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Moji milí přátelé 
 
pro zachování souvislosti se vrátíme několika slovy k tomu, co se zde přednášelo před osmi dny. Řekl 
jsem, že jde-li o to, aby se přihlédlo k poměru lidských duší v těle ztělesněných k lidským duším 
odtělesněným, žijícím mezi smrtí a novým zrozením, pak záleží na tom, aby se duchovní zrak zaměřil 
na jakýsi „duševní vzduch“, který musí spojovat živé s mrtvými, má-li mezi oběma nastat styk. A 
shledali jsme nejprve, že to jsou určitá duševní ladění, jež musí být u žijících lidí, kterájistou měrou 
překlenou most k říším, v nichžjsou mrtví. Duševní ladění či nálady znamenají vždy také, že je zde jistý 
duševní element, a mohlo by se říci, že právě když tento duševní element zde je, když oznamuje svou 
přítomnost odpovídajícími pocity žijícího člověka, pak nastává možnost takového styku. Potom jsme 
museli ukázat, že taková možnost, tedy toto duševní vzdušné spojení, se vytváří u žijících lidí dvěma 
citovými směry. Jeden citový směr je ten, který by se mohl nazvat univerzální pocit vděčnosti ke všem 
životním zkušenostem. Řekl jsem, že celkový způsob, jak se duše člověka vůbec chová k okolí, se 
rozpadá v část podvědomou a vědomou. Tu vědomou část zná každý. Spočívá v tom, že člověk se 
sympatiemi a antipatiemi a svými běžnými vjemy sleduje to, co ho v životě potkává. 
       Podvědomá část spočívá v tom, že vyvíjíme cítění pod prahem vědomí, které je lepší, vznešenější, 
nežjsou city, které můžeme vyvinout v obyčejném vědomí. Je to cítění, které se nemůže naznačit jinak 
než tím, že ve své dolní duši neustále víme, že musíme být vděčni za každou životní zkušenost, i za tu 
nejmenší, která k nám přistupuje. Ze k nám přistupují těžké životní zkušenosti, může nás pro tu chvíli 
jistě bolestně naladit, ale pro širší přehled životem jeví se i bolestné životní zkušenosti tak, že za to 
můžeme být vděčni, ne sice v horní duši, ale v dolní duši, vděčni za to, že z vesmíru je náš život 
obdarováván neustálými dary. 
       To je něco, co je jako skutečné podvědomé cítění v lidské duši. Tím druhým je to, že spojujeme své 
vlastní Já s každou bytostí, s níž jsme v životě svým jednáním měli nějaké spojení. Naše jednání se 
vztahuje na ty či ony bytosti života a mohou to být dokonce bytosti neoživené. Ale tam, kde jsme  
něco učinili, kde se naše bytost nějakou činností spojila s jinou bytostí, tam něco zůstává. A co takto 
zůstalo, to je základem trvalé spřízněnosti naší bytosti se vším, s čím jsme se někdy spojili. Řekl jsem, 
že toto cítění spřízněnosti zakládá hlubší cit v horní duši obvykle neznámý, cit pospolitosti s okolním 
světem, cit společenství. 
      Člověk může stále více vědomě vyžívat oba tyto city, pocit vděčnosti a cítění pospolitosti s okolím, s 
kterým byl nějak karmicky spojen. Co v těchto citech a pocitech žije, může do jisté míry pozvednout do 
duše. A nakolik pozvedne právě tyto oba pocity do duše, natolik se činí schopným vytvořit most k 
duším, jež tráví svůj život mezi smrtí a novým zrozením. Neboť myšlenky těchto duší mohou k nám 
najít cestu jen tehdy, mohou-li skutečně proniknout dosahem námi vyvinutého pocitu vděčnosti. My 
můžeme najít cestu k nim jedině tak, že naše duše si alespoň poněkud přivykla pěstovat skutečné 
společenství s lidmi. Žejsme schopni pociťovat k vesmíru vděčnost, to umožní v naší duši vzniknout 
náladě vděčnosti, také chceme-li vstoupit do nějakého spojení se zemřelými. Žejsme se cvičili v takové 
náladě vděčnosti, že jsme ji schopni pociťovat, to razí cestu myšlenkám zemřelého k nám. Jsme-li  
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 schopni pociťovat, jak naše bytost žije v organickém společenství, jehožje částí, jako je náš prst částí 
našeho těla, to nás činí zralými k tomu, abychom i k mrtvým, když už nejsou přítomni ve fyzickém těle, 
pociťovali takovou vděčnost a tím se k nim přenesli svými myšlenkami. Když jsme si v některé oblasti 
osvojili něco takového jako náladu vděčnosti, jako pocit pospolitosti, pak máme teprve možnost použít 
toho také v daném případě. 
       Tyto pocity však nejsou jedinými, nýbrž různých podvědomých pocitů a podvědomých duševních 
nálad je mnohem více. Vše, co ve svých duších vypěstujeme, proráží cestu do nadsmyslového světa, kde 
jsou zemřelí mezi smrtí a novým zrozením. Tak je zde jeden zcela určitý pocit, který je podvědomě stále 
přítomný a tak jako pocit vděčnosti jej můžeme zvolna pozvednout do vědomí. Je to pocit tím víc 
člověku mizející, čím více se obrací k materialismu, ale v podvědomí je do určitého stupně přítomný 
vždy a vlastně ani nejsilnějším materialismem nemůže být vyhlazen. 
      Avšak obohacení, povznesení a zušlechtění života závisí na tom, aby se tyto věci pozvedly z 
podvědomí do vědomí. Pocit, který míním, je to, co by se mohlo označit všeobecnou důvěrou k tomu, 
co námi prostupuje a kolem nás proudí jako život, důvěrou k životu! 
 
 
Jakým způsobem můžeme získat tuto náladu důvěry v život? 
 
Pro materialistické pojetí života je neobyčejně těžké najít náladu důvěry k životu. Tato nálada je 
dokonce podobná vděčnosti k životu, ale je to přesto jiný pocit, stavějící se této vděčnosti po bok. 
Neboť důvěra k životu spočívá v tom, že v duši je neotřesitelné smýšlení o tom, že život, ať už k nám 
přistupuje jakkoliv, za všech okolností nám vždy něco dává a tudíž nikdy nemůžeme propadnout 
myšlence, že by nám život tím, co nám přináší, neměl co dát. Jistě, prožíváme těžké životní zkušenosti, 
bolestné životní zkušenosti, ale v širší souvislosti života se ukazují právě bolestné a těžké životní 
zkušenosti jako něco, co nám život obohacuje nejvíc, co nás pro život nejvíc posiluje. Jde o to, aby se 
tato stále trvající nálada, která je opět v dolní duši, alespoň trochu pozvedla také do duše horní: 
„Živote, ty mě povznášíš a neseš, ty dbáš, abych šel kupředu.“ 
          Kdyby se v soustavě výchovy něco učinilo pro pěstování této nálady, získalo by se nesmírně 
mnoho. Založit na tom výchovu a výuku, přímo na jednotlivých příkladech ukázat, jak život zasluhuje 
důvěru právě tím, že je často těžko proniknutelný. Bylo by opravdu obzvlášť významné, kdyby tato 
nálada přešla do soustavy výchovy a vyučování. Neboť pozorujeme-li život, pozoruje ho právě z 
hlediska „Zasloužíš si důvěru, živote“ a ukazuje se, že můžeme najít mnohé, co bychom jinak v životě 
nenašli. Jen by se taková nálada neměla brát povrchně. 
      Tato skutečnost nesmí vést k tomu, aby se v životě zase nalézalo všechno skvělé a dobré. Právě 
naopak, v jednotlivých případech může toto „mít důvěru k životu“ vést k ostré kritice zlých pošetilých 
věcí. Právě nedostatek důvěry k životu vede často k tomu, že se lidé kritice špatností a pošetilostí 
vyhýbají, protože chtějí minout to, k čemu nemají důvěru. Nejde přece o to, že máme mít důvěru k 
jednotlivé věci, to patří jinam. K některé věci máme důvěru, k jiné důvěru nemáme, podle toho, jak se 
co nabízí. Ale jde o to mít důvěru k životnímu celku, k celkové soudržnosti života. Neboť dokážeme-li 
něco z důvěry k životu, jež je v podvědomí neustále, vynést nahoru do vědomí, vytváříme tím cestu ke 
skutečnému pozorování moudrostiplného řízení a vedení v životě. 
      Kdo si vždy říká, nikoliv teoreticky a rozumově, ale pocitově, jak jevy života postupují za sebou, 
když mě berou do sebe a mají se mnou co činit, znamenají pro mě něco, k čemu mohu mít důvěru, ten 
se tím skutečně připravuje také ponenáhlu vnímat, co ve věcech duchovně žije a tká. Kdo tuto důvěru 
nemá, ten se uzavírá před tím, co ve věcech duchovně žije a tká. Nyní to převedeme na poměr živých k 
mrtvým. Vytvářením nálady důvěry umožňujeme zemřelému, aby k nám našel cestu svými 
myšlenkami. Na této náladě důvěry mohou plynout myšlenky od něho k nám. Máme-li všeobecně 
důvěru k životu a víru v život, pak můžeme duši přivést do stavu, ve kterém se v ní mohou zjevit  
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vnuknutí, která jsou myšlenkami vysílanými od zemřelých. Vděčnost k životu a důvěra v život v 
popisované formě jistým způsobem náležejí k sobě. Nemáme-li tuto všeobecnou důvěru ke světu, 
nemůžeme k člověku získat tak silnou důvěru, aby přesahovala smrt. 
      Pak je to jen vzpomínka na důvěru. Musíte si představit, že city, které se mají se setkat se zemřelým, 
tj. ve fyzickém těle neztělesněným, budou jinak utvářené než city k člověku, který zde žije ve fyzickém 
těle. Jistě, k člověku ve fyzickém těle můžeme mít důvěru, poněkud prospěje také stavu po smrti, ale je 
nutné tuto důvěru zesílit důvěrou univerzální, všeobecnou, protože zemřelý po smrti žije v jiných 
poměrech. A nám není zapotřebí pouze si vzpomínat si na důvěru, kterou jsme k němu měli již za 
života, aleje nám také třeba vyvolávat vždy nově oživovanou důvěru k bytosti, která již neprobouzí 
důvěru svou fyzickou přítomností. K tomu je nutné, abychom jaksi vyzařovali ven do světa něco, co 
nemá nic co činit s fyzickými věcmi. A s fyzickými věcmi nemá co činit popisovaná všeobecná důvěra k 
životu. 
       Jako se důvěra staví vedle vděčnosti, tak se také vedle cítění pospolitosti staví něco, co je neustále 
přítomné v dolní duši, ale může se to pozvednout také do horní duše. To je rovněž něco, k čemu by se 
mělo více přihlížet, než se přihlíží. A to by bylo možné, kdyby se tento element, o němž chci teď mluvit, 
bral na zřetel v naší materialistické době, době v soustavě vyučování a výchovy. Závisí na tom velice 
mnoho. Má-li se člověk v současném časovém cyklu správným způsobem postavit do světa, potom je 
mu třeba vypěstovat mohl bych také říci vynést, nahoru z dolní duše to, co v dřívějších dobách 
atavistického jasnozření člověku přicházelo samo od sebe, co nebylo třeba pěstovat. Nepatrné zbytky 
toho ještě existují, ale postupně zaniknou, jako zanikne všechno pocházející ze starých časů. Musíme to 
tedy pěstovat z poznání duchového světa, nikoliv z neurčitých instinktů. 
 
 
Co člověk potřebuje, aby z poznání duchovní vědy opět novým způsobem získal dřívější 
schopnosti, které zanikly? 
 
V tomto směru člověk především potřebuje, aby své city pro všechno, co ho v životě potká, vždy znovu 
a znovu omlazoval a osvěžoval samotným životem. Život můžeme prožívat tak, že od určitého životního 
věku se cítíme více méně unavení, protože ztrácíme živou účast na životě a nedokážeme se životu dosti 
otevřít, aby nám jeho jevy přinášely radost. Jen to porovnejme mezi sebou a dejte k sobě dva krajní 
extrémy, tj. uchopení a přijímání zážitků v raném mládí a unavené přijímání životních jevů v pozdním 
stáří. Pomyslete, kolik zklamání souvisí s těmito věcmi. Je přece rozdíl, je-li člověk schopen účastnit se 
svou životní silou stálého ohrožování, aby duševním prožíváním bylo každé ráno nové, anebo když 
člověk během života pro životní jevy ochabuje. 
      Přihlížet k tomu v naší době je mimořádně závažné, protože má také význam, aby to získalo vliv na 
soustavu výchovy. Právě se zřetelem na tyto věci jdeme totiž vstříc významnému obratu ve vývoji 
lidstva. Posuzování dřívějších lidských epoch našimi dějinami, které jsou vskutku „fable convenue“, je 
opravdu mimořádně pokřivené. Je nejasné, jak poslední staletí přivedla lidi k tomu, aby se výchova a 
zejména vyučování stále víc a více upravovaly tak, aby člověk ve svém pozdějším životě neměl z 
výchovy a vyučování nic, co by z nich vlastně měl mít. Co si přinášíme vlivem dnešních poměrů v 
pozdějším věku z toho, co jsme v době mládí vynaložili ve výchově, je nanejvýš vzpomínka. 
Vzpomínáme si na to, co jsme se učili, co se nám řeklo, a když si na to člověk vzpomene, je zpravidla 
spokojený. Snad bychom si měli právě nyní položit tuto otázku: 
 
 
Lidský život podléhá mnoha tajemstvím. Které z nich je v této souvislosti pro náš život 
nejvýznamnější? 
 
V jedné z dřívějších úvah jsem zde toto tajemství již naznačil z jiného hlediska. Člověk je značně  
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složitou bytostí. Pozorujme ho nejprve jako rozdvojenou bytost. Rozdvojenost se vyjadřuje už v zevní 
tělesné formě. Ta nám ukazuje člověka jako člověka hlavy a člověka ostatního. Kdyby se pozorněji 
přihlédlo k tomuto rozdílu v celé stavbě člověka, bylo by možné již přírodovědecky učinit docela 
významné objevy. Pozoruje-li se totiž stavba hlavy čistě fyziologicky, anatomicky, tak je to právě hlava, 
na které se ukazuje použití převážně materialisticky myšlené nauky o původu, dnes označované jako 
„darwinistická teorie“. Člověk je svou hlavou jistým způsobem do tohoto vývojového proudu postaven, 
ale pouze se svou hlavou, nikoliv se svým ostatním organismem. K pochopení tohoto původu člověka si 
to musíte představovat tak, že si představíte lidskou hlavu a to ostatní na ni přirostlé, aniž by se 
přihlíželo k poměru velikostí. Myslete si tedy postup vývoje tak, že se člověk vyvíjel do budoucnosti a 
některé orgány obdržely ještě zvláštní „orgány přívěsné“. To vyvíjení a přetváření mohlo jít ještě dále a 
v minulosti tomu tak také skutečně bylo. V dávných dobách byl člověk vlastně jen bytostí hlavy a tato 
hlava se vyvíjela stále dál a dál, až se stala tím, čím je dnes. A co je na této hlavě zavěšeno, i když je to 
fyzicky větší, přirostlo k tomu až později. Hlava dnešního člověka je tedy z nejstarších organismů, a to 
ostatní mimo hlavu k tomu přirostlo teprve později. Tím to také je, že hlava je u dnešního člověka vždy 
tak důležitá, neboť připomíná dřívější inkarnaci. Ostatní organismus, na to jsem už také upozornil,  
je naopak základní podmínkou pro inkarnaci pozdější. 
      Člověk je v tomto směru úplně rozdvojenou bytostí. Hlava je zcela jinak založená než ostatní 
organismus. Hlava je orgán zkostnatělý. Je tomu tak, že kdyby člověk neměl ostatní organismus, byl by 
sice velmi zduchovnělý, ale byl by zduchovnělým zvířetem. Hlava, není-li k tomu inspirovaná, nemůže 
se nikdy cítit jako člověk. Odkazuje nazpět k době starého Saturnu, Slunce a Měsíce, zatímco ostatní 
organismus odkazuje nazpět jen do pozdější doby měsíční. Na tento díl, jímž je hlava, ostatní 
organismus přirostl a je v tomto směru skutečně něčím jako parazitem hlavy. I dnes je snadné si 
představit, že hlava byla kdysi celým člověkem, směrem dolů měla výtokové orgány a vyústění, jimiž se 
živila. Byla to velmi zvláštní bytost. Ale když se vyvíjela dál, když se otvory směrem dolů vyvinuly tak, 
že se j iž do okol í neotvíraly a tím j iž nemohly sloužit výživě a nemohly uvádět hlavu do spojení s 
okolními vlivy do ní vzařujícími, tak směrem dolů zkostnatěla a pak se stalo nutným další nadstavení. 
Teprve pak bylo zapotřebí tohoto ostatního organismu. Tato část fyzické organizace vznikla až v době, 
kdy pro ostatní zvířectvo nebylo už více možnosti, aby vzniklo. 
 
 
Řeknete, že něco takového, jak jsem to nyní popsal, je těžké si myslet? 
 
Na to ale mohu vždy zase jen odpovědět, že člověk se musí právě namáhat myslet něco takového, neboť 
svět není tak jednoduchý, jak by to lidé rádi chtěli, aby nemuseli o světě k jeho pochopení mnoho 
přemýšlet. Můžeme mít ty nejrozmanitější zážitky, když vidíme, jaké lidé vznášejí a nároky na to, aby 
byl svět pokud možno snadno pochopitelný. V tom mají lidé docela zvláštní názor. Existuje bohatá 
kantovská literatura od všech lidí, kteří považují Kanta ve všech směrech za nesmírného filozofa. To 
však je jenom tím, že ti lidé žádným jiným filozofům nerozumějí a již tolik myšlenkové síly musí 
vynaložit k porozumění Kantovi. A protože Kant je vždy ještě velkým filozofem (sebe přirozeně pokládá 
člověk často za toho nej geniálnějšího), tak ostatní filozofy nechápou ti lidé už vůbec. A jen proto, že už 
Kanta tak těžko chápou, je pro ně tento Kant velkým filosofem. S tím také souvisí to, že se člověk 
ostýchá ponechat v platnosti svět jako komplikovaný a vynakládat sílu k jeho pochopení. 
O těchto věcech jsme již mluvili z nejrůznějších hledisek. A když vyjdou tiskem mé přednášky o 
„Okultní fyziologii“, bude také v jednotlivostech možné číst, jak i embryologický se dá prokázat 
nesmyslnost tvrzení, že mozek je vyvinutý z míchy. Je tomu právě naopak. Dnešní mícha se teprve jako 
přívěsek přičlenila na dnešní mozek. Je pouze třeba naučit se chápat, že to, co je u člověka jednodušší, 
vzniklo později než to, co se jeví jako komplikovanější. Co je primitivnější, stojí na podřízeném stupni a 
vzniklo později. 
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Má tato rozdvojenost na náš fyzický a duševní vývoj nějaký vliv? 
 
Tuto vložku z rozdvojenosti člověka jsem uvedl jen proto, abyste pochopili právě něco dalšího, co je 
důsledkem této rozdvojenosti. A tím důsledkem je to, že se svým duševním životem, vyvíjejícím se v 
podmínkách tělesnosti stojíme rovněž v této rozdvojenosti. Nejen organicky máme vývoj hlavy a vývoj 
ostatního organizmu, ale ve svém duševním vývoji máme také dvě různá tempa, dvě různé rychlosti. 
       Vývoj naší hlavy postupuje totiž poměrně rychle, zatímco vývoj k vypěstování ostatního organismu, 
chci jej nazvat vývojem srdce, postupuje pomaleji asi třikrát až čtyřikrát pomaleji. Čeho podmínkou je 
hlava, to je se svým vývojem zpravidla již uzavřeno ve dvaceti letech člověka a vzhledem k hlavě jsme 
všichni již ve dvaceti letech starci. Ajen tím, že neustále přichází občerst vení od ostatního organismu, 
který se však vyvíjí třikrát až čtyřikrát pomaleji, žijeme přijatelným způsobem dál. Náš vývoj hlavy jde 
rychle, náš vývoj srdce, který je však vývojem ostatního organismu, jde třikrát až čtyřikrát pomaleji a v 
tomto rozdvojení stojíme se svým prožíváním. Náš vývoj hlavy může toho právě v našem dětství a 
mládí pojmout nesmírně mnoho. Proto se učíme v dětství a v mládí. Avšak co se zde přijímá, to se musí 
stále obnovovat, občerstvovat, musí se to neustále objímat pomalejším chodem vývoje ostatních 
orgánů, vývojem srdce. 
       Nyní si pomyslete, když je výchova taková jako teď v naší době, kdy výchova a výuka berou zřetel 
jen na vzdělávání hlavy, poněvadž při vyučování a výchově dáváme přednost právu hlavy. Důsledek 
toho je, že se hlava začleňuje do pomalejšího chodu ostatního vývoje jako mrtvý organismus, že tento 
ostatní vývoj zdržuje a že lidé duševně brzy stárnou. Tento jev, že lidé v dnešní době vnitřně duševně 
brzy stárnou, souvisí v postatě se soustavou výchovy a vyučování. Přirozeně si nesmíte myslet, že se teď 
může položit otázka: 
 
 
Můžeme výchovou a vyučováním napravit skutečnost, že hlava jako mrtvý organismus 
zdržuje vývoj a lidé duševně brzy stárnou? 
 
To je velice významná věc, kterou je nemožné zodpovědět dvěma slovy. Téměř všechno ve vyučování se 
musí zařídit jinak, aby to nebylo jen něčím platným pro paměť, ale také tím, co člověka občerstvuje a 
obnovuje. Jen se zeptejme, kolik lidí, když se dívají nazpět na své dětské konání, na všechno, co tenkrát 
prožívali, co jim učitelé a rodiče říkali, kolik se jich dnes může v myšlenkách vracet k tomu takovým 
způsobem, že si nejen vzpomenou „toto musíš udělat tak a tak“, ale že se stále znovu ponořují do toho, 
co v mládí prožívali, že si láskyplně vybavují každý pohyb ruky, každou jednotlivou poznámku, zvuk 
hlasu, citem prostoupené to, co se jim v dětství přinášelo, a pociťují to tak, že je to neustálým vždy nás 
obnovujícím pramenem omlazení. Souvisí to s tempem, které v sobě prožíváme, tj. že člověk musí 
následovat svůj rychlejší vývoj hlavy, uzavřený ve dvacátém roce, a pomalejší chod vývoje srdce, vývoje 
ostatního člověka, kterým má být nasycen pro celý život. 
 
 
Co konkrétně můžeme učinit pro zamezení jednostranného vývoje hlavy? 
 
Nemůžeme dávat hlavě jen to, co je určeno pouze hlavě, ale musíme jí také dávat to, z čeho může 
ostatní organismus stále znovu a znovu po celý život získávat občerstvující síly. K tomu je např. nutné, 
aby všechna jednotlivá odvětví výuky byla prostoupena určitým uměleckým elementem. Dnes se před 
uměleckým elementem utíká. Věří se, že pěstováním života fantazie, by se mohla do vyučování vnést 
fantastičnost a nerozumnost. 
       Právě schopnost fantazie je však tím, co člověka přenáší přes pouhou každodenní skutečnost. Kdo 
je schopen také za bdění poněkud snít, oddat se nějakému druhu umění, spřádá pásku, která může 
působit velice osvěžujícím a oživujícím vlivem zpět na celý jeho život. Dnes však není naprosto žádná  
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náklonnost dbát tohoto tajemství života. Stačí jen v jednotlivých oborech vidět něco z toho, co právě 
míním (tu a tam to přirozeně ještě existuje), pak uvidíme, že něco takového se již uskutečnit dá. Lze to 
především uskutečnit tím, že se lidé doslovně stanou opět lidmi, a k tomu je zapotřebí rozličných věcí. 
Na jednu bych chtěl v této souvislosti upozornit. 
       Kdo se dnes chce stát učitelem, je zkoušen, zná-li to či ono. Co se tím však zjišťuje? Zpravidla přece 
jen to, že dotyčný jednou, kdy měl právě vykonat zkoušku, něco do své hlavy „nahromadil“, co si mohl 
při troše obratnosti přečíst pro každou jednotlivou vyučovací hodinu z těch či oněch knih, co si mohl 
postupně každý den pro vyučování osvojit, co tedy vůbec není nutné osvojovat si takovým způsobem, 
jak se to dnes dělá. Co však především by mělo být při takové zkoušce nezbytné je to, že by se mělo 
zjistit, má-li dotyčný člověk srdce a smysl, má-li krev pro něco takového, čím je pozvolné zakládání 
vlastního poměru k dětem. Nemělo by to být vědění, co se zkouší, ale mělo by se poznat, jak silně a jak 
mnoho je dotyčný člověkem. Já vím, že klást dnešní době takové požadavky znamená pro přítomnost 
jen dvojí. Buď se řekne, že kdo něco takového požaduje, je úplný blázen a nežije ve skutečném světě, 
anebo nechce-li se takto odpovědět, pak se říká, že se děje vždy to, co přece chceme všichni. Lidé se 
totiž domnívají, že tím, co se děje jsou už ty věci splněny, protože z toho rozumějí jen tomu, co do toho 
šarm vkládají. 
       Tyto věci jsem rozvedl samozřejmě proto, aby se předně z uičité strany osvětlil život, ale také proto, 
aby se do správného světla dostalo piávě to, co neustále pociťuje podvědomí (dolní duse) člověka a co 
je tak obtížné právě v dnešní době dostat nahoru do vědomí (do horní duše). Toho se však lidská duše 
domáhá a v budoucnu se bude stále více a více domáhat, neboť v duši potřebujeme mít moc stále 
obnovovat síly duše lak, abychom se s postupuji cím životem neunavili, ale vždy tu stáli plni naděje a  
říkali si: Každý nový den bude pro nás právě takový jako ten první, který jsme vědomě prožili. 
 
 
Zdá se, že je naléhavě nutné vůbec nezestárnout! 
 
Opravdu, je naléhavě nutné vůbec nepotřebovat zestárnout! My totiž vůbec nemůžeme potřebovat stát 
se starými. Když dnes člověk vidi, jak poměrně mladí lidé, muži i ženy, jsou duševně vlastně už tak 
strašně staří, lak málo dovedou každý den pociťovat život vždy znovu jako něco, co se jim dává jako 
svěžímu dítěti, potom také ví, co se právě musí na tomto poli duchovni kultury vykonat. A konečně 
vždyť právě toto cítění, které zde míním, toto cítěni nikdy neslábnoucí životní naděje vytváří přece 
schopnost pociťovat správný vztah mezi živými a mrtvými. Jinak zůstane to, co má založit vztah k 
zemřelé mu, příliš silně vězet ve vzpomínce. Můžeme si vzpomínat, co jsme se zemřelým v životě 
prožívali. Nemáme-li však možnost, když už je zemřelý fyzicky vzdálen, mít takové cítění, abychom 
prožívali vždy nově, co jsme za života spolu s ním konali, pak nemůžeme tak silně cítit, tak silně 
pociťovat, jak je to právě v tomto novém poměru nutné pociťovat: Zemřelý je zde přece jen jako bytost 
duchovní a jako duch má působit. Když se člověk natolik otupil, že nic více nedokáže osvěžit z životních 
nadějí, pak nemůže už cítit, že nastala úplná proměna. Předtím si mohl vypomoci tím, že ten člověk 
před něj v životě vstoupil, ale nyní tu stojí ku pomoci pouze duch. Člověk mu však vychází vstříc, když 
vyvíjí cítění neustálého obnovování životních sil, aby naděje života udržel svěží. 
          Chtěl bych zde učinit poznámku, která vám snad bude připadat podivná. Zdravý život, který je 
zdravý zvláště v těch směrech, jež se tu nyní rozvíjely, pokud nedojde k nějakému zakalení vědomí, 
nevede nikdy k tomu, aby se žití považovalo za něco znechucujícího. Úplně zdravě strávený život vede 
naopak k tomu, že ve stáří chce člověk každý den vždy znovu zčerstva začínat, fo není zdravé, když si 
zestárlý člověk myslí: „Díky bohu, že mám ten život za sebou“, ale zdravé je, když si může říci: „Hned 
bych chtěl zase vrátit z těch svých čtyřiceti či padesáti let nazpět a všechno to prožít ještě jednou!" A 
 
                                                 
                                                                             6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zdravé je to, když člověk moudrostí získává útěchu, že to není možné provést v tomto životě, ale 
korigujícím způsobem v životě jiném. Zdravé je nic nechtít postrádat ze všeho toho, čím jsme prošli, a 
je-li k tomu zapotřebí moudrosti, nechtít to mít v tomto životě, ale umět čekat na život příští. To je 
důvěra, postavená na správné víře v život a na živě udržovaných životních nadějích. 
        Tak máme city, které správným způsobem produševňují život a současně vytvářejí most mezi 
živými zde a živými tam: vděčnost k životu, který k nám přistupuje, důvěru ke zkušenostem tohoto 
života, intimní cítění pospolitosti, schopnost životní naděje oživovat stále nově vznikajícími čerstvými 
životními silami. Toto jsou vnitřní etické podněty, jež správně procítěné mohou také poskytnout tu 
nejlepší zevní sociální etiku, protože etické věci, právě tak jako věci historické, můžeme pochopit 
jedině tehdy, budou-li uchopeny v podvědomí, jakjsem to ukázal ve veřejné přednášce. Něco jiného, co 
bych chtěl ještě zdůraznit pro poměr živých k zemřelým, je otázka, která se může vždy znovu 
vyskytnout. 
 
 
V čem je vlastně rozdíl mezi lidmi, pokud jsou oba ztělesněni ve fyzickém těle, a mezi 
lidmi, pokud jeden z nich je ztělesněný ve fyzickém těle a ten druhý nikoliv, nebo oba 
nejsou ztělesněni ve fyzickém těle? 
 
K tomu bych chtěl se zřetelem k jednomu hledisku uvést něco velmi zvláštního. Pozorujme 
duchovědně člověka vzhledem k jeho Já a k jeho vlastnímu duševnímu životu, který můžeme také 
nazvat astrálním tělem. O tomto Já jsem často řekl, že je to nejmladší článek, „baby“, dítě mezi články 
lidské organizace, zatímco astrální tělo je starší, neboť pochází z vývoje starého Měsíce. O těchto obou 
nejvyšších článcích lidské bytosti musíme říci, že nejsou ještě natolik vyvinuty, aby měl člověk tu moc, 
pokud by se opíral jen o ně, že by se vůči ostatním lidem udržel samostatným. 
         Kdybychom zde byli jeden vedle druhého spolu, každý jen jakožto Já a tělo astrální, aniž bychom 
také žili ve svých éterických tělech a fyzických, byli bychom všichni pěkně pohromadě jako v nějaké 
prvotní kaši. Naše bytosti by splývaly jedna do druhé, nebyli bychom od sebe odděleni a také bychom 
se nedovedli jeden od druhého rozlišovat. Vůbec by se nemohlo mluvit o tom, že by někdo věděl, co by 
měla být jeho ruka nebo jeho noha, nebo co by byla ruka a noha druhého. Tyto věci by pak byly úplně 
jinak a tyto vztahy se nemohou jen tak beze všeho navzájem srovnávat. 
 
 
Mohly bychom v takové prakaši rozeznat alespoň city? 
 
Ani city by se nemohly řádně rozeznat jako vlastní. Že se jako lidé pociťujeme navzájem odděleni, to 
pochází z toho, že každý je v podobě kapky vytržen z celkové tekuté podstaty. Tuto podstatu si musíme 
představit pro jedno určité dřívější období. Aby se však jednotlivé duše zase spolu neslily dohromady, 
musíme si představit, že se každá duševní kapka vměstnala do kusu houby a tím jsou tyto duševní 
kapky drženy od sebe. A to se skutečně stalo. Jen tím, že jako lidé vězíme ve fyzických a éterických 
tělech, jsme od sebe odděleni, náležitě odděleni. 
 
 
Jak jsme od sebe oddělení ve spánku, kdy se naše Já a astrální tělo od našeho fyzického 
a éterické těla vzdaluje? 
 
Ve spánku jsme od sebe odděleni jen tím, že máme silnou žádost po svém fyzickém těle. Tato žádost, 
která tak velmi horoucně šlehá právě po našem fyzickém těle, nás ve spánku rozděluje, neboť jinak  
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bychom v noci úplně splývali jeden do druhého. Patrně by bylo pro ty nedůtklivé značně nepříjemné, 
kdyby věděli, jak silně se dostávají do souvislosti s podstatou bytostí svého okolí. Ale to by nebylo ještě 
tak zlé ve srovnání s tím, co by se stalo, kdyby nebylo onoho horoucně žádostivého vztahu k fyzickému 
tělu, pokud je člověk v tomto těle ztělesněný. Nyní se můžeme zeptat: 
 
 
Jak jsou potom odděleny naše duše v nadsmyslovém světě v době mezi smrtí a novým 
zrozením? 
 
Jako se svým Já a se svým astrálním tělem mezi zrozením a smrtí náležíme jednomu fyzickému tělu a 
jednomu éterickému tělu, tak po smrti, tj. mezi smrtí a novým zrozením, náležíme se svým Já a tělem 
astrálním jednomu docela určitému útvaru hvězdnému. Nikdo jednomu a témuž, ale každý jinému 
zcela určitému hvězdnému útvaru. Z tohoto instinktu se mluví o „hvězdě člověka“. To se dá pochopit. 
 
 
Čím jsou vlastně hvězdy? 
 
Fyzičtí vědci mluví o hvězdách, jako by to byly hořící plynové koule. Ale tak tomu není. Jen si 
představte, že byste byli na Venuši! Potom by se vám Země jevila přibližně tak, jak se vám nyní jeví 
Venuše a Zemi byste popisovali tak, jak nyní popisujete Venuši. Přehlédli byste, že zde na Zemi je 
dějiště lidí. Právě tak jsou jiné duše tam, kde září každá jiná hvězda. I na Měsíci jsou duše. Duše 
velkých prvotních učitelů, a jsou poněkud promíchány s dušemi andělů. Na Merkuru jsou duše 
archandělů, s kterými žijeme pospolu, probíháme-li po smrti sférou archandělů. Zde zažíváme něco 
zvláštního, něco co nás připravuje ke vstupu do sluneční sféry. Do sluneční sféry však musíme přijít 
zcela zdraví na duši i na duchu. Proto jsme ve sféře Merkura osvobozováni od všeho, co duše v sobě 
nese ze svých nemocí. A skutečné medicíně se lze proto učit jen tehdy, díváme-li se, jak zemřelí jsou ve 
sféře Merkura osvobozování od nemocí. 
      Hvězdný útvar, vezmete-li v úvahu zprvu jeho fyzickou projekci, je po obvodu kulovitý a můžete ho 
nej rozmanitějším způsobem rozdělit. Oblasti se překrývají, ale každý člověk náleží jiné oblasti. Může 
se také říci, chceme-li to vyjádřit duševně, že každý náleží jiné řadě archandělů a andělů. 
A jako se lidé zde na Zemi scházejí vlivem svých duší, tak mezi smrtí a novým zrozením, kde každý 
náleží jednomu zvláštnímu hvězdnému útvaru a zvláštní řadě andělů a archandělů, jsou tito spolu s 
našimi dušemi. Jen je tomu tak, ale také jen zdánlivě (k tomuto mystériu však nemohu nyní 
přistupovat), že na Zemi má každý své vlastní fyzické tělo. Říkám „zdánlivě“ a tomu se budete divit. 
Jako je jasně vyzkoumáno, že každý má svůj vlastní hvězdný útvar, tak je vyzkoumáno, že se 
překrývají. Myslete si určitou skupinu andělů a archandělů. K jedné duši v životě mezi smrtí a novým 
zrozením náleží tisíce archandělů a andělů. Odmyslíte-li si jen jednoho z těchto tisíců pak se může 
tento jeden jaksi vyměnit a potom je to už oblast další duše (přednášející kreslí, pozn. překL). 
V této kresbě mají dvě duše totéž, s výjimkou jedné hvězdy, kterou mají z jiné oblasti, ale stejnou, 
absolutně stejnou svoji oblast dvě duše nemají. Tím jsou lidé mezi smrtí a novým zrozením 
individualizováni, že každý má svou zvláštní hvězdnou oblast. Z toho můžeme vidět, v čem spočívá 
mezi smrtí a novým zrozením oddělenost jedné duše od druhé. Zde ve fyzickém světě působí rozdělení 
tak, jak ho známe z fyzického těla, tj. člověk má své fyzické tělo jako schránu a z něho pozoruje svět, vše 
musí přistupovat k tomuto fyzickému tělu. Všechno, co přichází do duše člověka mezi smrtí a novým 
zrozením, je vzhledem k poměru mezi jeho astrálním tělem a jeho Já podobným způsobem v 
souvislosti s určitou hvězdnou oblastí, jako zde jsou duše a Já ve spojení s tělem fyzickým. Takže 
otázka čím nastává to oddělování? je zodpovězena tak, jak jsem právě naznačil. Z dnešních úvah jste 
vyrozuměli, jak můžeme působit na svou duši pěstováním určitých citů a pocitů, aby se tím vybudoval  
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 spojovací most mezi mrtvými a živými. Také to, co jsem řekl ke konci, je schopné přitáhnout v nás 
myšlenky, mohu říci pocitové myšlenky nebo myšlenkové pocity, které se opět mohou podílet na 
tvoření tohoto mostu. To nastává tím, že se pokusíme k určitému zemřelému vypěstovat vždy víc a více 
onen druh pocitu, který, když člověk něco prožívá, dává v duši vystupovat podnětu k otázce: 
 
 
To, co v této chvíli prožíváš, jak to teď zemřelý prožíval s tebou? 
 
K tomu je třeba vytvořit imaginaci, jako by zemřelý vedle nás tento zážitek prožíval a řádně to oživit; 
pak napodobíme v jistém směru způsob, jak se stýká buď zemřelý s živým, nebo zemřelý se zemřelým, 
když vztahují na poměr své duše nebo na sebe navzájem to, co jim dávají různé hvězdné ohlas ti. Zdejiž 
napodobujeme to, co působí odjedné duše k druhé jejich přidělením k hvězdným oblastem. Když se 
poněkud soustředíme přítomností zemřelého k bezprostředně danému zájmu, když tímto způsobem 
pociťujeme zemřelého přímo živého vedle sebe, pak také vyroste z toho, co jsem dnes vysvětlil, stále 
silnější vědomí, že zemřelý k nám skutečně přichází. Duše si to také uvědomuje. V tomto směru 
musíme právě mít také důvěru k celému životu, že to nastane. Neboť nemá-li člověk k životu důvěru, 
ale netrpělivost, pak se uplatňuje jiná pravda. Co přináší důvěra, to netrpělivost zahání. Co by se 
důvěrou poznalo, netrpělivostí se zatemňuje. Nic není horšího, než netrpělivostí si před duši vytvořit 
mlhu. 
       Pokaždé bych chtěl docílit, abychom si z takových úvah, které byly právě přednesené, vzali pro sebe 
nejen jakési vědění, nýbrž aby se toto poznáni proměnilo v pociťování, v cítění. V takových citech 
zrozených z představ duchovní vědy chceme být duchovně pospolu i tehdy, když jsme na nějakou dobu 
fyzicky odloučeni. 
       Tím, že lidé dávají svým citům dobrovolně zářit do jednoho bodu, vytvoří se něco nad pouze 
emancipovaného člověka. Emancipovaný, rozumový člověk má individuální duši... Avšak tím, že se lidé 
setkávají v dobrovolných spojitostech, seskupují se kolem středu. City, které takto proudí k jednomu 
středu, dávají zase příležitost bytostem, že mohou působit jako jakási skupinová duše. 
        Všechny dřívější skupinové duše byly bytostmi, jež člověka činily nesvobodným. Tyto nové bytosti 
jsou však slučitelné s plnou svobodou a individualitou lidí. Můžeme dokonce říci, že v určitém vztahu 
zachovávají své bytí vlivem lidské jednoty. A bude záležet na samotných lidských duších, zda co nejvíce 
takovým vyšším duším poskytnou možnost, aby sestoupily k lidem, nebo zda to neudělají. Čím více se 
lidé tříští, tím méně vznešené duše budou sestupovat do oblastí lidí. Čím více spojitostí se utvoří a čím 
více pocitů společenství se vytříbí, tím více vznešenější bytosti sestoupí k člověku a tím rychleji bude 
zemská planeta zduchovněna. 
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