Na cestě planetárními sférami
Vliv planetárních sil na karmu člověka
Na cestě z devachanického světa do elementárního světa prochází člověk nejprve okolo Saturnu. Tady např. společně působí „skrze zvláštní
konstelaci síla Saturnu se silou Lva ve zvěrokruhu. Tím, že procházíme
oblastí Saturnu, právě když je síla Saturnu posílena ze zvěrokruhu
Lvem, získáváme v duši sílu (ovšem podmíněnou naší předchozí karmou) chytře řešit zevní události ve svém životě tak, aby nás vždycky
nesrazily dolů. Stojí-li Saturn, řekněme, více pod mocí Kozoroha, pak
budeme slabými lidmi, kteří se zhroutí pod tíhou vnějších životních
poměrů. To vše si neseme v sobě, když v kosmu připravujeme své pozemské bytí. Přirozeně to může být odpovídající výchovou překonáno... právě tím, že rozvineme jiné síly... A lidstvo se bude v budoucnosti opět učit... přihlížet také k tomu, zda u toho či onoho člověka
působí saturnské nebo jupiterské síly pod tím nebo oním vlivem.
Řekněme, že u nějakého člověka zjistíme, že díky své karmě v sobě
nese saturnské síly pod nepříznivým vlivem například Kozoroha nebo
Vodnáře, takže je vystaven všem těžkostem života; u tohoto člověka
pak budeme usilovně hledat jiné síly, chceme-li ho učinit silným. Např.
se zeptáme: prošel sférou Jupitera, Marsu nebo některou jinou sférou?
A můžeme vždy jedno korigovat či paralyzovat druhým. Budeme se
muset učit myslet na člověka... právě v souvislosti s tím, čím se stane,
když prochází kosmickými světy mezi smrtí a novým zrozením.“ (GA
218)

Souvislost osudu s konstelacemi hvězd
Připomíná nám to astrologické vztahy, konstelace, na které se bere
zřetel při narození. A skutečně, R. Steiner poukazuje na tuto souvislost
následovně:
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„To co nyní přichází od těchto sil, které působí dovnitř z těchto
směrů, z těchto oblastí, nepůsobilo jen tehdy, když se tvořila lidská
podoba, ale působí stále dál napříč časem a působí doposud, působí tak,
že to, co dnes člověk prožívá jako svůj zevní osud, může být určitým
způsobem uvedeno do souvislosti s konstelacemi hvězd, stejně jako
musíme uvést do souvislosti s konstelacemi hvězd to, čím se člověk již
stal. Bylo-li pro člověka s ohledem na jeho organizaci příznivé, aby
byly jeho sluneční síly v interakci s těmi částmi jeho podoby, k nimž
můžeme přiřadit znamení Lva, potom bude také dnes pro určité
vlastnosti člověka příznivé, pokud... důležitý okamžik narození
připadne na konstelaci, při níž Slunce stojí ve znamení Lva, to znamená, že Lva pokrývá, takže obě tyto síly se vzájemně posilují nebo
zvláštním způsobem ovlivňují.“ (GA 137)
Člověk se tedy snaží o to, aby mohl nechat i nadále působit síly
hvězd a planet, účinné při jeho narození, tj. konstelace, které ho
provázely již během celé cesty devachanem a elementárním světem při
vytváření duchovního zárodku jeho fyzického těla. Nyní se tedy
můžeme domnívat, že duševně-duchovní lidská bytost necestuje elementárním světem lhostejně. „Jednou nebo druhou hvězdnou sférou
procházíme s větší nebo menší sympatií... Stejným způsobem, jak se
chováme k hvězdným sférám, jimiž procházíme, bude ovlivněno naše
pozemské bytí.“ (GA 218)

Vliv duchovní stránky sféry Jupitera
Následující text pouze stručně shrňme: když přicházíme ze sféry zvěrokruhu a putujeme sférou Saturnu, vidíme Jupiter z druhé strany než
ze Země a prožijeme zde duchovní stránku Jupitera. Tyto jupiterské
síly vnímáme „podle sympatie nebo antipatie při procházení“ sférou
Jupitera.
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Vliv duchovní stránky sféry Venuše
Síly sympatie nebo antipatie působí také při vyhledávání určité rodiny
a při utváření poměru závislosti nebo nezávislosti v našem postoji k
této rodině. Záležitosti rodiny se utvářejí ve sféře Venuše.
„Člověk, který jako duše sestupuje na Zemi, může sestoupit buď v
době, kdy se Venuše nachází na zcela opačné straně od Země, k níž
tedy vůbec nemusí přicházet přes sféru Venuše. Potom bude člověkem,
jemuž na rodině příliš nezáleží. Nebo bude sférou Venuše procházet a
ta ho přivede k určité rodině... když si takříkajíc zvolí paprsek, který od
Venuše směřuje k této rodině. Přibližuje se potom k Zemi z druhé
strany, z tmavé strany Venuše, a takto se dostane do určené rodiny.“
Po projití sférou Venuše - můžeme jí také projít nedotčeni jejími
silami, tedy pominout ji podle sil antipatie k rodinným vztahům cestujeme sférou Merkuru, která nás vede k určitému národu.

Vliv duchovní stránky sféry Merkuru
„Tedy opět: je-li krajina tohoto národa ozářena paprsky Merkuru a on
přichází z druhé strany, tmavé strany Merkuru, potom je to pro něj
cesta, jak přijít k tomuto národu.“ Asi bychom se domnívali, že musíme
nejprve znát národ, do něhož se chceme inkarnovat a až potom si
můžeme zvolit určitou rodinu v tomto národě. Ale nikoli. „Je to
opravdu pozoruhodná skutečnost, o níž nám duchovní badatel vypráví,
že již velmi brzy, hned po „půlnoční hodině bytí“, když tvorba duchovního zárodku ještě vůbec nezačala, je již rozhodnuto, na kterém
místě Země, ve kterém národě se člověk opět narodí. Toto rozhodnutí
nemá ještě nic společného s bezprostředním působením ducha národa,
který jako archandělská bytost patří k sféře Merkuru. Ale působí
Lucifer, o němž jsme slyšeli, že ve vyšších sférách nadslunečních musí
hrát tak velkou a také oprávněnou úlohu, a je to on, jenž pro člověka
vyhlédne národ, ke kterému přijde.
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Z Venuše působí síly Archai, duchů času, nazývaných také duchové
osobnosti, kteří nás vedou k rodině, z Merkuru působí síly archandělů,
takže jsme prostoupeni silami právě působícího ducha národa. A potom
vyhledáváme své konkrétní rodiče. Ale ani toto není rozhodnutí na
poslední moment. Neboť již propojení s určitou generační linií se děje s
ohledem na teprve nastávající rodičovský pár. Tento okamžik
předběžné volby rodičů charakterizuje E. Vreede podle R. Steinera
následovně: „Dochází k tomu v době, kdy se člověk po projití sluneční
sférou chystá vstoupit do sféry Venuše. Zde se musí znova odít.
Je rozhodnuto, na kterém místě Země, v kterém národě se člověka
narodí. Z Venuše působí síly Archai. (...) Tento předběžný okamžik
volby rodičů charakterizuje E. Vreede podle R. Steinera následovně:
Dochází k tomu v době, kdy po projití sluneční sférou se člověk chystá
vstoupit do sféry Venuše. Zde se musí opět odít astrálním tělem.
Toto astrální tělo se bleskově poskládá ze všech stran, jako se
shluknou železné piliny okolo magnetu. Je přesným vyjádřením mezitím vytvořené karmy a má tvar - tak to líčí R. Steiner - zvonu, otevřeného směrem dolů, který mnohými barevnými odstíny přesně zrcadlí
bytost duše...“

Vliv sféry Měsíce na pohlaví a barvu vlasů a očí
Zde se tedy poukazuje i na okamžik, kdy nastává tvorba nového astrálního těla, o němž však budeme mluvit později. Inkarnující se duše se
nyní ve sféře Venuše spojuje s určitým rodičovským párem. Zůstává
nyní otázka, zda chceme přijít na svět jako muž nebo jako žena.
Rozhodnutí o pohlaví bude učiněno při vstupu do měsíční sféry (viz
Vreede). R. Steiner uvádí:
„A my můžeme detailně sledovat, jak si lidská bytost - která po
určitých dřívějších karmických souvislostech věří, že nastávající po4

zemské bytí absolvuje nejlépe jako žena - při sestupu do pozemského
bytí pro spojení s fyzickým lidským zárodkem volí dobu, která zde na
Zemi bude dobou úplňku... A čas novoluní je dobou, jež si volí bytosti,
které se chtějí stát muži. Tak tedy člověk vstupuje do pozemského bytí
branou Měsíce...“ (GA 218)
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Takto popsal tyto poměry R. Steiner dne 5. 11. 1922 v Haagu. Dne 12.
11., tedy o týden později v Londýně, se vyjádřil následovně: „Lidská
bytost, která v dřívějším pozemském životě žila v určitých poměrech,
získává při sestupování k novému životu dojem: Je pro mne dobré,
když příště sestoupím na Zemi jako žena... Zda se lidská duše chce stát
mužem, nebo ženou... na tom závisí přirozeně v podstatě celý osud na
Zemi... A je to připraveno tak, že chce-li se lidská duše stát ženou, pak
se přiblíží k Zemi, když z ní vidíme Měsíc v úplňku... Lidská duše vidí
duchovno Měsíce, když přichází z duchovní sféry, vidí ho jako temný,
tedy poznamenaný určitými bytostmi; vidí ho vskutku duchovně. A
tyto bytosti připraví duši tak, aby na Zemi dostala přitažlivou sílu k
ženskému tělu (GA 218) Sestup ale neprobíhá tak rychle, člověk
zůstane ještě delší dobu vystaven měsíčním silám. Po rozhodnutí o
inkarnaci jako muž, nebo žena působí tyto síly „zejména na orgány
lidské hlavy. ... Způsob, jímž člověk projde okolo Měsíce, neurčuje
jenom jeho pohlaví, ale také barvu jeho vlasů a barvu jeho očí.
Prochází-li člověk např. jako žena při úplňku okolo Měsíce a vystaví se
potom ještě účinkům novu, jako žena pak může mít modré oči a světlé
vlasy.“ (GA 218)
Duševně-duchovní lidská bytost tak cestuje skrze planetární sféru
do měsíční sféry, aby touto měsíční branou dosáhla na Zemi početí.
Max Hoffmeister
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