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II. obraz září 
1924 

Ateliér učitele lidstva při Goetheanu v 
Dornachu. 

On: Slyšel jsem, že chcete odcestovat. Copak 
vás jen k tomu vede, abyste nás opustil 
během tohoto sněmu? 

Já: Můj bratr mě volá 
k úmrtnímu loži mojí matky. 
Uposlechnu tedy toho volání, byť je 
pro mě toto rozloučení těžké. 
Jsem tak vděčný, 
že s vámi ještě mohu mluvit. 

On: Ba, tento sněm klade mnohé nároky, a 
přece je mi milé, že s vámi ještě hovořím. 
Chci vám říci něco o vašem otci, co se 
mi zdá být důležité. 
Vážné jsou teď časy a těžká doba je 
ještě před námi. 
Proto nic neodkládejme.
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V duchu stál přede mnou obraz: váš otec rýsující 
na tabuli geometricko-kosmické obrazce 
uměleckým, významným způsobem. 
Potom však vzal houbu, smazal, co narýsoval, a 
s velkým důrazem pravil, že na to teď není 
doba. 
A nad to napsal, že církev nezná pokroku. 
Ba, příteli, to má význam již pro ten nejbližší čas. 
Lidé spí nic netušící a těžký osud je tak blízko. 

Já: Tak vděčný jsem, že jste mě 
naučil dbát, abych viděl, co je v 
pozadí dění, jež navenek se tak 
kruté jeví. 
Budu s pozorností snažit se, 
abych myšlením rozvinul, co jsem se naučil, 
a držel tak krok s vývojem. 
Pak také najdu to pravé nasazení, které pro 
jednání žádá současnost. 
Ta nám dává zas a znova nápovědu, abychom 
pochopili vůli světa. 

On: Ba, pozornost nechť stále bdí, pak se vám vždy 
dostane pomoci od duchovních bytostí, 
sloužících budoucnosti. Vidím v duchu vašeho 
otce, když před devíti sty lety
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byl spojen s učiteli v Chartres, od nichž 
tam dostal duchovní impulsy, jimiž nám 
pomáhá, 
jak jsem vám již kdysi říkal v Mnichově, 
záhy poté, co zemřel. 
Nic osobního z vašeho osudu jsem vám 
nechtěl říci, protože kdysi se mi zdálo, že 
lekáte se takového vědění, abyste zcela 
svobodně prožil svůj osud. 

Já: To, co jsem vám tenkrát řekl, 
nebylo tak míněno. 
Byly to rozpaky, které se mě zmocnily. 

On: Až přijde pravý čas, 
ještě se mnoho dozvíte. 
Osobnosti vstoupí do vašeho života, pak 
k tomu duchovní svět dá tu pravou 
výuku. 
Nebudete zapomenut. 
Doufám, že vás zde záhy opět uvidím. 
Ať máte dobrou cestu. 




