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Působení léků může poznat jen ten, kdo pochopil, jak se vyvíjejí síly v mimolidském světě. 
Chceme-li vyvolat léčivý děj, musíme přivést do organismu substance, které se v něm rozšíří 
tak, že chorobný děj postupně přejde v děj normální. Podstata chorobného procesu spočívá 
právě v tom, že se v organismu odehrává něco, co se nezačleňuje do jeho celkové činnosti. To 
je společnou vlastností chorobného děje s dějem v zevní přírodě. 
       Můžeme říci: jestliže uvnitř organismu vnikne takový děj, který se podobá ději 
probíhajícímu v zevní přírodě, pak vzniká nemoc. Takový děj může zasáhnout fyzický a 
éterický organismus. Pak musí buď astrální tělo nebo Já zastávat úlohu, kterou jinak 
nezastává. Ve věkovém období, v němž by se měly rozvíjet ve svobodné duševní činnosti, se 
musí jaksi sešroubovat do časnějšího věkového období (leckdy dokonce do období 
embryonálního) a spolupůsobit při vytváření fyzických a éterických útvarů, které měly přijít 
do oblasti fyzického a éterického organismu již dříve; jde o vytváření útvarů, které je na 
počátku lidského života obstaráváno astrálním tělem a organizací Já, později je však přebíráno 
do výhradní činnosti organizací fyzického a éterického těla. Veškerý vývoj lidského organismu 
spočívá na tom, že celkové utváření fyzického a éterického těla původně vyplývá z činnosti 
astrálního těla a organizace Já, avšak s přibývajícím věkem činnost Já a astrální činnost dále 
probíhají v éterické a fyzické organizaci. Když se to neděje, musí astrální tělo a organizace Já 
v určitém stadiu svého vývoje zasáhnout takovým způsobem, ke kterému v tomto stadiu již 
nejsou uzpůsobené. 
       Dejme tomu, že máme před sebou jevy městnání a váznutí v břiše. V příslušné oblasti těla 
nevykonávají fyzická a éterická organizace činnosti, které na ně byly přenesené v mladším 
věku. Musí tu zasáhnout astrální činnost a Já, ale tím se zároveň oslabí pro jiné úlohy v 
organismu. Nejsou tam, kde by měly být, například při vytváření nervů inervujících svaly. 
Následkem jsou obrny v jistých částech organismu. 
       Organismu pak musíme dodat takové substance, které astrální organizaci a organizaci Já 
odejmou činnost, která jim nenáleží. Lze zjistit, že tuto činnost mohou odejmout ty procesy, 
které vznikají v rostlinném organismu při vytváření silných éterických olejů, zejména v 
květech. Dovedou to tedy takové substance, které obsahují fosfor. Fosfor musíme smísit s 
jinými substancemi a tak ho přivést k tomu, aby vyvíjel svou činnost ve střevě, nikoli v 
látkové výměně, která leží za střevní oblastí. 
       Jestliže máme před sebou zánětlivé jevy kůže, vyvíjejí zde abnormní činnost astrální tělo 
a organizace Já. 
      Zanedbávají pak své působení, které by měly vykonávat v hlouběji uložených orgánech. 
Oslabují působení vnitřních orgánů, které pak přestávají konat svou funkci, protože jejich 
citlivost je snížena. Tak mohou vzniknout například abnormní stavy v jaterní činnosti. 
Nesprávným způsobem může být ovlivněno také trávení. Podáváme-li kyselinu křemičitou, 
odlehčí se činnostem astrálního těla a organizaci Já, které ovlivňují kůži. Činnost těchto 
organizací pro nitro se uvolní a nastane uzdravení. 
       Setkáváme-li se s chorobnými stavy, které se projevují abnormálním bušením srdce, 
působí zde na krevní oběh nepravidelná činnost astrálního organismu. Tato činnost se pak 
zeslabí v mozkových procesech. Protože v organismu hlavy je astrální činnost zeslabena a 
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éterická činnost, která tam patří, je následkem toho příliš napínána, vzniknou epileptické 
stavy. 
        Když podáváme gumovitou látku získanou z libečku lékařského, třeba ve formě čaje nebo 
ještě lépe zpracovanou ve formě určitého preparátu, pak se činnost astrálního těla nesprávně 
spotřebovaná na krevní cirkulaci uvolní a posílí se v mozkové organizaci. 
       Ve všech těchto případech musíme správně diagnostikovat, jakým směrem nemoc působí. 
Vezměme poslední případ. Příčina může vycházet z poruch vzájemného působení éterického 
a astrálního těla v krevním oběhu. 
        V Mozkové úkazy jsou pak následkem. Zde musíme léčit tak, jak to bylo popsáno. 
 Situace však může být také opačná. Nepravidelnost může původně, primárně vystoupit mezi 
astrální a éterickou činnost v mozkovém systému. Nepravidelný krevní oběh a abnormální 
srdečné činnost pak jsou jevem sekundárním, následným. Potom musíme uvést do látkové 
výměny například soli síry, které působí na éterickou organizaci mozku tak, že v ní vyvolávají 
přitažlivost k astrálnímu tělu. Můžeme to pozorovat tak, že myšlenková iniciativa, sféra vůle a 
celá sevřenost bytosti prodělávají změnu k lepšímu. Pravděpodobně pak bude ještě nutné 
podpořit astrální síly, aby začaly nově působit na oběhový systém. Toho dosáhneme 
například nějakou solí mědi. 
      Uvidíme, že celkový organismus se opět dostane do své normální činnosti tehdy, když 
nadměrnou činnost astrálního organismu a Já, která byla v nějakém článku těla vyvolána 
fyzickým a éterickým organismem, nahradíme nějakou činností vyvolanou zvnějška. 
Organismus má tendenci vyrovnávat své nedostatky, a proto se opět zotaví, když zjištěnou 
nepravidelnost regulujeme po určitou dobu uměle tak, že proces, který byl vyvolán z nitra a 
který musí přestat, přemáháme podobným procesem, který jsme vyvolali zvnějška.  
 


