
 
 

Formy vyplývající z ustrojení člověka 
 

Rudolf  Steiner 
 

 
Eurytmická gesta jsme doposud vyvozovali z hlásek * Teď budeme zkoumat, jaké formy mohou vyplynout z ustrojení lidského organismu 
* Dvanáct gest vyjadřujících společné celou bytost člověka a odpovídajících dvanácti znamením zvířetníku * Sedm pohybových možností 

odpovídajících sedmi planetám 
* Ve dvanácti klidových gestech zvířetníku mají původ souhlásky, 
v sedmi pohybových gestech planetárních mají původ samohlásky 
* Těchto devatenáct gest je také vhodným vyjádřením přechodů 

od hlásky k hlásce. 

 
Až doposud jsme pro charakteristiku eurytmických gest vycházeli z hláskové řeči, alespoň v jistém smyslu 
z hláskové řeči. Musí nám jenom být jasné, že všechno, co dochází výrazu v eurytmických gestech, co je 
tedy v jistém smyslu zjevením lidské bytosti jako i samo člověkem pronášené slovo, že to všechno je 
projevem jeho samého, že to všechno má svůj určující základ v pohybových a ztvárňujících možnostech 
lidského organismu. Proto si také teď můžeme zvolit ještě jiné východisko: zahledět se nejprve na lidskou 
bytost, takovou, jaká je, a z tohoto východiska rozvinout její ztvárňující a pohybové možnosti; vidět, jaké 
formy mohou vyplývat z lidského organismu, a potom, když z toho vyjdeme, narazit nakonec na to, jak ta 
nebo ona forma může vyústit do podoby určité viditelné hlásky. 
       Tak se dnes nejprve pokusíme vyjít z bytosti člověka, hledat formy, které mohou vyplynout z ustrojení 
lidské bytosti, a pak pokročit dále k otázce, které hlásky by mohly být míněny těmito příslušnými formami. 
Budu k tomu potřebovat větší počet eurytmistek. Poprosím je, aby vyšly nahoru na jeviště. 
Postavte se do kruhu, tak, abyste všecky měly mezi sebou stejné rozestupy. 
 
I. Zvedněte obě paže do výše, dlaně obrácené ven, roztáhněte všechny prsty. 
II. Pravou paži přiložte k tělu, levá ruka se opře lehce o bok. 
III. Obě paže dopředu, ruce položeny na sebe. 
IV. Paže podél těla, levá paže poněkud odstává. 
V. Jednu nohu předsunout, levá ruka uchopí loket pravé. 
VI. Levou ruku sevřete poněkud v pěst, přiložte ji k čelu; druhou rukou, napřaženou trochu více dopředu, 
udělejte toto gesto.  
VII. Obě ruce dopředu, levá směrem dolů, pravá vzhůru. 
VIII. Stojíte pouze na levé noze, pravou trochu nadzvedněte, pravou ruku kolmo vzhůru, levou ruku mějte 
trochu pokrčenou dolů. 
IX. Hlavu naklonit dopředu, pravou rukou se dotýkat brady, levou ruku nechat viset. 
X. Obemkněte pravou paží hlavu a levou rukou zakryjte hrtan. 
XI. Nohy postavte tak, aby směřovaly dovnitř, a paže zkřížené. 
XII. Levou ruku na prsa, pravou na záda. 
 
Tím jsme si teď ukázali řadu gest. Tato gesta, shrneme-li je všechna dohromady, vám vlastně znázorňují celou bytost 
člověka, nebo bych snad řekl: celou bytost člověka sice rozdrobenou na dvanáct jednotlivých prvků, ale přece jenom 
celou lidskou bytost. Mohli byste si také představit, že by někdo udělal tato gesta postupně jedno po druhém. Kdybyste 
si představili, že by někdo udělal tato gesta po řadě jedno po druhém, tedy byste viděli ještě zřetelněji, jak v takovém 
případě, že by někdo udělal veškerá tato gesta, by lidská bytost došla neobyčejně silného výrazu. 
        Projděme si teď toto ustrojení člověka. Začněme třeba tady. Představte si, prosím, že v tomto 
znázornění je zachycen onen prvek v člověku, který známe především jakožto intelekt, rozum. Měli 
bychom si to zapsat opravdu dobře do duše, že tady máme gesto vyjadřující porozumění, rozum. 
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       Teď se podívejte na toto gesto (I.): z něho proudí slunečně to, co bychom mohli nazvat prvkem 
nadšení, tím prvkem, jehož původ by byl jmenovitě v hrudi. Takže můžeme říci: gesto IV. - hlava, gesto I. - 
hruď, nadšení. 
       Teď přejděme sem (gesto X.). Tady vidíme hlavu obemknutou pravou paží, levá ruka zakrývá hrtan. 
Máme tady všechno to, co je v člověku výrazem vůle - slovo má mlčet - když se člověk postaví a bude 
představovat vůli; máme tu všechno to, co vyjadřuje vůli, co může přejít v čin. Můžeme tedy říci: 
končetiny, vůle, čin. 
       Tak bychom teď vlastně měli v zásadě pohromadě ony tři články lidské přirozenosti - rozum, cit, vůli. 
Ale je tu také ještě gesto, které shrnuje v jeden celek všechno to, co máme. Jen se podívejte, jak toto zde 
hledá rovnováhu (gesto VII). Hledá se tu tedy rovnováha; celý člověk hledá rovnováhu. Dalo by se říci: 
člověk jako takový, nebo také: člověk trvající v rovnováze svých tří sil - myšlení, cítění a vůle. Napíšu 
jenom: člověk v rovnováze. Ta označení, která tady píšu, považujte za něco hodně významného. 
      Přejděme teď k ostatním gestům. Když tady přecházíte od člověka myslícího k člověku hledajícímu 
svou rovnováhu, budete mít mezi oběma to, k čemu docházíme dalším postupem od myšlení, když jsme už 
něco promysleli. Kam dojdeme od myšlení? K rozhodnutí. Gesto V. je tedy rozhodnutí, myšlenka, která se 
chce realizovat. 
      Teď se dostáváme k tomuto gestu (VI.). Na tom gestu vidíte, že tady musí vlastně jít o něco 
významného. Toto (IV.) je teprve myšlenka. Ta by mohla být velmi chytrá, ale přesto se ještě nemusí 
uskutečnit. Dokonce nemusí ani dospět tak daleko, že se změní v rozhodnutí. Tak se to má s myšlenkou. 
Ale vždycky může ještě ztroskotat na vnějších poměrech. Tady (gesto VI.) bojuje s vnějšími poměry: 
konfrontace myšlenky se světem. To potom musí v sobě zpracovat celý člověk, tuto konfrontaci. Tím pak 
člověk v rovnováze, když prochází světem, bude moci provést své činy: když nejprve podstoupil 
konfrontaci se světem. 
       Teď se od rozumu vydejme na druhou stranu. Jaképak to je předtím, než pojmeme nějakou myšlenku? 
Má to přece vést k porozumění. Než pojmeme myšlenku, zvažujeme předpoklad té určité myšlenky. Tady v 
tomto gestu (gesto III.) tedy vidíte zvažování předpokladu myšlenky. 
       Jakpak ale může dojít k takovému zvažování určitého předpokladu? Tady se musíme zadívat na gesto 
II. a správně je vnímat. Jak k tomu může dojít? Jenom považte, že vycházíme z citu, z nadšení (gesto I.). To 
je to planoucí nadšení, které, jak víte, tak velice postrádáme v naší Anthroposofické společnosti, ale teď je 
tady máme alespoň znázorněné. - Než dospějeme ke klidnému zvažování, na cestě od gesta I. ke gestu III, 
musí nejprve dojít k rozumnému vystřízlivění. Gesto II.: vystřízlivění. Při správném, nezaujatém cítění to z 
toho gesta velmi dobře vyčtete. 
       Pak máme nadšení, zakotvené v hrudi (gesto I.). Nyní se dostáváme dále k tomuto (gesto XII.). 
To není ještě nadšení, nebo lépe řečeno, nadšení se při postupu tímto směrem nedostává k zvažování, 
nedostává se k úsudku, nýbrž přechází v čin, ve vyjádření vůle. A mezi nadšením a vůlí leží nejdříve ještě 
popud, jímž člověk vychází ze sebe, popud k určitému činu. Když se člověka zmocní nadšení, tedy nejprve 
prostě jenom plane. Ale když má potom dojít k činu, musí vzniknout podnět, popud k činu. Tady (gesto 
XII.) pak tedy vidíme popud k činu. 
       Jděme dále; pozorujte, co nastane potom. Tady už je celý člověk zaprvé přesvědčen, že ten čin přece 
vykoná (gesto XI.) - stojí tu před námi málem Napoleon - ale kromě toho už nohama vyjadřuje obratnost - 
tím, že nestojí jenom jako ti ostatní, nýbrž že se staví pevně na zem. Admirály na lodích vždycky uvidíte 
stát tímhle způsobem. Vůbec bych vám radil, budete-li chodit po lodi, abyste vždycky chodili tímhle 
způsobem, pak se to s vámi nebude tolik houpat a nedostanete tak snadno mořskou nemoc. To už není jen 
podnět, nýbrž schopnost k činu. Tady už tedy máme schopnost k činu. 
A pak máme v gestu X. samotný čin  
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       Ale pak to pokračuje tím směrem dál. Když se vykoná čin, copak se potom objeví jako následek toho 
činu vně člověka? Jak vidíte, člověk stojí uprostřed světa. Dívá se na to, co vzešlo jeho činem. Už to není 
jenom ten samotný čin. Člověk už od svého činu poodstoupil, už se může na něj dívat, už se z jeho činu 
stala událost, je z něj nějaká skutečnost - událost, k níž došlo skrze něho, k níž došlo jeho činem. V gestu 
IX. tedy máme událost. A teď přejdeme dále ke gestu VIII. 
       Tady v tom gestu vidíte, že událost zapůsobila jistým dojmem na člověka samého. On tu událost 
vyvolal, ta událost ale na něho zapůsobila, vtiskla se do něho, stala se mu osudem. Můžeme tedy říci: 
událost se stala osudem. 
       Tím jsme kolem dokola vyčerpali člověka v jeho základních prvcích. Jak vidíte, můžeme člověka 
znázornit ve dvanácti prvcích a můžeme skutečně najít gesta, která odpovídají těmto dvanácti prvkům. 
Budu ale potřebovat ještě dalších sedm eurytmistů. Začněme tady uprostřed: Natáhněte paže, pravou paži 
dopředu, levou dozadu, a teď budete oběma pažemi současně vykonávat krouživý pohyb. Ale provádět to 
budete, teprve až dostanou všichni příslušné pokyny. 
       Tady jsem zatím před vás zase postavil tu první ze sedmi, která nebude pouze zaujímat určitý postoj, 
nýbrž bude vykonávat pohybové gesto. A když vezmete toto pohybové gesto, tedy to bude gesto, kterého 
budeme moci použít jako výrazu celého člověka. Celý člověk se tu uplatňuje. 
       Teď druhá eurytmistka: Levou paži dozadu, pravou dopředu, levou paží budete kroužit, přední paže 
zůstane v klidu. Tady jsem před vás postavil tu druhou. Bude to výraz pro všechno, co je v člověku 
projevem milující, oddané bytosti. Tedy: milující, oddaná přirozenost. 
       Teď dojde na třetí: Pravou paži dopředu, levou paži dozadu, pravou paží kroužit. To je tedy přesný 
opak toho předcházejícího. Je to opak milujícího, oddaného projevu, opak milující bytosti. Představuje to 
sobeckou povahu..  
      Čtvrtá: Oběma pažemi predpažíte, předloktí zkřížíte před sebe. Odehrává se to v duchu; proto může tato 
eurytmistka setrvat v klidu. Představuje to všechno co je v člověku tvořivého: tvořivá schopnost. 
Přicházíme teď k páté: Vy musíte předpažit, prsty sevřít a tělem pak provádět pohyb, totiž zhoupnutí 
vzhůru a dolů. Tady pak budeme mít tu lidskou vlastnost, která značí agresivitu, tedy schopnost agrese. 
Šestá: Vy budete držet levou paži v klidu (zahnutou dovnitř), pravou budete otáčet kolem ní. Tak objasníte 
lidem, že tady nemáme vyjádřenou schopnost agrese, nýbrž činnost plynoucí z moudrosti. 
A teď ještě ta poslední: Přiložte ruce k čelu, ale trochu přes sebe; veďte je splývavým pohybem vzhůru, pak 
zase dolů, znova vzhůru, dolů. Provádějte tohle pohybové gesto. Tím vyjádříme všechno, co můžeme 
označit za hlubokomyslnost, uzavření do sebe; nazvu to hlubokomyslnost. 
       Postavili jsme tedy velký kruh, postavili jsme malý kruh; v tom vnějším, velkém kruhu máme těch 
vnějších dvanáct postav, které se projevují postojem, formou. Tady ve vnitřním kruhu máme sedm postav, 
které se projevují pohyby, jenom s výjimkou té jedné, která dává najevo také jenom jistou formu, totiž 
pohyb, který už přešel v klid. 
       A teď se na to zadívejte, když se tady objeví všechna gesta současně, jakou to dá harmonii! Ty ve 
vnitřním kruhu budou dělat pohyby, které jim příslušejí, ty ve vnějším kruhu budou dělat své formy. 
Teď ale ještě dále. Ty uvnitř budou dělat své pohyby; ty vnější se budou pohybovat pomalu v kruhu zleva 
doprava, ale zachovají přitom své formy. Po celou tu dobu tedy budou ty druhé konat svoje pohyby. Vidíte, 
to je vlastně tak, jako když si člověk prohlíží svět ze všech stran a uvede do pohybu všechny své 
schopnosti. 
       Teď se zase rozestavte se svými formami do vnějšího kruhu. - Jenom bych chtěl upozornit, že v 
eurytmii, řekneme-li zleva doprava, je to míněno obráceně, to jest, je to posuzováno  
z hlediska diváků; a podobně je míněno obráceně, řekneme-li zprava doleva. - Vnější kruh se bude pohybovat 
zleva doprava, mírnou rychlostí; vnitřní kruh bude provádět svá gesta, bude se ale pohybovat dokola v kruhu 
větší rychlostí než vnější kruh. Vnitřní kruh tedy bude tančit rychle kolem dokola, vnější kruh bude tančit 
pomaleji. A dělejte přitom svá gesta. 
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       Zadívejte se na celou tu harmonii! Tady tedy usilujeme o jistou možnost: Je to první, výchozí prvek 
vyvozování pohybových a tvarových možností z organismu, pokud máme přitom na zřeteli celého člověka. 
Uvidíme totiž, jaké se dají nadále postupně rozvíjet z tohoto prvku tvarové možnosti a možnosti pohybové. 
Člověk opravdu nevzešel pouze z těch sil, které zná a uznává dnešní věda, nýbrž člověk vzešel z celého 
vesmíru; a neporozumíme mu jinak, než když ho pochopíme skutečně z celého vesmíru. A když vezmeme 
to, co jsme právě viděli, když si to pořádně prohlédneme, tedy je to jaksi člověk rozčleněný ve své různé 
schopnosti, v články své bytosti, v různé své síly. 
       Ale tam venku ve světě, tam je člověk vskutku rozčleněn na ty jednotlivé složky své bytosti: to jsou 
totiž zvířata. Člověk v sobě nese všechny schopnosti hlavních zvířecích druhů. V něm docházejí vyrovnání. 
Jsou v něm jakoby sloučeny ve vyšší syntézu. 
A v tom smyslu bychom měli nejprve jakási čtyři hlavní zvířata. Tady máme nadšení, gesto I.), prvek 
hrudi: Lev. Lev nese v sobě jednostranně jako svou charakteristiku to, co je vyjádřeno příslušným gestem. 
Dále: Tady (X.) máte ten prvek, který je pak venku uskutečněn jednostranně v tom, co nutně působí 
dojmem vnější aktivity, dojmem vůle: Býk. 
       Potom máte tady (VII.) to, co se snaží v celku člověka zpracovat všechno, co se objevuje jako zážitek, 
jako čin; jistě jste to mohli poznat na příslušném eurytmistovi. Je to to, co zahrnuje všechny jednotlivosti 
tak, jako éterné tělo shrnuje články fyzického těla. Éternou složku člověka nazývali dříve také jeho vodní 
bytostí. Vlastně bychom sem do přehledu na tabuli měli napsat: éterný člověk. Ten byl tedy kdysi 
označován za člověka vodního, tak znělo ono staré označení. Mohu sem tedy klidně napsat: Vodnář. Však 
už víte, že to je éterný člověk. 
       Pak jsme tu měli kouzlo chytrosti - myšlenky, které jsou schopny vyvolat dojem (IV). Tady se tradice 
dopustila velikánské hlouposti. Ve skutečnosti tu jde o všechno to, co souvisí s nej vnitřnější oblastí 
organizace hlavy. Takže bych sem měl vlastně napsat: Orel. Ale pravděpodobně došlo k té záměně Orla za 
Štíra v poměrně pozdní době. Měli bychom si tady tedy vlastně myslet Orla. Ale obecně se toto dnes 
označuje za Štíra. Tím nechci tvrdit, že se lidé postupně naučili považovat rozum za něco, co by je mohlo 
pobodat. 
       Tady teď tedy máte základní, hlavní vlastnosti člověka. To ostatní leží v prostoru mezi nimi. Tady jsme 
měli popud (XII.). Popud, jímž přecházíme od nadšení k činu, jímž tedy vycházíme ze sebe; to je něco, co 
je u člověka ztělesněno v pocitu hrudníku. Hrudník se v jazyce staré filosofie nazýval „rak“. Proto tady také 
mohu napsat výraz Rak. Ve staré zoologii znamenali raci nejenom dnešní raky, nýbrž veškerá zvířata, která 
měla obzvlášť silně vyvinutý hrudník. To byli původně „raci“. Všechno, co mělo silně vyvinutý hrudník, se 
jmenovalo „rak“. 
       Když potom chceme přejít k činu, musíme pořádně rozhoupat tělo, uvést pořádně do pohybu obě 
poloviny svého těla, uvést tedy do pohybu svého levého i pravého člověka, ti oba by měli být ve shodě. 
Můžeme se přitom zadívat na ty vlastnosti zvířat, jimiž zvířata musí ustavičně uvádět symetricky do shody 
levou a pravou polovinu těla. Některá zvířata to musí skutečně takto provádět, zvláště, když běží: Blíženci 
(XI.). 
       Řekl jsem, že se směrem ven dostáváme k činu, od činu k události. Hledáme-li přechod od činu k 
události, najdeme v říši zvířat jako nejkrásnější symbol tohoto přechodu zvířata mající zahnuté rohy. Ty 
naznačují přechod směrem ven k události: Beran (IX.). Musel bych toho pochopitelně namluvit mnoho, 
kdybych měl pro to přednést plné ospravedlnění. 
       Pak to přechází do oblasti, kde člověk úplně splývá s vnějším světem, kde přechází do vnějšího světa, 
kde to, co koná, se stává osudem. Tady člověk žije v živlu morality, jako ryby žijí ve vodě. Jako ryby 
splývají s vodou, skoro se s ní ztotožňují, tak žije člověk se svým osudem v prostředí morálního světa. 
Tedy: Ryby (VIII.). 
       Před chvílí jsem vám řekl, že nadšení by mělo pozvolna vyústit v klidnou myšlenku. Ten přechod 
uskutečníme, když z planoucího nadšení vystřízlivíme: vystřízlivění. Když se tento živel postupného 
ochlazování, který se ještě nerozhořel ohněm, objevoval v říši zvířat, nazývali jej ve starších dobách: 
Panna (II.). 
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       A po vystřízlivění následuje klidná rozvaha, klidné zvažování: Váhy (III.). Těm zvířecím druhům, které 
u všeho rozvažují, se za šerého dávnověku říkalo „váha“. 
       A teď přecházíme od IV. k VIL, od Štíra anebo Orla k Vodnáři, k éternému člověku. Máme tu nejprve 
rozhodnutí, při němž myšlenka míří do světa. Tady snadno pochopíme, že pro ty zvířecí druhy, které se - 
jako některá lesní zvířata - pohybují střelhbitou rychlostí, které už z jisté nervozity pořád uhánějí jako 
šipky, jako střely, měl dávnověk výraz „střelec“. Není to to, co si pod tím představovala pozdější doba, 
nýbrž je to právě jistá zvířecí vlastnost: Střelec (V). Dnes, myslím, se výrazu „střelec“ používá leda ještě v 
některých německých dialektech pro takový ten drobný hmyz, co se náramně hbitě hemží po kuchyni. 
A teď - konfrontace s poměry. Tady se z člověka stává skutečně kozorožec, když všude naráží, než se mu 
podaří vyrovnané shrnutí a než zvládne v dané situaci svůj osud. Musíme tedy sem ještě napsat: Kozoroh 
(VI.). 
       V tom kruhu zvířat se zkrátka kdysi spatřovalo souhrnné znázornění celého člověka. To všechno ale 
vlastně vyjadřuje lidské schopnosti, a tyto lidské schopnosti tu zase vycházejí najevo klidně drženými 
gesty. 
       Ve vnitřním kruhu jsme měli jako projev celého člověka: Slunce. Odtud jsme se potom 
dostali k milující, k oddané přirozenosti: Venuše, k spíše sobecké povaze: Merkur, k tvořivé, 
produktivní schopnosti: Měsíc. Pak jsme měli agresivní sklon: Mars. Potom jsme měli 
vyzařující moudrost, vlohu, která vyzařuje moudrost: Jupiter. A nakonec máme něco, co už 
tíhne k melancholii, k zadržování ve vlastním nitru, k hlubokomyslnosti: Saturn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           7 
 



 
                                   8  



 
Když se tady dostáváme k těmto projevům člověka, přecházíme, jak je vidět, od gest udržovaných v klidu, 
ke gestům pohybovým. A pokud pak chceme shrnout to celé dohromady, můžeme to shrnout tak, jak jsem 
vám to znázornil: tím, že oba kruhy uvedeme do pohybu. 
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       Navenek to bude to, co představuje celého člověka - shrnutí všech vlastností zvířat, všech zvířecích 
povah. 
       V nauce o barvách existuje pokus: Na výseče kruhu se nanese jednotlivě všech sedm barev - červená, 
oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová atd.; pak se to celé roztočí a otáčí se tím pořád rychleji a rychleji, až 
se všechno sleje ve stejnoměrnou šeď. Fyzikové tvrdí, že v bílou - ale nedá to bílou, nýbrž šedivou. Už 
nevidíme žádnou z jednotlivých barev, nýbrž šedivou. Kdyby se byly tyto dámy zde pohybovaly tak rychle, 
že bychom už neviděli jednotlivá gesta, nýbrž souhrnné prolnutí všech těch gest, tak byste byli viděli něco 
ohromně zajímavého: obraz člověka, jak vyjadřuje svou bytost prostřednictvím formy. Tady (ve vnitřním 
kruhu) máte v planetární působnosti všechny činnosti, které člověk uplatňuje, když vychází ze sebe ven; 
jsou tu znázorněny možnosti vnitřních činností, přičemž se zvířecí kvality postupně převádějí v lidské. 
Takže venku máme: všechna zvířata jako komplex bytosti člověka; tady uvnitř: shrnutí zvířecích kvalit do 
projevů člověka v sedmi základních impulzech. 
       A teď vás poprosím, zahrňte do toho ještě toto - jednotlivé sounáležitosti, ty pak uvedu příště - zahrňte 
do toho ještě a, e, i, o, u, ei, au - sedm samohlásek. Když vezmeme souhlásky opravdu podle jejich vnitřní 
povahy a také ještě k sobě přidružíme ty, které znějí poněkud podobně, dostaneme dvanáct souhlásek. 
Takže bychom tady měli dvanáct souhlásek, sedm samohlásek. Dostáváme těchto devatenáct možných 
hlásek, jestliže ve zvířetníku budeme spatřovat základ pro souhlásky, v tanci kroužících planet základ pro 
samohlásky. 
       Obloha promlouvá: Pokaždé, když nějaká planeta stojí mezi dvěma znameními zvířetníku, stojí 
samohláska mezi dvěma souhláskami. A v konstelacích vznikajících oběhem planet promlouvá obloha, 
promlouvá nej rozmanitějším způsobem; a to, co přitom vyslovuje, je vlastně bytost člověka. Není proto 
žádný div, že lidskými gesty a lidskými pohybovými možnostmi se dá vyjádřit něco kosmického. 
       Tím jsme získali možnost si představit, že v eurytmii obnovujeme něco, co v pradávných mystériích 
představoval chrámový tanec: napodobení kroužícího tance planet, napodobení oné mluvy, jež se nesla od 
bohů z nebe dolů k lidem. Jenom bylo třeba v naší době najít prostřednictvím duchového poznání možnost, 
jak vyhledat vnitřní smysl příslušných gest. 
       Tak jsme dnes získali devatenáct gest: dvanáct setrvávajících v klidu, sedm uskutečňovaných v 
pohybu, z nichž jedno je nehybné pouze proto, že klid je prostě protikladem pohybu. Tak je mezi všemi 
těmi gesty i pohyb pro Měsíc, jehož rychlost je nulová. Seznámili jsme se tedy s těmito gesty, a také jsme 
už mohli naznačit, jak nás tato gesta povedou do světa hlásek. Naším východiskem byl tentokrát člověk, 
dáváme se jinou, opačnou cestou. Nejprve jsme vycházeli od hlásek, z hlásek jsme vyhledali gesta. Teď 
vycházíme z pohybových možností, a sledujeme cestu od člověka* k viditelné mluvě, k hláskám.      
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                                                                (podle skici na tabuli) 
 
 
 
Dornach, 7. července 1924 
 
GA 279 
 
* čteme místo zum Menschen: vom Menschen (pozn. překl.) 
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