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Karma a choromyslnost 

Otázka: Jak je třeba karmicky posuzovat případ, je-li člověk one-
mocněním mozku odsouzen k choromyslnosti? 

Odpověď: O všech těchto věcech by se vlastně nemělo mluvit na zá-
kladě spekulací a hypotéz, nýbrž z duchovně-vědecké zkušenosti. 
Proto bychom tuto otázku zodpověděli pomocí příkladu, který se 
skutečně vyskytl. Jeden člověk byl v předchozím životě odsouzen 
vést kvůli nevyvinutému mozku život v tuposti. V období mezi smrtí 
a novým narozením mohl zpracovat všechny ty stísňující zkušenosti 
takového života, ústrky a lidskou nelaskavost, a znovu se pak narodil 
jako pravý génius dobročinnosti. 

Takový případ jasně ukazuje, jak se mýlí ten, kdo všechno v ži-
votě vztahuje karmicky k minulosti. Nemůžeme prostě vždycky říci: 
tento osud je následkem toho či onoho provinění v minulosti. Mnohdy 
je třeba připustit, že nějaký zážitek nemá vůbec žádný vztah k 
minulosti, ale naopak se teprve stane příčinou karmického vyrovnání 
v budoucnosti. Naprosto není nutné, aby si choromyslný člověk svůj 
osud vysloužil svými činy v minulosti. Avšak kar- mický důsledek 
jeho osudu se v budoucnosti bezpochyby dostaví. Jako je u 
obchodníka příslušná bilance určena čísly v jeho pokladní knize, 
mohou však v ní přibývat stále nové příjmy a výdaje, tak mohou do 
života člověka vstupovat stále nové činy, osudové rány atd., přestože 
jeho životní účet má v každém okamžiku zcela určitou podobu. 

Proto nesmíme karmu považovat za neovlivnitelný osud člověka, 
za něco fatálního, nýbrž je naprosto slučitelná se svobodou, s vůlí 
člověka. Karma nežádá odevzdání se nezměnitelnému osudu, ale 
právě naopak: dává jistotu, že žádný lidský čin, žádný lidský zážitek 
nezůstane bez následku ani se ve světě neudá bez zákonitosti, nýbrž 
začlení se do působnosti spravedlivého, vyrovnávajícího zákona. 
Právě kdyby nebylo karmy, vládla by ve světě svévole. Takto však 
můžu vědět, že každý z mých činů, každý z mých zážitků se začlení 
do zákonité souvislosti. Můj čin je svobodný, jeho následek naprosto 
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zákonitý. Je obchodníkovým svobodným činem, uzavře-li nějaký 
obchod; výsledek tohoto obchodu se zákonitě začlení do jeho bilance. 

R. Steiner: Idiotie; uveřejněno v časopisu Lucifer-Gnosis, prosinec 
1904, později zahrnuto ve svazku Lucifer-Gnosis, GA 34, str. 376n. 
Česky vyšlo jako součást kapitoly „Odpovědi na některé otázky, tý-
kající se působení karmy“ ve svazku nazvaném „Jak působí zákon 
karmy“ nákladem literárního kruhu Anthroposofické společnosti 
„Studium“, Praha 1919 (2. vydání); autor překladu: Dr. K. P. Při 
pořízení nového překladu (2013) bylo k tomuto původnímu překladu 
přihlédnuto. 
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