovidnosti lidstva, tu 
lidé neměli ještě úplně toto vědomí já. Když tito dávní obyvatelé Země měli 
svá, zvláštní zření, tato instinktivní zření, pak to vlastně nebyla jejich vlastní 
zření, neboť toto já nebylo ještě vůbec probuzeno. Toto já se oddávalo tomu, 
co Anděl myslil, co Archanděl cítil, co Archeus chtěl. To já žilo v klínu těchto 
bytostí. Pohlížíme dnes zpět na podivuhodnou dávnou pramoudrost. Ale to 
není v podstatě vůbec moudrost lidská, nýbrž je to moudrost, která přišla na 
Zemi tím, že Archeové, Archandělé, Andělé zahalovali lidi jakoby šatem a že 
lidské duše do toho přicházely cestou pramoudrost, kterou měly vlastně 
bytosti mnohem vyšší a kterou si osvojily dříve, než se Země stala Zemí. A 
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člověk si musí s pomocí svého Anděla, s nimž má být ve svém smýšlení 
napojen, musí si získat svou vlastní moudrost. Této době jdeme právě vstříc. 
A nyní v této době, která nyní nadešla, kdy člověk měl již stále více 
probuzeno já, tu byl člověk, když se jaksi k tomu nevzchopil vlastním 
rozhodnutím, jaksi opuštěn tím, co v něm, myslil Anděl, Archanděl. 

Tím ale, že byl člověk těmito Anděli opuštěn, přišel teprve dokonale do 
spojení s pozemským bytím. A toto spojení s pozemským bytím, to je to, co 
činí člověka na jedné straně svobodným, ale je to také to, co vyvolává pro 
člověka nutnost usilovat nyní ze své síly opět vzhůru k tomu, co umožňuje 
vyšším hierarchiím žít s člověkem v jeho vědomí. O to je třeba usilovat, 
abychom opět obdrželi takové myšlenky, aby Andělé mohli s námi žít. To 
jsou ty myšlenky, které můžeme obdržet jen na základě imaginace duchovní 
vědy. A když orientujeme opět celé své cítění vůči světu tím, abychom takové 
myšlenky obdrželi, potom můžeme opět dosáhnout vzhůru do říše 
Archandělů. Člověk stojí nyní před nebezpečím, když se, procitaje, opět vrací 
do svého těla fysického, že vůbec netuší, že tu má tělo éterické, a že v tomto 
těle éterickém vládne substance Archandělů. Musí se tomu teprve opět učit. 
A musí se učit, že Prasíly, Archeové vládnou v jeho fysické formě. Musí se 
naučit chápat okamžik usnutí a procitnutí. 

Neboť člověk vyšel, když postoupil ke svému já, když toto já prožil, 
vyšel ven z říše vyšších hierarchií. Stal se samostatnou bytostí. Tím ale vstoupil 
do jiné říše, do říše ahrimanství. Já jde, a to nyní především ve stavu bdělém, 
do říše Ahrimanovi. 

Pozemská forma jde do říše Exusiai. 

Z lidské formy přechází něco do říše Archeů. 

Z lidského těla éterického přechází něco do říše Archandělů. 

Z lidského těla astrálního přechází něco do říše Andělů. 

Já jde do říše Ahrimanovi (mája Ahrimana). 
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Nejsilnějším bylo nebezpečí propadnout do říše Ahrimanovi, asi v roku 
333 před mysteriem Golgoty. To je doba, v níž se přešlo k pouhému 
intelektu, k pouhé logice. Potom nastalo mysterium Golgoty, rychle se vžilo 
do lidstva. A od roku 333 po mysteriu Golgoty, tu začala doba, počínaje 
kterou musí člověk vědomě usilovat da říše vyšších hierarchií. 

Ovšem člověk se až dosud, poněvadž od 15. století z jedné strany 
vystoupil teprve velice silně intelektualismus, nepozvedl ještě opět z 
ahrimanské říše. Ale tím, že žije v intelektu, tedy nikoli ve skutečnosti, žije 
přece vlastně v obraze, žije v máji. A to je jeho štěstí. Nežije ve skutečné říši 
Ahrimanově, nýbrž žije v Ahrimanově máje, v pouhém zdání, v tom smyslu, 
jak jsem to v těchto dnech vysvětlil. V důsledku toho může opět ven a může 
opět učinit obrat. Ale může jej učinit právě jenom ze svobody. Neboť je to 
máje, jsou to obrazy, v nichž žijeme; celá intelektualistická kultura je jen 
obrazem. Od oné doby, od roku 333 bylo zůstaveno svoboda člověka, aby 
usiloval vzhůru. Katolická církev se všemožně namáhala, aby tomu zabránila; 
musí být v tomto směru konečně přemožena. Člověk musí usilovat vzhůru do 
duchovních světů. 

333 před Kristem + 333 po Kristu = 666 

Když si tato dvě čísla sečtete, dostanete 666. To je „číslo zvířete“, kdy 
byl člověk nejvíce vystaven tomu, aby skutečně klesl do říše zvířat. Ale zůstává 
samozřejmě tomu vystaven také po roce 333, když neusiluje vzhůru, poté co 
nastala mája Ahrimanova. Tak jde o to, že tím, že jsme vpluli do říše 
Ahrimanovi, až do jeho máji, stali jsme se tím svobodnými bytostmi. O to nás 
nemohla připravit žádná Prozřetelnost, žádná světová moudrost, abychom 
vpluli do říše Ahrimanovi, jinak by nás byla nechala nesvobodnými. 

Ale pomyslete, že je něco jiného, zda si člověk osvojuje duchovní 
smýšlení a tím zůstává jeho astrální tělo spojeno s Andělem, když je ve 
spánku, nebo ale, když si člověk neosvojuje žádné duchovní smýšlení, Anděl 
nejde s sebou se spícím člověkem, neboť potom si přináší člověk ze spánku 
to, co je Ahrimanova inspirace. A vskutku tak tomu je. Celý materialistický 
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způsob smýšlení, toto celé naplnění člověka materialistickými myšlenkami, to 
se vynořuje v současné epoše ze stavu spánku člověka se stále větší a větší 
rychlostí. Člověk se může chránit vůči této skutečnosti, že si stále znovu 
přináší sebou ze spánku to, co ho v jeho duši odsuzuje k materialismu, to 
znamená ke spojení se Zemí, k přecházení do materie, ke smrtelnosti. Může 
se před tím zachránit jen tím, že se proniká smýšlením, které ho naplňuje, 
když přijímá duchovně-vědecké pojmy. Stav spánku je tedy sám o sobě 
něčím, co pozvolna přináší vzestup materialismu. Ale Ahriman usiluje také 
ještě jinak, aby vzdálil člověka od jeho Anděla, a stále víc a více se tyto stavy 
hromadí. V roce 1914 byly tyto stavy obzvlášť zlé, kdy byli lidé z ahrimanských 
sil omámeni, kdy jim bylo jejich vědomí, jejich přímé vědomí vzato, takže přišli 
do stavů, kdy Anděl nespolupracoval, kdy se proto ahrimanské vlivy zvětšily. 
A z tohoto důvodu to bylo, proč jsem v roce 1914 říkal tak četným lidem. 
Nemělo by se věřit, že by mohl být například správný názor o vzniku války v 
roce 1914 kdykoli zjevný z vnějších dokumentů. Dříve mohlo být něco 
vybádáno z dokumentů, které byly v archivech. Co se stalo tentokráte, stalo 
se skutečně více duchovně, z duchovního světa, a velká část těch lidí, kteří 
tedy spolupůsobili, nepůsobili se svým plným vědomím, nýbrž byli přivedeni 
ahrimanskými silami do ochromení vědomí, kdy tedy nespolupůsobila říše 
Andělů. Existuje nutnost, chceme-li pochopit naši dobu, pohlížet na to; jak 
sem působí duchovní svět do této naší doby. Tato nutnost naprosto existuje. 

Dnes ještě existuje v mnoha jiných vztazích usilování, které vychází z 
ahrimanských základů, odtrhnout jaksi člověka od jeho spojení s říší Andělů, 
Archandělů, Archeů, Exusiai a tak dále, vtáhnout člověka do ahrimanství, 
vtáhnout do ahrimanství celou kulturu. Pomyslete jen, jak často se dnes slyší - 
říkal jsem to přece vždy znovu, po mnoho let jsem se o tom zmiňoval - když 
někdo zase zalhal, až se prášilo, zalhal jako když tiskne, že se to omlouvá 
slovy: „Ale on věřil tomu, co řekl, řekl to podle nejlepšího vědomí a svědomí.“ 
Ano, to právě tak nemění nic na objektivní skutečnosti, jako se nic nemění, 
když dáte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí svůj prst do plamene; tu 
vám nepomůže žádná Prozřetelnost, abyste si svůj prst nespálili, i když jste jej 
tam dali podle nejlepšího vědomí a svědomí. Rovněž tak nic nepomáhá ve 
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světové souvislosti a bylo by také smutné, kdyby tomu bylo jinak - odvolávat 
se na své nejlepší vědomí a svědomí. Člověk nemá snad svobodu říkat 
nepravdu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nýbrž člověk má 
povinnost starat se o to, že je to, co říká, pravda. Má stát tak v souvislosti se 
světem, že je to, co chová jako myšlenky, zrozeno ze světa, že to nežije 
pouze a jedině v něm, odříznuto od světa. Můžeme to, co se říká podle 
nejlepšího vědomí a svědomí, když to není pravda, jen konstatovat, že se to 
říká s odříznutím od světa. Neboť když někdo píše: Zde v té stavbě stojí 
sousoší, to má nahoře luciferické znaky a dole rysy ahrimanské a když potom 
jiní tvrdí, což se vždy znovu děje, že prý to řekl podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí, tak to znamená, že je takovým smýšlením Ahriman 
prohlašován za vládce světa. Neboť ten, kdo něco takového tvrdí, má 
povinnost přesvědčit se o tom, zda souhlasí to, co říká nebo ne! A je to 
ahrimanský vliv, když to dnes dokonce přešlo do právnictví, když se přísně 
nesleduje něco takového, co se tak tvrdí jako lež, a říká se, že to učinil v 
dobré víře, v té či oné dobré víře. Tato dobrá víra je něco, co je právě přímo 
v nejhorším smyslu sváděním a pokušením ahrimanství. Neexistuje v podstatě 
žádné pokušitelštější a svůdnější slovo, než toto slovo o dobré víře. Neboť 
tato dobrá víra, ta je lůžkem lenochů pro lidstvo pohodlné v 
nejeminěntnějším slova smyslu, pro lidstvo, které necítí povinnost, když něco 
tvrdí, nejprve se přesvědčit o tom, zda je to pravda nebo ne, zda něco 
odpovídá skutečnosti nebo ne. 

A ten, kdo chce skutečně vážně bojovat proti tomu, že Ahriman nabývá 
převahy, kdo chce bojovat konkrétně, ten musí bojovat v první řadě proti 
slovům: „Něco bylo řečeno v dobré víře“; neboť tímto odvoláváním se na 
dobrou víru člověk se odškrcuje od objektivní světové souvislosti. To, co v nás 
takto žije, že se pokládáme za oprávněny toto tvrdit, to musí také souhlasit se 
světovou souvislostí, to nesmí odpovídat pouze nám; neboť co jinak je ještě 
ve vnějším světě, je Anděly opuštěno, je vydáno napospas Ahrimanovi. A vše 
to, co se tvrdí v dobré víře jako nepravda, je něco, co žene nejsilněji lidi do 
ahrimanství, co je táhne do ahrimanství silným provazem. A odvolávání se na 
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dobrou víru při nepravdách je dnes nejlepším prostředkem, jak vydat 
světovou civilisaci ahrimanské bytosti. 

Vidíte, když nahlížíme do toho, co vlastně svět konstituuje, potom 
musíme něco takového chápat. Nemusíme ale jen všeobecně fantazírovat 
jako pouhá mlhavá mystika o Angeloi, Archangeloi, Archai a tak dále a 
zůstávat u teorií, nýbrž musíme tu mít svět zde, kde je konkrétní. Neboť je 
tomu vskutku tak, že lidé ztrácejí podporu andělského světa, když se oddávají 
lenosti dobré víry pro to, co nepřezkoumali a co potom přesto tvrdili. 

Tyto věci ukazují, jak souvisí se skutečným, s bezprostředním skutečným 
životem to, co vyplývá jakožto smýšlení, abychom se pronikli duchovně-
vědeckými pravdami a poznatky. A tyto duchovně-vědecké pravdy a 
poznatky, ty musí vysílat svou sílu dolů až do jednotlivostí života. 

Právě to je to, co činí četné lidi tak rozezlenými na to, co je duchovní 
věda, že duchovní věda není také z teorií jako jiné světové názory, nýbrž že je 
něčím živoucím, že požaduje od lidí, aby především překonali takovou lenost 
- lenost v dvojitém smyslu - jako tu, která je v uplatňování dobré víry, když se 
zastupuje nepravda. To lidé nemají rádi a všude se ozývají výmluvy; „Ten či 
onen tvrdil něco v dobré víře.“ Tím je naše věda, především věda historická, 
hluboce zkažena. Neboť můžete si snadno pomyslit, že takoví lidé, kteří tímto 
způsobem předstupují před svět s pouhými tvrzeními takového kalibru, jak 
jsem vám vyprávěl, nejsou hodni žádné důvěry, i když tvrdí něco jiného, když 
například nějak zastupují zevní vědu; potom musíme nejprve přezkoumat, 
zda ten opsal od někoho jiného, kdo ještě náležel k lepší generaci, kdy se lidé 
cítili ještě vnitřně zodpovědní za to, co napsali. A když vidíte, jak dnes lidé 
oficiálně napodobují tyto Frohnmeyery, potom uvidíte, jak velkou důvěru 
můžeme mít k oficiální vědeckosti a k jejím zástupcům! A člověk by si přál, 
velice by si přál pro duchovní vědu takové přívržence, kteří by byli skutečně 
hluboce proniknuti tím, že je dnes potřeba vážně se přiznávat k poznatkům, 
které způsobí silný světový obrat. Neboť dnes se nic nepořídí jen s malými 
věcmi. 
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To je to, o čem bychom si přáli, aby se to přece rozšířilo, aby si 
anthroposofie mohla získat nadšené přívržence, kteří by hořeli pro realizování 
této anthroposofie. Zmínil jsem se tam ve stavbě o tom, že je nám dnes opět 
z oné strany, kde se lži mohou počítat na tucty nových oznámení, jak se to 
nazývá, „sensační“, to znamená skandální brožura. Ti lidé se činí. Proč? 
Protože se mohou na základě svých špatných duševních pocitů cítit velmi 
nadšeně. Mohou lhát velmi nadšeně. Musíme si navyknout, abychom rovněž 
dovedli tak velmi nadšeně zastupovat pravdu, jinak nepokročíme s civilisací 
dále, milí přátelé! 

Kdo se dnes ve světě rozhlíží, tomu musí být jasno, že musí být vážně 
hledána cesta zpět k hierarchiím, ven z ahrimanského sevření. K tomu ale 
náleží, abychom přistupovali k věcem v jednotlivostech. Stále se znovu 
vynořují věci, že, když přichází nějaký hanebný protivník a vrhá to či ono do 
světa, přicházejí dokonce ještě naši vlastní přívrženci a říkají! „To musíme ještě 
přezkoumat, zda se toho ten či onen nedopustil z té či oné slabosti.“ V 
Anthroposofické společnosti existuje bohužel stále touha obviňovat mnohem 
více to, co nehovoří na základě pravdy, než obviňovat takové odpůrce, kteří 
by chtěli ze svých duševních základů všechnu pravdu zašlapat do bláta. 
Pokud je ještě v Anthroposofické společnosti samé takový zvyk mít stále 
znovu soucit se lží, potud se nedostaneme kupředu. 

Je nutno stále znovu čas od času říkat, že musíme lež poznávat jakožto 
lež; neboť lež je to, do níž se Ahriman ukrývá a je to ponejvíce lež, která se, 
když zalhala, odvolává na dobrou víru, na nejlepší vědomí a svědomí, jestliže 
ale zkoumáte skutečnosti a vidíte tento ahrimanský vliv takzvané dobré víry, 
která dokonce zasahuje mohutně až do našeho právnictví, takže můžeme říci, 
že je lidstvo uchopeno Ahrimanem až do právnictví. To jsou věci, které 
musíme mít vážně na zřeteli. Má-li být Anthroposofická společnost tím, čím 
být chce, potom musí být proniknuta žhavým citem pro pravdu, neboť to je 
dnes identické se žhavým citem pro pokrok lidstva. Vše ostatní je jen 
naplněno vůlí, která uvádí a stále dále žene do sil zániku. 
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Co dnes říkám, neříkám, abych zase jednou něco takového přednesl, 
nýbrž proto, že znamení doby nutí k tomu, aby takové věci jednotliví lidé 
věděli. 

 

 




