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Věera"pokusil jsem se s jisté stránky osvětliti mtnost rozčlenění sociálního organism a poukázal jsem na to, že čemu se říká něco dokazovat, pozůstává vevědě o duchovmu vtom, že se podpírají s různých stran skutešnosti,
na něž třeba poukázati, a že nakonec stupeň přesvědčení se tím neustále zvyčuje, a to tím více, čím více takových opor se nám dostane. —
Chci krátce zopakovati, co včera bylo řečeno. Je nám učleněníšlo-

věka; víme, že člověk sestává z těla fysického, těla životního, těla astrálního, a z toho, co jmenujeme lidským Já. Ale víte také, že toto členění lidské bytosti je jaksi v neustále proměně, v neustálém vývoji, jek je to líšazno
v mé "Theosofii" a "Tajné vědět, a z toho je zřejmo, jak fysické tělo, životní
tělo, astrální tělo a lidské Já, není ovšem nic zťmlého, nýbrž, jak lidský
vývoj pozůstává právě v tom, že člověk průběhem svých opětovných vtělení pra-

cuje na těchto článcích svého oreanism, =takže v jisté době, po jistém poštu
svých vtělení, rodí se člověk tak,

sr 1p-áeysestává normálně z těla

fysického, životního, astrálního a z Já.
Ale pak počíná pracovati nejprve svém Já; pracuje mwámrax na něm ve
svých opětovných vtěleních. Když tím jeho Já bylo zesíleno, pakpřechází dlší

—

práce natělo astrální. — A když zase astrální tělo spolu s lidskýmJá vykonalo příslušnou práci na sobě, přechází tato DRSCÍDEV810 životní, a ak

dále, až na tělo fysické. Ale tímgpštt se dostáváne(do dalekých budoucností.
Neboř víme, že tělesný člověk, v.těch vtěleních, které zatím chceme sledovati,
zůstává(celkem stálestejné, [pokud jde o jeho tělesnou pddobu. Ale lidská podoba, jak je nám známo z "Tajné vědy", změnila sepodstatně během mimulých

časý, a i v budoucmu se bude měniti. K těmto proměnám bude vedena tím, 00

vykonají ony dva vyššíčlánky, tedy tělo astrální a tělo životní na těle fysickém. A tím nakonec v daleké budoucnosti přijme i tělo fysické jinou podobu.
Ovšem, že ona práce člověka najehočláncích souvisís lidským okolím,
tak,jako jehopůvodní učlenění v jednotlivé články souvisíspřírodním okolím.
Je třeba si ujasniti toto; Lidské tělo fysické vyjímá se uprostřed pří-

rodního řádu jako jedinečnýzjev; je jaksi vyzvedmto nadostatní přírodní řád.
A když se dobře podíváme, jak silně se člověk liší od různých zvířecích drubů,
nemižeme jinak, než říci, že člověknenítak jednoduchý, jek jej líčí vývojoví

teoretikové, jakoby byl vrcholným článkem zvířecí říše; neboš člověk nění

pouhýmsouhrnem všech útvarů zvířecí říše, nýbrž je zároveň souhrnem i vyššíéh
podstat, tedy souborem vyššího stupně. Proto nelze fysické tělo člověka srovnávati s niším jiným v přírodě a je jedingčné samo o sobě, I nenachllázíme v

celém našem přírodním okolí na zemi nic, s čím by fysické tělo člověka mohlo
souviseti jako článek téže třídy. Fysické tělo lidské je vpřírodním
řádu
jediněčné samo o sobě,
=
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Jděme nyní dále směrem do nitra, — k tělu životním. Tím přicházíme k nejbližším, již proměnlivém článku lidská bytosti. Životní tělo je náchylné, sta-

věti se ke zvířecím světu zvláštním způsobem; má totiž se zvířecím světem jistou
příbuznost. Stojíme-li na př. před slonem, nebo oslem, nebo jinými zvířecími
útvary, má naše životní tělo jistý vnitřní popud, který ovšem nemůžeme uskutečniti; má snahu nápodobiti právě dotyčnou zvířecíform; snaží sejí býti podobné,
Životní tělo tíhne k tomu, vzíti na sebe podobu na př. takového slona nebo osla.
Má zvláštní příbuznost se zvířecími formami, jenže následkem sil, soustředěných
ve fysickém těle, je m v tom zabráněno. Člověk má tedy snahu podobati se etericky zvířeti, takže lze říci, že svým tělem fysickýmnení příbuzný zvířecím světu,

ale zato jeho životnítělo jeví zcěla určitou příbuznost se zvířaty.
8 nyní pozorujme tělo astrální. Zde najdeme podobnou vnitřní příbuznost,- s říši rostlinnou. Astrálnítělo, má-li před sebou rostlinný svět, má snahu státi

se podobný rostlinám, před nimiž se ocitá.
Kdybychom tedy stáli na př.před oslem, který „Sepase nabodláčí, snažilo by
se naše životní tělo podobati se oslu a naše astrální tělo bodláku. Tímto způso-

V

bem jsme přívasn s okolními přírodními říšemi. „F

Lm

A konečně jy pokud jde o našeJá, podobně příbuzni s říši nerostnou.

«

Jáství je svým vývojem sčleněné s říší nerostnou,

Opakujme si:

tělo astrální je "přírodně“ příbuzné s říši rostlinnou,

777777770

tělo etherické je "přírodněn příbuzné s říši zvířecí,

a

tělo fysické je poměrně samostatné,
Tato příbuznost našeho Já s říši nerostnou, to je věc, kterou lze snadno obsáhnouti i obyčeným vědomím. Za celý obsah našeho vědomí děkujeme vlastně příbuznosti s říši nerostnou. Celý obsah svého vědomí vypěstovévéme vlastně na nerostném světě; to proto, že člověk se svým dnešním Já, je ve své or;

nisaci přizpů-

soben pro nerostný svět, že vlastně ve svých exaktně vědeckých©snahách nemůže
povšechně proniknouti ke zmocnění se světfa rostlinného nebo zvířecího, nemůže

obsáhnouti oblast živého; proto se též v přírodní vědě stále debatuje, zdamli
lze vůbec něco živého pochopiti, či nikoli,
Pouze lidé, kteří vycházejí z jiného, vyššího způsobu nazírání, jako na
př. Goethe, získávají si vědomí o tom, že lze vniknouti jistým směrem do oblasti

živoucího. - Teprve zasvěcením poskytuje ovšem možnost sledovati vnitřně, cose

„děje v lidském těle astrálním se vztahem ke světu rostlinném e v životnímtěle
se vztahem světuzvířecím, tak jako sledujeme se svým obyčejným vědomím pouze
příbuznost člověka se světem nerostným.

Jek již řečeno, pracuje stále člověk na svém šá. Vyprecovává své Já průběhem
opětovných vtělení. Tedy přepracovává (přetváří) obsah rozený:z (horostné říše

na vědu, umění a náboženství.
Všechno, co tím vzniká jako obsah kultury a civilisace, to všechno je vlastně
proměněná říše nerostná.

Uvažme jen: Když pohlížíme na nějaké řecké sochařské dílo, máme
před sěbou
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Foznámkou k poukazu duchovního badatele k jisté příbuznosti mezi astralitou a

T etherickým světem.

Slyšíme-li něco takového poprve, neprohlédáme ihned souvislosti,
Ukládá nám to téměř úkol tuto souvislostnajíti.
Tskové věci nemají býti přijímány "bona fide“, v dobré víře, tedy

autoritybedatele v duchovnu, i byř by to byl sám Dr.Steiner, a spok(
s tím,"poněvadž to pan doktor povídal, msí to býti pravda) nýbrž t
jsou výzvou, abychom do nich vnikli.
Dr.Steiner je nám učitelem; když nám něco podává, chce, abychom se s věcí
sami vypořádali, abychom se pokusili
Na takových větách máme ukázat,

uchem a druhým zase ven, nýbrž že se snažíme je použíti.
Když

tedy slyšíme, že astrální tělo má snahu státi se podobné rostlině,

před kterou se ocitá, nestojíme tuzcelabezradně, nýbrž můžeme použíti mnohého,
víme, k tomu, abychom se pokusili takovou větu pochopit,
Tak na př. víme, jak jednotlivé říše přírody zs sebou následují, Čím se v

podstatě od sebe liší, které zvláštní síly jim vtiskují svůj ráz, jaké síly v
nich převážně působí, -

Víme dále, jek postupoval vývoj naší sluneční soustavy,

jak šly za sebou její jednotlivé inkarnace, jské tu byly stavy, atd.

Víme tedy

„zprvu vlastně toho dost, co se dá použíti k proniknutí do takové věty. Je to,
co víme, zajisté velmi, velmi kusé, ale v podstatě se to dá použíti,
Tedyslyšíne větu: "Astrální tělo má snahu státi se podobné, tedy podobati
se rostlině, před kterou se ocitá.“"
Tedy na př. bodláku, na němž se na př. pase osel. Nu, bylo by zajímavé, kdybychom
si mohli i říci, prož duchovní badatel volil právě to bodláší a toho osla; mohl

na př. také zcela dobře vóliti jiná zvíře a jinou rostlinu.

Zůstaňme tedy u hádanky
a říši rostlinnou.

: a té
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isté příbuznosticmezi tělemastrálním

Jaké by to mohlo býti spojení?

Studujeme-li duchovně-vědecky život rostliny ns př. postránce jejímoměn-

nosti, tedymetamorfosy, tu můžemesi již jaksi uvědomiti souvislosti rostlinné
říše, ve které převážně působí etherický živel, s říši zvířecí, ve které působí

živel astrální,duševní, oftivý.

Víme, že rostline by nemohla vlastně trvale ani existovati, kdyby vytvářela

pouze listy, listy a zase listy, t.j., kdyby žile pouhým životem vegetativním,
kdyby nemohla vytvářeti Květy, barevnékvěty, kdyby se nemohla množiti.

Zajisté míme některé rostliny, které se moší SASvpomáíů si na př. na
Jahody, ele to nestačí; vymrzne-li jahodový keřík, je konec.

mena, musíkvésti.

A tu jsme u věci.V rozsahusvěta. pouze etherického, tedy

v rozsahu říše rostlinné nejsou přítomny ty síly, které pudí rostlinu do květu.
Aby rostlina mohla kvésti, k tom je třeba "silnějších" sil, hybnějších, aktivnějčích, a to jsou síly astrální, duševní, cítivé.

O rostlině však víme, že nemá ve své skryté soustavě pri cip astrální, t.j.

že nemé astrální tělo. Má právě jen tělo etherické, životní. £ tento sílový
organisms není jednotný, nýbrž je utkán ze štyř druhů životních sil; působí
v něm ether životní, především v nejtvrdších částech rostliny, v kořenech, ve
větvích a pod., dále ve vzájemné souhře ether chemický a světelný, v listnaté
šásti rostliny, a ether tepelný ne druhém pólu rostliny, v květech a v tm, co

s tím souvisí.

Životní a chemický ether působí centripetálně, dostředivě,

koncentrují, ssají. Ether světelný a tepelný působí centrifugálně, rozpínavě,

rozptylují. Když se dívéme na rostliny, máme s těmito

yřmi druhy životních

sil stéle pošítati, nebot jen tak m?žeme rostlinném životu lépe rozuměti,
Ale rostlina msí také kvésti. K tom jí napomáhájí z venku astrální síly.
Astrální svět je tšak také světem barvitosti, barev, žijících barev, takže
květ na rostlině projevuje svojí barvou toho žinitele, který květ vyvolá.
Také tytosíly misí míti ve fysickém světě svého nositele. Tím je náš vzduch.
O vzduchu však víme, že pozůstává jen z malé ásti kyslíku a některých jiných

plynů, převéžně pak z dusíku.
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A zase si tuto věc s dusíkém a s jeho tek velkou převahou můžeme doplniti
některýmipoukazy. Víme, že jsou rostliny, které mají schopnost přijímati přímo
ze vzduchu dusík; to jsou rostliny motýlokvěté. K těmto rostlinám patří však
také luštěniny, na př. hrách, čoška, fazole, soja. Ale právě luštěniny obsa
mnoho bílkovin, a bílkoviny obsshují právě dusík, Proto byly zakázány Pythe-

gorejcům, prévě pro jejich dusíkatost, žili astrální síly.
Vzduch tedy pozůstává z plynů. A plyny mají tutéž wlastnost, jako síly

etheru světelného a tepelného, jsou rozpínavé. Astrální síly působí tedy na
rostliny z ovzduší, z atmosfery.
Vidíme tedy, když si tytopoznatky Spojujeme, že můžeme alespoň z jednoho
Konešku pochopiti takový poukaz duchovního badatele, proč je mezi etherickým

světem a světem astrélním afinita,příbuzenství.
Přesné a mnohostrannější údaje, zvláště pak po stránce bytostné, může nám
ovšem podati pouze duchovní badatel sém, neboť to, co jsme si nyní uvedli,
není ani zdaleko ještě všechno.

i

:

dalším vývodům

Ale jděme nyní zase dále, t.j. vrařne se zase k mmmrům

důchovního badatele
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něco neživého. Ale všechno, co tento hmotný útvar v sobě chová, totiž jeho forma,
jeho koncepce atd., to pochází z umělecké proměny představ a pocitů, které lze
pojmouti do vědomí přímo z nerostného světa. Stejně jako v umění,je tom i s jinými kulturními obsaby, pokud jde o vědu, umění a náboženství, - kde se vyslovuje

to, co lidské Já na sobě samém vypracovává v lidském soužití, a co je v podstatě
též proměněný obsah získaný z říše nerostné,
k
Kdo dovede sledovati tyto věci nepředpojatě, shledá, že tu jde o proměněný

obsah, vzatý z říše nerostné. Vymezemíme-li si ostře, co žije v sociálním okolí
člověka, shledáváme, že všechno, co vzniká tehdy, když lidské Já proměňuje obsah
získané z říše nerostné a utváří z toho obsahu duchovní život, že utváří z toho
umění, literaturu, vědu, náboženské pospolitosti atd.; tedy:co je takto podstatně
objeto takovým vlastním zpracováním lidského Já v něm samém, tím vším je ostře

vymezeno to, co nazýváme v trojčlenným sociálním organismu duchovní oblastí.

Tímto způsobem máme možnost vymeziti přesně první článeksociálního organis-

“)

m, t.j. oblast duchovní, které by nebylo, kdyby lidské Já neproměňovalo svou
vlastní bytost tím, že zpracovává obsah získaný z říše nerostné vědecky, umělecky,

nábožensky, a to se děje celkem v bdělém vědoní,
Ale člověk proměmje také své tělo astrální, což se děje způsobem již méně
uvědomeným. Díváme-lí se na zmíněný kulturní obsah duchovní oblasti, která sou-

visí s našim Já, objevují se ném jeho prvky jako něco velmi vědomého pro jednotlivce; - kdežto tam, kde jde o poměr člověka k člověku, o usměrňování lidského
soužití lidí, tedy kde jde o představy rysující se nejostřeji v právním poměru
lidí mezi sebou, temjsouprávětytopředstavy jen polovědomé. - Kdo by nechápal,
onen rozdíl mezi představami na př. uměleckými nebo náboženskými A představami,
které náleží do oblasti préva nebo státního života, ten by jistě nebyl dobrým

psychologem. Neboť zcela jiným způsobemje řízen styk mezi lidmi, probíhající
ve stlumeném vědomí, které se táže: Co jestmon povinností vůči blížním? - co
jeho povinností vůči mně? — V čem spočívá mé právo vůči něm? — v čem jeho právo
vůči mně?
Všechny tyto otázky, které rozhodují při poměru člověka k člověku, Jyché—
zejí z mohem mlhavějšíhovědomí než všechno, co žije ve vědě, umění, náboženství. A tato oblast, ve které jde o vzájemný poměr mezi lidmi, kde nemůže býti
rozhodováno jednotlivým člověkem, jako v oblastiv duchovní, nýbrž kde lze rozho-

dovati o soužití lidí, řekučme vzájemnou dohodou lidí, tentovzájemný vztah lze

zahrnouti do oblasti práva, nebo státního života, kedy do politické, právní

Oblasti sociálního orgenism,

-

A ještě méně uvědomněle prožívá člověk, co vzniká tím, že přetvořuje své

životní tělos To je třetí oblast, o níž člověk nebývá vědomí vlastně jen velmi
nepřímo, na př. pomocí všelijakých dietetických předpisů a pod. Je to oblast,
která je prožívána téměř ve spánku, kde přichází do vědomí jen něco málo, co

nelze objasniti ani dorozuměním sečidí mezi sebou.

„V oblasti druhé, práva, je možné vyjasnění dorozuměním jednotlivců,
a jakýmsi ddeálem sociálního řádu jest to, čeho se pro právní oblast dosahuje

spravedlivou rovnoprávností (demokracií), kde všichni sváprávní lidé jsou
před

právem sobě rovni, a v dordzumění obstarávají svá vzájemná práva.

Vědu musí každý jednotlivec chápati sám pro sbbe; též náboženství, i umění

masí vytrysknouti z vlastního pramene každéosobnosti pro ni sami, naspoutáno

vnějším vlivem.

JN této první oblasti,mrxfduchovní, misí všechno vyvěrati z jasného vědomí.

Tam musí člověk míti základ ve své vlastní individualitě, Může se ovšem i v této
duchovní oblasty vyskytnouti jakési tvůrčí společenství, kde na př, dva umělci
vytváří dohromady společné dílo, ale to je již více méně abnormální případ.

Naproti tomu, pokud jde o oblast právní, dojde člověk k výsledku jentehdy,

když jako jednotlivec má oporu v jiném jednotlivci,

Ve třetí oblasti, kde jde o děje vživotnímtěle,nestačí, aby se dorozuměl

jednotlivec s jednotlivcem, nýbrž je třeba, aby člověk, jako jedinec, se
postavil
do poměru k lidském celku. Zde je il: aby
se tvořila společenstva, aby se
osob,tedy, aby osobnosti

shrnovaly své zkušenosti,aby konání vyplývaloze
olečenství lidí. Zde dochá=
zíme k soužití, kde jednotlivcinic>nezmohou, nýbrž fide mohou něco vykonat
i jen
uprostřed nějakého společenství a kde potom i různá společnství pracují
ve vzájemném styku dohromady.
V této třetí

oblasti jsme odkázáni na to, co se skutečně děje v lidské
společnosti při vědomí ještě mlhavějším. A to je hospodářské oblast sociáln
áho

organismu, A

tka

T můžeme celkem říci: Díváme-li se na to, čím je dnešní člověk
jaksipozadu
ve vývoji záka příroděu, shledáme, že na dnešním svém stupni kotymí
člověk se

=vým životním tělem v říší zvířecí, se svým astrélním
tělem v říši
51 rogtliné a

se svým Já v říší nerostné,

AleP již řečeno, „PDSPEROOTÉTÁ již tyto své původ-

to, co je. zase v zevním světě podkladem pro jehoživotní tělo,
co je v zevním
světě kolektivní oblast hospodářská, túkihmimy

Základem pro jeho astrální tělo jepak v zevním světě oblast právní
, a pro

jeho Já duchovní oblast sociálního organismu.

Jsme tedy, jako lidé, sčleněni na jedné straně se $třemi říšemi přírod
ními,

kdežto na druhé streně jsme včleněni do sociálníhoživota
podle jeho tří oblastí:
duchovní, právní a hospodářské,
E?
>
Jástvím jsme spojení s říší nerostnoudo
soc.života včlenění oblastí duchovní

“"

w.

rostlinnou,a

"oo.

*

"o

zvížecí,a

"M

"
"

r. %.7
“

právní
hospodářskou.

Je třeba dobře si uvědomiti, že proměnou
našeho Já, těla astrálního a těla

Fozn.

A zase si tu můžeme tyto věci doplniti poněkud ještě s jiné strany:

4. 8)

tělo tak uzpůsobeno, aby mohlo býti upotřebitelným nástrojem pro vývoj našeho

k str.

Víme z jiných přednášek duchovního badatele, že musí býti naše fysické

jáství, jemuž světové tvůrčí mocnosti propůjšily tři schopnosti: myšlení,
:

cítění a všli.

Tyto tři schopnosti máme ve své duševnosti, do které je naše jáství

ponořeno. Ale tyto tři schopnosti nevycházejí z jednoho zřídla, nejsou vázány
na jeden nástroj, na náš život nervový, jek se v dnešní psychologii má za to,
nýbrž každá z nich má a msí míti své vlastní středisko, své vlastní výcho-

disko, se kterým bezprostředně souvisí, v němž může žíti.a působiti, odkud
vysílá své podněty.

-

Podívejme se především na to, s žím v našem těle souvisí bezprostředně,
s ším je přímo spojeno naše myšlení, naše schopnost tvořiti si představy o
věcech,

Abychom mohli používati této duchovní schopnosti, neboř myšlení jest

právě tak přívlastkem ducha, jako naše cítění je přívlastkem naší dušévnosti,
tedy života astrálního, abychom mohli tedy zpracovávati vjemy v myšelnky, v

představy, k tom je třeba ne předevčím.:“ našich smyslů.

Ty jsou soustředěny

v hlavě, Hlavními nástroji jsou naše oko, ucho. Odtud jdou nervy k našem

mozku, který je teké v hlavě. Centrálou smyslů je tedy především hlava. Naše
smysly dodávají prostřednictvím nervů potřebný materiál našem myšlení.
Jak se to děje? Tím, že každé smyslové ústrojí má svůj vlastní typýcký

etherický orgán, máme tedy také etherické oko, etherické ucho atd. To je zase
spojeno s příslušným astrálním ústrojím, a v astrálním těle tkví naše jáství.
Tak přecházejí zprávy ze zevního světa, i to, co se děje v našem nitru, do

našeho vědomí,
A k tom je tu soustava nervově-smyslové, jako bezprostřední nástroj
našeho myšlení. V bdělém, soustředěném myšlení jsme vědomi sami sebe, své
inidividuálnosti. V bdělém vědomí můžeme si jedině tvořiti jasné představy,
pěstovati jasné rozeznávání, zdravou soudnost.

A této nervově-smyslové soustavy můžepoužívati k pěstování života
duchovního, kulturně=duchovního.

Souvisí tedy rozvoj života duchovního s

: funkcí soustavy smyslově-nervové.
Ale my máme v sobě také cítění. Cítění nesouvisí bezprostředně, přímo

v rythmické soustavě, žije v rythmech dechu, t.j. v rythnickémproudění
vzduchu, žije v tepu obíhající krve, žije v rythm bdění a spánku, t.j. ve

střídání života jednou v zevním světě, pak zase,bez těla, v životě duševněduchovním, do kterého se noříme svým tělem astrálním a svým jástvím za spánku,
žije v rythmech hudby, i v jiných rythmech ještě.

Zamyslíme se nad rázem, nad povahou tohoto rythmického dění, tu máme

ozn

v našem dechu, v tepu krve bezprostřední důkaz o existenci astrálníhosvěta,

k str.

astrálního těla, astrálního organism se svým typickým rázem.

4. b.)

Ale k tomto uvědomení nepřicházíme přímo, jen přispěním, jen oklikou

naší soustavy nervově-smyslové, tedy pomocí představ, pojmů.
Y soustavě Tythmické nemůžeme ještě žíti vědomě, nýbrž polovědomě, snivě,

A ráz našeho žit

ího,ten je také polojasný, takřka snivý.

Tedy okdikou naší soustavy nervově-smyslové tvoříme si představy o svém
cítění, o svých citech, o svém citovém životě, o němž bychom jinak nemohli
míti představ.

Musíme tedy říci, že život citový se do našeho nervového života promítá,
stává se představou. Ale bezprostředně žije v soustavě rythmické,
Ale právě tak, jako soustava nervová působí do celého těla, tak i sou-

stava rythmická působí svými rythmy do celého těla a přece si zachovává svůj
zvláštní ráz, Je tu tedy harmonická spolupráce při uhajování si vlastního
rázu jednotlivých těchto soustav.

A pak tu méme ještě ve svém duševním životě naše chtění, našivůli.
O působení naší vůle nevíme zhola nic, to se děje za našeho bezvědomí.
Vile je ještě hlouběji svým nástrojem ponořena do našeho těla, nežije

bezprostředně, tedy přímo, ani v soustavě nervově-snyslové, ani v soustavě

Tythmické, Ani nemůže, právě pro svoji odlišnost působení, Kotví v té sou-

stavě, která má na starosti výměmy látek a pohyb udů člověka,
Že máme představy o vůli, že myslíme o vůli, to je možné .jen tím, že
působení vůle se promítá do naší soustavy smyslově-nervové.

Vůle tedy působí

„2 dolního a periferního člověka nahoru do soétavy smyslově=-nervové.

V této soustavě působí do našeho vědomí ty podněty, které vedou naše
nohy tam, kde se člověk má něšeho dožíti ve spojení s druhými lidmi, z té
soustavy přicházejí nám docela temné podněty k tomu neb onomu hmmámí osudovém konání ve spojení s jinými lidmi,
A tato soustava má vztah také k třetí stožsce sociálního života, k životu
hospodářském,

Hářay
Vědomí jsme jen v soagdávě nervově-smyslové. - Mlhavé vědomí, smivé vědomí
méme v soustavě rythmické, a docela „spíme v soustavě ks látek a pohybů údů.
Protoje v hospodářském životě třeba spolešného úsudku zkujčných lidí, špole-

šenství s ostatními, neboť jedinec tu nic nezmiže.

— Tyto věci nelze jen

vyslechnouti, k těm třeba se vraceti a promýšleti je. Neboť jen tak je možno

si uvědomiti, v jakých zmatených, hlhavých a nejasných představách lidé dnes
žijí.
duchovní
+ Kdyby lidé byli si vědomi, že děkuji za svůj duševně-život harmonickém
spolupůsobení těchto třech tak odlišných a přece se krásně doplmjích soustav,

pochopili by také mtnost ušlenění celého sociálního života ve tři „obory:

V m obor fullonněduolbtvví,
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těla životního, kterou uskutečřňujeme v opětovných vtěleních, je zároveň upravo-

5.

.

vénsociálníživot yjehoučlenění,

S tohoto hlediska nacházíme pak to, čím člověk jaksi sámsebe, z učlenění

vlastní bytosti přispívá kevzniku sociálního živote,

ální život

Ale pak ovšem zase soci-

sobína žlověkazpět,

Dosud jsme pozorovali jen ten první směr, totiž lidskou vůli k sociálním
životu a jak tento život vyplývá z učlenění lidské přirozenosti. A jak bylo ře-

čeno, vyplývá:

Prací na svém Jáství životem ve světě vytváří člověk v soc.org.oblast duchovní
oblast právní
“
"
“
s
těle astrál, "
“
H

těle ether.

1"

“

"

hd

pblast hospodářskou

Ale když se to stalo, jsou tyto tři oblasti realitami a působí zase zpět na

člověka. Nuže, s tímto zpětnýmpůsobením:

také zabývati.

Dosud jsme sledovali, co vzniká spíše po stránce lidské vůle, jak člověk
vytváří om trojčlennost. Nyní přejdeme ke stránce postřehové, k tomu, jéké
dojmy vznikají v člověku, když jeho lidské okolí na něho působí zpětně. A tu se
objevuje našemu pozorování, že duchovníoblast působí zpětně na lidské tělo fyživotě jen v nepatrné míře, ačkoli v jistém
sické, fo se ovšem děje v nynějším živ
stupni lze shledati, že člověk, když se vyvíjí v jisté příbuznosti se svým okolím, přece z tohoto okolí, pokud jde o duchovní oblast, může něco přijmoutů.

Vyrůstá-li člověk v jistóm uměleckém ovzduší, tu můžeme, při jisté citlivo-

sti, pozorovati jistý vlivnajeho fysiognonomii, — jiný vliv můžeme shledati v

ovzduší copařském. Ale to všechno je jen zcela jemný životní odstín.
Y celku nelze říci, že by fysické tělo v nynějším vtělení vykazovalo silné
ovlivnění svá podoby z okolník duchovní oblasti. Tím silnější je však tento vliv
vypejakvy
2 ak
gnomii, která bude pocházeti z duchovního ovzdušínynějšíhoživota. j
P)

dáme dnes, jakou je naše dnešní tvářnost, to je, v podstatě, výsledkem vlivu

| duchovní oblasti, ve které jsme žili v předchozím vtělení, — Máme-li pro to cit,
můžeme z lidské tváře vyčísti, vjakémbylokolíze svého mimlého života, =
byt to i bylo možná jen v jistém všeobecném smyslu. Po této stránce setkáváme
sev životě někdy se značnými nesrovnalostmi, Na př. někdo žil v minulém vtělení
ve velmi vzdělané rodině; odtud si odnesl zvláštní jemný odstín ve tváři, — a

nyní vyrůstá ve zcela hrubé rodině. Z toho můžeme chápat, jak někdy hrubý , jak
říkáme, chlap, může míti jenmý výraz tváře, Takové věci bývají často velmi složité
Ale někdo snad řekne: Ano, ale vždyť přece člověk nebáře své fysické tělo

po smrti s sebou do příštího života,, vždyt je odkládá. — Ovšem, pokud jde o hmotu sam, je tomu tak. Ale cozde vidíme jakofysický útvar, výraz tváře, to není

vlastní fysický organismis; původní (základ) fysický organismus je forma, do níž
je vlita hmota. Hmota byla pojata formou a forma sna je něco duchovního, a tato

forma je míněna, mluví-li se zde o vlivu duchovní oblasti na fysické tělo,
Go se po smrti odkládá, to jsou jen hmotné částečky, které se pak rozpadnou.

Lidskáformasenedokládá a působí právě do příštího vtělení, — zvláště působí

6.

zde to, co člověk vyvinul jako čilost a pohyblivost svých údů, paží a rukou;

nohou a chodidel; to působí tak, že se to objeví jak“ útvar hlavy v příštím vtě-

Tedy vlastní fysický organisms vnese veskrze své stopydo příštího života
tak, že še to zrcadlí v okolní duchovní oblasti nynějšího života,

Jeprotitompůsobí právníoblast zpětně žě.

>tní. Po smrti je tom s

fysickým tělem tak, že nikoli jeho forma, ale jeho hmotné ssoučásti se odevzdá-

vají zemi; kdežto životní tělo je předávéno kosmu. Životní tělo rozplývá se v
kosm; ale to, vněm působí jako síly, přenáší se dále do příštího pozemského

života, nebo alespoň to v něm působí! Ale působí to silově na příští vtělení v
míře jen velmimalé. Kdežto podoba fysického těla, spolu s tím, co bylo přijato

z okolní duchovní oblasti, působí silně do příštího vtělení, je tom u životního

těla jinak. Co přechátí doživotního těla z oblasti právní, to pisobí především
nak
Za svého pozemského života máme následkem toho, jak jsme do světa sociálně
postaveni, jisté duševní rozpoložení, Máme jistý poměr k lidem, s nimiž se stý-

káme, jak to odpovídá dotyčným právním pojmům a pocitům, což dává naší duši
Čuršitý ráz. Máme jistý poměr k různým lidem; někoho náme rádi, někoho nenávidíme,
někdo je nám lhostejný, od někoho jsme závislí atd, tedy náš právní poměr,jdm

pokud jde o právo nebo povinnosti, je k různým lidem různý, wo všechno se ukládá
do člověka jako duševní rozpoležení, a to nikoli jen povrchně, nýbrž celý pocitovýobsah duše je na tom závislý.

Tento celý způsob, jak jsme vklíněni právníoblasti sociálního života,
dává našem životním tělu jistý ráz, který se posmrti přenáší „na kosmos, Když
životní tělo bylo po smrti od člověka odloučeno, doz

dále. A tyto rythmické záchvěvy, způsobené p

jí jeho záchvěvy v kosm

m poměrem v sociálním organismu,

projeví se potomnazemi ve způsobu, jak se mění větry, jak probíhápočasí, jak
se utváří podnšěbí.
Člověk je tedy také v jistém
poměrukzevnímpřírodnímskutečnostem. Je
mtno si uvědomiti, že cose
kolem nás vyvíjí jakocoblast práva, není ničím abstraktním, co by lidé zakládali a co by zase zmizelo; nýbrž všechno, co žije v

Ý

právní oblasti zprvu

vě, žije potom v pozdějších časech pozemského bytí vy

ovzduší, v záchvěvech a celém utváření pohybů atmosgerických,

Je-li to správně chápáno, dává to člověku pocit o jeho souvislosti s celým
životem Země. Ukazuje m to, že je důležité, jaký vyvíjí právní život, zda-li

správný nebo nesprávný. Všechno fysické vzniká vlastně původně z něčeho dachovšům

(pan
m

ba

bé)

spořádaného nebo Tozháraného, Ť

Duchovní věda msí Působiti k tom, aby člověk měl vědomou„plně životnou
vývojovou souvztažnost s kosmem,

£ jak je tom nes? Ve své nynější dekamdenci

dospěli jsme k tomu, že béřeme přírodu abstr.

č, že zakládáme přírodní vědu,

2

A zase můžeme si k tom připojiti několik poznámek.

k str.5.

Již od řady let sledujeme v přírodě poruchy v pravidelném průběhu př.

a)

rojnich období, 2 máme ještě v paméti loňská abnormální sucha, která postihla
celou Evropu. NMeteorologové hledali různá vysvětlení, vypošítávali periody sucha, ale věc bysvštliti nedovedli. A tek je tom také s vysvětlovéním zemětřeseni, žinnosti sopek, vlnami chladna a horka, působení tornád a pod.

Do těchto živelních zjevů lze vček vniknouti teprvetehdy, když se lidé
zase nauší dívati se ne všechen život, lidstva, přírody, Země, ivesmíru, jako
na veliký, vzájemně na sebe působící nerozlušný celek. Duch.badstel praví sko-

To doslovně:"takové
noviska šlověkay

nedajísepochopiti se stáno

Tedy: člověk je tu vlastně

ska Země, nýbrž se sta-

klí em k pochopení těchto věcí,

Uvažme jen: víme, že člověk se vlastně jako člov“k pošal vyvíjeti ú době
lemrské, kdy se m dostalo jeho jéství; pek následovala dobe atlanstká, která
skonšila katastrofou: potopou světe,- pak následovaly dvoutisícileté periody

kulturní opět rozčleněns v menší periody; bylobytedy zajímavésledovat, pokud
je to možné, jaké živelní katastrofy kdy vystupovaly acose dělo v lidstvu.
Slyšíme-li, že způsob ETĚVNÉMOživota 1

stvavyvolává ohlas, změny v kos-

jéství. Ale i lidstvo jako celek je něším reál

lo z rašnáké a své jáství. To wi

ti zase pociřovati
3 otalložko: Mé to
tělesnost jako vývojové E eauná iA našemu lidstvu.

Tskové věci nesmí zůstati jen v pojmech, nýbrž msí vyvolávati ohlas také
v srdci, mají býti tedy úoatlovéhy a prož vány jako skutečnosti. Lidémusí
„cho

i

mím, že chodí|

„duchové bytosti.

Domýčlíme-li dsdy takové poukazy duch. badatele, nezůstáváme-li jen o pouhého pojmu "Zemět, nýbrž uvědomuje:

i si, že bmotná země je protkéna jejím

tělem etherickým, to zase jejím tělemastrálním, že také hvězdy mají svá astráš

ní tělo,pak tu méme potřebné spojení a pošneme chápati vliv hvězd, hvězdné
astralityna astralitu naší země, a estralita naší země se projevuje pek v atmosferických dějích.

Duoh.badatel uvádí mnohé příklady o tomto působení; tak

na př. tento: Mnozí z nás četli zprávu, že se na Sibíři našla ve zmrzlé zemi
předpotopní,slonůmpodobnézvířata v takovém stavu, že by se bylo mohlo jejich
maso ještě i jísti, Tok bylo po mnohá tisíciletí konservovéno; ta zvířata tedy

„pesbnila, nýbrž zůstala zachovalá se vším všudy.

.

Co se masilo přihoditi, že k tomu došlo? Jeké síly tu působily?

čočň:

k str.

5. b)

Napohřbení takových krajů nestačily síly Země; tu msily zasáhnouti síly z
kosmu, t.j.z hvězd, síly, které v okamžiku převalily přes Sibíř tolik hmoty,
která také okamžitě zmrzla, takže i tek velká zvířata zůstala zachována jeko

vs velké lednici,
Tyto hvězdné síly to tekéjsou, kterévsouvislosti seživotem lidstva
vyvolávají velká ze.

řesení, výbuchy sopek, vlny „chladua horke a podobné

$.zv.živelné katastrofy.
=-

Kdybyhvězdéři počali vyšetřoveti, jaké byly v uršitých údobích konste-

lece hvězd, zjistili by, že v některých dobéch jsou si hvězdy blíže, jindy

že jsou od sebe vzdálenější. Tu působí jejich síly vždy jinak a podle toho
také vyvolávají jiná změny na naši Zeni,
Dr.St, uvedl déle takétoto:,Když sledujeme vývoj lidstva v novější době,

shledáme obrovské změny v tomto vývoji. Nemusíme jíti dále než,řekněme,500
roků nazpět. Nyní máme rok 1923, 600 let nazpět, = 1323. Tu třeba uvážiti, že
kdybyste byli tehdy žili, neměli byste ani tušení, že existuje Amerike, Australie. O tom lidé tehdy nevěděli, vědšli jen o Evropě a fsii a kousku Afriky.
Přes tento kousek Země viděli přecházeti Slunce a Měsíc, hvězdy. Tehdy lidé

málo znali o zemi, ani tušení neměliopohybu hvězd. žle věděli o duchovních
wlivech pocházejících z hvězd. Lidem se dostávalo vlivu z těchto malých poměrů.
Roku1492byla objevene Amerika, lidé objevili, že země je kulatá; dřívě měli

za to, že je plochá.

Tedy 1492, t.j. teprve před431 se lidé dozvěděli o me-

rice. Ale toto objevení Ameriky znamenalo také ještě něco jiného, Vidíte,1492

objevil KolumbusAmeriku, 1512 vystoupilKoperník se svoji slunešní soustevou,
podle které stojí slunce a země se točí kolem něho. Čemu se dnes uší každé díš

to je teprve

381 let staré, Před tím lidé o tom nic nevěděli, Tehdy zato více

přemýšleli o tom,jaký vliv vykonávé na př. Měsíc na žlověka, tehdy niaslfšášu,

že Měsíc pudí krev do hlavy. Tento vliv lidé tehdy znali,
Amerilu tedy lidé objevili 1492. Tam žili Indiáni, kteří pak byli Evropag

vyhlazeni. Tito Indiáninemyslili tek,jakoEvropané, ti věděli velmi mnoho o

přsobení hvězdných sil, Třeba že Amerika byle objevena 1492, hlavní stěhování
do Ameriky spadalo do 18.,19.století, teprve, A lidé,kteří se tam stěhovali,
ti byli už očchovani tím, co přivodil Kopermikánský světový názor, tó byli
lidé, kteří už nic nevděli o působení hvězd. A ti lidé pak také Indiény vyhladili.

—

lidé ani nepř

šlí o takových věcech, co s tím všechno sou-

visí. Před 600 lety měli lidé omezené představy o světě, který byl ještě malý.

Pek náhle dočlo k uplnězm

předstev, země je kulatá. Uzkové věci se nedějí

slepě,náhodně, to vše se d

pod viivem konstelací hvězd, které byly v 19.,16

17.,18.,19. stole

a jiné, větší vzdálenosti byly mezi nimi; nyní se zase

urenšují. V těch stěletích si lidé tvořily představy, jaké právě tu ještě jsou

nyní m

Žiniti místo představám novým, neboť nadcházejí jiné konstelace „ve

„si hvězdy blíže.

Tek věci souvisí dohromady.

Ale mižeme k tom ještě něco připojiti. Víme, že na Východě rozdělují.

Pozn.
k str.

„vývojlidstva na věkyzlatý, stříbrný, měděný, železný,nebo-li jerný. Togsou

6. c)

velké vývojová periody ve vývoji lidstva, ve kterých má lidstvo různé vdahy
k duchovním světům. Poslední věk, Kali=yuge, skonšil koncem mimlého století.

Jyní nadcházízesevěksvětlejší; to věskje spojenos hlubřímizměnami také
i v našíZemi.

[Bilif Kde se o těchto věcech ví, tam tomu také lidé rozumějí,

co se děje s celou Zemí a s lidstvem.
A ještě něco jiného můžeme tímto směrem„připojiti, něco, ná co bylo již

dévno poukazováno v zaavěcených kruzích a co mamměkupy nejužeji souvisí s
dalším pokrokem lidstva, k němž dojíti msí.
Tak na př. již ve starém ušení Židů bylo novépříštíKristovo uváděno v
souvislost
s velikými převratyvpřírodě. V knizeSohar se o tom

]

|

došítáme:

wpříští Kristovo bude zvěstovéno vzbouřením v přírodě arůznými
znameními ne nebi.

ůza bude tak veliká, že lidé budou se domnívati, že

nadešla jejich poslední hodinka, Všichni králové světa budou vydávati
nespravdlivs zákony proti Židům a budou usilovati o jejich znišení, a
budou v tom míti také úspěch. Dvanáct měsíců potrvá tento stav; všichni
národové budou žíti v nepopsstelném strachu. Pek se ale objeví lesiáš
v zahradě Eden a Židy vysvobodí, V této době budou se lidé sice těšiti

|

z přítomnosti Mesiášovy, ale bude to lidem nesmírně bolestné přihlížeti

|

k mnohýmx utrpenípykterá budou předcházeti příchodu Mesiáše."
I zde se setkáváme zase s narážkami na změny v Zemi a její atmosfeře! Je

tom již tak, jak to praví Dr.St. a jak jsme to citoveli:
Takové věci nedejí se pochopiti se stanoviska Země, nýbrž z pochopení
šlověka."

Člověk je klíšem k pochopení všech věcí,

které neobsahuje nic z toho, co žije v člověku. Dnešní přírodní věda podává
tekový obsah, který postré, á všechno živě lidské. Á co žáje v lidském nitru,

není pro oficielní vědu v r

ádném poměru k tomu, co se děje venku. fo vidíme

na jedné straně,

Ale nadruhéstraně máčlověk, nezávisle na přírodním vědění, vědomí o svém
poměru k Bohu. Až do dnešní doby převládá názor, že věda a náboženství nemají
mezi sebou nic společného. Naproti torm ukazuje věda o duchovnu, jek až do jed-

notlivostísouvisíčlověkvelmikonkretněscelýmsvětem, a jakzároveňsámna

„něm spolupracuje. Z toho, co ve světě vzniká, dá se vyložiti, jak člověk žil

v předchozích vtěleních. V minulosti zakládali lidé různé soustavy; dnes jsme
zde znovu

-

a máme jisté podnebí, jistou povětrnost, kterou prožíváme v zev-

ním ovzduší a kterou jsme my nebo jiní způsobili = když jsmeměli někdejší
právní soustavu. —

Taksrůstáčlověk ve svémvědomíse svým okolím, Zde © nemluví pouze abstraktně a všeobecně, že má člověk vnitřní božské vědomí a že tvoří jednotu se
zevním světem, nýbrž utíme se poznávati jednotlivosti, jekje tato jednota vy-

tvářena, jak člověk splývá s obaahem celého světa.
Pbmysleme, co bychom věděli o člověku, kdybychom neměli sni tušení o tom,
že krev, která proudí hlavou, je táž, jeko která proudí nohama, kdybychom se

nedíveli na oběh v orgenism jako na -celkové dění uvnitř tělesného obalu. Ale

týmž způsobem, jako nesmíme krevní oběh pozorovati po částech, odděleně, nýbrž
v celku, nesmíme též pohlížeti na člověka o sobě, v jednom jen vtělení, jako na

něco odděleného, nýbrž musímepřihlížeti k proměnám, které se dějí v souvislosti
S mměiběhem opětovných vtělení,

Vo je zprvu duchovně sociálním právnímřádem, to se stává u jiné, dafKo
pozdější době přírodním řádem a z vědy o duchovmu možno seznati, jek duchovněŠdsový právní řád souvisí s přívosnín řádem SABMELe=LOKA,

se člověk pocítí za
jedno se světem, poton může skutečně nastati smíření mezi
vědou a náboženstvím, a tohoto smířeníje
jene
nedýtně pro výstavbu našeho sociálního
života třeba.

A déle; jako působí právníoblast naživotní tělo,a duchovní oblast na fysické tělo, tak působí hospodářská oblast na žělo as ální; lze tedy říci: právě
ma hospošřské oblast působí na í tonejvnitřněj
Musíme tu pečlivě rozlišovatidvojí:

->

ali <

lidské přirozenosti,

ze prvé vznik hospodářské oblasti,který

nutno hledati všěle životním, ale druhé,
za
když tato oblast působí zpětně ne
Šlověka, pak působí na těloastrádní, Směr působení je jiný než(směr vzniku.
Tyto věci nesmí se kosntruovati nijakjen
jenschematicky, nýbrž
x
msíf býtiodvozovány empiricky z pozorování,
Právě tím, že hospodářská oblast působí zpětně na tělo astrální, je

pronášeno branou smrti ono bratrství, která má vládnouti v hospodářské oblasti.
Teboř astrální tělo béře člověk na nějakou dobu po smrti s sebou do duchovního
života, a cobylo vlidské duši založeno m bretrstvím, je vnášenodále do ducho-

vého světa jako takové, ((jeko zase bratrství.)
Hospodářskáoblast, onen způsob, jak člověk vstupuje spolu s jinými lidmi
do společe:

ví, oblast, které pek tvoří úsudky pro hospodářské konání, tato

oblast působízpětně ne astrální tělo člověks, utváří je, a tuto konfigurací
astrálního těla,získanou z hogpodářského bratrství, béře člověk s sebou za hrob.

Hospodářský život nesmíme snad podceňovati ze svého údeslistického nebo
dokonce mystického podnětu, nebot právě v hospodářském životělzevyvíjetiprávě

pretrství, kterépřetrvá smrt. ©

Co je tu vnášeno do zdánlivě hmotného života jako něco právě duchovního, to

si pak člověk zachovává a získává pro vyšší úroveň, Go člověk zakládá v
duchovní
přináší svým zrozením. Ale00
co vnášídk
do hospodářské oblasti, to se

pevně spojuje

sduší, a je to pronášeno branou
lidé někdy myslí, že jsou idefalisty nebo mystiky a že musí pobrdati hmotou;
ale člověk není idealistou tím, když pohrdá hmotou, nýbrž tím, že dovede hmětu

produchovňovati.
A nejde to, stavěti se k hospodářském životu s nepravou askesí a pohrdati

jím, považovati jej za méněcenný, nýbrž jde o to, utvářeti hospodářský život tak,
aby mbyla všude vtiskována pečeš ducha, aby právě tento článek sociálního života byl člověkem produchovněn. Na tom budebudaannu podstatně záležeti,

Y malém vidíme často tak, šelidé se domnívají býti idealisty tím způsobem,
že upírají duchu hmotnou podporu; mají sa40, že není třeba přinášeti duchu

existečně za obět to, co je vezdějšího. Myslí, že duchovno je duchovno, že je
třeba si ho vážiti, ale že se nesmí strhovati do prachu tím, že by se pro ně

vydávaly na př. peníze,

ň
lidé se často považují za pravé idealisty, když řeknou, že si vážé duchovníh

věcí, ale Wlči pěstování duchovna dobře zapnou kapsy, aby z nich neuniklo nic
ahrimanského.

Hmota se odmítá, aby byla produchovňována. Z čeho to pochází?

Protože děřášní tak zvaní idealisté a mystikové jsou velmi často největšími matenAýlisty, že jsou tak spoatání hmotou, že © nevzchopí k ničem Šinéma než že
tu hmotu nenávidí, Vmýšlejí se snivě do téte nenávisti, protožeaaníie hmotě.

rěném
Musí nám býti jasno, že vládnou dnes jisté pocity, které jsou vlastně maskKami a mnohý tak zvaný mystik je vlastně pouhým materialistou. Proto musí zase
věda o duchovnu proboúzeti pravý cit sounáležitosti člověka sesvětem, což jest
pro dnešní dobu velmi nutné.
Člověk dospěl k jistém vývojovám stupnig vlastně tak, že k tomnebylo

vlastnísoučinnosti. Vyšli jeme z prapošátků
zemského bybí.

9r

Původně starely se o nás božsky=duchové bytosti. Upravovaly v zemském organismu
půdu, podněbí a konečně i duchovní život. Neboť byli tu velicí učiteléaysteri-

fch, jejichž učitelé byli zase božské bytosti, Bohové, takže lidstvem bylo tu
převzato něco božského (bez jeho přičinění).

BylopostaránosHůryo všechno,

čho bylo lidstvu třeba. Ale to všechno se již rozplynulo v dnešní době, a kata-

zjevynašídobysouvisí s tím, že někdejší božský obsah vyprchal a
Tento nový obsah je pak vytvářen nejen pro lidské soužití v oblasti duchovní
právnía hospodářské, nýbrž i pro to, co z těchto oblastí vychází až do přírodníh

života. Budoucnost Země musíb

vytvářenačlověkemsamým, vlastním výtvorem

člověka, msí býti jeho vlastní starostí.
Proto má takový učenec, jako Spengler, zoela pravdu, pokud jde o lidský
upadnouti do barbarství, když lidé v sobě nehodnotí tvůrčí pramen, který by
mohl býti plodný nejen pro život hospodářský, právní i duchovní, tá
celý pozemský život přírodní. Jinak nemohla by Země dosáhnouti svého vývojového

cíle. Lidé měli by se prosytiti vědomím, že co © bude moci státi v budoucnosti
pro liský vývoj, záleží jen

na lids

Z tohoto pocitu mohl by pak vzniknouti podnět, který je dnes mtný, aby

i

přenesl dnešní sestupný pochod zemského řádu zase na dráhu vzestupnou, aby probudí
ospalé duše, které nechtějí vidět co se děje, aby probudil spící duše. Nebot dnes
jetřeba činného, bdělého lidstva, a jen takovéje s to prohlédnouti, co se“

kolem něho děje a může tsk poznati úkoly, které spočívají v běhu lidského vývoje,
úkoly, s nimiž souvisí v nynějších časech tak těžké zkoušky, jimiž jest lidstvo
podrobováno,

-X =
(Goetheamm, XVI.,1937.)

