
Axel  Burkart 

Tajemství Adama Evy 

„Velké mýty lidstva známe již dávno“. 
DER SPIEGEL, 32/2007, „Kein Gen fúr Faulheit/Neexistuje gen zahálky.“ 

Hned na začátku bych se chtěl spolu s vámi vrátit ke dvěma nám všem velmi 

dobře známým postavám. Začneme u Adama a Evy! Existuje jedna stará kniha, 

mám na mysli Bibli, která popisuje historii našich prarodičů. Nám osvíceným 

moderním lidem, ale i křesťanům a věřícím jiných náboženství, se určitě 

vnucuje otázka: Co je jádrem tohoto vyprávění? Náboženská legenda? Nebo 

holý nesmysl? Je to jeden z mnoha starých mýtů, které jsme, jak tvrdí vědci, 

dávno „prokoukli“ a překonali? Kdo a proč tento příběh stvoření, či Genesis, 
sepsal a zachoval v Bibli? Jaký význam vlastně může a má mít pro nás? Jeden 

jediný rodičovský pár pro celé lidstvo — to je přece jednak zhola nemožné a za 

druhé: Jak to mohli vydavatelé Bible vědět? „Nikdo nic takového nemůže tvrdit“ 
musíme si říci jako moderní, osvícení lidé. 

Rudolf Steiner odhalil mnohé zajímavosti tohoto příběhu a já bych vás chtěl 

hned na začátku konfrontovat s jedním z jeho mnoha poutavých textů. Získáte 

tak první dojem o obsahu a podobě jeho úvah: 

Ohlédneme-li se s kronikou Akáša zpět do nejstarších časů, budeme překva-

peni, jaké pozoruhodné a nádherné doklady nám kronika poskytne o všem, 

co jinak nacházíme v biblickém písmu i v ostatních náboženských listinách. 

Až poté se naučíme tyto náboženské listiny správně chápat. 

Například, co přimělo vnější vědu položit si otázku, zda je pravda, co v Bibli 

čteme o „jediném lidském páru“, Adamovi a Evě, z něhož má pocházet celé 

lidstvo! Tato otázka byla, zejména v období poloviny 19. století, velmi 

diskutovaná z pohledu přírodních věd ... 
114, 18.09. 1909, str. 81 

V epoše lemurské byla skutečně doba, o níž — alespoň přibližně - můžeme 
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říci: Existoval jediný pár lidí, hlavní dvojice, která měla dostatek síly, aby si 
podmanila nepoddajnou lidskou podstatu, ztělesnila se na Zemi a byla 
schopna vydržet stejná po celý pozemský čas. Bylo to ovšem i období, kdy 
se Měsíc oddělil od Země. 

114, 18.09.1909, str. 83 

To prohlásil RudolfSteiner (1861—1925), doktor filozofie, zakladatel ANTRO- 

POZOFIE, v roce 1909. Co si o tom máme myslet? Tvrdí, že výpovědi Bible 

jsou správné. Avšak jeho pojednání a přednášky obsahují mnohem více, i tvr-

zení, překračující rámec Bible. Na jiném místě například vysvětluje, kde lidé ve 

starověku nabyli tyto vědomosti a jak k těmto znalostem dospěl on sám. Navíc 

uvádí i to, co se v oněch časech přihodilo v takzvaném ráji a později. Ukazuje 

rovněž, v čem skutečně spočíval ráj a co byl onen pověstný „dědičný hřích“. 

Protože jestliže má Bible v případě Adama a Evy pravdu, jasně z toho rovněž 

vyplývá, že i „dědičný hřích“ byl skutečný?! Dědičný hřích se skutečně stal a 

byl tedy i ďábel, který tehdy oba lidi „pokoušel“. Jaká tajemství se tedy skrývají 

v biblických příbězích? 

Uvedl jsem zde dva prameny o Adamovi a Evě. Jednak prastaré svaté písmo 

a za druhé spisy přírodovědce a vědce duchovní vědy přelomu devatenáctého a 

dvacátého století. Jak máme my, moderní a vzdělaní lidé, chápat podobné 

Steinerovy výroky? Není to snad jen nesmyslný výplod, o němž bychom již 

předem museli říci, že Rudolf Steiner byl bez pochyby fantasta? 

Nechejte se překvapit: V novinách Siiddeutsche Zeitung ze dne 19.05.07, 

tedy velmi aktuálně, píše americký spisovatel Jeremy Rifkin o genografickém 
projektu, společné globální geografické genové studii společnosti National Geo- 

graphic Society a firmy IBM. Předmětem je výzkum genetických vztahů a sou-

vislostí celého lidstva. Rifkin, který se na studii podílel a poskytl k dispozici i 

své geny, svůj článek nazval takto: 

Africká Eva — 

hledání předků za pomoci DNA 

„Jedna jediná rodina 

Nejzajímavější na mém profilu předků však je, že mám společného přesně 

stejného praotce a stejnou pramáti, jako všichni ostatní dnešní lidé na Zemi. 
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My všichni pocházíme z jediného Pra-Adama a jediné Pra-Evy; náležíme 

tudíž prakticky do jediné veliké rodiny. Tento ohromující genetický fakt 

zcela zásadně mění perspektivu lidí. Nyní víme: Všichni jsme vzájemně pří-

buzní!“ 
Rovněž přesně vysvětluje, jak k tomu genoví odborníci, díky takzvaným mito- 
chondriálním DNA ženy, dospěli a pokračuje: 

„Jak badatelé genografického projektu zjistili, pocházejí zdánlivě všichni v 

současné době na Zemi žijící lidé z jedné jediné ženy, „mitochondriální 

Evy“, která žila před 150 000 lety v Africe. Ačkoli tehdy nebyla jediný žijící 

člověk ženského pohlaví — v Africe bylo v té době již několik tisíc žen — 

její DNA byla jediná, která se od té doby přenáší a dědí z matek na dcery. 

Genetikové také objevili ,Adamův Y chromozom“ — opět v Africe — který 

žil asi před 60 000 lety. Ve stejné době sice existovalo již několik tisíc dalších 

lidí mužského pohlaví, ale jeho DNA byla opět jediná, která přežila, protože 

se jako jediná stále předává z generace na generaci, z otců na syny.“ 

Ponechme si tento obraz ještě jednou zcela vědomě před duševním pohle-

dem! Prožíváme zde něco skutečně senzačního: Existuje jeden starý (histo-

rický) pramen, Bible, jehož části vznikly již před tisíciletími. V něm se praví, 

že všichni pocházíme z jednoho rodičovského páru. A v 21. století dospěli 

moderní genetikové při výzkumech k výsledkům, které dávají Bibli za 

pravdu — i když podle genetiků dělí prarodiče velký časový rozdíl, přenášejí 

v principu stejné poselství! Autoři Bible tedy měli skutečně k dispozici zna-

losti, které by podle našeho názoru vůbec nemohli mít. Z jakého zdroje na-

čerpali své vědomosti, odkud pocházely? 

A ještě k tomu nacházíme u jednoho evropského, vědecky vzdělaného ducha 

s mimořádnými schopnostmi, u Rudolfa Steinera, již na počátku dvacátého 

století stejná poznání a stejná tvrzení. Všechna tři tvrzení jsou tedy v 

podstatě shodná a zdá se, že byl odhalen a vědecky potvrzen skutečný fakt. 

Bible, Rudolf Steiner a genetikové jsou si zajedno! 

Fascinující je rovněž fakt, že dnešní moderní vědci se prostředky genového 

výzkumu mohli vydat až k samému původu lidstva, ačkoli je dělí několik 

tisíc let. Jaký nezměrný výkon lidského ducha! Na základě stavebních kame-

nů DNA z dědičného materiálu dnes žijících osob zjistili současní genetiko-

vé, že přece jen všichni pocházíme z jednoho rodičovského páru. Samo o so-

bě je to již dostatečně vzrušující — avšak, odkud to, pro všechno na světě,



věděli autoři Bible? Je tedy snad pravda, jak mnozí (například Zecharia Sitchin 

ve svých knihách) tvrdí, že jsme vznikli genovou manipulací a stvořili nás 

mimozemšťané? 

Jaká tajemství se skrývají za faktem, že lidé již před tisíciletími znali údaje o 

původu lidstva z jednoho rodičovského páru? Kde k těmto znalostem přišli? 

Vydavatelé Bible nebyli genetikové, protože tato věda přece patří do mladšího 

novověku (nebo má snad Sitchin pravdu?). Jedno je však nade vší pochybnost 

jisté: Je to psáno již v Bibli, která vznikla před staletími, resp. před tisíciletími! 

A skeptikům, kteří stále tvrdí, že Bible a její teorie stvoření jsou pouhé 

mystifikace, výmysly a legendy, můžeme dnes namítnout, že výsledky 

nejmodernějších výzkumů zcela jasně prokazují, že nejsou! Již tehdy měli lidé 

znalosti, které moderní badatelé novými vědeckými prostředky dnes pouze 

znovu oživují. Veškerá vědecká tvrzení poplatná duchu doby, (například „staré 
mýty jsme zbavili kouzla a jako takové jsme je demaskovali“ viz výše uvedený 

citát a následující kapitola), která s chutí hojně citují naše časopisy, jako 

například SPIEGEL, vyvrátili jiní, přinejmenším stejně moderní vědci. Je zde i 

jasně vidět, jak málo se pracuje na interdisciplinárním poli, resp. jak pramálo 

hledí mnozí vědci do jiných oblastí a oborů svých kolegů ... Tedy, mýty zřejmě 

žádné mýty nejsou! Z toho rovněž jasně vyplývá, že co na toto téma neustále 

veřejně slýcháme a čítáváme, není pravda. Ani našim dětem neříkáme pravdu, 

když jim tvrdíme, že všechny staré příběhy svátého písma jsou legendy a mýty, 

myšlené výlučně jako podobenství nebo dokonce stvořené fantazií vydavatelů 

Bible. I Trója byl mýtus, až se jednoho dne objevil muž jménem Heinrich 

Schliemann, měl znalosti, vnitřní přesvědčení i výdrž a nakonec objevil Tróju. 

Adam a Eva byl rovněž mýtus. Do doby, než výzkumný genografický projekt 

předložil výsledky. 

Na těchto poznatcích je však vzrušující, že dnes prožíváme, jak se hluboká 

propast mezi vědou a náboženstvím náhle uzavírá! Nadále neexistuje. Poznatky 

moderní vědy potvrzují staré náboženské dokumenty. Odehrává se zde něco 

úžasného a to je i tématem celé knihy. Staví se most mezi duchem a hmotou, 

náboženstvím a vědou, bohem a přírodou a jedním z jeho velkých architektů je 

Rudolf Steiner. 

Steiner evidentně čerpal ze stejných, tajemných zdrojů, jako staří vydavatelé 

bible. A on sám uvádí i zdroj: Kroniku Akáša. 
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