Anthroposofické

LÉKAŘSTVÍ
Z čeho vychází anthroposofické lékařství
Anthroposofické lékařství při svém pohledu na člověka, zdraví a nemoc se opírá
o přírodovědecké poznání a současně ve stejné míře uplatňuje zákonitosti
života, duše a ducha. Uznává univerzitní lékařství, které se vyvinulo k dnešní
vysoké úrovni a nesporným úspěchům, a rozšiřuje toto přírodovědecky
orientované lékařství o duchovně‐vědecké poznatky anthroposofie, jejího
zakladatele Dr. Rudolfa Steinera a jeho žáků. Anthroposofické lékařství a
přírodní vědy se navzájem doplňují, ale je nutné říci, že oblast vnímání přírodní
vědy je jen částí skutečnosti přístupné člověku jeho smyslovými orgány a
přístroji, které jejich vnímavost zpřesňují a rozšiřují. Vědecké objevy získané
exaktně na fyzikální a chemické úrovni soustředily pozornost univerzitního
lékařství téměř výhradně na fyzickou část člověka a světa, takže o vztahu
člověka, přírody a duchovní oblasti se zde dozvíte jen velmi málo, donedávna
skoro nic. Fyzikálně‐chemické zákonitosti platí v materiální rovině, tedy u
člověka ve fyzickém těle. To ale, zbaveno svých vyšších bytostných článků,
které ho oživují, oduševňují a oduchovňují, se rychle rozpadá a vrací do přírody
a jejích nově vznikajících forem. Fyzické tělo (reálně vzato mrtvola) je tedy jen
jménem sloužícím orientaci a komunikaci mezi námi, je jen abstraktním pojmem
zevního světa. Toto pojetí myšlení se z historického filosofického hlediska na
začátku novověku označovalo za nominalismus. Dnes tento nominalismus
ovládá všeobecně školství a ve svých důsledcích vede k materialismu a
intelektualismu naší doby.
Pro vědecké pozorování v oblasti životem obdařených organismů, v
organické rovině, ale potřebujeme jí vlastní metodiku. Její základy položil již Jo‐
hann Wolfgang Goethe („Galileo organiky“ dle Lehrse) svými
přírodovědeckými výzkumy (nauka o polaritách, o barvách, metamorfóze
rostlin aj.), které mají pro organiku a anthroposofické lékařství základní
důležitost. Goethe říká: „Co přichází ve zjevu, musí se rozdělit, aby vůbec
mohlo být zjevem. Rozdělené části se opět mohou nalézt a sjednotit v nižším
smyslu,
1

smícháním, při čemž je zjev nulový nebo alespoň lhostejný; spojení se ale může
dít na vyšším stupni, tím že rozdělené se zprvu stupňuje a spojením
vystupňovaných stran přináší třetí, nové, vyšší, neočekávané.“ Uvědomění
polarity jevů je pro nás orientací v nezměrné pestrosti smyslových jevů (nebe
‐ země, světlo ‐ tma, teplo ‐ zima, abstraktně v prostoru: nahoře ‐ dole, vlevo
‐ vpravo). Jako pozorovatel stojíme proti pozorovanému, jako myslitel proti
myšlenému a nakonec se svět rozpadá na objekt a subjekt, a tak proti hotové
mnohočetnosti výtvorů přírody stojí vývoje schopná obraznost lidského nitra.
Vědecká činnost Rudolfa Steinera přinášející časově přiměřený nový realismus v
myšlení byla základem moderního goetheanismu rozvíjeného jeho žáky (G.
Wachsmuth, L. Kolisko, E. Pfeiffer, H. Poppelbaum, F. Husemann, O. Wolf, W.
Daems, E. Lehrs, R. Treichler, K. Kônig, W. Bůhler a další).
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Přejdeme‐li od organických oživujících sil, které jako lidé máme společné s
rostlinným a zvířecím světem, k projevům duševním, poznáme, že zde
existuje samotná úroveň s projevy, které pozorujeme u člověka a zvířat a které vedle
fyzické a životní úrovně jsou třetí organizací sil. Duševní život se projevuje u člověka jako
myšlení, cítění a chtění a vyvolává starou otázku po sídle duše a po vztahu mezi tělem a
duší. Duše se uplatňuje v celém těle, ale zcela specifickým způsobem v jednotlivých
orgánových soustavách (viz. W. Búhler: Tělo jako nástroj duše, Baltazar, Praha 1993).
Psychosomatické projevy nás vedou k logické úvaze, že na obou stranách „něco“ reálně
působí. Víte, že lítost a stud vyvolávají v zevních i vnitřních orgánech odezvu na duševní
stav. Tyto duševní síly jsou samozřejmě diferencovány dle vývoje organismu a nadřazeny
jak minerální, tak i rostlinné úrovni.

Uvedeným třem úrovním sil musí být nadřazena čtvrtá, odlišující specificky
člověka od zvířecí úrovně. Člověk se svým vědomím rozpoznává jako Já, tj.
odděleně od ostatního světa, a toto Já mu umožňuje nejen vědomě ovládat
pudy, emoce, instinkty ‐ tedy duševní život ‐ myšlením, ale ovládat nevědomě
nižší jmenované úrovně organických a anorganických sil. Touto čtvrtou
organizací sil je duchovní jádro lidské bytosti, Já. Mistr Ekhardt (1250‐1328) ho
nazval „Gottheit“, „Gottes Fúnklein“, boží jiskrou v člověku, Jakub Bohme
(1545‐1624) „Ur‐ grund“ a Fichte (1762‐1814) „Ich“ nebo lépe „Uberich“. Schéma
č. 1 ukazuje polarity a stupňování těchto čtyř úrovní organizujících se sil a čtyři
světy, které podmiňují.
Logickou úvahou jsme takto dospěli k anthropologii, která člověka vidí jako
bytost oživeného těla, duše a ducha. Anthropologie však nemá metodiku k
výzkumu vyšších článků lidské bytosti. Anthroposofie, zabývající se vědecky
nadsmyslovými skutečnostmi, však popisuje logickému myšlení dostupným
způsobem dosažení těchto vyšších schopností člověka. Rudolf Steiner podává
svými výzkumy metodiku k rozvoji duševně‐duchovních schopností pro
rozšířené vnímání ve stupních, které popisuje jako imaginatívni, inspirativní a
intuitivní poznání a které je podmíněno morálním vývojem adepta, lékaře.
Dosavadní úvaha nás měla přivést k zjednodušenému anthroposofické‐ mu
pohledu na člověka. Můžeme to shrnout stručně asi takto: Fyzické tělo má
člověk, zvíře i rostlina, i pokud se týká zákonitostí, látkově společné s neživým,
minerálním světem, pevnými látkami. Je nejdokonalejším článkem člověka,
protože prodělalo nejdelší vývoj.
Éterné, éterické nebo také životní tělo je souhrnný název pro životní
organizaci všech živých organismů, která umožňuje individuální život, tvorbu
fyzického těla prostřednictvím výměny látek, růstu, regenerace a rozplozování.
Je vázáno na celulární systém. Fyzickým výrazem éterné‐ ho těla je žlázový
systém. Éterné tělo je nositelem paměti, temperamentu, návyků. Jeho činnost
nazýváme výstavbou, protože znamená hmotný vývoj tkání, orgánů.
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Astrální tělo, duše, je nositelem myšlení, cítění a chtění, ale i pudů,
instinktů, citové niternosti. Umožňuje vlastní pohyb a nacházíme ho jako
vyvíjející se vyšší článek člověka a zvířat. Fyzickým výrazem astrálního těla je
nervově‐smyslový systém. Jeho činnost je provázena odbouráváním substance,
což musí být regenerováno zvláště spánkem.
Já, organizace Já, je duchovní jádro člověka, opravdu lidský rozměr
odlišující člověka od zvířete. Fyzicky je vázáno na krev (teplota). Jeho výrazem
je fyzická podoba, sebevědomí a sebeovládání, možnost pochopit se jako
individualita vytvářející vlastní biografii. Je to harmonizující střed člověka,
usměrňující myšlením paměť a fantazii, a nositel i příjemce morálních podnětů,
dirigent i spoluhráč všech článků lidské bytosti.
Fyzické tělo je tedy vázáno k minerálnímu světu (země), éterné tělo k
tekutému (voda), astrální tělo k vzdušnému (vzduch) a Já k tepelnému (oheň).
Spolupůsobení těchto článků v lidské bytosti se uplatňuje v mor‐ fologicko‐
funkční trojnosti vázané na:
• nervově‐smyslový systém s centrem v dutině lební,
• rytmický systém s centrem v dutině hrudní a
• systém výměny látek a končetin (pohybu) s centrem v dutině břišní a
končetinách.
Odpovídá mu duševní trojčlennost člověka:
• nervově‐smyslový systém je nositelem myšlení,
• rytmický systém je nositelem cítění a
• systém výměny látek je nositelem vůle (viz schéma č. 2).
Toto trojčlenné uspořádání se uplatňuje v celém organismu, v orgánech,
tkáních, buňkách, a to jak morfologicky, tak i funkčně. Je modifikován věkem.
Mezi oběma protichůdnými póly, výraznými polaritami, tj. nervově‐
smyslovým systémem a systémem výměny látek a končetin („hlava chce vždy
opak toho, co dolní část člověka“), zprostředkuje rytmický systém a vytváří
zdraví ve smyslu labilní, stále nově se tvořící rovnováhy, která odpovídá
harmonickému spolupůsobení obou článků. Převaha jednoho článku, vychýlení
ze zdravé střední polohy, působí pestré, chorobné projevy.
Toto pojetí tělesně‐duševního funkčního řádu, které člověka poznává jako
oduševnělou bytost, umožňuje obsáhlý pohled na fyziologické, patologické a
terapeutické problémy. Dodejme, že cílem léčby je obnovení rovnováhy v
nerovnovážné situaci sil.
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Nemoc se tedy týká celého člověka. Z anthroposofického hlediska existují dvě
velké skupiny nemocí, nacházející se v polaritním postavení: jsou to nemoci
zánětlivé, provázené horečkou, a nemoci sklerotické, ke kterým patří i cukrovka
a rakovina. Polarita znamená i možnost vzájemného ovlivnění, a tak můžeme
někdy nemoc pochopit „z druhého břehu“. Říká‐li Goethe, že dvojice protikladů
může vytvořit novou, vyšší jednotu, potom procesy zánětlivé, změkčující, a
procesy sklerotické, vedoucí ke ztvrdnutí, musí mít tuto vyšší novou kvalitu.
Skutečně tomu tak je, protože člověk potřebuje procesy vázané na zánět,
umožňující růst a regeneraci odstraněním staré spotřebované substance ‐ jinak
by onemocněl ze svých metabolitů, „odpadků“; avšak stejně potřebuje i procesy
tvrdnutí, sklerotizace, bez nichž by nebylo kostí, zubů a jiných orgánů. Novou,
vyšší jednotou je člověk harmonicky vyvážený mezi zánětlivou a sklerotizující
tendencí ‐ člověk zdravý.
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Schopnost onemocnět patří k podstatě člověka a je vývojovou nutností. Tím
má nemoc smysl, který je jí dnes upírán: má smysl a úlohu přivést člověka k
sobě samému a umožnit mu ve vyšším smyslu jeho lidské bytí. Slovy Rudolfa
Steinera: „...jsme jen proto duchovními bytostmi, že v sobě neseme možnost
onemocnět. To, co musí stále vystupovat v myšlení, cítění a chtění, vystupuje v

abnormálním způsobu v nemoci.“ Je tedy důležité rozpoznat zánět a sklerózu
nejen jako patologické stavy, ale i jako pochody normálního stavu a vývoje.
Patologická je jejich extrémnost a nevčasné objevení se na nesprávném místě.
Rudolf Steiner založil zcela novou koncepci vyhledávání a přípravy léků.
Základním poznatkem je, že člověk, země a příroda prodělali společný vývoj a
že vznikl poznatelný bytostný vztah mezi člověkem a přírodními říšemi. Bytí
rostliny, minerálu a zvířete můžeme studovat stejně jako bytí člověka , pokud v
pozorování pronikáme k duchovnímu obsahu, který je podkladem dění.
Studujeme‐li takto přírodu, objeví se souvislosti mezi určitými rostlinami,
minerály, kovy a lidskými orgány nebo procesy v lidském organismu. Vznikají‐
li z jedné vaječné buňky mnohé diferencované buňky orgánů a tkání, je to
způsobeno různými reálně působícími nadsmyslovými silami, nehmotnými
procesy, které poznáváme v přírodě. Působí zvláště v oblasti života a
označujeme je jako éterné tvořivé síly. Tyto tvořivé síly jsou činné v člověku i v
přírodě. Vzájemné souvislosti je třeba chápat historicky vývojově, totiž tak, že
spolu související orgány a rostliny, resp. jejich procesy a substance, byly
vytvořeny ve stejné době, ve stejném stadiu vývoje Země. Paracelsus se vyslovil
o příbuznosti člověka a přírody takto: „Pozoroval jsem všechny bytosti ‐
kameny, rostliny a zvířata ‐ a ty se mi jevily jako roztroušená písmena, ale
člověk se mi jevil jako úplné živoucí slovo.“ I když se v pozdějším vývoji člověk
oddělil od přírodních říší, je zde „pra‐vztah“ přírodních objektů k nejmenšímu
aspektu neobyčejně komplikované lidské bytosti, organismu. Je zde
„protiobraz“ v přírodě, polarita, která může být odpovědí na otázku, proč jsou
některé přírodní látky lékem. Geniálním objevem Rudolfa Steinera je
konstatování, že rostlina je jen tehdy léčivou rostlinou, když nějakým
způsobem, ať již morfologicky nebo fyziologicky, ukazuje nějakou abnormitu,
když je tedy například porušena harmonie tří částí rostliny: kořene, listu, květu
ve smyslu nadměrného vývoje některé části. Druhým významným
pozorováním je vztah rostliny a člověka. Procesy hlavy odpovídají procesům
kořenů rostliny, procesy květu odpovídají procesům zažívání a procesy listů
odpovídají rytmickým procesům člověka. Člověk je obrácená rostlina, nebo
jinak řečeno, v člověku tkví ‐ viděno procesuálně ‐ o 180 stupňů otočená
rostlina. Lze to pochopit kromě jiného z toho, že člověk dýchá pomocí železa v
erytrocytech a rostlina „dýchá“ chlorofylem zeleně listů. Obě tyto substance
jsou nejen chemicky příbuzné, ale ukazují svoji polární příslušnost k sobě
navzájem také experimentálně. Hemoglobin v ultrafialovém světle fluoreskuje
zeleně, chlorofyl se za těchto podmínek jeví červeně. Je to příklad „pra‐vztahu“
rostlina ‐ člověk.
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Praktickým příkladem vyhledávání léku, čtení v knize přírody (Paracelsus,
Goethe), je jmelí, Viscum album, známé z vánočního domova, v herbářích dávno
doporučované pro různé nemoci. Je to parazitární rostlina, dalo by se říci
„nezemská“, protože zcela ignoruje prostor i čas a jiné zákonitosti světa rostlin a
země. Když prominete vulgární výraz, ale velmi přiléhavý, je to rostlina „spadlá
z měsíce“, ne z toho dnešního, ale z vývojového stadia naší Země shodně
označovaného jako „Měsíc“. První injekce ze jmelí použili R. Steiner a Dr. Ita
Wegmanová v letech 1918‐1920. Je objevem Dr. Rudolfa Steinera, že jmelí je
základní surovinou pro výrobu léku Iscador, jak byl nazván preparát proti
rakovině. Iscador je předmětem výzkumu dodnes a je ceněn jako
komplementární lék u různých druhů rakoviny. Dnes je prokázáno, že Iscador
má imunomodulativní účinky, tj. že vyvolává vzestup teploty, ustavení teplotní
křivky pacienta na vyšší úroveň, čehož je třeba vzhledem k nízkým teplotám při
výskytu této nemoci (a tedy neschopnosti aktivovat další systémy imunologické
obrany). Imunomodulace také znamená, že Iscador aktivuje imunologicky
kompetentní buňky , humorální i nespecifickou imunitní reakci. Přestože byly
ve jmelí prokázány i cytostaticky účinné substance, spočívá účinek Iscadoru
spíše v podpoře obrany organismu proti nádoru než na agresivním ničení
nádorové buňky. Účinkuje primárně na membránu nádorové buňky, ne na
buněčná jádra ve stadiu dělení jako chemoterapie, takže je nejen netoxický, ale
při současném podávání s chemoterapií omezuje její nežádoucí vliv. Syntetické
látky, chemoterapie, které mají někdy rychlé, intenzivní účinky (někdy velmi
nutně potřebné), však nemají žádný konkrétní vztah ani příbuznost k nějakému
orgánu nebo procesu člověka. Jsou syntetické, a tedy přirozeně se v přírodě
nevyskytují, což má za následek, že obecně jsou tyto substance s ohledem na
vedlejší, event. pozdní účinky (contergan aj.!) neprůhledné a je třeba zvážit
rizika podání s nimi spojená.
Léky z minerální, rostlinné i zvířecí oblasti doplňuje anthroposofic‐ ké
lékařství různými druhy umělecké terapie. Zvláště nutno jmenovat léčebnou
eurytmii. Prevencí nemocí je především Steinerem vysoce ceněná waldorfská
pedagogika.
Anthroposofické lékařství je lékařstvím komplementárním a proniká již i na
univerzitní půdu v rámci pluralitního směru moderní výuky. První vlaštovkou
v tomto ohledu je univerzita v Bernu. Anthroposofické lékařství má u nás
tradici již z meziválečné doby. Za totality bylo provozováno tajně po pražských
bytech ve skupině Dr. Ing. Záveského, kam přicházeli přednášet i tehdejší
předseda lékařské sekce při Goetheanu Dr. Lorenz, vedoucí internista kliniky
Filder‐ klinik ve Stuttgartu Dr. M. Wec‐ kenmann nebo Dr. R. Leroi, primárka
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Lukášovy kliniky v Arlesheimu, zabývající se léčbou rakoviny. Po roce 1989
byla založena Společnost pro anthroposofické lékařství a farmacii, nyní
přejmenovaná na Českou společnost anthroposofických lékařů.
Rudolf Prix
Kontakt: MUDr.

Rudolf Prix Teplická 30,190 00 Praha 9
96 265 (út, st, čt)

Klinika Lukas Klinik, Arlesheim tel.: 02‐68

K situaci v České republice
V České republice bylo v oblasti anthroposofického lékařství vyvíjeno po celá
devadesátá léta úsilí o její přiblížení odborné a zčásti i laické veřejnosti. V roce
1990 byl zahájen cyklus přednášek zahraničních lektorů, který postupně vyústil
v roce 1992 v založení Společnosti anthroposofických lékařů a farmaceutů, nyní
s názvem Česká společnost anthroposofických lékařů. Založila ji skupina lékařů,
farmaceutů a ostatních zdravotníků s potřebou spolupráce a vzdělávání v
oblasti anthroposofického lékařství. V průběhu let byla pořádána celá řada
seminářů.
Nejprve přijížděli k pravidelným seminářům o obecných základech
anthroposofického lékařství lékaři z kliniky v Oschelbronnu (SRN). V dalších
letech pak proběhla řada systematicky vedených víkendových seminářů s
pomocí Dr. Olafa Tietze. Konalo se 4‐5 seminářů do roka, kde byla postupně
probírána většina nejvíce potřebných speciálních oborů v lékařství. K
přednáškám přijížděli vedle Dr. Tietze i jím pozvaní specialisté z Německa.
Nepravidelně, ale nadále s příslibem k dalším víkendovým seminářům
přijíždějí lékaři ze švýcarské kliniky Lukas Klinik v Arlesheimu, s kterými již
bylo probráno mnoho důležitého pro práci s pacienty s rakovinným
onemocněním.
V posledních pěti letech se též k pravidelným seminářům schází skupina
lékařů v Olomouci, která zde probírá předem zvolená lékařská témata. Kromě
toho zde pokračuje i práce na obecných základech anthroposofického lékařství.
Menší skupina se občas schází k výměně zkušeností i v Praze.
Legislativa v České republice odsouvá prakticky všechny snahy na tomto poli
mimo rámec všeobecného zdravotního pojištění, což zásadním způsobem
blokuje rozvoj nejen práce lékaře, ale i dalších odborných terapeutů. Tento a
mnoho dalších problémů jsou důvodem, proč je u nás zatím jen několik málo
těch, kteří se prací v oblasti anthroposofického lékařství zabývají.
Jana Kraťuková
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