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Zápis A 
 
Je třeba, abychom měli neustále na paměti, že v esoterní hodině jsou nám sdělovány přímo 
věci z nadsmyslového světa a že ten, kdo k nám mluví, se musí považovat za nástroj, jehož 
používají Mistři moudrosti a souznění pocitů. Ten, kdo naslouchá sdělením v tomto smyslu, 
přijímá je náležitým způsobem. 
      V těchto hodinách většinou mluvíme o dvou věcech: buď se zabýváme způsobem, jakým 
máme meditovat, nebo hovoříme o smýšleních vůči každodennímu životu, vůči druhým 
lidem, která v sobě máme rozvíjet a pěstovat, o smýšleních, jež jsou nezbytně nutná, chceme-
li se stát pravými esoteriky. Také ke své meditaci máme přistupovat s určitým smýšlením a o 
tom bychom hovořili dnes. 
      Každou z těchto meditací pronesli velcí zasvěcenci tisíciletími, každá z nich je cestou do 
nadsmyslových světů. Každá nám podává, ač jen jako matný odlesk, obraz iniciace. Je 
obrazem toho, kam máme jednou dojít, byť jen, jak bylo řečeno, v sebematnějším odlesku. 
Aby v nás a na nás meditace správně působila, máme si meditační látku představovat co 
nejobrazněji, v duchovním obraze, který si sami vytvoříme. Když například obdržíme 
meditaci: 
 
V čirých paprscích světla 
září božství světa - 
 
máme si představovat zářící světelné paprsky nebo velký svítící Měsíc. Všechno, co nás poutá 
ke smyslovému světu, se máme v těchto chvílích snažit setřást, pokud možno se oddat těmto 
obrazům, snažit se v nich žít. Máme se snažit zcela proniknout do smyslu této látky. 
Meditace pro nás má být nejdůležitějším, nejposvátnéjším úkonem dne. Když se ponoříme do 
těchto obrazů, jak hluboko jen dokážeme, když je v sobě necháme žít, pak - podle toho, jak 
intenzivně a s jakou vážností při tom postupujeme, a podle toho, jak nás povede naše karma, 
někdo rychle, někdo možná až po letech - prožijeme při meditaci okamžik, kdy zjistíme, že 
tyto obrazy, tyto představy jsou skutečnosti, že jsou světem, v němž se náhle ocitneme, a to ne 
jako diváci přihlížející zvenčí, ale přímo uvnitř těchto věcí. Budeme pak sice ještě žít také ve 
vnějším světě, přesto však úplně jinak než jindy, neboť svět, který se nám otevře, je zcela 
jiný. Ocitneme se, abych tak řekl, na druhé straně věcí. 
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       Musíme ovšem vzít v úvahu dvě věci, které bychom nyní probrali. První se týká těch, kdo 
dosud nepronikli až ke zření, druhá těch, kdo dosáhli stavu imaginace. Prvně jmenovaní jsou, 
jak jste to všichni poznali, ve chvíli, kdy začnou meditovat, doslova zaplaveni myšlenkami 
týkajícími se jejich každodenního života, vnějšího světa, jejich okolí. Všechny zvuky začnou 
vnímat rušivěji, všechny nepatřičné obrazy a myšlenky naléhavěji. Bojovat proti tomu by 
vůbec nic nepomohlo, neboť za těmito myšlenkami stojí síly. Bylo by to stejné, jako kdyby se 
člověk uprostřed včelího roje chtěl začít na obranu ohánět: včely by se do něj pustily s 
dvojnásobnou vervou. 
     Máme ovšem okultní prostředek, jak postupovat proti těmto nežádoucím myšlenkám a 
umlčet je; tento prostředek je stejný v případě toho, o čem jsme právě mluvili, i v případě 
rušení, jímž trpí ti, kdo už dosáhli zření. Co nejzřetelněji si představíme Mer- kurovu hůl: 
zářící hůl, kolem níž se ovíjí černý had, a pak si představíme druhého, světlého hada, který se 
ovíjí proti tomu prvnímu. Černý had symbolizuje materiální myšlenky, které nás ruší: nižší Já; 
světlý had symbolizuje božské myšlenky, vyšší Já. A když si ve své duši uvědomíme plný 
význam tohoto symbolu, v němž se světlý had vine proti černému, pak všechno rušivé zmizí a 
my se můžeme ponořit do meditace. 
    Ti, kdo dosáhli zření, jsou stejnými silami, které v prvně jmenovaných lidech rozpoutávají 
všednodenní myšlenky, rušeni ve svých vizích tím, že všechny možné vášně, žádosti atd. 
žijící v astrálním těle uvidí v podobě divokých, často velmi ošklivých, někdy i svůdně 
krásných zvířat. I proti tomu je jediným prostředkem představa hole posla bohů Merkura. 
Když se pak plně oddáme své meditační látce, budeme podle své karmy, jedni dříve a druzí 
později, prožívat určitý pocit. Budeme mít pocit, jako by se naše Já ztrácelo, jako kdybychom 
se rozpadali na kousíčky, jako kdybychom byli vnitřně rozerváváni. Tento pocit je nutný a je 
až do určité míry zcela na místě. My lidé se ve svém uzavřeném fyzickém těle prožíváme jako 
jednota. Musíme si však uvědomit, že jsme něčím velmi složitým a složeným, že svět duchů, 
ke kterému z velké části patříme, není vůbec nic jednoduchého. Trůnové na Saturnu pracovali 
na našem fyzickém těle, Duchové moudrosti na Slunci pak z druhé strany na našem éterném 
těle, Duchové pohybu na Měsíci zase z druhé strany na astrálním těle a Duchové formy na 
Zemi zase určitým způsobem na našem Já. Na Slunci a Měsíci pracovali na našem fyzickém 
těle ještě všechny možné vznešené duchovní bytosti. Jiné vystavěly například náš hrtan, jiné 
zase srdce nebo játra; rozmnožovací orgány byly vytvořeny jinými bytostmi než trávicí aparát 
atd. 
      V určitém stádiu ovšem začne mít meditující pocit, jako kdyby se na všechny tyto 
mocnosti rozděloval, jako by se jim vydával na pospas a ztrácel sám sebe. Ten, kdo ještě 
nedosáhl zření, bude pak mít pocit nicoty, jako by mu meditace nepřinášela vůbec žádné 
plody. Tento pocit je velmi deprimující, neskrývá v sobě však zatím žádné velké nebezpečí, 
ani pro meditujícího, ani pro meditaci jako takovou. Zřící člověk v tomto stavu uslyší něco 
jako hlas, hlas postavy, kterou také záhy spatří, a tento hlas mu bude našeptávat, že svět, který 
vidí, není nic, jenom výtvor jeho vlastní iluze. To je pokušení, které k němu přistupuje ze 
strany, jež chce člověka vší mocí zadržet ve smyslovém světě, ve hmotě, a nechce ho nechat 
vystoupit do duchovních světů. A toto pokušení je velkým nebezpečím. 
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       Na to je nám zase dán jeden okultní prostředek. Na závěr každé meditace si představme 
růžový kříž. Růžový kříž je symbolem mystéria na Golgotě. Kříž jako znamení smrti, z něhož 
se s krví, která vyprýštila z pěti ran, rozvíjejí růže jako znamení života. Když si tento symbol 
ve své duši uvědomíme v celém jeho významu, budeme mít neporazitelnou zbraň proti moci, 
která nás uvádí v pokušení. Proč? Protože Kristus se svou smrtí, v okamžiku, kdy prýštila 
jeho krev, spojil s astrálním tělem Země a přinesl mu nový život a nové světlo. V tomto 
astrálním těle přebývá On jako astrální světlo zářící v temnotě. V tomto astrálním světle 
vidíme, dosáhneme-li zření. Růžový kříž je tedy symbolem světla vítězícího nad mocnostmi 
temnoty. 
      Fyzické předměty vidíme svýma fyzickýma očima, protože jsou temné, a proto zvenčí 
odrážejí sluneční světlo. Jakmile však svou meditací dospějeme ke zření, bude temná rouška 
halící předměty tenčí a tenčí. Uvidíme, jak v nich začíná zářit astrální světlo, světlo v temnotě, 
a ony nám tím vyjeví své nitro. Poznáme síly, které ve všem pracují, budeme s nimi žít. 
Představme si například červenou krystalickou krychli, jak ji příroda často vytváří. Tuto 
krychli nejenže uvidíme zvenčí, ale budeme v ní také pociťovat síly, které ji budují, které na 
jejím povrchu rozlévají červené světlo skrze jiné, opačné světlo. Ten, kdo by chtěl do nitra 
tohoto krystalu proniknout tak, že by ho rozbil, by vytvořil zase jen samé vnější povrchy. Do 
nitra člověk pronikne jenom tehdy, zří-li astrální světlo. Aby toto vnikající astrální světlo 
dokázali snést, museli adepti zasvěcení dříve při [předkřesťanské] iniciaci projít něčím na 
způsob smrtelného spánku, což se událo během oněch tří dní, kdy leželi „v hrobě“. Jedním z 
těch, kdo po události na Golgotě museli projít touto přípravou, byl Pavel, který poté, co uzřel 
astrální světlo, ležel tři dny v omámení. 
       Naše meditace, je-li prováděna správně, v nás má zanechat duchovní posílení. Neobávejte 
se však, že k němu nedošlo, když toto posílení nepociťujete. Mnohdy to jen necítíme, každá 
meditace však dříve či později uplatní své působení a často sklízíme po letech plody, které 
jsme ani nečekali. Kdo se trpělivě spokojí takříkajíc s málem a žádostivě a netrpělivě nedychtí 
po růstu, ten vždy dozná duchovního posílení. 
      Žák může tato cvičení provádět, kdykoli má čas. 
      Musí se také postarat o to, aby do meditace nevstupovalo jeho fyzické tělo. Pro začátek 
není nutné žít jako úplný vegetarián. To, co tělu dosud prospívá, může člověk klidně jíst. Co 
má samo tendenci zhutňovat se a pohybovat se ke středu Země, to bychom jíst neměli, nýbrž 
jen to, co tělu nebrání v produchovňování. Velký vnitřní takt je při tom také tím nejlepším 
vůdcem. Člověk musí dbát na to, aby ve výživě nacházel náležité množství živných solí. Má 
se vyvarovat všeho, co zůstává jako sedlina, jako usazenina na dně. Měl by se vyhnout tomu, 
co roste pod zemí. Masu je dobré se vyhýbat, naopak je možné jíst všechno, co je mléko a co 
z něho pochází. 
     Luštěniny znečišťují sny. 
     U všeho záleží hlavně na správném smýšlení, v němž se to děje. 
      Naše snahy se týkají přijímání okultního proudu, který usiluje o harmonii. 
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