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Hmotný proces, který náleží celému člověku, tady máte popsán tak, že v něm 
poznáváte projevení ducha, který nás všude obklopuje stejně jako vzduch nebo 
vlhkost. A díky skutečnému porozumění hmotným dějům získáte vhled do toho, jak 
na člověka působí zemské prostředí i s duchem, jenž se v tomto prostředí nachází, jak 
je člověk jakožto duchovně-fyzická bytost začleněn do duchovně-fyzického prostředí 
Země. A vzduch, voda a teplo, které nás obklopují, nejsou nic jiného než tělo pro 
ducha, stejně jako jsou tělem pro ducha naše svaly a nervy. 
       Uvádím tyto věci proto, že na nich lze vidět, jaké procesy, dnešnímu poznání zcela 
skryté, jsou základem lidského života; úkolem pátého poatlantského údobí však bude 
uvést tyto procesy do skutečného poznání. Veškeré vyučování, veškerá pedagogika, 
ale také veškerý vnější lidský život musí být v průběhu pátého poatlantského údobí 
proniknut těmito poznatky; lidé musí poznat, že to, co je dnes v materialistických 
kruzích považováno za vědu, musí postupně i se svými životními důsledky zmizet ze 
života Země. A veškeré boje, které ještě v pátém poatlantském údobí nastanou, budou 
jen vnějším výrazem duchovního boje, tak jako i nynější boj je koneckonců vnějším 
výrazem protikladu materialismu a spiritualismu. Ať se totiž skutečnosti jakkoli 
skrývají, v pozadí nekonečně smutných současných událostí spočívá boj materialismu 
se spiritualismem. Tento boj musí být vybojován. Bude na sebe brát různé formy, ale  
musí být vybojován, protože lidé se budou muset naučit snášet všechno, co je třeba 
snést k získání spirituálního světonázoru pro šesté poatlantské údobí. Můžeme říci, že 
lidé musí velmi trpět, ale jen z bolestí a utrpení vzejde to, co skutečně spojí poznání s 
naším Já; neboť na druhé straně je s veškerým materialistickým nahlížením na svět 
spojeno materialistické utváření života, které dnes stojí teprve na začátku, které však 
na sebe vezme ještě nekonečně strašnější podoby. 
      Materialistické utváření života začalo zvláště tím, že s ohledem na poznání bylo 
připouštěno již jen to, co je materiální povahy; vedlo však již do značné míry k tomu, 
že lidé chtějí i v životě připouštět jen to materiální. To však zajde ještě mnohem, 
mnohem dále, bude to ještě mnohem intenzivnější. Neboť páté poatlantské údobí se 
musí zcela vyžít, v různých oblastech musí dosáhnout vrcholu. Jen na svém protipólu 
se totiž spiritualismus může poznat s onou intenzitou, s níž se poznat musí, má-li 
lidstvo přejít do šestého poatlantského údobí zralé. Proto se nesmíte bát sledovat 
spirituální směrnice, jež se nabízejí jako možnost k pojímání vnějších skutečností 
světa. Neboť prvním úkolem a povinností spirituálně usilujícího člověka je chápat 
podle spirituálních směrnic průběh vývoje lidstva, a to až do současnosti, stejně jako 
pravděpodobný vývoj v budoucnosti. 


