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(Pod dojmem nové, esoterní konstituce Společnosti na Vánočním zasedání jsme se na dr. 
Steinera obrátili s otázkou, zda nám chce v této době říci něco zvláštního, co by se týkalo naší 
práce. Přitakal a za několik dnů nám sdělil místo a hodinu setkání. Tentokrát jsme se 
shromáždili v náladě, která se snažila vyhovět odpovědnosti okamžiku, jenž nás očekával.  
Shromáždili jsme se v ústřední místnosti sklářského ateliéru. Seděli jsme na lavicích 
sestavených do půlkruhu, takže jsme neseděli za sebou, nýbrž v širokém oblouku. Před námi 
stál stůl, u jehož podélné strany zaujal místo dr. Steiner. Vpravo a vlevo k úzkým stranám 
stolu se posadily paní dr. Steinerová a dr. Ita Wegmanová. Rudolf Steiner se nacházel před 
obloukem východní stěny místnosti.  
       Dr. Steiner vstoupil do místnosti v doprovodu obou hostů. Pozdravil nás zvlášť 
slavnostně a vysvětlil nám, že obě dámy budou přítomny jako hosté: „Paní dr. Steinerová 
proto, že se účastní všeho. Paní dr. Wegmanová proto, že podobně jako váš kruh existují i jiné 
kruhy věnující se péči o vnitřní život. Tyto kruhy je teď třeba začlenit do všeobecného 
esoterního života, samozřejmě podle přísně esoterních zákonů. K tomu jsou nutné osobnosti, 
které to vše spojí. Proto je paní dr. Wegmanová zde.“ Obě dámy označil za „hospitanty“.  
Od prvního okamžiku jsme prožívali, že dr. Steiner se nachází ve zvláště vážném, 
slavnostním rozpoložení. Zvedl se ze svého místa a po celý čas promlouval vstoje, velmi 
důrazně, obrácen cele k nám, a přitom s gestem a silou mluvy, jako by jeho hlas tato slova 
vepisoval do velkých obsáhlých dálav, nikoli jen pro přítomnost.)  
      Vyslechněme si, drahé sestry a bratři, vstoje slova sebepoznání, která k člověku 
zaznívají ze skal a hor, z lesů a oblaků, ze všech tvarů světa, jež nás obklopují, a která 
po všechny časy, kdy tu bylo duchovní úsilí, zněla jako slova sebepoznání:  
 
Ó člověče, poznej sám sebe...  
 
(Pohybem ruky nás vyzval, abychom usedli, zatímco sám zůstal stát.) 
Člověk ztrácí sílu myšlení. - Dnes se obracím na mládí ve vás, kteří jste se zde sešli 
jako esoterní mládež. Neboť jste zkrátka esoterní kruh mládeže. - Člověk ztrácí sílu 
myšlení. Ale nastal čas, kdy si lidstvo musí tuto sílu opět podmanit. To jste si dali za 
úkol, když jste se jako mládež esoterně spojili. A k tomu musí směřovat vaše úsilí. 
Mládež nemá chtít vědět více než ostatní členové Anthroposofické společnosti. Nemá 
usilovat o to, aby věděla něco jiného, nýbrž o to, aby totéž věděla jinak. 
      K jinému způsobu vědění je člověk ovšem veden tehdy, usiluje- -li o prožívání 
Země jako hvězdy - jako hvězdy mezi hvězdami. Pro myšlení, cítění a chtění musí být  
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Země nově vydobyta. 
      Čím se něco stává hvězdou? 
Tím, že září, že se třpytí, tím, že má tvar a že má v sobě tíži, která těleso drží 
pohromadě. 
      Co to ale je, co tu z hvězdy září? Je to chtění bytostí, jež hvězdu obývají. Vy chcete - 
a Země září do vesmírného prostoru. 
    Je to cítění bytostí, jež hvězdu obývají, co jí propůjčuje třpyt. Vy cítíte - a Země jako 
hvězda vydává svůj třpyt do vesmírného prostoru. 
     Je to myšlení, které Zemi obklopuje světlem. Vy myslíte - a Země vaším myšlením 
zjasní záplavami světla. 
     Ve vnímání a hmatání bytostí, jež hvězdu obývají, se hvězda utváří ve své hutnosti. 
Vaším hmatáním získává Země podobu. 
     Musíte tedy rozvíjet vědomí toho, že vaše myšlení, cítění a chtění není pro vás, ale 
pro vesmír, že vyzařuje, vydává třpyt a svit do vesmírných dálav. Pro bytosti venku na 
jiných hvězdách se Země stává viditelnou díky vašemu myšlení, cítění a chtění. Avšak  
i to zlé, co lidé myslí, cítí a chtějí, září do kosmu. Ve hvězdném prostoru je viditelné 
ještě po milionech let. 
Hvězda září, třpytí se, svítí a má hutnost: 
 
V záři žije mé chtění, neboť dobro září z hvězdy. 
 
Ano, drahé sestry a bratři, kosmická odpovědnost nechť procitá ve vašich duších. 
Láska se třpytí z hvězdy a pravda hvězdu tvaruje. O tom promlouvala už pradávná 
svátá moudrost Indů. A je opět na čase, aby dnešní mládež tu nejdávnější moudrost 
lidstva zase zpřítomnila. 
 
Jasmádž džátam... 
Z nějž celý svět pochází...  
 
Kalijuga uplynula, období trvající pět tisíc let, a dnes je třeba, abychom celým svým 
prožíváním opět navázali na světlou dobu, která uplynula před pěti tisíci lety. V tomto 
novém časovém úseku musí lidstvo dospět ke zcela novému prožívání Země. Lidstvo 
teď bude vedeno k tomu, aby překročilo práh. To znamená, že člověk se mezi svým 
třicátým a čtyřicátým rokem setká se strážcem prahu. Mnoho lidí jej prožije 
nevědomě a to je něco hrozného. Neboť pro člověka se pak dostaví následky tohoto 
druhu: Budou mu o sobě dávat vědět elementární duchové. Pak se kolem něj bude 
hemžit všechno, co z říší přírody ožije jako něco duchovního. Uvolní se ze všeho 
pevného, zvláště z toho, co má charakter rohů a kopyt zvířat, a strašným démonickým 
způsobem bude zasahovat do lidské duše, která pak bude v celém svém nervovém 
životě otřesena. Proto je na přelomu kalijugy nezbytné překročit práh vědomě. Snažte 
se tedy prožívat vědomě strážce:  
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Poznej prve vážného strážce.. 
 
Je osudem lidstva, aby na přelomu kalijugy stanulo před tímto strážcem. 
Jestliže se člověk z vesmíru blíží k Zemi, prožívá její uzavřenost v atmosféře lidské 
karmy, která ji obklopuje jako plášť tepla a lásky, z něhož jej s vesmírnou silou 
oslovuje vlastní karma. Naučíte-li se setkávat se strážcem, zjistíte, že vás jakoby 
pláštěm z tepla obklopuje vaše karma, že vás láskyplně ovívá. 
 
V třpytu žije mé cítění, neboť láskou se třpytí hvězda. 
 
Naše myšlení má zářit, svítit do vesmírného prostoru. Jestliže ale lidé nemyslí, necítí 
a nechtějí spirituálně, jestliže odmítají vědomě předstoupit před strážce, pak do 
vesmírného prostoru žádné lidské prožívání nezáří. V 19. století, když lidé přestali 
myslet spirituálně, lidské myšlení nestačilo na to, aby rozzářilo Zemi. Avšak hvězda 
musí zářit. Proto se tohoto úkolu musely v poslední třetině 19. století ujmout 
skupinové duše vyšších zvířat a vysílat své světlo. Tehdy začala zářit do vesmíru 
kosmická hanba lidstva. 
     Proto se teď musí v lidstvu najít duše, jejichž spirituální poznání umožní Zemi jako 
hvězdě zasvitnout do vesmírného prostoru pro obyvatele jiných hvězd. 
 
V záři žije mé chtění... 
 
Věk světla započal a vztah duchovního světa k fyzickému se zcela proměnil: 
Když se posadím za stůl s duchy 19. století a zazní například slova takového Hermana 
Grimma, pak to zní velmi vybraně duchovním způsobem. Jestliže se však za stůl 
posadím s duchy, kteří se chtějí stát duchy vašich duší, ukáží se ona vybraně duchovní 
slova jako prázdné řečnění. Neboť v současné době sem z duchovního světa proudí 
nesmírné bohatství. Lze to prožívat jako hojné mrholení ducha, snášející se na duše 
lidí. 
      Mládež se musí vpravit do toho, co ji rozohní ke spirituálním činům. Doposud se 
od nás dozvěděla leccos o svém mládí. To jí dostačovalo. Teď se musí naučit toto 
mládí sama prožívat. Je tak třeba Zemi nově získat pro myšlení, cítění a chtění. Je 
třeba sebe sama nalézt ve vývojovém proudu světa. 
Tady však dospějete k prožitku, že vám bytost Země uniká. Přijde hodina, kdy vám 
bude vzata půda pod nohama. A když pak ve vašem životě nastane okamžik, kdy se 
vše fyzické bude řítit do propasti, kdy se otevře propast a zmizí pevná půda pod 
nohama, pak bude světlo ducha, svítící v proudu vývoje světa, slabší a slabší. Bude již 
jen jako tenká nitka a vy budete prožívat, že tato nitka hoří. Pak ale musíte mít 
odvahu této nitky se chopit, i když hoří - pevně se držet této žhnoucí, hořící nitky 
duchovna a musíte si říci: Vytvoříme si novou půdu pod nohama! 
Musíte se tak naučit mít v duši odvahu! 
     V lidstvu kdysi žilo pradávné svaté vědění. Vy musíte mít odvahu znovu na něj  
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navázat. Kdysi toto vědění ještě žilo v Aristotelovi. Pak se vytratilo, lidé už 
Aristotelovi nerozuměli. Jen v jistých katolických řádech, tam se ještě v 19. století 
vědělo, že Aristotelova moudrost je vpravdě meditační cestou. Tam ještě dovedli číst 
jeho knihy tímto způsobem. K těm, kdo to ještě věděli, patřil Vincenz Knauer. 
Jen s krvácejícím srdcem jsem se rozhodl říci ve večerních přednáškách něco 
takového, jako jsem tam řekl. To pradávné svaté vědění často nemívali učenci, ale 
chudí lidé, ano, lidé chudí duchem. Jednou z nejhlubších, nejotřesnějších událostí 
mého života bylo setkání s jedním takovým člověkem, s kořenářem, který slovy, jež 
pronikala hluboko do srdce, promlouval o rostlinách, kamenech, o zvířatech a 
hvězdách, o Slunci a Měsíci. V něm ještě žil živoucí proud onoho dávného vědění. A je 
zvláštním osudem, že jsem se mohl setkat s těmito dvěma postavami, s Vincenzem 
Knauerem a s oním kořenářem, že jsem v posledním okamžiku lidstva mohl navázat 
na tyto dva proudy, v nichž do 19. století ještě kanulo dávné, zvolna vysychající 
vědění. 
       Ano, mládež se musí naučit sáhnout na onu ohnivou nitku, i když hoří [resp. 
pálí], I když všechno klesá do propasti, my se musíme naučit přicházet k sobě v 
proudu vývoje světa. Když dříve za starých dob člověku ze skal, stromů, z pramenů a 
květin zaznívala výzva: „Člověče, poznej sám sebe!“, pak v oněch dávných dobách 
odpověděl svátým AOUM. Tu člověk vešel do posvátného mlčení, aby přijal slovo 
bohů. Avšak nyní, kdy svět vstoupil do věku, v němž se ve vesmíru od člověka 
očekávají činy a kdy je povolán k vlastní aktivitě, již v naší odpovědi němá zaznít 
svaté AOUM. Teď má znít vzhůru k duchům, kteří se chtějí stát duchy vašich duší, 
odpověď: 
 
Ano, tady jsem pro vaše vesmírné činy. 
 
To musí mládež učinit skutkem. 
 
Dr. Steiner uzavřel hodinu opětovným pronesením slov strážce: 
 
Poznej prve vážného strážce...  
 
A odpověď lidské duše na tato slova: 
 
Vstoupil jsem v tento svět smyslů...  
 
Na závěr učinil dr. Steiner do prostoru před sebou totéž znamení, které později učinil 
k zakončení Vánočního zasedání, a při tom pronesl slova: 
 
 „Ano, budiž tak!“ 
 
GA 266/III 
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