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Začátek a konec reinkarnace a karmy 

[...] Dovolte, abych zde řekl ještě několik slov o dvou velkých 
vesmírných zákonech, o zákonu karmy a zákonu reinkarnace. 
Na starém Měsíci tyto dva zákony ještě neexistovaly. Teprve s 
vtělením Já na Zemi, počínaje polovinou lemurského období 
zhruba do poloviny období atlantského, lze mluvit o počátcích 
takové reinkarnace, jakou máme dnes. U zvířat, jejichž Já je 
skupinová duše, ani dnes 
reinkarnace neexistuje. Spojení mezi zvířecím druhem a Já, 
které k němu patří, nacházíme v astrálním světě. Pro 
skupinovou duši lva například znamená smrt jednoho lva tady 
dole na fyzické pláni tolik, co pro vás znamená, když si 
ustřihnete nehet. Takovéto zvíře, tedy lev, je především astrální 
útvar, který jako provázek sahá dolů ze skupinové duše; 
sestupuje tak dolů na fyzickou pláň, zhutňuje se a tato astralita 
se po smrti jednotlivého lva opět vrací na astrální pláň. 
Skupinová duše ji jako svou končetinu zase vtáhne. 

Na starém Měsíci to byl tentýž děj, který se ještě odehrával 
s lidskou duší. Byla článkem své skupinové duše a vracela se 
do jejího lůna. Byla, jak to vyjadřuje Bible, chována v lůně 
Abrahamově. Teprve během lemurského období začínají mít 
slova reinkarnace a karma smysl, a jednou zase smysl mít 
přestanou. Potom člověk trvale přejde do duchovního světa, v 
němž bude dále pracovat. Jestliže v sobě člověk například 
rozvine impulz bratrství, skončí rasový vývoj, bude překonán. V 
šesté kulturní epoše se lidé již dokáží členit lépe, pojem rasy 
tam pozbyde platnost. Lidé se budou organizovat z nitra, z 
duchovního hlediska, a nikoli už zvenčí, na základě fyzických 
souvislostí. 

A v sedmé kulturní epoše, která bude zrcadlit epochu 
[staro-] indickou, bude znovu existovat rozdělení do kast, 
ovšem dobrovolné. Všechno v evoluci se ustavičně mění; 
zaznamenat však lze neustálý pokrok. Atlantské období, tento 
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střed našeho pozemského vývoje, nám ukazuje důležitý bod, 
který se vyznačuje mezitím již dokončeným vstupem Já do 
fyzického lidského těla. Tento vstup začíná v polovině 
lemurského období, po vystoupení Měsíce ze Země. Lidstvo se 
pak pořád dál vyvíjí, a uskuteční-li se na Zemi prakticky pojem 
bratrství, dojde k překonání ras. Také karma pak bude 
překonána. [...] 

R. Steiner, přednáška pro členy Theosofické společnosti z 12. 
června 1909 v Budapešti, in: Das Prinzip der spirituellen 
Okonomie im Zu- sammenhang mit 
Wiederverkórperungsfragen, GA 109, str. 259nn; zápisky Alice 
Kinkelové. 
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