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Eugenicky okultismus 

Do naší problematiky řízeného početí vnáší zcela jiný, teprve do 
budoucna předpokládaný vývojový faktor Steinerův „eugenický 
okultismus“. Nejprve ocitujeme příslušnou rozsáhlou pasáž ve 
zkrácené podobě, kde podáváme jen to, co se týká našeho 
tématu: 

 
Eugenická schopnost jako schopnost ovládat početí  
 
„U lidí na Východě, v Rusku a vzdálených zemích Asie... se bude 
vyvíjet... eugenická schopnost...“ a sice „z vrozených schopností 
asijských a ruských obyvatel... Eugenickou schopností nazývám 
vyjmutí lidského rozmnožování z prosté svévole a náhody. Mezi 
obyvateli Východu se totiž vyvine instinktivní jasné vědění, které 
bude mít poznání o tom, že paralelně s určitými kosmickými jevy 
musejí probíhat zákony populace, zákony počtu obyvatelstva. 

Jak zařídit početí v souladu s určitými konstelacemi hvězd, a 
tím dát podnět k tomu, aby byl dobře či špatně uzpůsobeným 
duším zajištěn přístup ke vtělení na Zemi? Schopnost, jak 
jednoduše a v detailu nahlédnout, že to, co dnes na Zemi působí 
chaoticky, na základě svévole, tj. početí a narození, lze v 
jednotlivém, konkrétním případě uzpůsobit v souladu s velkými 
kosmickými zákony, budou moci získat jen ti lidé, kteří tvoří 
pokračování krve asijsého obyvatelstva. Co se takto získá, bude 
konkrétní schopnost, která v jednotlivém případě bude vědět: Nyní 
smí nastat početí, nebo nyní k početí nesmí dojít. Toto vědění, 
které bude schopné skrze samotnou přirozenost člověka přinést z 
nebe impulzy pro moralizování a demoralizování Země, tato
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zvláštní schopnost se vyvine u východních národů jako 
pokračování schopnosti krve. Schopnost, která se zde takto vyvíjí, 
nazývám euge- nický okultismus.“ (GA 186) To je druhá 
schopnost. 

První schopnost je mechanický okultismus anglicky mluvícího 
obyvatelstva na Západě, která zabrání, aby evoluce lidstva 
ohledně početí a narození probíhala na světě pouze podle libovůle, 
více nebo méně náhodně.... Ví se („v oněch tajných kruzích 
anglicky mluvících obyvatel“) že Země by nemohla dosáhnout 
svého cíle, tj. přechodu od Země k Jupiteru, dokonce by se již 
poměrně brzy od svého cíle odchýlila, kdyby se pracovalo jen se 
silami Západu... V západních kruzích každý vědoucí říká: Je nutné, 
abychom ovládli např. Indii, a to z důvodu, že pouze pokračováním 
toho, co přichází z indických těl..., vzniknou těla, do nichž se v 
budoucnu budou moci vtělit duše, které Zemi převedou k jejím 
budoucím vývojovým stadiím... 

 
Rozlišení tří vývojových schopností 
 
„Tato diferenciace tří schopností: 

- mechanický okultismus na Západě 
- eugenický okultismus na Východě a 
- hygienický okultismus v zemích Středu 

má přirozeně do činění jen s těly, nikoli s dušemi, které vždy 
přecházejí od národu k národu. Z těl anglicky mluvícího 
obyvatelstva nikdy nemůže narozením vzejít schopnost v 
budoucnu vyvinout eugenicko- okultní schopnosti. Ty se... právě 
na Západě ... uplatní tím, že... lidé Západu a Východu budou 
vzájemně uzavírat manželství.“ (GA 186) 

Okolnost, že okultní schopnosti - ty, které máme vrozené a jsou 
atavistické povahy - souvisejí s tělesnou konstitucí, vysvítá také z 
následujícího líčení R. Steinera: „Co bylo spřízněno krví, co 
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přináleželo témuž kmenu, to uzavíralo manželství; a právě tato 
manželství uvnitř téhož kmene, mezi spřízněnou krví, způsobovala 
to zázračné... že mohla být pěstována velká magická síla...“ (GA 
112) 

Schopnost ovládat početí podle eugenického okultismu 
(východní schopnost) zcela vědomě, tj. bdělým, střízlivým denním 
vědomím (západní schopnost), je tedy za prvé taková, která má 
lidem v budoucnosti dát možnost vzít početí do vlastních rukou a 
řídit jej podle vlastní zodpovědnosti, tedy z plného poznání. 
Znamenalo by to, že se předpokládá, že my lidé máme více než 
dosud převzít osudy Země do vlastních rukou. Svévole a náhoda 
zde nemá mít místo, protože v nich nepanuje rozum. 

Eugenicko-okultní schopnost je však také podmíněna 
výstavbou struktury těla, tedy dědičně, geneticky. Dědičná výbava 
musí být dobrá1. Umíme si představit, že na fyzické organizaci 
tělesnosti závisí, jak se éterné tělo, astrální tělo a Já spojí mezi 
sebou a s fýzickou organizací - tělem. Skrze západně-východní 
míšení krve by bylo také umožněno uvolnění vztahu bytostných 
článků mezi sebou, takže inkarnující se Já by je mohlo nově 
uspořádat. 

 
Jak lze získat nové vývojové schopnosti 
 

A s námi, „Středozemšťany“, kteří jsme od narození nadáni pro 
hygie- nicko-okultní schopnosti, je to podle R. Steinera zase takto: 

Obyvatelé zemí Středu si eugenicko-okultní schopnost 
nemohou získat bezprostředně narozením, ale mohou si ji 
osvojit během života, když se budou učit u lidí Východu. 

Člověk zemí Středu má skrze narození zejména nadání k 
hygienickému okultismu, ale může si získat také materiální 

 
1 řecký „eu“, vhodná - gennétos = narozený, eugenés = dobře narozený, vznešeného 

původu, eugenétes = vznešený potomek (pozn.) 
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[okultismus] ze Západu a eugenický okultismus z Východu... 

Člověk Východu by naproti tomu Zemi ztratil, kdyby se 
svými eu- genicko-okultními schopnostmi nepřijal to, co 
táhne dolů k Zemi, tj. materialismus Západu... 

Jean Gebser vypravuje: „V Nepálu jsem navštívil jeden klášter 
tibetských mnichů, ležící v údolí blízko Káthmandú. Mezi jiným 
jsme hovořili také o životě těchto lámů uprchlých z Tibetu a o tom, 
čemu se tito věřící učí. Přitom se ukázalo, že jeho přáním je, aby 
se pokud možno nejvíce Tibeťanů naučilo evropskému způsobu 
myšlení, také naší formě logiky... Mluvil o proroctvích, která se 
týkala budoucnosti lidstva. Aby dokázali překonat nebezpečné 
momenty, které obsahovala..., všechno jeho úsilí bylo zaměřeno 
na to, aby přechodná emigrace poskytla nejlepším z jeho lidu 
možnost seznámit se se západním světem a naučit se od něj 
metody práce a myšlení, které by měly jeho zemi později 
pomoci.“2 

O všech třech okultních schopnostech R. Steiner řekl: „Tyto 
schopnosti se v pozemském lidstvu objeví sice diferencovaně, ale 
ve stejném čase, takže se navzájem propojí. A právě tímto 
propojením bude podmíněna budoucí sociální pospolitost na celé 
Zemi.“ (GA 186) 

Naše cesta k řízení početí má vést k naučení se eugenickému 
okultismu. Jaké schopnosti psychicko-fyzického působení na jiné 
lidi mají již teď slovanské národy, můžeme vytušit3, i když se zde 
odrážejí jakoby v křivém zrcadle, protože byly zneužívány. Ale jsou 
již tady a pomocí vědomě ovládané duchovní síly, spojené s 
harmonizujícím hygienickým okultismem Středozemšťanů by 
mohly být uvedeny do správných kolejí. 

 

 
2 v knize Asie se usmívá jinak o svém rozhovoru s dalajlámou (pozn. aut) 
3 např. z popisů „PSI-fenoménů“ od Ostranderové a Schroederové, zajímavé jsou in-

terpretace českého psychiatra a lékaře E. Jonáše v kapitole 25 „Kontrola porodnosti 
pomocí astrologie“, čteme-li je na pozadí popisů R. Steinera (pozn. aut.) 
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Vývoj eugenického okultismu a čakry 
 
Důvodem k bdělosti je také možnost, že energie radioaktivního zá-
ření by mohla působit nepříznivě také na dědičnou výbavu východ-
ních národů. Podle R. Steinera tuto dědičnou výbavu potřebujeme 
právě pro vývoj eugenického okultismu. Tyto okultní schopnosti se 
objevují (vzpomeneme-li si na etnografická svědectví) jako další 
vývoj starých, atavistických schopností, které doposud odpočívaly, 
jako např. čakry (lotosové květy). Čakry jsou zatím nepohyblivé, 
ale jsou zde a mohou se opět stát aktivními teprve cvičením na 
cestě okultního vývoje.4 Tyto atavistické schopnosti musely 
odpočívat, aby obrácením se k pozemskému bytí mohla být 
vyvinuta bdělost, rozvaha a možnost svobody. V této souvislosti 
jen krátce upozorněme na to, že E. Bock na základě upozornění R. 
Steinera i starých tradic mluví o eugenické praxi, která byla 
nezávisle využita v případě šalamounského chlapce Ježíše v 
Jeruzalémě i nátanského Ježíše v Nazaretu.5 
 
 
 
 
Max  Hoffmeister 

 
4 Dennis Klocek: Alchymie duše, Fabula, Hranice 2010 (pozn. vyd.) 

5 E. Bock: Dětství a mládí Ježíše (pozn. aut.) 


