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Činnosti jednotlivých lidských organismů se zvláště výrazným způsobem uplatňují vůči 
celkovému organismu při tvorbě krve a nervů. Tvorba krve je dalším přetvářením látek 
přijatých potravou; celý proces tvorby krve je přitom pod vlivem organizace Já. Účinky 
organizace Já se rozprostírají od činností, které se odehrávají s vědomým pocitem (v jazyku, v 
patře) až po nevědomé a podvědomé činnosti v oblasti účinků peptických, pankreatických, 
žlučových atd. Účinek organizace Já potom ustoupí a při dalším proměňování substance 
potravy v krevní substanci se uplatňuje především astrální tělo. Tak to jde dále, až se krev 
setká se vzduchem (s kyslíkem) v dýchacím procesu. 
       Na tomto místě svou hlavní činnost vykonává éterické tělo. V kyselině uhličité, která je 
vydechována a ještě neopustila tělo, máme co činit především se substancí jen živoucí, nikoli 
cítící a nikoli mrtvou. (Živoucí je vše, co v sobě nese činnost éterického těla.) Největší část 
této živé kyseliny uhličité odchází pryč z organismu, její malá část však v organismu dále 
působí až do procesů, které mají své středisko v organizaci hlavy. Tato část má silný sklon 
přejít ve stav neživý, neorganický, ačkoliv se zcela neživou nestává. 
       V nervové soustavě je tomu naopak. V sympatické nervové soustavě, která prostupuje 
zažívací orgány, vládne především éterické tělo.  
       Je tedy nositelem všeho, co je v člověku duševní, jako jsou reflexní reakce, nikoli však 
toho, co se odehrává v Já, v sebevědomém duchu. Organizaci Já podléhají vlastní mozkové 
nervy, u nichž činnost éterické a astrální organizace ustupuje do pozadí. 
       Vidíme tedy, že v celkovém organismu takto vznikají tři oblasti. V nižší oblasti působí 
nervy, které jsou vnitřně ovlivňovány především éterickým organismem, a to společně s 
krevní substancí podléhající hlavně působení organizace Já. V této oblasti je ve vývojové 
embryonální a postembryonální epoše východisko pro utváření orgánů, které souvisejí s 
vnitřním oživením lidského organismu. Během embryonálního vývoje, kdy je tato oblast ještě 
slabá, dostává živoucí a tvořivou pomoc od obklopujícího mateřského organismu. 
       Dále máme před sebou střední oblast, ve které spolupůsobí nervové orgány ovlivňované 
astrální organizací, s krevními procesy, které jsou rovněž závislé na této astrální organizaci a 
ve své horní části na éterické organizaci. Zde je v raném vývojovém stadiu člověka východisko 
pro vznik orgánů, které zprostředkují zevní a vnitřní pohyblivost, např. pro veškeré vytváření 
svalů, ale také pro všechny orgány, které sice nejsou vlastními svaly, ale přece jen způsobují 
pohyblivost. 
Horní oblast je ta, ve které nervy, vnitrně ovládané organizujícím Já, spolupůsobí s krevními 
procesy, které mají silný sklon přejít do neživého, minerálního stavu. Zde je během vytváření 
lidského organismu východisko pro tvorbu kostí a pro všechno ostatní, co slouží lidskému 
tělu jako podpůrné orgány. 
       Lidský mozek pochopíme jen tehdy, když v něm spatříme tendenci k vytváření kostí, která 
je přerušena hned při svém vzniku. Tvorbu kostí pochopíme jen tehdy, když v ní poznáme 
účinek mozkového impulsu, který byl dovedený až do konce; působnost tohoto mozkového 
impulsu je zvnějška prostupována impulsy středního organismu, kde jsou společně činné 
astrálně podmíněné nervové orgány s éterický podmíněnou krevní substancí. V kostním 
popelu, který po spálení kostí zůstává se svým vlastním utvářením, jsou přítomné výsledky 
nejvyšší oblasti lidské organizace. V chrupavčité substanci, která zbude, když kost podrobíme 
účinku zředěné kyseliny solné, máme výsledek impulsů střední oblasti. 
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       Kostra je fyzickým obrazem organizace Já. Lidsky-organická substance, která směřuje ke 
stavu neživě minerálnímu, při vzniku kostí zcela podléhá organizaci Já. V mozku je Já činné 
jako duchovní bytost, ale jeho formující síla, působící do fyzična, je tu zcela přemáhána nejen 
éterickým organizováním, ale dokonce vlastními silami fyzična. V mozku se organizující síla 
Já uplatňuje jen slabě, zaniká v životním působení a ve vlastních fyzických účincích. Právě to 
je důvodem, proč je mozek nositelem duchovního působení Já, že zde totiž organizace Já 
nemusí působit organicko-fyzicky, takže jako taková se může uplatňovat zcela svobodně. 
Kostra naproti tomu je sice dokonalým fyzickým obrazem organizace Já, avšak její organizace 
se zde vyčerpává ve fyzickém organizování, takže z ní už nic nezbývá pro duchovní činnost. 
Kostní procesy jsou tedy ze všech procesů nejvíce nevědomé. 
      Kyselina uhličitá, která je při dýchacím procesu vypuzována ven, je uvnitř organismu ještě 
živou substancí; je uchopována a vylučována navenek tou astrální činností, která je zakotvena 
ve střední nervové soustavě. Ta část kyseliny uhličité, která je výměnou látek nesena k hlavě, 
je zde spojována s kalciem a tak připravována k tomu, aby vstoupila do účinků organizace Já. 
Vlivem hlavových nervů, vnitřně impulsovaných organizací Já, je tak uhličitan vápenatý 
přiváděn na cestu tvorby kostí. 
Látky vznikající ze substancí potravy, myosia a myogen, mají tendenci usazovat se v krvi; jsou 
to nejprve astrálně podmíněné substance, které jsou ve vzájemném působení se sympatikem, 
jenž je vnitřně organizovaný éterickým tělem. Obě tyto bílkoviny jsou však také zčásti 
uchopovány činností střední nervové soustavy, která je pod vlivem astrálního těla. Tím se 
stávají příbuznými s rozkladnými produkty bílkoviny, s tuky, s cukrem, a se substancemi 
podobnými cukru. Tím nabývají schopnost přijít pod vlivem střední nervové soustavy na 
cestu tvorby svalů. 


