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[... Rudolf Steiner líčí v této i předchozích přednáškách tohoto cyklu různé historické 
skutečnosti a jejich souvislost.] Průběžně jsem vám uvedl řadu skutečností, zčásti i takových, 
které by lidé nazvali nepatrnými, jako tu o Vojdarevičovi, potomkovi hercegovinského 
vévody, nebo to, co jsem uváděl o rusko-slovanském dobročinném výboru atd. Takové věci 
lze na jedné straně snadno považovat za bezvýznamné, na druhé straně však někdo může říci: 
Jak se takové věci vůbec sejdou? Jak je možné, že se mezi námi objeví nahlížení historie, 
které se snaží shrnout do celkového obrazu jednotlivosti, jež jsou vzájemně tak vzdálené? - 
Vulgárněji řečeno by ta otázka, pokud by mi ji někdo položil, mohla znít takto: Jak můžete 
vědět právě tyto věci, které musí být pro současné události považovány za charakteristické, a 
jak jste je mohl v životě takto posbírat? - Na to bych chtěl dát odpověď, která vám má živě 
ukázat, jak může právě duchovní věda zasahovat do života.     
       Člověk získá v průběhu svého života znalost těchto věcí, přinese-li to takto s sebou karma 
a nechá-li člověk karmě skutečně upřímný, pravdivý průběh. Leckdo si myslí, že karmě 
ponechává volný průběh, že se karmě jaksi odevzdává, to ale může být velký klam. Nikdo 
nedokáže sledovat vnější události tak, aby se mu ukázala pravda, nevydá-li se opravdu karmě, 
neponechá-li mnohé dole v podvědomí, nenechá-li mnohé projít kolem své duše, neboť 
všelijakými sympatiemi a antipatiemi si člověk zakaluje volný pohled. Nic nedokáže volný 
pohled zakalit tak jako to, co se dnes nazývá historickou metodou. Touto historickou metodou 
vznikají přízraky, protože dnešní historik se nedokáže odevzdat karmě. Samozřejmě, že 
kdyby se od raného mládí odevzdával karmě, propadl by u každé zkoušky, to je naprosto 
jasné. Nesmí se odevzdat své karmě a vědět to, co k němu přivádí jeho karma, nýbrž musí 
vědět to, co mu předepisuje zkušební řád atd. Ten však předepisuje samé věci, které karmu 
člověka samozřejmě rozcupují, takže ten, kdo se prostě řídí proudem, který je mu 
předepisován, nikdy nemůže dojít ke skutečné pravdě. Ke skutečné pravdě může člověk dojít 
jen tehdy, jestliže tyto věci, o nichž se mluví v duchovní vědě, bere zcela vážně, jestliže je 
nebere jako pouhou teorii, nýbrž bere je naprosto vážně. Samozřejmě, že tyto věci nebere 
naprosto vážně ani ten, kdo si nechává volný pohled zakalit všelijakými sympatiemi a 
antipatiemi. Člověk před nimi musí stát více či méně objektivně; pak mu proud světa přinese 
to, co je nutné k porozumění. 
      Část tohoto odevzdání se karmě s ohledem na současné události ovšem patří ke 
skutečnosti, že jste, milí přátelé, byli svou karmou přivedeni do Anthroposofické společnosti. 
V Anthroposofic- ké společnosti proto musí být možné mluvit o skutečnostech bez překážek 
sympatií a antipatií; jinak bychom ani v této společnosti nebrali karmu naprosto vážně. [... ] 
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