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První přednáška z 18. května 1997
Michaela Glockler
Chůze, řeč a myšlení jsou podstatou lidskosti. Tyto tři možné projevy činnosti z nás zároveň dělají
mezinárodní bytosti. Nikde jinde není to, co je obecně lidské, vidět tak jasně jako zde. Pokud bychom
přivezli japonské, rumunské a čečenské miminko například do Švábska a vychovávali je tam, pak by se
tyto děti učily chodit, mluvit a myslet švábským způsobem, napodobovaly by tamní obyvatele. Učení se
chůzi, řeči a myšlení je založeno geneticky pouze jako možnost, nikoli co do obsahu. Dítěti je tedy dána
možnost naučit se mluvit, nemá však vlohy ke druhu realizace, natož pak k určitému jazyku. Geneticky
je dána pouze určitá norma reakce, jak se tomu říkalo v nauce o dědičnosti. Člověk je tedy schopen
naučit se všemu, co vnímá, v prostředí, ve kterém přijímá odpovídající vzory a podněty. Avšak to, jak
se bude pohybovat v dospělosti, jakým pohybovým vzorům se poté naučí, jakým hláskám, zda němčině,
švábštině nebo „třes, třes chamoureux fran^ais", to vše je závislé na prostředí. Ať děti pocházejí
odkudkoliv, do všech těchto procesů se pouštějí s naprostou otevřeností a důvěrou.
Ráda bych vám teď ukázala několik obrázků z embryonálního vývoje. (Poznámka: na zeď se
promítaly obrázky, které byly popisovány a vysvětlovány v průběhu přednášky.) Zde vidíte schématicky
znázorněna4 první stádia embryonálního vývoje (obr. 1).
V prvním týdnu vidíme pouze kuličku, takzvané stádium moruly, je to malý shluk buněk. Ve
druhém týdnu probíhá diferenciace. Z jednéčásti se vyvíjí jemné kulovité pouzdro a z druhé části se
vytváří kulička, zcela jemná buněčná linie a malá tečka. Utváří se malý kotouč, nejprve z této tečky, a
potom se roztahuje do plochy. Na jednom místě tohoto kruhu buněk vzniká stlačení. Od tohoto
okamžiku mluvíme o zárodečném váčku. Z malého shluku buněk se tedy na začátku druhého týdne
stává zárodečný váček. Vypadá jako planeta obklopená sférou.

4] Z Embryológie od Keitha L. Moore ‐ 3. vydání, 1990, str. 34 ‐ Schattauer Verlag, Stuttgart.
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Nyní si dále prohlédneme pouze to, co se vytvořilo z oné malé tečky uvnitř kuličky. Buněčný shluk
podobající se tečce uvnitř koule je základem takzvaného dvouvrstevného a brzy poté rovněž
trojvrstevného zárodečného terčíku. Zde vidíme, jak se z horního listu přesouvají buňky, vytvářejí
střední zárodečný list, a to celé má tvar kotouče. Zde však již začíná první stádium rýhování, první
překrásné gesto napřímení. Rozvíjením této linie se potom koncem druhého týdne utváří úplně první
základ páteře.
Na konci třetího týdne - tedy přibližně po devatenácti, dvaceti dnech - vidíme, jak razantně
postupuje vývoj kupředu. Úplně se již rozvinula neurální trubice a poprvé je jasně vidět rozdělení na tři
části: hlavu, střední část a ocas (obr. 2).
Nyní vám ukážu několik obrázků z překrásného atlasu od profesora Blechschmitta z Gottingen,
který zhotovil na základě původních embryí, jež velice opatrně vystříkal voskem, originální zvětšené
obrazy. Jen pro vaši představu o velikosti embrya: na konci čtvrtého týdne měří zárodek asi 3,4 mm.
Nyní vidíme - samozřejmě již ne schematicky jako před chvílí na kresbách, nýbrž jako napodobení
přirozeně narostlých tvarů - hlavu, střední část a ocasní část (obr. 3).
Nyní, v prvním měsíci, v oněch prvních čtyřech týdnech, kdy zárodek ještě není o mnoho větší než
3 mm, si musíme představit, že to celé vypadá jako rozčleněná tečka na zárodečném váčku, na oné
kouli. Při Obr. 2 - 3,1 mm, pozornějším zkoumání uvidíme, jak je celá
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Obr. 2 - 3,1 mm, přibližně 3,5 týdne
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Obr. 3 3,4 mm, přibližně konec 4. týdne
-
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tečka plošně vytažena a rozdělena na tři části. Je třeba konstatovat, ze v oněch prvních čtyřech týdnech
ještě není vidět nic z nějakého učeni se chůzi. Ještě zcela chybí základ nohou a paží, ten se objevuje
teprve n.i počátku druhého měsíce, v pátém týdnu. K tomu nejdojemnějšímu, co vůbec můžeme během
embryonálního vývoje vidět, patří vytváření /počátku malých pupenů horních končetin na lidské
bytosti, jež má tři části (obr. 4],

Obr. 4 4,2 mm, přibližně začátek 2. měsíce
-
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Poté vidíme, jak se v tomto okamžiku začíná sám zárodečný terčík proměňovat v kouli. Začíná známé
kraniokaudální zakřivení. Kranion znamená hlavu, kauda ocas, hlava se tedy začíná přibližovat k ocasu.
Rudolf Steiner tento proces podivuhodně znázorňuje ve svých přednáškách „Antroposofie jako
moudrost o kosmu"5. Embryo se uspořádalo do tvaru kruhu, aby je mohly ze všech stran rovnoměrně
určovat či utvářet síly zverokruhu. Nyní, na začátku pátého týdne, vidíme, jak se zárodek začíná jako
celek začleňovat do kosmu. Už není na jednom bodě jako planeta. Právě v této chvíli se vytvářejí
končetiny, vůle takřka udeří do těla. Vývoj potom razantně pokračuje. Na konci pátého

Obr. 5 6,3 mm, přibližně 5 týdnů
-

týdne měří dítě 6,3 mm. Teď už nevidíme jen malý pupen paže nahoře, ale můžeme pozorovat i tlustý
pupen dolní končetiny (obr. 5).
5] Viz Rudolf Steiner ‐ GA 207, GA 208, Přednášky ze září, října a listopadu 1921, Dornach, Švýcarsko.
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A nyní, na začátku druhého měsíce, je podivuhodné, jak se hlava přibližuje k ocasu a dítě skutečně
zaujímá polohu celého zvěrokruhu.
V polovině druhého měsíce, tedy na konci šestého týdne, slaví embryo stádium o délce jednoho
centimetru. Je vidět, jak rychle vývoj potupuje. Už se úplně vytvořil podivuhodný základ oka, ušní
plakoda, tedy dominanta našich nejdůležitějších smyslů, oko a ucho, a to vše souvisí s rozvojem prstů
na rukou a na nohou. Tam, kde se nyní zakládají periferní smyslové orgány, jde vývoj ruku v ruce s
utvářením našich hovořících a zpívajících rukou. Na počátku vidíme ještě mezi prsty na rukou a na
nohou „plovací blány"; zatím nedošlo k rozčlenění, k diferenciaci na jednotlivé prsty. Umíte si tedy
představit, proč v této vývojové fázi může docházet k vážným poškozením, jež jsou velice komplexní pokud v tomto stádiu, například v polovině druhého měsíce, užívá matka uspávací prostředek jako
Contergan nebo na zárodek působí jiné škodlivé faktory jako alkohol aj. V případě Conter- ganu je
způsobeno zastavení růstu a diferenciace především v oblasti paží, takže embryo je poškozeno ve vývoji
končetin. Rodí se potom děti např. s malými prsty nahoře na rameni, protože paže rostou až později a
droga jim zabránila v růstu. Je tomu skutečně tak, jak popisuje Rudolf Steiner v knize „Všeobecná
nauka o člověku". Končetiny začínají zvenku jako paprsky. To, co je nejvzdálenější, přichází na řadu
jako první, a to, co je nejblíže tělu - nadloktí - přichází jako poslední. Jestliže v tomto raném stádiu tedy
dojde k nějaké poruše, bude pak chybět všechno, co roste až později. V případě horních končetin pak
člověk má pouze prsty, protože ty vznikají jako první.
Teď vám ukážu poslední obrázky. Embryo měří 17,5 mm, má tedy dobře půldruhého centimetru,
téměř dva centimetry. V celé postavě jsou nyní založeny všechny orgány, a to i vnitřní (obr. 6, 7). Tak
jako vidíme na postavě zvnějšku již obrysy všech nejdůležitějších orgánů, stejně je tomu i uvnitř. Proto
embryologové v tomto stádiu hovoří o tom, že na konci druhého měsíce je embryonální vývoj
ukončen, neboť všechny důležité orgány jsou zcela vyvinuty. Od třetího do devátého měsíce
těhotenství6 pak hovoříme o fetálním období. Mluvíme potom o plodu a ne již o zárodku. Plod pak
roste dál, prospívá a je přiveden ke zralosti, avšak vlastní základ tvarů je ukončen již ve věku, o kterém
se materialistické pojetí člověka domnívá, že zárodek ještě není žádný skutečný člověk. Vidíte, vskutku
neexistuje žádný časový limit, do kterého by inkarnující bytost ještě nebyla „člověkem". Většinou
právě v okamžiku, kdy žena zpozoruje, že je těhotná, jsou už úplně vytvořeny všechny orgány.
Z hlediska duchovní vědy lze též zdůvodnit lékařskou skutečnost, že právě v období druhého a třetího
měsíce nejčastěji dochází ke spontánním, přirozeným potratům. Souvisí to s tím, že samy děti, které se
chtějí vtělit, zpozorují teprve po dvou měsících, když už je vše důležité vyvinuto, zda je tento určitý
základ vhodným tělesným nástrojem

6] V gynekologii se těhotenství počítá na lunární měsíce, kdy jeden měsíc má 28 dní‐to je tedy 10 měsíců těhotenství (10 lunárních měsíců).
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či nikoli. Proto v tomto okamžiku často dochází k odloučení zárodku a následuje nový pokus, jestliže
tvořící se fyzické tělo nebylo vhodné. Z tohoto důvodu se v lékařství vžilo doporučení, že z lékařského
hlediska - jestliže si to matka naléhavě přeje - v tomto období lze vykonat přerušení těhotenství ještě
nejméně komplikovaně a nejsnadněji. Je to takřka „nejpřirozenější" okamžik, ovšem z hlediska
medicíny. Nakonec je to však morální otázka.
Přitom je důležité, abychom si jako ženy, jež jsou za určitých okolností konfrontovány s
problémem přerušení těhotenství, nenechaly vzít zdánlivě lékařskými či právními argumenty naše
vlastní morální rozhodnutí, jež je a musí vždy být rozhodnutím našeho vlastního svědomí. Žádný lékař
ani soudce nám nesmí brát rozhodování o tom, zda je přerušení těhotenství dovoleno, či nikoli. S
následky našeho činu totiž žijeme v prvé řadě my ženy. Děti chtějí přijít k nám. Pokud však ke
přerušení těhotenství dopomůže soudce nebo lékař, zahrnujeme do našeho osudu i je. Rudolf Steiner
říká jasně, že potom je to konečně i samotný lékař, kdo nese hlavní tíhu odpovědnosti, neboť právě on
přerušení těhotenství vykoná! Žena nese morální odpovědnost, ale nakonec musí nést karmu lékař,
neboť on tento čin vykonal. Zde je tedy třeba uvážit všechny okolnosti. Na takovém osudu pak budeme
muset pracovat, můžeme na něm však - díky Bohu - pracovat i pozitivně, tak jako je tomu u všech
potíží, které se mohou člověku přihodit nebo do nichž se může člověk dostat.
Však stejně jako si nesmíme nechat toto rozhodnutí vzít právníky nebo lékaři, nesmíme se ani my
sami učinit soudci nad ostatními. Nám přísluší hluboký respekt před rozhodnutím svědomí druhého
člověka, před jeho osudem. Naším úkolem není soudit, nýbrž je na nás, abychom porozuměli a
pomohli.
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Pro naše téma „chůze, mluvení, myšlení" je však důležité vědět, jak choulostivý je proces vtělování.
Nepřijme-li individualita ono založené, vytvořené tělo, protože má dojem, že jeho forma, založení
všech orgánů. není vhodné pro její osud, stahuje se poté zpátky a ve věku, o kterém říkáme, že tehdy už
je všechno vyvinuté, máme nejvyšší přírůstek potratů. V tomto věku může vtělující se dítě znovu
opustit tělo, jež není vhodné pro jeho osud, ještě bez problémů. Překročí-li však tento práh a vstoupí-li
do periody zrání, do fetálního období, zpravidla to znamená, že dítě se drží těla, že se rozhodlo. Proto
míváme potom také předčasné porody, kdy nový jedinec bojuje ze všech sil o život a o své tělo a je
vděčný, když mu v tom pomáhá intenzivní lékařská péče.

Na obrázcích (obr. 6 a 7) je jasně vidět, jak velký prostor zaujímá mozek a hlava, je to prakticky
polovina celého těla. Hlava má u člověka od prvního základu vůdčí postavení, teprve později se jako
přívěsky přičleňují k obrovské hlavě končetiny, podřizují se v pravém smyslu slova hlavě a trupu.
Šlo mi o to, abychom si společně prohlédli to, co Rudolf Steiner nazývá „plastickou utvářecí činností
éterného těla". Profesor Blechschmitt to ve své základní embryologické práci nazývá „utvářecí pohyby,
které vykonává embryo", jsou to překrásné plasticky tvořivé, formující pohyby. Vše se utváří z pohybu
tekutiny a z vlastního pohybu buněk a buněčných svazků. Orgány, jež jsou schopny se pohybovat, se
také ihned začínají hýbat. Proto si musíte neustále představovat tyto ruce, spočívající na játrech (obr.
6), jak si hrají. Pohybují se nahoru a dolů, podobně také nožky. Velice čile kolem sebe šplouchají v
plodové vodě, dokud jim to prostor dovoluje. Jeden dětský lékař, neonatolog, profesor Stawe, mi jednou
vyprávěl o velkém kongresu v Groningenu v Holandsku, kde si účastníci prohlíželi ultrazvukové filmy
ve zrychleném chodu, jež zachycovaly průběh celého embryonálního vývoje. Řekl mi: „Tedy paní
Glockler, bylo to zarážející. Seděli tam všichni ti odborníci, rmbryologové a neonatologové a ještě
několik dětských lékařů, dívali
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se na to a potom přemýšleli: co je to za pohyby, které provádějí všechny plody, jaké máme pro tyto
pohyby pojmy, pokud bychom je chtěli popsat?" A pak mi řekl: „Vůbec nevěděli, jak s těmito
pohybovými vzory naložit. Myslím, že jako jedinému mi bylo jasné, že plody provádějí eurytmii."
Když si prohlédneme, jak se vyvíjí tělo, bude nám jasné, že tyto utvářecí pohyby představují
posunkovou řeč. Je to zakulacování se, natahování se, je to otevírání se, zavírání se, je to pronikání se,
je to uklidňování a dokončování, je to celá hojnost toho, co můžeme vyjádřit řečí pohybů a gest. Růst a
vývoj jsou nejsmysluplnější pohybová práce. Jde o období, ve kterém my všichni v pravém smyslu slova
dáváme smysl svou pohybovou řečí.
Podle toho si ale také můžeme objasnit, jak je tomu v životě před zrozením. Žijí tam duch a duše
bez fyzického těla. Člověk má tedy onu kouzelnou schopnost gestikulace a utváření jako čistě duševněduchovní výraz své bytosti. Dorozumívání bytostí v duchovním světě se neděje prostřednictvím slov a
myšlenek, nýbrž prostřednictvím výrazově silné řeči gest a znaků. Je-li člověk čistou silou, čistou
podstatností, čistou duševní barvou, čistou formou vyjádření, čistým zněním ducha, pak máme ve světě
před narozením podstatnou řeč, již si můžeme nejlépe přeložit do našich pozemských pojmů jako
nejrozmanitější posunkovou řeč a znakovou řeč, která zní a zpívá, která má barvu a tvar.
A nyní si můžeme představit, jak ona bytost před zrozením při sestupování planetárními sférami
navazuje dialog, posunkový dialog, dialog úkonů s hierarchickými bytostmi, jež obývají jednotlivé
sféry. Vnímá upozornění, znamení, výzvy k tomu, jak nejlépe vytvořit tělo pro pozemský život, aby
dostálo svému osudu jako pozemský nástroj. Během naší včerejší práce s docenty jeden účastník
konference hezky řekl: „Je to právě osud, zda má člověk dlouhé nebo krátké nohy, protože s dlouhýma
nohama případně dojde na nádraží právě v okamžiku, kdy na rohu potká určitého člověka. Kdyby byly
jeho nohy o něco kratší, šel by pomaleji a toho člověka by minul. Jak jiné by byly bývaly životy těchto
lidí, kdyby se bývali nesetkali?"
Je tomu tak, že se bytosti ve světě před zrozením velice zajímají o všechno, co se děje na Zemi.
Rudolf Steiner líčí, jak dříve než bytosti loužicí po vtělení přijdou na Zemi, celá staletí, podle okolností
po čtyři, |iět staletí, se zájmem pozorují to, co se hýbe v lidských duších. Lidské bytosti na Zemi jsou
totiž pro nenarozené duše před zrozením rovněž duchovními bytostmi. Musíte si představit, že my jako
normální lidé, vázaní na tělo, jsme pro ty nezrozené duševně duchovní bytosti. Mohou číst v našich
vnitřních myšlenkových a citových hnutích, oproti lomu však nemohou vnímat naše fyzické tělo.
Rudolf Steiner používá následující přirovnání: díváme-li se na nebe, vidíme hvězdy nejasně, někdy
více, někdy méně, někdy jsou na nebi mraky, pod dalekohledem je jich najednou velmi mnoho.
Vlastně vůbec nikdy nemáme správnou představu o tom, co se tam nahoře děje. Jsou to pro nás pouze
jakési záchytné body pro to, že tam vůbec něco je. Jak je pro nás jako inkarnované lidi pozorování nebe
nejasné a podobá se pouze záchytným bodům, tak zřetelné, zcela jasné, nanejvýš rozlišené, takřka
úplně naopak co do přesnosti je to, co vnímají nenarozené duše z pohybů nyní žijících lidí. Mohou
vidět všechny ty nesmírné miliardy lidských bytostí a vnímat jejich myšlenky a city. Toto my, jestliže
se díváme na nebe, nedokážeme. Dále Rudolf Steiner říká, že tyto duše hledají, jsou sférické, nemají
zatím tělo jako tečku, tak jako my potom na Zemi, nýbrž isou bytostné, sférické. Tak jako se myšlenka
může bez námahy pohybovat okolo zeměkoule, jsou takové bytosti před zrozením právě ještě zcela
mimo prostor a čas. Jsou přítomné, podle vědomí všudypřítomné. Podle svých osudů, tedy podle toho,
jaká všechna gesta se naučily, a podle toho, co si předsevzaly ve znakové řeči, si nyní začínají vybírat,
začínají se seskupovat a mohou se již nadchnout pro jistého člověka, pro básníka či vědce, který žije na
Zemi sto let před tím, než se tento člověk sám zrodí. Rudolf Steiner říká, že osud nenarozených duší
také
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velmi závisí na tom, jak se lidé na Zemi namáhají, do jaké míry dokáží předvídat budoucnost, hledět
dopředu. Neboť v takových motivacích obrácených do budoucnosti žijí nenarození a dodávají si
odvahy a pociťují nadšení, a co je nejkrásnější, těší se na život na Zemi. Později, když už jsou tyto
bytosti rozhodnuty, že chtějí přijít právě sem, obvykle dochází k tragickému zápasu. Jsou zasaženy
hlubokým smutkem, neboť pozorují, že všechno, co se naučily na základě své posunkové řeči, že to, co
chtějí stvořit a vytvořit, jak nejprve chtějí vytvořit tělo a jak se potom prostřednictvím tohoto těla
chtějí vyjádřit, co chtějí vykonávat prostřednictvím těla se svými končetinami, že to vše potřebuje
tělesnou dispozici, aby vše rostlo tak, jak to chci utvářet a používat. Rudolf Steiner referuje o tom, že se
však později často ukazuje, že rodiče, kteří mohou poskytnout nejvhodnější zárodečný základ na
požadovaném místě, na kterém je možné se setkat s člověkem, jenž je pro tuto určitou bytost důležitý,
nejsou duševně a morálně jednoduší. Ve světě před zrozením vnímá dítě lidská duševní hnutí a zjišťuje,
že z duševně morálního hlediska k těmto rodičům vlastně nechce. Vnímá, že tito rodiče je budou
zanedbávat. To je přece hrozné, tam nechce, to je přece strašné, z duševního hlediska nanejvýš
odporné! Avšak z hlediska jeho tělesnosti je to právě to, co potřebuje! Tento rozpor prý prožívá mnoho
nenarozených duší, je to prý bolest, zápas, dříve než proběhne embryonální vývoj. Někdy zažíváme
také to, že děti zase ucuknou a dochází k potratu; nebo právě tito rodiče rozhodnou o přerušení
těhotenství a duše musejí hledat znovu. Vrhá to však rovněž světlo - a o tom bych s vámi ještě chtěla
hovořit - na prostor svobody na Zemi a na to, co jako tragika takřka opět svítí z této Země na druhou
stranu do světa hvězd. Na jedné straně jsou vzory, jež nás přivádějí k nadšení, ale na druhé straně
nekonečná tragika. S tím vším se potom spojuje lidská bytost před zrozením, jestliže se rozhodne pro
ínkarnaci.
Dnes přišlo téma „chůze" trochu zkrátka; doufám, že budu moci ještě něco dohnat během dvou
následujících přednášek o řeči a myšlení.
Nejprve jsem chtěla ukázat, co vůbec znamená vzpřímená chůze a svobodná hra pohybů. To, co
nám umožňují, je všeobsáhlé.
Na závěr dnešní přednášky bych se ještě ráda zmínila o několika věcech praktického rázu. Na
pozadí toho, co jsem se pokoušela ukázat, můžeme porozumět tomu, proč malé děti nenapodobují
pouze vnější gesta, ale přirozeně i gesta morální, naše myšlenková a citová hnutí, lak jak tomu byly
zvyklé z duchovního světa. Období napodobování je lakoby pozvolným dozníváním duševně
duchovních způsobů chování /c světa před zrozením. Potom se začínáme - nejprve tělesně, poté
duševně a duchovně - stále více stavět na vlastní nohy a začínáme sami určovat své jednání. Na začátku
jsme však důvěřiví a to, co dělají lidé, přijímáme přesně tak, jako to, co dělali andělé a archandělé, a
napodobujeme lidi ve všem.
Pokud byste se chtěli seznámit s vývojem pohybu přesněji, ráda bych vám navrhla, abyste u vás
doma zašli za rehabilitační sestrou, která pracuje s kojenci, a abyste si od ní nechali ukázat rozmanitost
vývoje pohybu, můžete za ní zajít třeba s eurytmistkou. Když se napři- mujeme, když se stavíme na
vlastní nohy, začínáme gestem písmene „1". Když se fyziologické miminko bezprostředně po porodu
položí na bříško, zvedá těžkou velkou hlavu nahoru, balancuje s ní a předvádí gesto písmene „I"
šíjovým svalstvem. Je to první emancipační gesto, první gesto napřímení. Potom začíná natahování,
napřimování: „To jsem já", jako první se „staví na vlastní nohy" hlava. Poté se natahují ramena a paže.
Druhý pohyb, který děti provádějí, je otevírání paží, přecházejí lak do tvaru písmene „A". Třetím
pohybem je gesto písmene „O". Později, asi ve věku tří měsíců, kdy už je pohled dítěte fixovaný,
přichází na řadu „E", hra prstů, dotýkání. Potom přichází jako poslední ve věku asi šesti měsíců
natahování nohou a paží, paralelní pohyby, písmeno „11". A gesto písmene „U", které miminka
provádějí přirozeně ještě s nohama do „O", je potom přípravou na vlastní učení se chůzi.
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