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Esoterní život musíme brát vážně; esoterní hodina pro nás proto musí
být vždy něčím posvátným. Nikdy bychom ji neměli brát jako něco
navyklého. Když jsme požádali o přijetí do esoterního kruhu, patrně
jsme si ještě nebyli všichni vědomi nezbytné vážnosti. Nyní si to však
máme víc a víc uvědomovat a usilovat o spojení s duchovními světy,
abychom zase neupadali do obvyklého života.
Cvičení, jež jsou nám dávána, musíme vždy považovat za cvičení
pocházející od Mistrů. Esoterik má dbát na sebe a své city a zvláště si
má všímat toho, co se týče jeho sebepoznání. Naprostá většina ‐ a k
tomu nejspíš patříme také ‐ se oddává velkým klamům ve vztahu k
sobě samému. Především se musíme mít na pozoru před egoismem.
Často si namlouváme, že něco konáme nezištně, anebo také
pociťujeme vůči někomu závist a nenávist, jež nám zatím nepronikají
do vědomí. Domníváme se pak, že mu jako esoterici musíme říci
„pravdu“ a že mu to či ono nesmíme trpět. Jakmile se v nás takovéto
pocity vynoří, máme si představit, že se oddáváme závažným
klamům, jejichž hlubší příčina spočívá vždy v egoismu. Takové
pocity se pokaždé projevují pocitem tepla, který prostupuje éterné
tělo ‐ a sice onu část, kterou nazýváme tepelným éterem ‐ a
prostřednictvím krve působí až na fyzické tělo. Takové pocity mají
vždy škodlivé účinky na člověka i na vývoj světa.
Hierarchie, jež jsou pověřeny vést karmická spojení, potom působí
tak, že pověřují zvláštní bytosti, které v nás narušují určitá budující
působení a mají tak ničivý vliv na duši a nepřímo i na tělo. To jsou za
tímto účelem pověřené luciferské bytosti, které pak na nás působí. ‐
Při správném sebepoznání, při uvědomění si své vlastní špatnosti nás
místo zmíněného pocitu tepla, který nám přináší uspokojení,
prostupuje ledově studený pocit. Všechno, co je v nás uspokojováno
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prostřednictvím našich afektů atd., se na rozdíl od tohoto pocitu
chladu, jenž se dostaví při pravém sebepoznání, projevuje v
popsaném pocitu tepla.
Tyto luciferské bytosti, které takto ničivým způsobem přistupují k
žákovi, se jasnozřivému člověku ukazují jako určité zástupy, jejichž
vůdcem je Samael. Tyto bytosti, které v sobě nemají nic podobného
člověku, jsou pro duchovní zrak vždy patrné. Máme‐li při probuzení
pocit hnusu, jak tomu často bývá zvláště u esoter‐ ního žáka, vychází
tento pocit téměř vždy z egoismu, který jako nepoznaný často sídlí v
podvědomých hlubinách duše.
Svou pozornost musíme dále zaměřit na všechno, co souvisí s
nepravdivostí. Díky své výchově se sice nedopouštíme žádných
hrubých nepravd, nicméně máme stále sklon jevit se lepšími, než v
podstatě skutečně jsme. Anebo jde‐li do tuhého a máme‐li přiznat
pravdu, raději ji zamlčíme a zastřeme. To však rovněž působí
škodlivě na dění světa a tím i na člověka samotného. Účinky takových
nepravdivostí dopadají na naše astrální tělo, pak na naše éterné tělo,
a sice na tu část, kterou nazýváme světelným éterem. Odsud působí
takovéto škodlivé vlivy na fyzické tělo, zvláště na nervovou soustavu.
Tyto luciferské bytosti, které s tím souvisejí a jejichž vůdcem je
Azazel, se jasnozřivému člověku ukazují také jako podobné člověku,
většinou jako hlava s havraními křídly. ‐ Kdo tíhne k ne‐
pravdivostem, může většinou pociťovat rdousivý, škrábavý pocit v
krku, často mívá také pocit, jako by byl sevřený v kleštích a trýzněný
tisíci chapadel. Každý, kdo dobře pozoruje sám sebe, si pak
povšimne, jak hluboko dosud vězí ve lži a přetvářce!
Dále je třeba mít se na pozoru před určitou lhostejností a ne‐
všímavostí vůči duchovním světům a vlivům. Mnozí z nás esoteriþ
si vyslechnou esoterní hodinu, avšak to, co je dáváno, v nich nenajde
odezvu. Nedokážou se duchovně pozvednout z běžného
každodenního života a zabývat se duchovními myšlenkami. Jiným
zase jde jen o to, aby ze zvědavosti něco viděli v duchovních světech,
a proto se slepě pustí do meditování, aniž by se chtěli oddaně věnovat
pravidelnému studiu, poněvadž je to pro ně nepohodlné. To působí
škodlivě na Já, odsud na astrální tělo, pak dále na éterné ělo, a sice na
tu část, kterou nazýváme chemickým éterem. Odtud pak na šťávy a 12

žlázy fyzického těla.
S ohledem na luciferské zástupy existuje rozdíl mezi esoterikem a
neesoterikem. U toho druhého chtějí například Azazel a jeho zástupy
vyvolávat vždy jen dobré účinky, protože na něj nepůsobí tak, že by
poškozovali jeho zdraví, nýbrž jejich působení je do jisté míry jen
doplňující. U esoterního žáka se však vyžaduje, aby si byl vždy
vědom plné odpovědnosti vůči sobě i vůči světu. Nevšímavý esoterik
bude mít proto při probouzení ráno lehký pocit tonutí, a to tím více,
čím více se ve dne oddává obvyklému smyslovému životu.
Esoterik si proto má vždy všímat sám sebe, a není na škodu,
stane‐li se tím někdy hloubavcem nad sebou samým. Jen tak mu
svitne to, co nám na konci každé hodiny dávají na srozuměnou Mistři
moudrosti:

V duchu spočíval zárodek mého těla ...
V mém těle spočívá zárodek ducha ...
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