
Co k nám nyní přichází z Číny a co ne 

Jiří Jabůrek 

  

Podle Dr. R. Steinera si nelze myslet, že za mé problémy může někdo jiný než já, a že na nich nemám 
žádný podíl. 

Podle Dr. R. Steinera si nelze myslet, že vyřeším své problémy oddělením se od zla a obětováním druhých 
lidí ve smyslu jednání esejských. 

Kristus Ježíš se scházel s hříšníky i nevěstkami a obětoval se pro všechny lidi bez rozdílu. Pokusme se na 
problém koronaviru podívat z tohoto pohledu. 

  

Motto: 

Temno je ourodné, neodpírej mu díků. 

Co v sebe zavřeno, zas vzejde, zahradníku! 

(Josef Palivec, 1941) 

Miluj zlo, ale správně! (Mání, Gundeshapur, asi 270 n. l.) 

  

  

Podle duchovní vědy jsou viry vlastně paraziti na rozhraní říše minerální a rostlinné, jsou to tělíčka 
(hmotné částice) světových elementálů, u nichž je člověk často určitým způsobem spolutvůrce. Elementál 
je energetická entita bez vlastního já, která vznikla činností bytosti, nesoucí své vlastní Já. Viry si do jisté 
míry tvoří lidstvo samo. Tak jako činností člověka vymírá řada rostlin a živočichů a jejich skupinové duše 
přichází o svůj pozemský projev, tak činností člověka (myšlením, cítěním, slovy i činy) vznikají nové 
materiály fyzické i nové druhy na pomezí minerální a rostlinné říše. Tito světoví elementálové se spojují s 
určitými elementály konkrétního člověka (s elementály strachu, hrůzy, žádostí, ohnivého temperamentu, 
atd.). Pokud je člověk mladý, nebo pokud duchovně pracuje na své sebeočistě a sebeproměňování, nemá 
takřka žádné osobní zátěže a negativní elementály a virus se nemá s čím spojit. Elementál je bytost bez  
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Já, ovládaná silnější bytostí s Já, většinou tedy abnormální bytostí (odpůrčí, zpět zůstavší bytostí, pro nás 
„zlou”), nebo může kontrolu nad elementálem převzít duchovní člověk svou Láskou, Moudrostí a Vůlí 
(tedy propracovanou duší cítivou, rozumovou a vědomou). Elementál může být stvořen i záměrně svatými 
hierarchiemi nebo duchovním člověkem, pak je to „ochranný elementál”, nebo „strážný duch”. 

  

V podstatě každý může zničit jen to, co sám stvořil. Člověk nestvořil abnormální bytosti (odpůrčí 
mocnosti, pro nás zlé) a většinou ani nechápe jejich úkol, proto je nemůže zničit. (Existují proto, že je 
evoluce vesmíru potřebuje a jsou udržovány božskými silami.) Člověk může zničit své osobní elementály, 
které stvořil opakováním svého myšlení, cítění, slov nebo činů. 

  

Tedy tak, jako lidské Já může být za nepříznivých okolností vypuzeno z člověka a člověka může 
posednout určitý elementál nebo i abnormální (zlá) bytost, tak může duchovní člověk převzít kontrolu a 
vypudit viry ze svého těla. To je vlastně následování Krista Ježíše, jak nás učí evangelia popisem Jeho 
činnosti. 

  

Tento konkrétní světový elementál koronaviru přichází z Číny, protože Čína je nositelem zaostalých sil 
sedmé atlantské kultury, tedy sil atlantské karmy a stále pod vládou Marsu. Jak víme, s Golgotským 
mystériem začala proměna Země ze stavu Marsu ke stavu Merkura (Merkur je nejnižší projev sil Jupitera, 
čili i budoucího kosmického dne nového Jupitera). Síly Marsu by měly být přeměněny. 

  

Staroatlantská karma lidstva dosud nebyla vyrovnána, je naplněna silami Marsu, silami zničení Atlantidy. 
Zničení Atlantidy nebyla jednostranná akce černých mágů, nýbrž boj, na kterém jsme se podíleli i my tím, 
že jsme násilím chránili svaté orákulum Slunce. My, kteří dnes duchovně pracujeme, jsme tehdy měli ony 
síly, kterými bylo možné bojovat. Většina lidí je neměla. Ovšem každá válka znamená ničení a umírání a 
proto jsme dnes také spoluodpovědni i za staroatlantskou karmu a za tento virus. 

  

Čína (nesoucí síly sedmé atlantské kultury staromongolské) dosud takřka nepřijala křesťanství. To je 
rozdíl oproti šesté atlantské kultuře (R. Steiner ji nazývá staro-akkádů, čili indiánů), jejichž kultura 
doznívá ve střední a jižní Americe a je již dnes prodchnuta a propracovávána silami Krista. Čína, se svou 
miliardou  
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obyvatel a marsickým společenským řádem, je tedy jednou z největších brzd světového duchovního 
vývoje. Je ovládána silami marsickými a silami ahrimanskými. Jak víme, Buddhova oběť na Marsu 
znamená proměnu Marsu; tedy buddhismus, pokud by byl v Číně rozšířen jako všeobecný princip, může 
zřejmě Čínu zachránit a proměnit a přivést ke Kristu. 

  

Tato proměna je vidět například v severním Vietnamu, který byl přísně komunistický (a stále oficiálně je), 
ale buddhismus je tam přijat jako obecný princip i u vládnoucích vrstev. (Při jednání o zásadních 
investicích ve středním Vietnamu nám komunistická šéfka regionu řekla, že zítra jednat nebudeme, 
protože ona chce slavit buddhistický svátek předků. Totéž platí v Thajsku. V Malajsii a Indonésii je 
situace trochu jiná, tam je vládnoucí princip islám, což má pro ně svůj dobrý evoluční důvod.) 

  

Všechny typy abnormálních bytostí Marsu (vedené Barzábelem) a případně konkrétní „boj” s nimi zde 
nelze rozebírat. Jen je třeba si uvědomit, že jsou řízeny svatým Archandělem Samaelem, vládcem Marsu, 
bratrem Archanděla Michaela. Mají svoji evoluční úlohu také při vývoji člověka a jeho duše vědomé. V 
současné době by bez nich lidstvo nepřežilo, protože by se nemohlo rozmnožovat. 

  

Avšak Dr. R. Steiner říká: „Dnes je hrtan člověka teprve na počátku svého vývoje, jednou z něj bude v 
duchovno proměněný orgán rozmnožování. Přeměněný hrtan v nás se stane kalichem, který je nazýván 
svatým Grálem”. (GA 284). 

  

Nebo na jiném místě: „Ústrojím, které se již dnes připravuje k tomu, aby se stalo rozmnožovacím 
orgánem, je lidský hrtan…. Zrození nového člověka tedy v budoucnu nastane tak, že bude vysloven jiným 
člověkem.“ (GA 99) 

  

Až se tedy lidstvo naučí rozmnožovat se nepohlavně Slovem („hrtanem”), pak úloha těchto abnormálních 
bytostí skončí a budou uvolněny k jiným úkolům. 
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Světelný kořen 

  

Je zajímavé si přečíst podrobnosti o tom, jak R. Steiner upozornil na „rostlinu budoucnosti”, světelný 
kořen, tj. Lichtwurzel, neboli jam čínský (Shan Yao, určitá odrůda Dioscorea batatas), který má schopnost 
ukládat světelný éter. Víme, že viry lze léčit světlem i „duchovním světlem” i tímto světelným kořenem. 

  

Není tomu tak náhodou vždy, že Boží Moudrost nabízí současně na jednom místě nemoci i léky na ně? 

  

  

  

Individuální versus kolektivní karma 

  

V souvislosti s pandemiemi nebo teroristickými činy se mluví o působení abnormálních bytostí a 
kolektivní karmě. 

  

Můžeme se podívat i podrobně duchovním bádáním na teroristické útoky v Bombaji roku 2008 (členové 
islámské militantní organizace Laškare tajjaba zabili 170 lidí a asi 300 lidí bylo zraněno). Řada 
individuálních příběhů postižených lidí je běžně známá. Když si analyzujeme tento teroristický čin a 
pokusíme se to zobecnit, vidíme přibližně toto: 

  

- část lidí zemře, část nezemře, ale má zdravotní nebo psychické následky, část nezemře „jakoby 
zázrakem” a nemá žádné následky; 

  

- část lidí nezemře, ale kdyby se situace opakovala, chtěli by zemřít (protože např. ztratili své děti, protože 
by se chtěli obětovat, ale už je pozdě, atd.); 
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- lidé, kteří zemřeli, umírají velmi různým způsobem - někteří smíření s Bohem, někteří plní nenávisti a 
pomstychtivosti, někteří se obětovali za druhé; to vše si s sebou nesou do duchovních světů a do dalších 
životů. 

  

Existuje mnoho individuálních rozdílů v prožívání a ve výsledku jedné jediné bomby nebo pádu letadla, 
atd. 

  

Je tedy zřejmé, že i při hromadném teroristickém činu, inspirovaném abnormálními silami, působí nejen 
kolektivní karma, ale i individuální karma každého člověka. 

  

Totéž se zřejmě projevuje i při epidemii koronaviru - někdo onemocní, někdo ne, někdo přežije, někdo 
nepřežije a každý umírá v jiné „náladě”. 

  

Proto lze věřit tomu, že individuální karma je nezpochybnitelná, a že se nám nemůže stát nic horšího, než 
co si zasloužíme a stejně jednou musíme vyrovnat. 

  

Existuje ovšem karma individuální, která se vyžívá v rámci větších celků - v rámci karmy kolektivní 
(rodinné, národní, skupinové - například karma Anthroposofické společnosti; také ovšem existuje karma 
každé kulturní epochy a celosvětová karma lidská i karma kosmická, kterou neseme společně se svatými 
hierarchiemi a Kristem). 

  

Duchovní člověk dnešní doby začíná prožívat karmu jako pohled na budoucnost, na svou entelechii, 
nikoliv na výsledek minulosti; uvědomuje si, že karma je pro něj rozdíl mezi tím, jaký by měl být (tedy 
pravzorem Krista) mínus tím, jaký je nyní doopravdy. Uvědomuje si, že překonat tento rozdíl (delta = 
karma) je úkolem jeho vývoje a že při každém přechodu přes práh smrti je postaven před pravzor Krista a 
sám vidí rozdíl, který mu ještě schází dopracovat, aby se s Ním mohl plně sjednotit. Kristus se stává jeho 
Pánem karmy. 
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Světové události současné epochy 

  

Epidemii koronaviru lze uvést do souvislosti s významnou a vzácnou konjunkcí dne 12. 1. 2020. Protože 
jde o konjunkci pomalých planet (Pluto a Saturn této konjunkci vládnou), začaly se účinky aspektů 
projevovat již asi dva měsíce předem a budou se projevovat celý rok 2020. Obecně tato konjunkce by 
měla vést k usmrcení všeho starého (Saturn) a jeho pohřbení (Pluto), ale i ke společenským změnám - 
dobrým, nebo špatným. Záleží na lidech, zda jejich volba povede k nové diktatuře (technokracii, „new 
order”), nebo se přiblíží k sociální trojčlennosti a duchovnímu povznesení lidstva. Tato příležitost k 
pozitivním změnám by neměla být promarněna! 

  

Konjunkce Saturn - Pluto otevírá „okno” do vesmíru, mimo naši sluneční soustavu. Z vesmíru tímto 
oknem mohou proudit vysoké vesmírné síly předsaturnské a povulkánské, tedy síly mimo náš lidský vývoj 
sedmi kosmických dní. Jsou to síly, které nelze lehce uchopit a jsou to síly z našeho lidského pohledu jak 
pozitivní, tak i negativní. Protože tato konjunkce je ze zemského pohledu za Sluncem, přichází k nám tyto 
síly přes Slunce. Na Slunci žijí svaté bytosti, ale i abnormální bytosti. Sluneční koróna (čili zářící výtrysky 
kolem Slunce) jsou projevem slunečního démona, Zvířete. Každá bytost tyto výše zmíněné vysoké 
vesmírné síly používá ke svým cílům - pro zlé bytosti sluneční koróny to přináší možnost lépe překonat 
hranici mezi zvířetem a člověkem, tj. koronaviry. 

  

  

Jaká je to lekce pro nás a jaká pro lidstvo vůbec 

  

Z pohledu současné kulturní epochy je naším úkolem probudit a rozvinout duši vědomou. Podle Dr. R. 
Steinera to není možné bez působení zla. Zlo je pákou vývoje. Jak postupně se vyvíjí duše vědomá, je 
zapotřebí vyšších a vyšších forem zla, abychom měli na čem brousit své schopnosti. Lze tedy očekávat 
další vlny různých abnormálních projevů, které nás budou uvádět do strachu, hrůzy a myšlenkového 
chaosu, abychom vyvinuli to, co je třeba. Je možné, že další vlnou „zla”, které nás má posunout dál, může 
být něco, co nás ještě více překvapí, co nyní vůbec neočekáváme. 

  

Je třeba být připraven, abychom nezírali nepřipraveni, fascinováni pohledem baziliščích očí… 
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Proto je třeba pracovat poctivě a systematicky na svých duchovních úkolech a cvičeních. Na obětavém 
posvěcování člověka a Země. Jsme vedeni božskou Láskou, ta vždy ovládá každé zlo, na nás v tomto 
kosmickém dni působící, protože úkolem tohoto kosmického dne je vývoj Lásky. Tak jako úkolem 
minulého kosmického dne starého Měsíce byl vývoj Moudrosti, tak nyní vyvíjíme Lásku a jsme vedeni 
Láskou, to žádná abnormální bytost nemůže změnit. Víme, že po této páté kulturní epoše přijde šestá a v 
sedmé epoše se podmínky na Zemi dramaticky změní, jak říká R. Steiner v přednášce „Od výstupu Měsíce 
k jeho návratu”. Ovšem to, na které straně vývoje budeme stát a jak to s námi a s lidstvem vůbec bude, to 
se formuje již nyní. 

  

Naštěstí máme před sebou stále vzor, který můžeme následovat a s kterým můžeme být ve spojení - Krista 
Ježíše a jeho věrné služebníky a učitele lidstva a vše, co nám dali k dispozici… 
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