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Jak je to s karmou, uvidíme nejlépe, když proti ní postavíme jiný impulz lidského života, impulz, který 
označujeme pojmem svoboda. Zatím si docela jednoduše položme otázku karmy. Co znamená karma?  
V rámci lidského života zaznamenáváme po sobě následující pozemské životy. Ocitneme-li se v 
některém konkrétním pozemském životě, nejprve můžeme - alespoň v myšlenkách - pohlédnout na to, 
že tento pozemský život je opakováním určitého počtu životů předcházejících. Tomuto pozemskému 
životu předcházel jiný, tomu opět jiný, až přijdeme nazpět do doby, v níž je již nemožné dnešním 
způsobem mluvit o opakovaných pozemských životech, poněvadž přicházíme do doby, kdy si život 
mezi narozením a smrtí a život mezi smrtí a novým narozením začínají být pomalu navzájem tak 
podobné, že onen mohutný rozdíl mezi nimi mizí. Dnes žijeme ve svém pozemském těle mezi 
narozením a smrtí tak, že se svým obvyklým vědomím cítíme být silně odloučeni od duchovního 
světa. V tomto obvyklém vědomí lidé mluví o duchovním světě jako o druhém světě, onom světě, 
mluví o tomto duchovním světě tak, jako by o něm mohli pochybovat, jako by ho mohli zcela popřít.  
       Příčinou toho je, že život člověka v pozemském bytí je omezen na vnější smyslový svět a na 
rozum, který nepřihlíží k tomu, co s tímto pozemským bytím skutečně souvisí. Odtud pocházejí 
nejrůznější spory, které vlastně všechny tkví v neznalosti. Zajisté jste se často setkali s tím, jak se lidé 
přou o monismu, dualismu a tak dále. Přirozeně je úplným nesmyslem přít se o takovéto pojmy. Tento 
způsob sporu se může někoho dotýkat podobně, jako kdyby nějaký primitivní člověk nikdy neslyšel o 
tom, že existuje vzduch, a proto by vzduch označoval za něco z onoho světa. Toho, kdo ví, že existuje 
vzduch a jaké má funkce, nenapadne říci: Jsem monista a vzduch, voda a země jsou jedno. Také ho 
nenapadne říci: Jsem monista - vzduch, voda a země jsou jedno; a ty jsi dualista, protože ve vzduchu 
vidíš něco, co přesahuje zemský a vodní živel. 
       Všechny tyto spory jsou jednoduše nesmyslné, jako jsou většinou nesmyslem skoro všechny spory 
o pojmy. Vůbec tedy nejde o to, abychom se těmito věcmi zaměstnávali, ale může jít jenom o to, 
abychom na ně upozornili. Neboť podobně jako pro toho, kdo vzduch nezná, vzduch prostě není zde, 
ale je něčím z onoho světa, tak je duchovní svět pro ty, kteří ho dosud neznají, přestože je zde všude 
právě tak jako vzduch, na onom světě. Pro toho, kdo na tyto věci přistoupí, je ovšem na tomto světě. 
Jedná se tedy pouze o to, abychom prostě uznali, že člověk v dnešní pozemské době mezi narozením a 
smrtí žije ve svém fyzickém těle, v celé své organizaci tak, že tato organizace mu poskytuje vědomí, 
kterým je v určitém smyslu odloučený od světa příčin. Tento svět však jako takový do fyzického bytí 
přesto zasahuje. 
       Mezi smrtí a novým narozením člověk žije v jiném světě který oproti našemu fyzickému světu 
můžeme nazývat duchovním světem, v němž nemá fyzické tělo, které by bylo viditelné pro lidské 
smysly, ale v němž žije ve své duchovní bytosti. Svět, který prožíváme v tomto životě mezi smrtí a 
novým zrozením, je zrovna tak cizí, jako je nyní duchovní svět cizí pro obvyklé vědomí. 
Mrtvý pohlíží dolů na fyzický svět podobně jako živý (to znamená fyzicky žijící) pohlíží vzhůru na 
duchovní svět. Jenom jejich pocity jsou takříkajíc obrácené. Zatímco ve fyzickém světě mezi 
narozením a smrtí člověk jistým způsobem vzhlíží k jinému světu, který mu dává splnění mnohého, 
čeho je zde v tomto světě buď málo, nebo mu neposkytuje žádné uspokojení, tak mezi smrtí a novým 
zrozením člověk prožívá obrovské množství událostí. A jelikož se ve vztahu k tomu, co člověk může 
snést, neustále děje příliš mnoho, žije s pocitem trvalé touhy opět se vrátit do života na Zemi. 
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         V druhé polovině života mezi smrtí a novým narozením člověk s velikou touhou očekává 
okamžik, kdy zrozením vstoupí do pozemského bytí. Zatímco člověk v pozemském bytí se obává 
smrti, protože je v nejistotě o tom, co je po smrti (v pozemském životě panuje v obyčejném vědomí 
velká nejistota), v životě mezi smrtí a novým narozením panuje o příštím pozemském životě převeliká 
jistota, která omamuje, jistota, která činí člověka téměř bezmocným. Člověk tak prochází jakýmisi 
stavy mdloby podobnými snění, které mu dávají touhu opět se vrátit dolů na Zemi. 
       To jsou jen některé připomínky k velké rozdílnosti, která panuje mezi pozemským životem a 
životem mezi smrtí a novým zrozením. Vrátíme-li se nyní řekněme do egyptské doby od třetího do 
prvního tisíciletí před založením křesťanství, vracíme se vlastně k lidem, jimiž jsme byli my sami v 
minulých pozemských životech. Jestliže se vracíme do této doby, na rozdíl od našeho nynějšího 
výrazně jasného vědomí (nyní mají lidé skutečně výrazně jasné vědomí, všichni jsou to chytří lidé, a 
nemíním to vůbec ironicky, všichni jsou skutečně velmi chytří) bylo vědomí člověka v dávné egyptské 
době trochu více snové, nenaráželo na předměty vnějšího světa stejným způsobem jako dnes. Toto 
vědomí kráčelo světem, aniž by na ně naráželo, zato však bylo naplněno obrazy, které zároveň 
prozrazovaly cosi z duchovního světa, jenž je v našem okolí. Duchovní svět tehdy ještě zasahoval do 
fyzického pozemského bytí. 
      Neříkejte: Jestliže člověk měl takové více snové, a nikoli výrazně jasné vědomí, jak mohl 
vykonávat tak těžké práce, které byly konány například v egyptské nebo chaldejské době? Zde je 
zapotřebí si připomenout, že právě šílenci mají někdy ve stavech šílenství obrovský nárůst fyzických 
sil a začínají přenášet věci, které by v plném a jasném vědomí nebyli schopni nést. Fyzická síla těchto 
lidí, kteří byli zevně dokonce útlejší než dnešní lidé (ne vždy je ovšem tloušťka silná a hubenost 
slabá), byla skutečně poměrně větší. Jenže tito lidé neprožívali své tehdejší bytí tak, že by do 
podrobností vnímali všechno, co fyzicky konali, ale souběžně s těmito fyzickými činy se jim 
vynořovaly zážitky, do nichž ještě zasahoval vliv duchovního světa. 
       A opět, když tito lidé trávili život mezi smrtí a novým narozením, tu jim z tohoto pozemského bytí 
do onoho života „nahoře“ (mohu-li použít ten výraz) přicházelo mnohem více z tohoto pozemského 
světa. 
      S lidmi, kteří se nacházejí v životě mezi smrtí a novým zrozením, je dnes mimořádně těžké se 
dorozumět, neboť jazyky již postupně přijaly takovou formu, které zemřelí nerozumějí. Například naše 
podstatná jména znamenají v jejich chápání pozemských věcí absolutní mezeru, a to zejména v době 
brzy po smrti.** Rozumějí ještě slovesům a vůbec slovům vyjadřujícím činnost a pohyblivost. A 
zatímco materialisticky smýšlející lidé na Zemi nás neustále upozorňují na to, že všechno má být 
řádně definované a každý pojem máme vyjadřovat se striktním vymezením, zemřelý vůbec nezná 
žádné definice, neboť zná jen to, co je v pohybu, nikoli to, co je omezováno nějakými konturami. 
To, co na Zemi v dávných dobách žilo jako jazyk, zvyklost či způsob myšlení, ještě zasahovalo do 
života mezi smrtí a novým zrozením, takže ještě dlouho po své smrti měl zemřelý dozvuk toho, co zde 
na Zemi prožil, i toho, co se dělo na Zemi po jeho smrti. A půjdeme-li ještě dále nazpět do minulosti, 
do doby po velké atlantské katastrofě, do 8., 9. tisíciletí před Kristem, rozdíly mezi životem na Zemi a 
životem - lze-li se tak vyjádřit - na onom světě, budou ještě menší. Pozvolna přijdeme nazpět do těch 
dob, kde oba životy byly navzájem zcela podobné, takže ani nelze mluvit o opakovaných životech. 
Když pohlédneme nazpět, opakované životy mají své hranice, stejně jako budou mít své hranice, když 
pohlédneme dopředu do budoucnosti. Neboť to, co začíná zcela vědomě s anthroposofií (tedy že do 
obvyklého vědomí má zasahovat duchovní svět), bude mít následek, že do světa, který prožíváme 
mezi smrtí a novým zrozením, bude zase více a více zasahovat tento pozemský svět. Vědomí se však 
presto nestane snivým, ale stane se jasnějším, bude se stále více zjasňovat. Rozdíl mezi nimi se opět 
zmenší. Opakující se pozemský život tak máme ohraničený dvěma krajními hranicemi, které vedou do 
zcela jinak uzpůsobeného lidského bytí, kde nemá smysl mluvit o opakovaných pozemských životech, 
protože právě rozdíl mezi pozemským a duchovním životem není tak velkou diferencí, jakou je dnes. 
Pokud však ohledně obsáhlé přítomnosti pozemské doby předpokládáme, že za tímto pozemským 
životem leží mnoho dalších pozemských životů (nesmíme říci bezpočet dalších, neboť při přesném 
duchovně-vědeckém zkoumání je lze spočítat), pak jsme v těchto dřívějších pozemských životech měli 
určité zážitky, které představují vztahy člověka k člověku. Účinky mezilidských vztahů, které se tehdy 
realizovaly právě v tom, čím jsme v životě procházeli, zasahují do tohoto pozemského života, stejně 
jako účinky toho, co konáme v nynějším pozemském životě, se rozšiřují do příštích pozemských 
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životů. Příčiny mnoha věcí, jež nyní vstupují do našeho života, musíme tedy hledat v dřívějších 
pozemských životech. 
       Člověk by si pak snadno mohl říci: To, co nyní prožívám, je podmíněno, předurčeno. Jak potom 
mohu být svobodným člověkem? 
      Otázka je z tohoto pohledu dosti významná, neboť všechna duchovní pozorování poukazují na to, 
že následující pozemský život je tímto způsobem podmíněn životy předcházejícími. Avšak na druhé 
straně je zde vědomí svobody zcela nepodmíněně. Při četbě mé „Filosofie svobody“ lze zjistit, že 
člověka nemůžeme vůbec pochopit, jestliže si neujasníme, že celý jeho duševní život směřuje ke 
svobodě, je zaměřen, orientován na svobodu, kterou však opět musíme správně pochopit. 
      Právě v mé „Filosofii svobody“ najdete ideu svobody, kterou je nutné postihnout ve správném 
smyslu, což je velmi důležité. Jde o to, že svobodu rozvíjíme nejprve v myšlení, v němž se skrývá 
pramen svobody. Právě v myšlení má člověk bezprostřední vědomí o tom, že je svobodnou bytostí. 
Můžete říci, že v současnosti přesto existuje mnoho lidí, kteří svobodu zpochybňují, což je jen 
důkazem toho, že teoretický fanatismus lidí je dnes větší než to, co člověk ve skutečnosti 
bezprostředně prožívá. Člověk již nevěří svým zážitkům, protože je přecpán teoretickými názory a 
zejména na základě pozorování přírodních jevů si vytváří myšlenku, že vše je nutné podmíněno a 
každý účinek musí mít svou příčinu, prostě vše, co je, má svou příčinu. Lidé vůbec nemyslí na 
opakované pozemské životy, ale myslí pouze na to, že vše, co vyvěrá z nějaké myšlenky, má nějakou 
příčinu podobně jako to, co vychází z nějakého stroje. 
       Tato teorie všeobecné kauzality, jak se to dnes nazývá, všeobecné příčinnosti, činí dnes člověka 
mnohdy slepým vůči tomu, že v sobě zřetelné nosí vědomí svobody. Svoboda je skutečnost, kterou 
prožíváme, jakmile jen dospějeme k uvědomění si sebe sama. 
       Existují lidé, kteří jsou toho názoru, že nervová soustava je nervovou soustavou právě proto, že ze 
sebe kouzlí myšlenky. Myšlenky by potom byly právě takové jako, řekněme, plamen, který hoří pod 
vlivem hořlavé látky, byly by nutným výsledkem a o svobodě by nemohla být řeč. 
       Tito lidé si však odporují již tím, že vůbec mluví. Často jsem zde vypravoval, že v mládí jsem měl 
přítele, kterého v určité době ovládal fanatismus v tom směru, že myslel opravdu materialisticky. 
Říkal: Třeba když jdu, jsou to moje mozkové nervy, prostoupeny jistými příčinami, které způsobují 
chůzi jako účinek. - To bývalo za jistých okolností podnětem k dlouhé debatě s tímto přítelem. 
Nakonec jsem mu vždy říkal: Ano, ale pohleď, ty přece říkáš, že jdeš. Proč tedy neřekneš: Můj mozek 
jde? Když skutečně věříš ve svoji teorii, potom nikdy nesmíš říci: Já jdu, já chytám, ale můj mozek 
chytá, můj mozek jde. Proč tedy lžeš? 
       Takoví lidé jsou spíše teoretici, ale existují také praktici. Když na sobě zpozorují nějaký nešvar, 
který nechtějí odstranit, pak říkají, že ho nemohou odstranit, že je to již jejich přirozenost, která 
přichází sama od sebe, a že jsou proti tomu bezmocní. Je mnoho takových lidí, kteří se odvolávají na 
nezměnitelnou příčinnost své bytostí. Jenže většinou se stávají nedůslednými a od svého názoru 
ustupují, nesou-li na odiv něco, co by na sobě měli rádi, za co se nepotřebují nijak omlouvat, ale přejí 
si za to pochvalu. Pak od tohoto názoru ustupují. 
        Podstata svobodné lidské bytosti je právě takovou skutečností, kterou můžeme bezprostředně 
prožívat. V obvyklém pozemském životě je to tak, že činíme rozličné věci v plné svobodě a s těmito 
věcmi je to zase tak, že je nemůžeme nechat neučiněny. Přesto se necítíme být dotčeni ve své svobodě. 
Dejme tomu, že se rozhodnete postavit si dům. K tomu je potřeba asi rok, asi za rok v něm budete 
bydlet. Budete se pak cítit dotčeni ve své svobodě tím, že si budete muset říci: Dům je nyní zde a já v 
něm musím bydlet - to je přece nátlak? To, že si postavíte dům, přece nebudete vnímat jako narušení 
své svobody. Tyto dvě skutečnosti existují docela dobře vedle sebe také v obyčejném životě, kdy se 
člověk takříkajíc angažuje pro něco, co se pak v životě stane skutečností, se kterou musí počítat. 
Vezmete-li nyní všechno to, co pochází z dřívějších pozemských životů, všechno to, s čím právě 
musíte počítat, protože to pochází od vás samých stejně jako od vás pochází stavba domu, pak 
nebudete cítit žádné omezení své svobody tím, že váš nynější život je určen dřívějšími pozemskými 
životy. 
       Nyní byste mohli říci: No dobře, postavil jsem dům, ale přesto chci zůstat svobodným člověkem,  
nechci se tím nechat nutit. Když se mi nebude líbit, prostě se do toho domu nena- stěhuji, třeba ho 
prodám. - Nuže dobrá! Zajisté můžete mít na to svůj názor, můžete mít i ten názor, že opravdu nevíte, 
co vlastně v životě chcete, když toto děláte. Na tento názor ale raději nehleďme. Raději nehleďme na 
to, že někdo je takovým fanatikem svobody, který neustále uskutečňuje věci jenom proto, aby je 
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potom svobodně opustil. O něm pak můžeme říci, že neměl nikdy ani svobodu zaměstnávat se tím, co 
si předsevzal. Neustále na něho působí osten, že chce být svobodný a je takřka štvaný tímto 
fanatismem svobody. 
       Jedná se skutečně o to, abychom tyto věci nepojímali strnule teoreticky, ale pojímali je v jejich 
životnosti. Přejděme nyní ke komplikovanějším pojmům. Připíšeme-li člověku svobodu, pak svobodu 
jiných bytostí, které nejsou ve své svobodě omezovány hranicemi lidské přirozenosti (tedy svobodu 
bytostí, které náležejí vyšším hierarchiím), musíme hledat dokonce na vyšším stupni. 
       Nyní by mohl někdo vystoupit s docela zvláštní teologickou teorií a říci: Bůh musí být svobodný! 
Nicméně určitým způsobem zařídil svět, čímž se angažoval a nemůže každý den měnit světový řád. 
Podle toho by tedy byl nesvobodný. 
      Hleďte, jestliže tímto způsobem postavíte proti sobě vnitřní karmickou nutnost a svobodu, která je 
skutečností našeho vědomí a jednoduše výsledkem vlastního pozorování, dostáváte se do kruhu, z 
kterého nevyjdete. Z uzavřeného kruhu se nedostanete. Věc se má totiž takto. Vezměte si ještě jednou 
příklad se stavbou domu. Nechci ten příklad používat stále dokola, ale přece jen nás může uvést na 
další stopu. Někdo si tedy vystaví dům. Nechci říci, že já si stavím dům (já si pravděpodobně nikdy 
žádný nepostavím), ale řekněme, že někdo si staví dům. Nuže, tímto rozhodnutím určuje jistým 
způsobem svoji budoucnost. Pro tuto budoucnost, až bude dům hotový, bude počítat se svým 
dřívějším rozhodnutím, a jak se zdá, pro bydlení v tomto domě mu nezbývá žádná svoboda. Tuto 
svobodu si ovšem sám omezil a zdá se, že žádná svoboda mu vlastně již nezbývá. 
       Představte si však, kolik svobody vám přece jen v rámci tohoto domu ještě zůstalo! Zůstává pro 
vás svobodným rozhodnutím, zda chcete být hloupým nebo chytrým, zda chcete se svými bližními 
jednat ošklivě nebo laskavě. Bude na vaší vůli, zda budete vstávat brzy nebo pozdě. Snad máme za to 
jiné nutnosti, ale v každém případě vzhledem ke stavbě domu bude na vás, zda budete vstávat brzy 
nebo pozdě. Na vašem svobodném rozhodnutí bude, zda chcete být anthroposofem nebo materialistou. 
Zkrátka, je bezpočet věcí, které ještě stále zůstávají na vaší vůli. Přestože tedy existuje karmická 
nutnost, v jednotlivém lidském životě existuje bezpočet věcí, mnohem více než v jednom domě, 
bezpočet věcí, které jsou na naší vůli a které skutečně spočívají v oblasti svobody.   
        Nyní snad budete moci říci: Dobře, v životě tedy máme jistou oblast svobody. Tu chci zde 
nakreslit světlou barvou, protože ji lidé mají rádi; kolem dokola je červená, naznačující karmickou 
nutnost (viz nákres). Ovšem, ta je také tady! Je zde tedy určitá uzavřená oblast svobody a kolem 
dokola je karmická nutnost.  
 
 

 
 
        Podíváte-li se na tento obraz, můžete si říci: V určité oblasti jsem svobodný, ale pak přicházím na 
hranici své svobody a zde všude pociťuji karmickou nutnost. Pohybuji se v prostoru své svobody, ale 
všude na hranicích přicházím ke své karmické nutnosti a tuto karmickou nutnost vnímám.  
       Moji milí přátelé, kdyby ryba myslela stejně, potom by byla ve vodě nanejvýš nešťastná, neboť 
když pluje ve vodě, dostává se na hranici vody. Mimo tuto vodu nemůže žít, a proto se mimo vodu 
vůbec nepouští. Zůstává ve vodě, pluje ve vodě a nestará se o to ostatní, co je mimo vodu, vzduch 
nebo co tu právě je. Třebaže to ryba tak činí, mohu vás ujistit, že není nešťastná proto, že nemůže 
dýchat plícemi. Kdyby ryba měla být nešťastná z toho důvodu, že dýchá jen žábrami a nikoli plícemi, 
musela by mít v zásobě plíce, aby mohla srovnávat, jaké to je, když musí žít pod vodou nebo ve 
vzduchu. Způsob, jak by se ryba vnitřně cítila, by byl docela jiný. Všechno by bylo jiné. 
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Použijeme-li toto srovnání se zřetelem na svobodu a kar- mickou nutnost v životě člověka, pak je 
tomu tak, že v současné pozemské době má člověk obyčejné vědomí. S tímto obyčejným vědomím 
žije v okruhu svobody, tak jako ryba žije ve vodě, a s tímto svým vědomím vůbec nedosahuje do říše 
karmické nutnosti. 
        Teprve když člověk začne skutečně vnímat duchovní svět (což by bylo stejné, jako kdyby ryba 
měla v zásobě plíce), teprve tehdy, když se skutečně svým životem včleňuje do duchovního světa, 
získává vědění o impulzech, které v něm žijí jako karmická nutnost. Pak pohlíží nazpět do svých 
dřívějších pozemských životů a z těchto dřívějších pozemských životů poznává příčiny nynějších 
prožitků, ale když je pociťuje, nenaříká: Nyní jsem pod tlakem vnitřní nutnosti a moje svoboda je 
omezená. - Jeho pohled do minulosti mu říká, že to, co nyní před ním leží, si vytvořil sám, podobné 
jako se člověk, který si postavil dům, dívá zpět na rozhodnutí směřující ke stavbě domu. A potom 
obvykle docházíme k chytřejší otázce: Bylo rozhodnutí stavět dům moudré, nebo nemoudré? Později 
na to přirozeně můžeme mít různé názory, když se věci ukážou, jistě; ale zjistíme-li, že stavět dům 
byla obrovská hloupost, můžeme nanejvýš říci, že jsme byli pošetilí. Ve vztahu k jisté věci, k níž jsme 
dali podnět, je to tak, že si v pozemském životě musíme přiznat pošetilost, což ovšem nemáme rádi. 
Následky vlastních pošetilostí nesnášíme příliš rádi a přáli bychom si, abychom to rozhodnutí nebyli 
udělali, což se však vztahuje jen na jeden lidský život, protože vztah mezi hloupostí našeho rozhodnutí 
a trestem, jehož se nám za ni dostane, musíme-li prožívat její důsledky, se nachází v témže 
pozemském životě. Ten zůstává stejný. 
       Mezi jednotlivými pozemskými životy tomu ovšem tak není. Mezi nimi je vždy život mezi smrtí a 
novým narozením, který změní mnohé, co by se nezměnilo, kdyby pozemský život dále pokračoval 
stejným způsobem. Představte si, že nahlížíte zpět do dřívějšího života, v němž jste nějakému člověku 
udělali něco dobrého nebo zlého. Mezi tímto uplynulým pozemským životem a nynějším pozemským 
životem je život mezi smrtí a novým zrozením. V duchovním životě nemůžeme myslet jinak než tak, 
že jestliže jste některému člověku přivodili něco zlého, stali jste se nedokonalými. To vám trochu 
ubralo na lidské hodnotě a duševně vás to zmrzačilo. Toto zmrzačení musíte opět napravit, a proto se 
rozhodnete, že v novém pozemském životě dosáhnete toho, co by tu chybu napravilo. V životě mezi 
smrtí a novým narozením ze své vlastní vůle přijmete to, co tu chybu vyrovnává. 
       Jestliže jste někomu učinili něco dobrého, pak víte, že celý pozemský život (což vidíme zejména v 
životě mezi smrtí a novým zrozením) je zde pro veškeré lidstvo. A jestliže jste byli nápomocni 
některému člověku a ten dosáhl něčeho, čeho by v dřívějším pozemském životě nebyl dosáhl bez vás, 
pak v životě mezi smrtí a novým zrozením pocítíte, že jste s ním opět spojeni, abyste s ním i dále 
prožívali to, čeho jste se zřetelem na lidskou dokonalost dosáhli spolu s ním. V novém pozemském 
životě jej opět vyhledáte, abyste právě tím způsobem, jakým jste přispěli k jeho zdokonalení, působili 
v novém pozemském životě i dál. 
       Když nyní na základě skutečného nahlížení do duchovního světa pozorujeme okruh karmických 
nutností kolem nás, vidíme, že vůbec nejde o to, abychom si tyto nutnosti nějak zošklivili, ale jde o to, 
abychom zpětným pohledem na tyto nutnosti uviděli, jak se staly věci, které jsme sami vykonali. 
        Pak si řekneme: To, co se děje na základě vnitřní nutnosti, se dít musí - a muselo by se to dít i na 
základě úplné svobody. 
      Při skutečném vhledu do karmy nikdy nezažijeme situaci, že bychom s touto karmou nebyli 
srozuměni. Vyvstanou-li v karmě skutečnosti, které se nám nelíbí, pak je máme pozorovat z hlediska 
všeobecné zákonitosti světa. Pak dospějeme k tomu, že to, co je karmicky podmíněno, je nakonec 
přece jen lepší, než kdybychom s každým novým životem byli nepopsaným listem a museli znova 
začínat. Karma jsme vlastně my sami. To, co sem přechází z dřívějších pozemských životů, to jsme 
vlastně my sami. Nemá vůbec žádný smysl mluvit o tom, že v naší karmě, vedle níž právě existuje 
oblast svobody, by snad něco mělo být jinak, než to je, protože v zákonitě propojeném celku nelze 
jednotlivou věc vůbec kritizovat. Někomu se nemusí líbit jeho nos, ale nemá vůbec smysl kritizovat na 
sobě pouze samotný nos, protože nos, který máme, musí být skutečně takový, jaký je, je-li celý člověk 
takový, jaký je. A ten, kdo by řekl, že chce mít jiný nos, tím vlastně říká, že chce být zcela jiným 
člověkem. Tím však v myšlenkách odstraňuje sama sebe, což přece nejde. 
      Svoji karmu tak nemůžeme odstranit, neboť my sami jsme tím, co je naše karma. Karma nás také 
vůbec nemůže zmást, neboť probíhá zcela vedle našich svobodných činů a nijak je neomezuje. 
Chci použít ještě jiné přirovnání, které to blíže objasní. Zde je půda, po níž jako lidé chodíme, ale 
žádný člověk se při své chůzi necítí omezován tím, že je pod ním půda. Dokonce by měl vědět, že 
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kdyby tu půda nebyla, nemohl by chodit a všude by padal. Tak to je i s naší svobodou, která potřebuje 
také půdu nutnosti a z tohoto základu se musí pozvednout. 
       Tímto základem jsme my sami. Jakmile správným způsobem pochopíme podstatu svobody a 
podstatu karmy, budeme je umět navzájem dobře propojovat. A není zapotřebí, abychom o 
podrobnostech této karmické nutnosti uvažovali pouze s obavami. Člověk si dokonce může říci: Nyní 
předpokládám, že někdo může díky iniciačnímu vhledu pohlížet do dřívějších pozemských životů. 
Když se dívá nazpět do minulých životů, ví docela přesně, že se mu přihodilo to či ono, co nyní 
zasahuje do tohoto pozemského života. Kdyby se nedostal k iniciační vědě, pak by na něho naléhala 
objektivní nutnost, aby vykonal jisté skutky, a on by je bez váhání konal. Necítil by se nějak dotčený 
ve své svobodě, neboť jeho svoboda se nalézá v oblasti obvyklého vědomí. Svým obvyklým vědomím 
nedosahujeme do oblasti, kde tato nutnost působí, stejně jako ryba se nemůže dostat z vody na vnější 
vzduch. Ovládá-li však člověk iniciační vědu, pak pohlíží nazpět do minulosti a vidí, jak tomu bylo v 
některém předešlém pozemském životě; zjišťuje to, co zde má za úkol, který mu byl vědomě přidělen 
pro tento pozemský život. Tak tomu také je. 
        Kdo si neosvojil iniciační vědu, ten vlastně vždy ví (a nyní řeknu něco, co vám bude připadat 
trochu paradoxní, přesto je to pravda), na základě jistého vnitřního nutkání pudově ví, co má dělat. 
Ach, lidé vždycky vědí, co musí udělat, vždy se cítí k tomu či onomu nuceni! Avšak ten, kdo činí 
svým východiskem iniciační vědu, to bude mít ve světě přece jen poněkud jinak. Když k takovému 
člověku přistupuje život, ve vztahu k jednotlivým zážitkům se mu vynořují docela zvláštní otázky. 
Cítí-li nutkání něco učinit, je hned současně nutkán to neučinit. Temný pud, který nutí mnohé lidi k 
tomu či onomu, již nemá. A skutečně, kdyby k člověku na jistém stupni iniciačního poznání 
nepřistoupilo ještě něco jiného, mohl by si říci: Nyní, když jsem dospěl k tomuto poznání - mám 
čtyřicet let, ale to mi může být lhostejné - , posadím se na židli a nebudu nic dělat. Neboť ty výrazné 
pudy dělat to nebo ono tu již nejsou. 
        Nedomnívejte se, moji milí přátelé, že by iniciace snad nebyla reálnou skutečností. V tomto 
ohledu je pozoruhodné, co si lidé někdy myslí. O pečeném kuřeti každý ví, když ho sní, že je reálnou 
skutečností, ale o iniciační vědě se většina lidí domnívá, že má pouze teoretické účinky. Ve 
skutečnosti však má účinky přímo na život. A jedním z těchto účinků na život je ten, který jsme právě 
naznačili. 
        Dříve než si člověk osvojí iniciační vědu, je pro něho na ciační védy základě temného pudu vždy 
důležité jedno a to druhé důležité není. Zasvěcenec by se mohl posadit na židli a ponechat světu, aby 
šel svou cestou, protože nezáleží na tom (a to by se u něho mohlo dostavit), zda se stane to první a to 
druhé se nestane. - Ale tak to stejně nezůstává, protože iniciační věda přináší s sebou ještě něco jiného, 
určitou korekci, takže se dotyčný iniciant nakonec jen tak neposadí na židli a nenechá svět ubírat se 
svou cestou a neřekne si, že je mu vše lhostejné. Tato korekce spočívá v nahlížení do dřívějších 
pozemských životů. Zde pak čte ze své karmy úkoly pro svůj pozemský život. Pak vědomé koná to, co 
mu ukládají jeho předešlé pozemské životy. Nezanedbá to, protože je přesvědčený o tom, že to jeho 
svobodu nijak neomezuje. Skutečně tak činí, protože dospívá k tomu, co prožil v předchozích 
pozemských životech a současně spatřuje to, co bylo v jeho životě mezi smrtí a novým zrozením a jak 
zde rozumně nahlédl, jaké odpovídající skutky má následně učinit. Cítil by se nesvobodným, kdyby 
nemohl splnit úkol, který mu vyvstal z předešlého pozemského života. [...] 
      Tedy ani předtím, ani poté, co se uplatní iniciační věda, neexistuje rozpor mezi karmickou nutností 
a svobodou. Předtím, než se uplatní iniciační věda, je to z toho důvodu, protože člověk právě s 
obyčejným vědomím zůstává uvnitř oblasti svobody a karmická nutnost se odehrává přirozeně ve vněj 
ším světě jakoby přirozenou silou; nevnímá to jinak, než jak mu to dává právě jeho přirozenost. A 
později, po vstupu do iniciační vědy, neexistuje tento rozpor z toho důvodu, že člověk je úplně 
srozuměn se svojí karmou prostě proto, že jednat ve smyslu karmy považuje za rozumné. Stejně jako 
po postavení domu neřeknu, že když do něj nyní vstoupím, tak to poškodí moji svobodu, ale řeknu si, 
že bylo docela rozumné postavit si dům v této krajině, na tomto místě, a nyní budu v tomto domě 
svobodný. Podobně i ten, kdo pomocí iniciační vědy pohlíží nazpět do předešlých pozemských životů, 
ví, že svobodným se stává právě tím, že splní své karmické úlohy, tedy nastěhuje se do domu, který si 
vybudoval v dřívějších pozemských životech. 
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Dnes jsem vám, milí přátelé, chtěl vysvětlit vzájemnou přijatelnost svobody a karmické nutnosti v 
lidském životě. Zítra budeme o karmě mluvit dál a budeme se zabývat jejími jednotlivostmi. 
 
 
23. února 1924 


