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Překladatelkn ( Věra Zoubková ) by při této
příležitostí ráda vyjádřila hlubokou vděčnost
panu Bohumilu liromádkovi st, za četné a velmi

dobré překlady, které pořizoval v dobách nejtěžší

parsekuce nachotické A zejména komunistické.

Projevil tím jako pravý anthroposof nejen nadšení

a píli pro onthroposofická studia a jejich zpřístup=

nění širším okruhu zájemoů, ale 1 občanskou stateš=

nost, v oněch dobách dosti vVZ4tnove

Překladatelka vděčí za možnost svého mnohaletého

studia v mladších letech především překladům pana

B. Hromádky st, Jiná anthroposofická literatura

nebyla u nás aa doby temna téměř vůbec dostupná

a němčina nebyla také každému běžná,

Ti
m



Vytištěno pro příslušníky Svobodné vysoké školy pro duchovní

vědu, Goetheanum, Pro tyto spisy se nepřiznává kompetentní

úsudek nikomu, kdo si nezískal předběžné poznání touto školou

uplatňované, a to buá na této škole samé, nebo způsobem,

kterýona uznává ae rovnocenný. Ostatní se vdmítají potud,
že mttoři spisů se nepouštějí do žádné diskuse o těchto

spisech,

Pokud jde o přednášení toho, čo je v těchto karmických

přednáškách řečeno, poznamenává Rudolf Steiner

v přednášce z 22. června 1924, že se ta nesmí dít jinak

než předčítáním přesného znění.
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Předurčení pro anthroposofické pnutí. Dřívější společné
Působení v duchovnu. Pěstování nadsmyslového kultu
y mohutných imaginacích Jako příprava Michaelovy nauky
na Zemi. Míchselský proud a nové křesťanství. Dvě skupiny
duší : duše křesťanstvím znavené a duše po křestanství
toužící. Dialog mezi plutoniky a aristoteliky,

Něco o vývoji duchovních bytostí, které souvisí a lídstven.
šlchaelská období. Nebeská intelektualita a vlastní myšlení.
(d Slunce odpadlá inteligence. Arabísmme a přírodní věda.
Herun al Rašid a Bacon Verulamský. Amos Komenský. Škola
v Chartres a scholastika. Přípravy v duchovním světě pro
epiritualisování inteligence spadnuvší na Zemi. Odpor
dóémonicko-ahrimanských mocností.

Nadsmyslová škola Michaelova od 15. do 318. století. Ahrímanská
protiškola. Inteligence, jež se na Zemi stala hadem, musí být
Utehaelem vydobyte a spirotualisována, Tomuto efli musí
v bdělosti sloužit anthroposofický duch.
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T. Arnhem, 18, Července 192

Milí anthroposořičtí přátelé

Včera jsem nemohl pro opžděný příjezd úluvit k vám te slova,

která bych byl rád pronesl a která mají být přiměřená tpmi, co se 84s-

lo v anthropomofické společnosti od Vánočního ejezdu při Goetheant,

Poněvadž bylo naším přátelůu ve Zprávách pro členy vpodstatě omnámano,

co bylo oním Vánočním sjezdem míněno, chtěl bych také jen krátoe pro-

mluvit o tomnajpodstatnějňím a potom pokračovat w pozorováních, které

souviní více náterné s tím, co má znamenat tento Vánoční sjezd pro An-

thraposefickou společnost+

Tento Vánoční sjezd měl znamenat, řekl bych, obnovení, snovuzalo-

žení Anthroposofické společnosti. 4ž do tohoto Vánočního sjezdu mohl

jsem vždy rozeznávat mezi anthroposofickým hnutím a Anthreposafickou

společností. "ato něla představovat jakési pozemské promítnutí něčeho,

co existuje v duchovních světesh v jistém proudu duchovního života,

čem se učí zde na Zeni, oo vě zde sděluje jakožto anthroposofieká

moudrost, to mělo být právě odleskem toho, co Z duchovních světů prýš-

tí jako příměřené vývojové fázi lidstva v přítomné době. Potom byla

Anthroposofická společnostjakousi správkymí toho, 00 zde plynulo

anthřoposofickým hnutím jakožto anthreposofické nauky »

Během doby se to neukázalo být tím, co může souviset8 pravým,

opravdovým pěstováním anthroposofie, Proto nastala nutnost, že já sám,

jenž až doposud - bez jakéhokoli oficiálního spojení s 4nthropomofíckou

společností - byl učitelem antbroposofie, že já sám společně 8 dornaš=

ským představenstvem jsem musil převzít vedení Anthroposofieké epelač=

nosti jako takové. Ale tím se anthroposofické hnutí a Anthroposofická

"společnost staly jednotou. A od onoho dornašského Vánočníhosjezdu

musí platit právě něco opačného 4 Nesmíme již odlišovat anthroposo-

fžcké hnutí od anthroposofické opalečnosti, nýbrž obé má být jednotou

A zux ti, kdo mi stojí pohoku jakožto představenstvo v LDornechu při

Goetheanu, mají se považovat za jakésí esoterické p řed-

stavenatvo .. Takže tedy to, co se děje působením tohoto před-

otavenstva, může být charakterisováno tak, že jeto vykom úávání

anthroposofie, kdežto dříve mohlo být jen spravováno to, Čemu ee v an=

throposafii učílo«

Ale to zárověň znumené, že celá Antbroposofická společnost se mu-

si postupně postavít na jiný základ - na tem zákled, který umožní, sby

esotérično proudílo přímo Anthroposofickpu společností % v tom, že tí,
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kteří chtějí být anthroposofy, přinášejí vetřío náležité smýšlení,

v tom bude musit spočívat bo, co v budonanosti vytvoří vlastní podsta=

tu Antburoposofické spoiečnosti. Proto sc bude musit rozlišovat meri

Všeobecnou anthrapasoťiekou společností, jež v budoucnosti bude apo-

lečností úplně veřejnou, tekle i cykly, jak bylo tehdy © vánocích ozná=

menobnde moči mít knšdý — e příšluěnou formuli, ječ představuje jem

deitóési ideově-duchovní omezení - „ a mezi Školou, která byla mekitím

zblošena a která bude postupač eehrnovat Ž třídy. Kdo se ehoe stát

členem zéto školy, musí pek převzít jiné povinností než tí, kteří jsou

jen členy Všeobecné snthroposofické spaločnosti, Členem Anthreposs-

fleké společnosti se můše stát ten, kdo se o anthřoposofil najímá a

seznamuje se 6 naúkami, tím vlastně nemá čádné jiné povinnosti neš ty,

ktere má každý slušný Člověk sém od sebe z morálních důvodů. Naproti

tomuse musí požadovat od těch, kteří ae chtějí stát členy školy, aby

se v životě představovali jako správní representanti anthropomofioké=

ho hnutí a aby jednali v zouledu s esgtorním představenstvem na Goethe-

„amu v Jornachu. Tím je tedy fečeno, že ten, kdo chce být členem školy,
musí se také snažit představovat anthroposofii svou vlastní osobností

ve světě. To ovšem podmiňuje, Že vedení školy, je-li toho mínění, že
někdo není představitelem anthronoeofického hnutí, si misí vyhradit,
aby mohlo prohlásit, že doúyčný nemůže být dále členem školy» Neříkaj=

te, že je to omezování lidaké svobody. Nýbrž je to jakýek avebodný

smluvní poměr mezi členy školy a vedením Školy ; neboť také vedení
školy mubí mít svobodu, aby to, co chce říkat, říkalo tomu, koma to

má říci. Proto musí tomu, o němž míní, Že k němu hovořit nemůže, toto

také moci dák RAJOV0«

VY celém pojetí esoterického rysu, který půjde nedále skrze an-
throposaťické hnutí, bude spočívat to, co Je prospěšné pro plodný

vývoj anthroposefické věci. Bude se hledětna to, aby se Anthropose-

fFické společností nedotýjjalo nic byrokratického, nic zevně administra=

tívníhoj nýbrž aby věa spočívalo pouze na pěstování liáských vztahůx

ve společnosti. Jistě 1 představenstvo bude musit všelícos administra=

tívně spravovet 3 to ale nebude hlavní věcí. Podstutným bude, aby před-

stavenstvo na Goethesnu činilo to neb ono ze své iniciativy. A to, co

činí, 00 již počalo v různých věcech, bude právě obsahem Anthroposofich

cpolečnosti.«

Tím bude odstraněno důkladným způsobem mnohé, co vystoupilo právě

« posladních letech v Anthropogofické společnosti jako škody a mnohému
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členu přípravuje těžké chvíle, protože bylo založeno ladacos, čo vzěšlo

z dobré vůle, co ale přece se nemohlo stát tím, co se o tom říkalo, co

vlastně anthroposofické hnutí odvádělo do vedlejších proudů. V budoucnu

bude anthroposofické hnutí lidským způsobem tím, co proudí Anthroposo-

fiekou společností,

Čím více se to nahlédne, tím to bude prospěšnější pro anthroposo-

fické hnutí. A smím řící : Tím, že tehdy o vánocích zavládl u těch,

kteří byli shromáždění při Gostheanu, onen impuls, tím se stalo od oněch

vánoc možným uvést do. enthroposofického hnutí zcela jiný tón. A k své-

ma hlubokém: uspokojení smím poznamenat, Že na různých místech, kde jsem

až dosud mohl být, byl tento tón všude přijat se ardačnou vstřícností.

Co bylo o Wánocích převzato, bylov jistém smyslu odvážným činem.

Neboř existovala jistá eventualita : Taková, že by snad - tím, že ve-

denfAnthroposofické společnosti bylo spojeno bezprostředně se zastupo-

váním epirituálního pokladu moudrostí - ony duchovní síly, které vedou

v duchovním avětě anthropasofické hnutí, že by snad mohly své ruce

stáhnout zpět., Smí být řečeno, že tomu tak není, nýbrě že je tomi na-

opak. S větší milostí, s větší blahovůlí přicházejí tyto duchovní moc-

ností vstříe tom, co proudí anthroposoťickým hnutím. Tu existuje v jis

tóm smyslu slíb vůči duchovnímu světu. Tento s1ib bude splněn věrným

způsobem a uvidíme, ře v budouenu se stanou Věcí, jak byly duchovnímu

světu. slíbeny., Takže nejen anthroposofické hnutí, nýbrž také Anthropo-

sofické „plečností je uložena zodpovědnost vůči před-

SLavenstyu»

Ght81 jeempředeslat jen těchto pár slov, abych hned něcepři-

podil, co už může být řečeno a co je toho druhu, že se to může stát
obsahem anthřoposofického hnutí. Chtěl bych říci něce, co souvisí s kar-

mou Anthroposofické společnosti samě,

Všímneme=11 si dnes, jak Anthroposofická společnost stojí ve Bvě-

tě jako ztělesnění anthroposofického hnutí, pak vidíme, že se v téta

nthroposofické společnosti setkává jistý počet lídí. Kdo má pro to

postřeh, ten vidí, če jsou tu ve světě ještě jiní lidé — všude nachá-

zíme takové lidi — „ kteří podle své kermy mají také předpoklady k to-

mu přijít do Anthroposfické spelečnosti. Zpočátku mají překážky, nene-

cházejí v plném smyslu ihned k ní cestu ; ale najdou ji, ať již v této

inkarnací nebo v příští, Ale musíme sí povšimnout toho, že ti lidé,

kteří ae skrze svou karmu přicházejí do anthroposofického hnutí, jsou

pro toto hnutí předurčení.
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Vše, co se děje zde ve fysicko=smyslovém světě, má avé předoházející
dňní ve světech duchovních. Zde ve fyaickém světě se neděje nie, co
není předem duchovně připraveno ve světě duchovním. A to je právě to
významné, že to, ca se zde na Zemi od 20. stolatí děje jakožte shro-
mažáování mneha osobností v Anthroposařícké společnosti, to se připra=
vilo v první polovině 19.století tím, še duše těchto dnes viělenýceh
lidí, které se zde ve velkém počtu. shromažďují, byly spojeny v duchov=
nu, když ještě nesestoupily do fysicko-smyslového syšta= „ A tehdy
v duchovních světech byl jístým počtem duší pěstován spalečným půso=
bením jakýsi kult. - Kult, který byl přípravou těch tužeb, které
vystoupily v duších, jež nyní proudí v tělech do Anthropoaofické spo-
lečnosti. 4 kdo má dar poznávat zase duše v jejich tělech, ten je pozná
vá, jak v první polovině 19, století společně a ním působily, když
v nádemyslovém pvětě byly vytvářeny mohutné kosmieké ima=
g ina ce , které představovaly to, eo bych mohl nazvat nav ým
křestanetvím. fak jako zde v tělech byly shromážděny duše,
aby z toho, oe bych mohl nazvat kosmáekou substanci a kosmickými sila-
mi, al vytvořily v realitě to, co mělo v mohutných obrazech kosmický
význam a co bylo předehrou toho, co se má uskutečnit zde na Zemi da-kožto nauka, jakožto anthroposofické konání. Řekl byeh, Že velká větši-
ne anbtroposofů sedících pohromadě, kdyby tute akutečnost prohlédla,
mohla by si řícl t„áno, my se známe, my jsme byli pohromadě v duchov=
ních světech a měli jame společně mohutné kosmické imaginace v nad=
smyslovém kultu"

Ale věs, 60 se jakožto duše v první polovině 19.stolatf shromář-
dílo, aby připravilo „ 6o se mělo na Zemi zét stát amthroposofielkým
hnutím, vše to připravovalo vpodstatě t9, eo jsem stéla gnovu nazýval
proudem Michaelo v.Ý m, jenž vystoupil v poslední třeti=
ně 19. století a jenž tvoří nejvýznamnější zásah do novějšího vývoje
lidstva : proud Michaelův. Připravovat Michaeloví cesty pro jeho zem-
sko-nebeské působení — to byl úkol duší, které zde byly pohromadě,

Ale tyto duše byly opět k tomu, aby se společně sešly, podníceny
tim, co ae s nimi dělo po dlouhou, dlouhou dobu - po celá stuletí,
u mnohých po celá tisfciletí, A mezí těmito dušemí se nachášejí dvě
Sskuplny »

Jedna skupině je ta, která v pruních křesťanských stoletích pre-dělela ono křesťanství, které v této době bylo právě rozšířeno v již=
ní Evropě, částečně také ve Střední Evropě. Toto křesťanství mělo
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pro své věřící na zřeteli ještě Krista, na něhož se pohlíželo jako

na velkého božského Fosla, jenž sestoupil ze Slunce na Zemi, aby na-

dále působil mezí lidmí. Jako na " velkého slunečního Boha" pohlíšeli

na tohoto Krista první křesťané prvních staletf — s větším nebo menším

porozuměním, :

Ale v prvních křesťanských staletích nebylo zde již to, to kdysi

bylo v lidstvu instinktivním jasnozňemím. Ve Slunci již neviděli velkou

duchovní říši, v jejímě středu Kristus kdysi žil. Místo starých instink

tivních jasnovidných pokladů o sestupu Krista na Žeml se rozšířilo

v prvních staletích to, to bylo pouhou tradicí. - tradicí o tom, že -

Kristus sestoupil ze Slunce na Zemi a spojil se Ježíšem Nazaretským

ve fysiakém těle. Masa těchto křesťanů neměla ale více než představu;

že jednou žila v Palistině bytost, Kristus Ježíš,o jehož přirozeností

a podstatě, zdali byl Bohem nebo Bohem a člověkem zároveň, nebo něčím

podobným, začaly spory na koncilech, Masa lidí měla stále víe a více

jen to, ce se jim z Říma čiktovalo,

Ale mezi masou těchto křesťanů tu žili dednotlivci, na které se

pohlíželo stále více jako na, ks c í ř e « Ti měli stále ještě šivě

tradiční vzpomínku na to, že Kristus byl sluneční bytostí, a že Jed-

nou bytost Zemi docela ciší, právě bytost sluheční, sestoupila na Ze-

mi do tohoto fysicko-hmotného světa, Tyto duše byly ve stoletích až

do 7.,B.století po Kr. stále víc a více uváděny do postavení, že sí

říkaly : « To, co ted následuje jakožto křesťanství, to již vlastně
Kristu neromaní.“ - Tyto katířské duše se staly jaksí křesťanstvím

znevenými dušemi, Byly zde prostě tekové duše, které v prvních křes=

Ťanských staletích až do 7.,B.století procházely branou smrti,které

byly křesťanstvím unaveny. Pro tyto duše byla smerodatnou ta inkarnace,

kterou prodělaly v prvních křesťanských staletích, lhostejno zdali
měly ještě nějakou meziinkarnaci. Tyto duše ae připravovaly od B.,9.

století v duchovním světě pro ono velké mohutné působení, které jsem

právě naznačil, kyž jsem řekl, že v první polovině 19.století se ko-

nal jakýsi kikx nadsmyslový knit. Tohoto kultu se tyto

duše účastnily. Ty tvoří jednu skupinu duší, které přišly k Anthropo=

sofické společnosti,

Druhá skupina jsou takové, které měly evou poslední směrodatnou

inskarnací v posledních p ř e a křesťanských staletí - nikolí v prvních

křesťanských - a které ještě v mysteriích starého předkřesťanského po-

hanství mohly jasnovidným zrakem nahlížet do duchovního světa. Byly to

        z
KRRKRMKTETENÉV
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$Akové duše, které se ve starých mysterifch dověděly, jak Kristus jed-
nou sestoupí na Zemí. Tyto duše neprodělávaly na Zemi první doby křes-
Ťanství, křesťanského vývoje, nýbrž byly v této době v nademyslovém
světě a přišly teprve později k rozhadující inkarnaci. ?0 jsou takové
duše, které jaksi z nadamyslového avěta spolupohlížely na vetup Krista
do pozemské kultury. To byly duše taužící po křesfan-
s t ví. le byly to zárověň ty duše, které chtěly se silnou aktivitou
působit v tom aměru, aby přinesly do světa pravě, kosmické, duchovní
křesťanství.

Tato druhá skupina se spojila s těmi již zmíněnými dušemi k ono=
au nadsmyslovém kultu, který se konal v první polovině 19. století.
Tak se konala tata velká kosmleko=duchovní slavnost, jež trvala meho
desetiletí a tvořila duchovně=epírituální dění v tom světě, který hra=
ničí bezprostředně se světem fysickým, Byly zde duše, jež potom sestu=

povaly, které v duchovním světě spolupůsobíly buď jako křesťanstvím zna-
vené nebo jako po křesťanství toužící, Potom se ke konei 19. století
inkarnovaly a byly, když na Zemi sostoupůly, připraveny k tomu přijít
do Anthroposofické společností,

Ale to všechno se připravovalo po celá staletí. Zde na Zemí se
vytvořilo zvolna křestanatví, které bralo evangelia tak, jako kdyby
ona mluvila jen o bytosti - Ježíši Nazaratském - , která z nějakých
abstraktních výšin měla hlásat Krista. Lidé neměli již tušení, jak
hvězdný svět jakožto výraz duchovna souvisí s duchovním světem, nemohli
proto rozumět, co to znamená, že. by Kristus jakožto božský sluneční
hrdina sestoupil do Ježíše, aby BdÍlel osud lidí. + Pro ty, kdo dnes
pozorují dějiny obvyklým způsobem, nejsou zde právě ty nejdůležitější
skutečnosti. Především není zde správné porozumění pro tyto "kacířské"
duše; ony 56 však samy většinou nemají, ony kacířské duše, které buš
jako unavené křesťanstvímnebo toužící po křesťanatví sestoupilyna 3e-
mi, když be blížilo 20.století. Kolem 7.,8,století zmizelo zvolna
z úrádic o Kristu to, Go žilo mezi kacíři, kteří se křesťanstvím stáva-
di znavenými. Zůatalo to pek ještě v malých kruzích, v kruzích, kde to
bylo dále pěstováno až do poloviny středověku, až do l2století. Byly
zůe kroužky,řekl bych, božskou milostí obdařených nčitelů, kteří obdr=
želí ještě něco ze zpráv starých dob o spirituálním křesřanství, o kos-
mologickémkřes“tanství. Mezi nimí byli také takoví, kteří dostali ta-
bo sdělení ze starých dob a jimž při tom vzešlo něco jako inspirace,
takže mohli v sobě prožívat ať již silný nebo slabý, ale přece jen
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odlesk toho, co se mohlo spatřovat v prvních staletích křesťanství

při mocné inspiraci sestupu slunečního Boha do mysteria Golgaty.

Ťak zde byly zejména dva proudy. Jednak onen proud, který přímo

vychází z kacířských hnutí prvních století křesťanství. Tyto duše byly
ještě podněcovány tím, co žilo ve starém řeckém platonismu
Ty byly podněcovány tak, še přišel vlivem sdělení ze starých dob vnitř-
ní duševní průlom, mohly přece jen slabou síce, ale přece jen skuteč=

nou inspirací pohlížet na sestup a působení Krista na Zemi. To byl ©

platonský proud.

Druhý proud byl vyhlédnut k něčem jinénm. K němu patřily zejmé=
na duše, které svou směrodatnou inkarnaci byly prodělaly v době před=

křesťanské a pohlížely na křesťanství jako na něco budoucího. To byl
proud, který měl připravit intelekt proten věk, který jsem

vědy označoval jako věk duše vědomé, věk, ve kterém
měl být vypěstován lidský intelekt. To bylo v protikladu k platoníkům
= ale v harmonickém protikladu k nim -> připrovene ar iasteote-
1 íky + 4 ti, kdo pěstovali Aristotelovu nauku dále až do 12., stale-
tí, te byli ještě ti, kteří svou vlastní směrodatnou inkarnaci bylí
prodělali ve staré pohanské době, zejména v řectví. — A potom příšla

- uprostřed středověku ve 12.a 13.gtoletí - velká podivuhodné, řekl

bych, diskuse mezi platoniky a aristoteliky. A mezi těmito platoniky

a uristoteliky byli také vůdel těch, kdo Jakožto dvě skupiny duší již
zmíněným způsobem požadovali anthreposofické hnutí.

Když se blížilo 12 století, utvořila se Jakoby vnitřní nutností
jistá škola, ve které ožíl zejména dozvuk dávného platonského zření,
Io byla velká, nádherné škole v Chartres. Ta měla velké zástupce,
kteří měli ještě zprávy o tajemstvích prvního křesŤanství ; ta měla ty
zártupce, v jejichž srdcích a duších z takových zpráv probleskovalo,
eo jim dalo nahlížet do duchovních souvislostí, do kterřeh bylo křes=

Ťanství postaveno. Ve škole v Chartres ve Francii, kde je nádherný,
ve mnoha velkých podrobnostech provedený chrám chartreský, se spojilo,
soustředilo ee to, co krátce předtím právě v malých kruzích ještě, by-
lo hodně rozšířeno. Chceme-li jmenovat jedncho z nich, na kterého mob-

la navanovet škole chartreská, jež kvetla zvláště na konoi 11. a ve 12,

století, tu musíme jmenovat Petra z Gompostelly, jenž

v inspirovaných pohledech ve své vlastní duši, ve svém vlastním srdeí

obnovil staré spirituální křesťanství, A vedle něho prožíváme selou
řadu pozoruhodných postav, která v Chartres učily., V tomto l2.století
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zaznívaly ve škole v Chartres velmi podivuhodné tóny o křesřanství.
Jsou zde např. Bernardus ze Chartres, Bernardus Sylvesttie, Jan Salis-
bury ; ale byl zde velký Alan s ab Insuli 8. Mohutní učí-
telé. Jako kdyby Pla to, vykládající křesťanství, osovně byl pů-
sobil mezí těmito duchy, tek oni mluvili ve škole chartreské, Oni uči-
11 duchovnímu obsahu křesťanství, Spisy, Které od nich pocházejí, zda-
dí se snad dnešním lidem , když je čtou, abstraktními, což ale pochází
jen od abstraktních duší dnešních lidí. Spljjs těchto velkých osobností
líčí duchovní svět vesměs se zásehem Kristovým. A chtěl bych vám ted,
milí přátelé, postavit před duši něco takového, čemu učil zvláště
Bernardus Sylvestris, Alanus ab Insulis před zasvěcenými žáky. Jakkolí
to zní dnešnímu člověku paradoxně —- ale takové jevy tehdy zde pro žáka
v Chartres existovaly. :

Zde se učilo takto : Křesťanství dozná obnovení. Bude va svém
duchovním obsahu zase chápáno, až uplyne kali-jugy, temný věk, a bude
zahájen věk nový. —ále pro nás, dnešní lidí to již uplynulo rokem
. 4899; proto ten dnešní převrat, který měl nastat pro lidstvo s up
nutím kali-jugy, ten nesmírný podnět „ Který nastal dvš desetiletí aří-
ve zásahem Michaela. Tento podnět byl ve škole v Chartes již ve 12.sto-
letí prorocky předvídán, zvláště ho předvídal Bernardus Sylvestris a
álanus eb Insulis. le tite lidé neušili aristotelsky, oni neučili
intelektem. Oni učňlí vesmšs v mohutných obrazech, která rozvíjeli před
svými posluchači — v obrazech, ve kterých bylo názorně líčeno, co je
splritnálním absshem křesťanství. Ale byly zde jiaté prorocké nauky.
A z jedné takové chtěl bych docela stručně něco pro vás vybrat.

Tu pravil Alanus ab Insulís úzkému kruhu svých zasvěcených žáků:
» My pohlížíme dnes na svět tak, že poznáváme ještě ústřední postavení
Země, že posuzujeme všechno pohlsdem ze Země. Kdybychom jen tímto po-
zemským nazíráním, jež nám propůjčuje schopnost k našim obrazům, k na-
šim imaginacím, ohtěli oplodnit následující staletí, pak by lidstvo ne-
mohlo pokračovat, Musíme vejít ve svazek s aristoteliky, kteří vnášejí
do lidstva intelekt, jenž má pak být spiritualisován a ve 20. století
mé novým duchovním způsobem mezí lidmi zazářit. Když dnes nohlížíme
na Zem jako na střed vesmíru, když popisujeme planety jako kroužící
kolem Země, když celé hvězdné nebe, Jak se také nejprve jeví fysickém
oku, popisujeme tak, jako kdyby se točilo kolen Země, tu přece jen
příjde někdo, kdo řekne: Postavme Slunce prostorově do otředu světové
Boustavy. šle potom až přijde ten, kdo postaví Slunce prostorově do stře.
du vesmíru, pak světový názor zpustne. Lidé budou pak jen ještě
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vypočítávat dráhy planet, budou jen ještě udávat místa nebeských tě-

les. Lidé budouuluviš o nebeských tělesech jen jako © plynech, nebo

fysických tělesech, jež hoří a při hoření svítí ; oni budou něco vědět

o hvězdném nebi jen matamaticko=mechanicky. Ale 10, Go se tu rozšíří

jako pustý světový názor, to má přece jen něco v sobě -+ něco ubohého,

ale něco to v sobě mí 2 My pohlížíme na svět ze Země ; ten, kdo jed-

nou přijde, mie pohlížet na swšt ze Slunce. Ún bude jaké někdo, kdo

jen udává "směr". čměr k velkolepě významné cestě obklopené nejpodívu-

hodnějšími událostmi a“nanejvýš podivuljodnými bytostmi. Ale on udá Jen

abetraktní směr. " + Tím bylo noukásého na Koperníkův světový názor

v jeho pustotě, v jeho abstraktnosti, ale jakožto aměr. — « Nebož nej=

prve musí pryč všechno to, 26 My zastupujeme svými imaginacemi." Pravil

Álenus ab Insulis. „ To misí pryč, a obraz suěta se msí stát jakal

docela abstraktním, těměř jen jako milník ne cestě s podivuhodnýmí pom

niky. Nebož bude zde v duchovním světě někdo, kdo vezne tento milník,

který pro obnovu světa nebude znamenst nie jiného než směr, aby mohl

potom společně s intelektusligmem založit novou duchovnost +,někdo,

kdo nebude potřebovat nic než tento mílník, A to bude a vat ý

M i ch a e 1." Tak pravil Alanus sb Znsulis. „ Pro něho msí být pole

volné ; on musí cestu ostt novou sežbau. K tom zde nesmí být nic jiného

než linie, metematické linie.“ =

Tu procházelo něco jeko kouzlo Bkolou chavireskou, když žlanne

sb Ineulis učil něco takového jen před málo áky, 4le bylo to takové,

jako kdyby sterický svět kolkolem byl uchopen údery vlna této mohutné

michaelské nauky «

Tak se šířilo po západě Úvropy až ma jih Italie, co dávalo tomu-

to světu duchovní atmosféru., A byli mnozí, kteří to pak mohli zachytit,

v jejichě duši vystoupilo něco jako mohokné inspirace, « kteří mohli,

pak nahlédnout do duchovního SvěLa«

Álé je to taková ve vývaji světa, Že ti, kdo jeou zusvěcení do.

velkých tajemství života, jako jistou měrou Alana ab Insulis a Ber-

naráns Sylvestrie, ti vědí, že omezenou měreu může člověk udělat jen

te či ono. Fakový člověk jako Alanus ab Insulis si říkal : „ iy plato-

nici melme projít branou smrti, zubím můžeme ŽÍL jen v duchovním světě

Husíme pohlížet dolů % duchovního světa, a přenechat fysický svět jiným

těm, kteří arístotelským způsobem pěstují intelekt. Ten musí žeň být

dále pěstován," — Alanus ab Inaulis přijal ještě v pokročilém věku

řádový šat cistereiáský, Stal se eisterciákem. 4 v cisterciáckém Žádu
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bylo macho z takových nauk. Ale právě ti mezi cistereiáky, kteří měli

hlubší názory, ai říkali: » Hy můžeme nadále jen působít jen z duchovní-

ho světa. mugíme přenechat pole aristotelikům."

Mito aristotelici se stali hlavně do m inikány . Atek

přečlo na ně v 13.století řízení duchovního života Eyropy« :

Ale zůstalo ještě, řekl bych, něce, 60 významně zasáhlo do evrop“

ského duchovního života,prěvě oč těchto duchů: byl to Peter z Dempostek

ly. 4lanue ab Inpulis, Bernardus ze (hartres, Jan Salisbury a onen bás-

ník, který složil významnou báseň ze školy chartremké o "sedmi svobod-

ných uměních". Co se dálo vě škole v Chartres, to byloskutečně tak pů-

sobivé, že to působilo např. až do university V Orleansu, kde ve druhé

polovině 12. století proníklo to v podobě nauk mnoho Z toho, co ve vel-

kých molutných obrazech vyslovil jeko stříbarnými slovy Bernardus 81I-

vestris, álanus ab Insulis pro žáky v Gherires, Ale řekl, že duchovní

atmosféra byla tím tak dalece proniknuta, že jednou jeden člověk, kte-

vý jakožte Ital ae vracel ze svého místa vyslance vé Španělsku a pří

zpáteční aestě, když spěchal do své vlasti, se dověděl, že Welfové byli

z Vlády zapumení, k čemuž přistoupil ještě lehky sluneční úpal, Že mahl

u Wlorenaie přijít do stavu, že se jeho éterické tělo uvelnilo — a on

zachytil „ ce sem jakui vanulo ze školy v Uhnrtres, oo z toho zůstalo

zachováno. A tím, co k němu taktodtericky zavanulo, dostul něš6o jako

intuici, = intuici, jaká zde byl u mnohých lidí v prvních křesťanských

staletích., Viděl před sebou nejprve rozprostřený pozemský svět, jak je

kolem člověka, ale ovládaný nikoli - jak ae poadějí říkalo — přírodními

zákony, nýbrž ovládaný velkou pomocnicí božského Demiurga , PŘÍT 0-

á ou „ jež byla nástupkyní Proserpíny v prvních křesťanských staletích

Tehdy neexistovaly abstraktní přírodní zákony ; tu zřeli zasvěcenci ja-

ko bytostnou podstatu toho, 60 V přírodě působilo jako obsáhlá božská

m0. T řeckých mysteriích byla Broserpina, jež svůj čas sčlila mezi

horní avět a podevětí, líčena jako přírodu ovládající moe, Její nástup-

kyní v prvních křeskanských stoletích byla bohyně Příroda.

Poté co ona osobnost, která vlivem slunečního úpalu a savanutím

toho, eo bylo pěstováno ve škole chartreské, byla tak nehlédla do živo-

ta a tkaní bobyně Přírody a nechale pak dále na sebe působit tuto jntui

cí, zřela působení živlů, země, vody, vaduchu a ohně, jak to bylo spat

všno ve starých mysteriích > mohutné tkaní živlů. Počom viděla tajemstu

lidské duše, viděla oněch sedm mocností, o kterých bylo známo, že fo.

jsou veloí nebeští učitelé iiáského pokolení. To bylo známe V prvních
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křeslanských staletích. fehdy se nemluvilo o takových abstraktních

naukách, Jak se to děje dnes, kdy se něčemu učí pomocí pojmů a idejí.

V těchto prvních křesťanských staletích se mluvilo o tom, že lidá jsou
vyučování z duchovního světa bohyněmi Dialektikou, Retorikou, Gramati=

kou. Aritmetikou, geometrií, Autrologií nebo Astronomií a Hndbou. Těeh-

to sedm sí Ildé nepředstavovali abetraktně jako v pozdější době ; lidé

je zřeli, viděli je před sebou - nemohu řící tělesně — „ ale jako du-
ševní bytosti. Lidě se dávali poučovat těmito duševními bytostmi, Pozdě-

ji se již lídem neobjevovaly bohyně Walektika, Rotoxika atd. v ogamě=
lá visí, nýbrž v ahstarktníehpodobách, v abstraktně=teoretických

naukátit,

Tato osobnost, o které teď mluvím, nechala to všechno na sebe

působit. A byla potom uvedens do gwěta pl a ne t, jenž odhaluje zá-

roveň tajemství lidské duše. A ve hvěedném světě, když byla prošla velký
kým světovým oceánem, byla vedena O v 1 d i e m, jenž byl prošel bra-

nou emrti a stal se vůdcem duší v duohovním světě. Tato osobnost, Bru-

netto Lat i něž. se stala učitelem DD a nt o v fř m 4 čem se

ante od Brunetta Latiniho naučil „ to ulažil potom svým ppetickým způ-

sobem v “ Božské komedii", Yak je tedy velká báseň "Božská komedie"
posledním odleskem toho, co žilo pletonským způsobem na jednotlivých

místech dále, a čem se z úst Syvestrových ve škola chartreaké učilo

ještě ve.1Z. steletí a čemu učili také takoví lidé, kteří byli podníce=

ni starými sděleními, takže jim vzešla Jistá tajemství křestanství
jako zvláštní inspirace, které pak mohli ve slovech sdělovat svým žákům..

Go úlamus ab Insulis vložil do cisterciáckého řádu, ts pak přešlo

na dominikány, kteří nsvázáním na Aristotela pěstovali zejména intelekt.

Ále bylo zde jisté mezidobí : ve iZ.staletí kvetla škola v Chartres =

a ve 13, eteletí začalo v dominikánském řádu mohutné působení pre soho-

lastiku ve smyalu aristoteliam. Ti, kteří jakožto vslef učítelé čko-

1y v Chartres vystoupili branou smrti vzhůru do duchovního světa, tí

%am byli ještě nějakou ohvílí pohromadě s dominikány setupujícími na-
rozením dolů, kteří pak vo svém septoupení založili zde a rl at 0-

te lí smu 8. Proto musíme pohlřšet na jisté mezidobí, kdy jako

we velkám nebeském koncilu poslední veleí učiíželé ze Ghariree, poté 00

prošli bramou smrti, byli pohromadě = těmi, kteří jakoěto dominikáni

mělí pěstovat aristotelismus, než tito spetoupili dolů. Tu byla v du-
chovním světě uzavřena velká "nebĚká smlouva", Ti, kteří zde dole pod

veúením Alana ab Insulis byli přišli nahoru do duchovního světa, ti
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mluvili k oestupujícím aristotellkům : „ Naše doba teď na Zemi není ;
muefme zatím působít 4 duchovního světa. Hemůžame vůbac seatoupít
v nejbližší době na Zemí do nějakých inkarnacímku.Teď je vaším úkolem
pěstovat intelekt ve wacházajícím věku duše vědamé. *

Potem přišli dolů oni velcí saholastikové a uskutečňovali, 0
byli vyjednali s posledními velkými platoniky ehartreskéŠkoly. Tu se
přihpállo mnoho významnéhoc Jedan, který jako s prvních přišel dolů,
dostal např. poselatví prostřednictvím jiného, kterýbyl ještě déle
než on zůstal v duchovním světě u Alana ab Insulis = totiž u té indi-
vidnuality, jež byla dříve Alanem ab Inaulís, Onen později delů přišad=
ší přinesl toto poselství ; to znamená, že působil apolečně s oním
starším. A tak začala na Žemí příprava pra intelektualistický věk, kte=
rý zněal právě v domlníkánském řádu. Právě ten, kterf byl trochu dále
zůstal u Alana ab Ineulis v duchovním světě, oblékl nejprve řádové
roucho cisterolácké a zaměnil je teprve později za šat dominikánský «
Tak působili nyní na Zemí ti, kdo stáli kdysi pod vlívem toho, ce
vzešlo u Aristotela, a "nahoře" bdělí Jaksi, ale v souvislostí s aris-
teteliky působícími na Zemi, platonici, kteří byli ve škole v Chartres.
Duchovní svět šel ruku v ruče se avětem fysiským. Bylo to jako vzá-

Jemné podávání rukou mezi aristoteliky a platontky během A3ozdd o,le
století, A potom teké již mnozí a těch, kdo byli sestoupili, aby za-
hájili v Evropě aristotelismus, byli naboře u těch druhých.

A další vývej postupoval tak, že jak tí, kteří byli vůdci ve čko=
le v Chartres, tak 1 41, kdo měli vedoucí místa v dominikánském řádu,
se postavili v čelo těch, kteří v první polovině19. století v onaz
mpbutném lultu, jenž ae rozvíjel v nasnačených obrazech, připravovali
pozdější anthroposoČícký proud. Najdříve musilí zase sestoupit «,
kteří působilí více nebo zéne jako aristotelikové ; neboř vlivem inte-
lektualismu nepřišla ještě duba, aby spiritualita byla znovu prohlou-
bena. Ale bylo zde nezvěšítelné ujednání, jež působí dále. A podle to=
hoto ujednání musí z toho, 6o je anthroposefické hnutí, vzejít něco,
co musí být dokonáne před uplynutím tohoto století, Neboř nad Anthropo=
sefickou společností se vznáší osud » tén osud, Že mnozí z těch, kdo
Jesu dnos V Anthreposofieké společnosti mmsf až do uplynutí 20. století
zase příjít dolů na Zemi, ale potom spojení také s těmí, kteří buč sa-
mi bylí vedoucí ve Škole v Chartres, nebo kteří byli v Chartres šáky,
takže před uplynutím 20. století -» nemá=lí civilisace přijít do úplné
ho úpadku - msí na Zemi platoníci ze Chartres a pozdější arlstoteliet
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působit společně,

„Ťo má v budoucnu Anthroposofická společnost s plným vědemím
do sebe přijmout 3 rozumět něčemu ze své karmy. Nebož mmohé spočívá
v duchovním vývoji lidstva, co zvláště dnes nemůže“ přijít na povrah
žívote. Dnes se jeví mnohé Jako hodně povrchní ; ale můžeme=li to, egse jeví jako něco vnějšího, poznat v jeho příznacích, v jeho vnitřním
významu, pak se odhalí velmi mnoho z toho, co duchovně žije ve stale-tích. Hobu zde ansd něco nazhačit. ú proč by to nemělo být naznačenoteď, kdy Ančhroposofickou společností má procházet esoterický rys ?Čhtěl bych naznačit něco, co vám mě ukázat, jak nahlížení do toho, coJe kolem nás, může vámdát nahlédnout de mnohých souvislostí.

Káyž já sám, připravuje se k anthroposofickém: hnutí, jsem pro-dělával zvláštní osudovou cestu, tu se to ukázalo wpozoruhodné aGH=vislosti s řádem cisterciáckým, jeně souvisí právě s Alanem ab Insulis,Poznamenáván pro ty, kdo rádií tvoří legendy, že já svou individuali-tou nemám co čínít s Alanem ab Insulís. Chtěl bych jen předejít utva=ření legendy z boho, co esoterně podávám. Jde o ta, aby se tyto věcilíčily na esoternímzákladě.
Velmi pozoruhodným způsobemdal mi osud vnějšími udšlpotmí po-hlédnout na to, čemu mohly naučit takové spirituělní souvislosti, kte-Té jsem teď vylíčil, Snad znají někteří z vás články "Běh mého života"v čaBepiseGoetheanu, Zde Jsem musil vyprávět, jak jsem prodělal vesvém mládí reálku, nikoli gymnasium, a že jsem al osvajil zymmasíjnívzdělání teprve pozdějí. Musím to sám považovat sa zvláštní řízení svákarmy. Nebořve městě, kde jsem prožíval mládí, bylo jen pár krokůod gymnasiak reálce, a šlo jen o Vlas, že bych byl přišel do gymnasiaa ne do reálky, ile kdybych tehdy v onom městě byl příšel do gymnasia,tu bych se byl stal elatersiáckým řádovým knězem. To de docela nepo-chybnéNeboť bylo to Eymnasium, na kterém učili jen eisteroiáci, Měljsem velmí hlubokou múkkammxk náklonnost ke všem těmte patrea, kteříbylí také z velká části neobyčejně učení lidé, Četi jsem noho, co titopatres psali, dotýkalo ae měto neobyčejně hluboce ; miloval jeem tytopatres. A vlastně jsem tento ciatersiáeký řád minul jen tím, že jsemvůbec nepřišel na gymnasium. Karmu mě vedla Jinak ; ale cisterciáckýřád mě neopustil, To také popisuje, Byl jaem povsha, která žila stáleVe Společnosti = a vypravuje také ve svém "Běhu života" také, že poždě=Jí jeem se stýkal v domě Marie Žugenie delle Gragie a téměř všemi Xka:
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thoology. Tá byli téměř všichni řádoví kněží eisterciáčtí. Tu se mi

jaksi vytvořila perapsktiva, abych šel nazpět. —- Bylo mi to také osob-

ně blízké, vytvořil se pohled, perspektiva, abych skrze proud císter=

niáekého řádu přišel do duchovního života nazpět až do Školy v Chartras

neboť Alanus ab Inaulis byl cistereiák, A je pozoruhodné, když jsem
potom později psal své první mysterijné drama " Rráne zasvěcené“ , že

jsem z ostetické nutnosti nemohl vůbec jinak, nežli nechat ženy přichá=

set na jeviště v šatě, který se skládal z dlouhé tuníky a z toho čemu

pe. říká štola. Když si tedy představíte takový Bat, že máte žlutavě

bílou tuníku, k tom černou Školu a černý pásek - pak máte řádový šat

cisterciáků, Hyslel jsem tehůy jen na estetické nutností, ale toto

oblečení se velní přiblížilo řádovému šatu cípteroiáků. Zde máte pou-
kázáno na to, jaké souvislosti vyplývají tomu, kdo dovede ve vnějším

světě vystupující příznaky sledovat 65 do jejich vnitřního, eplrituál=

ního významu :

© vánocích bylo započeto s tím odhalovat stále víc a vice tyto
vnitřní souvislosti. Ty musí vyjít najevo. Nebof lidstvo čeká na po-
znání nítra po té, 29 po mnoha otaletí se dovídalo jen o vněššku a

dnes je civilisace ve strašném postavení, lezl mnohým, co přijde, misí

být poukaz na to, jak na jedné straně působila škola v Chartres, jak

lidé zasvěcení v této Bkole prošlí branou smrti, v dachovním světě

zasbihli ještě ty duše, které pozdějí nosilž řádový šat dominikánský,

aby šířily arletoteliamus s jeho iutelaktuálností, sby mohutným způ-

sobem připravovaly věk duše vědomě. 4 tak máne, řekl bych, dále půso-

bíeí aristotelesmus v Anthropomafické spalečností, jenše dnes spiri=

tualisovaný a očekávající ově da lš í spiritualisování, Potom

fa kenei 20. století přijdou kí, z nichž dnes je tak mnohý zde, ale

spojení s těmi, kteří byli učiteli we škole v Chartrea.ánihroposefické

hnutí směřuje k tomu, aby v sobě obojí spojilo, Aristotelismus v těch

duších, které stály ve starém pohanství v očekávání křesťanství a kily

v touze po křesřunství, až mohly jakožto dominikání zvěztovat křesťan-
ství intelektualitou ; ty budou spojeny s těmi dušemí, které prožily
křebřanství ještéfysaiekým způsobam a jejichž nejvýznačnější vůdcové
bylispojení we Škole v Chartras, Tito nebyli daaud v nějaké inkarnaci,

ačkoli jsem při svém přiblížení k řádu ceistereiáckému mohl zastihnout

vždy inko?rporaee maehých z těch, kdo byli ve škele v Char-

tres. Hebož v aistereiáckém řádu jsemse setkal s mnohými osobnostmi,
které nebyli znovuvtělením nějakého žáka ze Chartres, ale které měly
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v životě ahvíle, kdy nadšeným způsobem celé hodiny, celé dny byly pro-
stoupeny takovou individualitou ze školy v Chartres. Byly zde tedy -
inkorporace, ne inkarnace. A bylo zde napsáno něco podivuhodného, o čen
se maslime ptát : Kdo je spisovatelem ? Spisovatelem není onen peter,

který byl tehdy v cisterciáckém řádu, v bleděčlutém Batu s černou što=
lou a černým páskem, ale spisovatelem je v tomto případě ona osobnost,
která na hodiny nebo na dny, nebo týdny zaujala v duší takového eister=
eiáka místo, Mnohé působílo pak ještě dále v takových článcích nebo

spisech, jež se staly v literatuře málo známými, = Já sám jsem měl

pozoruhodný rozhovor, o kterém jsem také vyprávěl v “ Běhu Života", '
8 jedmím příslušníkem cisterciáckém řádu, jenž byl mimořádně učeným -

mužem. Šli jame z jedné společností a mluvili jsme o problému Kristas
Vykládal jsem o tom svoje myšlenky, které byly vpodstatě tytéž, jak

vždy přednáším. Když jsem to vykládal, pravil on zneklidněn : „ Můžeme
snad k něčemu takovému dospět ; my si nedovalíme něco takového myalit,"

- Podobným způscbem se vyslovoval © jiných problémech kristologie.

Ale potom jsme se trochu zastavili = ten okamšík mi stojí před duší

a velkou živomsti - ve Vídní tam, kde se stýká Schottenring a Burgring,
ne jedné straně dvorní hrad, na druhé straně Hotel de France a Yotiv=

ní chrám 4+» a %on muž ke mně pravil : „ Chtěl bych, abyste šel se zmou
Dám vám ze své knihovny knihu, kde stojí něce pozoruhodného, co nava=

zuje na to, 09 jste právě řekl. " Šel jsems ním. Dal mí knihu o Dru=
sech. “* Z celé souvislosti našehorozhovoru a četbom oné knihy jpem se
dověděl, že tento velmi učený muž -když jsem, vycházeje z kristole=

gie, začal mluvít o opětovných pozemských životech — byl pozoruhodným

způsobem jako zbaven ducha, a když příšel k sobě, vzpomněl ní pouze,

že má knihu o národu Drusů, ve které stojí něco © znovuvtělování., Všdě1
%o z této knihy. On byl velmí učený, tak še zeo něm -» byl již dvorním
Tadou na vídeňské universitě — Pfkalo ; „ Dvorní rada NN, zná celý
svět a ještě tři vesnice," tak byl učený = ale ve své tělesnosti nevě=
děl více, nežli že v jednom díle o Drusfch je něco o opětovanýeh živo-

tech. To je rozdíl mezi tím, co mají lidé ve evém podvědomí a tím, co

jako duchovní svět proudí lídskými dušemí. A potom přišlo to pozoruhod=

né, že jsem jednou konal ve Vídni přednášku, Byla při ní táž osobnost

a pa přednášce učinila poznámku, kterou nebylo možno brét jinak, nežli

že ten muž měl v tom oksměiku plné porozumění pre člověka přítomné

+Drusově : malý národ v Syrii, mající vlastní náboženskou moudrost.
( pozn. Boh. Rromádky)
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daby a pro vztah tohoto člověka přítomné doby k jeho dřívější inkarna=
ci, A ců on zde řekl o souvislosti dvau pozemských životů, to bylo
správné, to nebylo falešné. Ale nerozuměl vůbec níčemu ; on to jen
vyslovil.

.
Chci tím jen naznačit, jak spirituální hnutí zasahují do přítom=

né doby. Ale to, ce k nám nahlíží jen jako malými okny, musí be v bu=
doucnu stát jednotou, oním spojením mezí vůdel Školy v Chartres a vůd=
cí scholastiky, když nastane duchovní obnovení, které také intelekt
převede vzhůru do spirituálností koncem 20. století, Příchod těch udá-
lostí si nesmí lidé 20. století lehkomyslně překazit. Ale protože dnes
záleží všechno na svobodné vůli, tu závísí příchod tšehto událostí =-
zejména to, zdali ony obě spojené strany budou moci sestoupit ke zna-
vuzduchovnění kultury ve 20. století = také na tom, zdali Anthroposo-
fieká epolečnost dovede v pravém snyslu pěstovat anthroposeřii.

To je to, co Jsemchtěl dnesřící : Jak anthroposofický proud
souvisí s hlubokým tajemstvím tohoto věku, jenž začal objevením se
Krista v mysteriu Gúolgaty a dále se vyvíjel tak, jak jsem to dnes 11-
čil. V tom chceme ve druhé přednášcepekračovat.

7.—->



Tie © Arnheim, 19.července 1924

Milí anmthroposofičtí přátelé.

Včera jsem si dovolil vyležit těm přátelům, kteří zde byli, něéca

» karmě Anthroposofické spalečnosti, Dnes bych se chtěl zabývat něčím,

co a tím souvisí, a řeknu te tek, ab to dnešní bylo srozumitelné i sa-

mo 6 sobě, o

Všechna, ce v dnašní ehvíli vývoje llůstva bude třeba vykonat

pro přípravu duchovníchudálostí nejbližší i pozdější budoucnosti, s0u=

vísí s tím, jak víte, 60 Jsem mezi našimí anthroposofickými přáteli

častěji nazval udá lestí M chaeloeoveu, a chtěl bych

právě dnes promluvit o této Michaelově události něco „co souvisí

se anthropecofickým hnutím.

Když mluvíme a takovém zjevu, jako je událost Michaelova, tu misí-

me vycházet vědy z představy, že svět jebudován jaksi“ po etapách!",

Když pohlížíme na světový vývoj jen těmi silami, které jaou. člověku

dnes možné vlivěm jeho pezemského Života mezi narozením a smrií, tu

vidíme, jak se lidstve na Zemí vyvíjelo, jek ae otaré národy vytvářely

Z náredů ještě starších ; Jak potem zvolna přes národy Orientu, skrze-

indické, čínské, arabské a ehaláejsko+egyptské obyvatelstvo se vyvinu-

lo obyvatelstvo řeéko= římské ; jak ae pobam z doby řecko=římské vyvinw
Aa doba: středověká, a jek potom vanikla konečně. naše: nejnovější doba

se všemi svými zmatky, aletaké se vším, ee velkého přinesla v technic-

kém ohledu. Ale jak"pod“, řekl bych, tak i "nad“ toušo plochou, kterou

zde v postupu národů přehlódáné, widíme vývoje, * vývoje, které nymí

prodělávají lidé, které prodělávají duchovní bytosti,

mle takové duchovní bytosti, které jsou v jísté souvislosti s vývojem

lidstva,

Příne s vývojen jednotliivý ech 1i dí. má ce činit

říše u n ge 1 0 1, andělů v křeskanském smyslu. Tato říše andělů má
v sobě takové bytosti, která vedou jednotlivého člověka, pokud takový

doproved, takového vůdee potřebuje, od pozemského života k pozems kéma

životu ; ořl japu ochránei člověka ve všem, kde o n takovou ochranu

potřebuje. Andělé jsou tedy, třebaže pozemským očím nadamysloví, přímo

spajení s vývojem l1idetva.

. Ale hned v přilehlě duchovní říši vyvíjejí činnost ty bytosti,

které označujeme jako hierarchii a r ch ang 91 oi, archandělů,

Tito arehandělé mají mnoho eo. činot a tím, eg také hraje roli ve vývoji

Zidebva » ne s jednotlivým člověkem, za te však se sou wiseloet

m 4 1 1 d fo Je tomu tak např. tehdy -> e čem jsem se již častěji v an-



throposofických přednáškách zmiňoval - , že vývoje národů jsou řízeny

erchandělskými bytostmi. A je tomu také tak, že t celé věky v zem

ském vývoji jsou podněcovány, jsou určovány docela určitými archanděl-

skýmí bytostmi. Ve třech stoletích např., která předcházela poslední

"třetině 19, století, tedy ve století devatenáctém, osmnáctém a sedm-

náctém a v části šestnáctého století, máme si představit civilisovaný

gvět vpodstatě pod vládou. archandělské bytosti, kterou křesťané nazývali

Gabrielem.

Tento věk Gabrielův má velký význam pro celý novější vývoj lid—

stva, Nebož od mysteria Golgaty bylo to vpodstatě takové, že lidé na Ze-

mi ovšem prožívali, jak vznešená bytost sluneční, Kristus, sestoupila

mysteriem Golgaty ze Slunce na. Zemi, vzala na sebe: tělo Ježíše Nazaret-

ského, spojila se s osudem Země. Alezatím co bytost Kristova zůstava-

la tak spojena se Zemí, nemohl vlastně podnět Kristův — v celé řadě

archandělů od mysteria Golgaty až k vlá dě Gabrielově - uchopit ještě

niternou fysišnost a dteričnost lidstva. To bylomožné teprve žeění

-pod vlivem Gabrielovým, který začal asi tři staletí před poslední tře-

tinou 19: století. Tak je zde teprve od této doby lidstvo, které může

být vnitřně —- i když to dodnes ještě neučínilo —- proniknuto mižNNÉ

impulsem Kristovým již silami dědičnost 1 „ Neboť Gabriel

vládne v lidstvu všemu, co jsou fysické sťly dědičnosti. Ón je zejména

ten: nadsmyslový duch, který, řekl bych, je velký, obsáhlý, ochranný

duch matek, pokud matkystaví do světa lidské děti. Gabriel má co či-

nit s narozením, má co činit se zárodečným vývojem člověka. Síly Gabrie

lovy jsou ve všem, 60 jakožto duchovno je základem fysického rozplozo-

vání ; tak tedy teprve od této poslední vlády Gabrielovy přišlo fysické

rozplozování lidstva do souvislosti s impulsem Kristovým.

Pak začíná od konce 70.let předešlého století vláda Michaelova.

Ta je docela jiná než vláda Gabrielova, Zatím co archandělskou vládu

v předešlýsh třech staletích bylo nutno hledat v duchovních impulseet

fFyslčna, máme ve všem tom, 00 Se od té doby šíří jakožto vláda Michae-

lóva, spatřovat právě toho archanděla, který má co činktpředevším s du=

chovními, vyššími rozumovými vlastnostmi lidstva, tedy se vším, co se

týče. rozumového, duchovního. vývoje lidstva, co 8e týče duchovní kuFtu-

ry. A pro pozorování pozemských souvislostí lidstva je neobyčejně vý-

znamné, že vláda Gabrielova, která, Řekl bych, v duchovnu uchopuje %0,

co je fysloké, je vždy vystřídávána vládou Michaelovoue Ten má vlastně

co činit se vším, co je v kultuře tak zvaně duchovní. Chceme-li se



tedy ohlédnout Po archandělském ochranném. božstvu pro Ýysické rozplo-zování, pak pohlédneme vzhůru k archandělu Gabrielovi ; chceme-li po-hlédnout vzhůru k tomu duchu který ve vělu civilisace a vývojem věd,8 vývojem umění, pak pohlédneme vzhůru k té archanděleské bytosti, kterge označuje podle křesťanského zvyku Jménem Michael, Pro ty kultury, £Té jsou ve svém věku vždy směrodatné, nasleduje po sově s adm arek:andělských vlád ; předahíselo tedy vládě uichaslově šest Jinýeh archens

nazpět, tu se pak zase vrátíme k věku, ve kterém zase Michael uskuteč-Řoval na: Žemi svůj vliv. Je tedy každá archandělská vláda opakovánímdřívější archandělské vlády stejného druhu. A 8 tímto pokrokem docházízároveň i k vývoji arohandělů samých. Vždy po Jisté době, po dvou tisf-ciletíčch, přichází ve aměrodatné (eivilisaci k vládě týž archanděl.Ale tyto vlády, které trvají vždy asi třiuta let a něco přes, od-lišují se podstatně od sebe navzájem j ně vědy tak sílně jako vládaMichaelova od vlády Gabrielovy, ale odlišují se přace den podstatněod sebe navzájem. A tu můžeme říci ; Vždy, když vládne Gabriel, připra=vuje se pro následnou dobu ten věk, který národy ad Bebe navzájem roz-děluje, diferencuje, věk, ve kterém se národy stávají více nacionalistickými. Můžete ge zepřat : Jak to přijde, že v prítomné době, kdy přecenastal věk Michseláv, vystupuje na Zamí tak silný nacionalistický živel?Nu duchovně se to připravovalo dlouho napřed ; potom to působí dále,doznívá to, a dlouho tu jsou ještě dozvuky bolestí, které jsou častohorší než příma v onom věku. Neboř jen postupně se vsunuje Michaelovadmpulsivita do toho, co z velká části je tu zanecháno z vlády Gabrielo-vy. Ale vždy, když sačíná věk Michaelův, počíná. v lidstvu na Zemí tou=ha přemoci všechny národnostní rozdíly a rozšířit v různých národech,které v této době Zemi obývají, te, 00 v určitám věku vzniklo jako nej=Vyšší kultura, jako nejvyšší duehovní obsah, Vláda Michaelova se vyzna-čuje převládáním kosmopolitiekého principu, vyznačeje se vždy rozšíře=ním stavu nejvyšší duchovnosti na Zemí mezi těmí národy - lhostejnojakou mají řeč - , která Jsou pro tento stav duchovnasti přístupné,Proto ze Sedmi archandělů, kteří vysílají své podněty de vývoje Aidatva,je Hlohnel všdy ten, který dává dídstvu podnět ke kogmopolítism —azároveň podnět rozšířit mezi lidi to nejcenější, cp zde v některém věkyexistuje.

Když nyní půjdeme ve vývoji lidstva naspět a zeptáme se, který jeten nejbližší věk Michaelův, ležící před naším věkem Míchaelovým, tu



přijdeme de toho věku, který skončil těmi kosmopolitickými činy, které
se udály Alexeandrovýmá výpravamí do Asie na podkladě tehdy nějcenějšího,
řenlého duchovního Života. Vídfme zde, jak se ze základu starého civíili=
sačního vývoje vytváří snaha přinést to, čeho bylo dosaženo v Řecku v du=
chovní kultuře v v tom malém Řesku =,k orientálním národům, přenést te
do Egypte, roašířit to kosmopolitickým způsobem mezi všemi těmi návody,
které byly tomu přístupny. Děje se něco velmí významného, že se z tohoto
Miobuslova věku rozvíjí kosmopolitické šíření toho, čeho Řekové lidstvu
Vydobyli. A kdyš na soveru Afriky rozkvétá město Alexandrie, tu je tento
rozkyšt v jistém emyslu korunováním onoho tehdejšího Michaelova věku,

To byl předešlý věk Michaelův, Pak přichízí k vládě ostatních šest
archandělů. 4 v poslední třetině 19. století, na konel sedmdesátých let,
začíná zase nový věk Michaelův, Ale Ještě níkdy v celém zemském vývoji
nebyl tek velký rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími věky kiohaelový=
mi jako mezí věkem doby Alexandrovy a věkem, ve kterém žijeme teÁ od ken-
ce sedmdenátých let minulého století. Mezi těmito dvěma ichuelovými vě-
ky leží totiž ta událost, jež dává vlastní smysl zemskému vývoji :
nyeterinnmn Galgaty.

Nyní musíme uvážit, ao má Michaej v celku duchovního kosma vlastně
spravovat. Ún má spravovat, ce je vlastně iritální, ale ce potom vroho=
lí v intelektuálním chápání člověka. Michael síce nemí ten duch, který
pěstuje intelektuslitu, ale věpebna 10,06 ca dává jakožto spirituálnost,
$o chce lidstvu vysvítat vs formě idejí, ve formě myšlenek - , ale ve far=
mě idejí a myšlenek, které chápou duchovno. Michael chce, aby člověk byl
bytostí svobodnou, která ve svých pojmech a idejích také nahlíží, čeho
se JÍ dostává od duchovních světů jako zjevení,

Podívejme se na onen Míobeelův věk, jaký byl v dobš Alexandrově. k
Řekl jeem jiš častěji, že v nešem věku dsou lidé velmi, velmi chytří ;
to mamená, že mají pojmy, idaje, představy, že jsou Antelektualističtí,
mají intelektuálnost, kterou si samí získávají. Ale v době 4lexandrově
byli lídé také chytří, Jenže kdyby se jich tehdy byl aěkdo zeptal, adkuď
máte své pojmy , své deje, tu by nebyli řekli:, Yěsh jeme ai sami ze se-
be dobyli«.." Wýbrž oni dostávali duchovní zjevení « a nimi současně ida=
Je. Oni pehlíželi ne ideje nákoli jaka na něco, co člověk sám vytváří,
ale Jako ns něco, eo je lidem ae spíritualitou zjevováno. Á tuto nebe«
skou intelektu alitu = na řozáíl pů dnešní pozemské
intelektuality - měl tehdy Michael v době Alexandrově ve své správě. On
byl tím duchem, který ze Slunce vysílal nejen fysicko-čterické sluneční



papraky, nýbrž který ve fysícko=éterieckých slunečních paprscích vyvílsl
na Zemi inspirující intelektualitu. Neboť tehdy lidé vědšlí, še to, co
rozvíjejí na Zemi jakožto sílu inteligence, je nebeský čar, je dear Slun
ce, že je to sesfláno dolů ze Slunce, a duch přímo to provádějící, jenž
 dntelektnalitw sesílá na Zemí epírituálním způsobem, to že je Michael I
Bylo to také v dávných slunečních mysteriích podivuhodněn naukou ZAS
cenců, že na Slunci sídlí Michael, že en opravuje kosmickou inteligenci,
a že tato kosmická inteligence, když lídi dmspiruje, je darem Hiehaeloy

Ale nymí přišel věk, kdy měl být stále víc a více připravován dar
člověka vyvíjet intelekt m vlastní síly duše, nejen dostávat zjevovánu
inteligenoi kosmu, nýbrž stát se sům inteligentním z vlastní sfly. fe
bylo pak připravováno aristoteliomom, oním zvláštním filosofickým náze=
rem, vystoupivšín v soumraku řectví, který pak dal podnět k výpravám Ale
xanárovým do ásie a Afriky, Aristotelismus obsahoval, řekl bych, očpan=
tání, vyloupnutí pozemské inteligence z inteligence kosmické, V Šom, co
byle pak později muzužkau nazváno l o gikKou Aristotolovou, je sb=
saženo ono vyloupnutí myšlenkové kostry, jež se pek stala lidskou
inteligencí ve všech následujících staletích. A nyní musíte uvážit, že
daksi jeko poslední čín, pocházející z podnětů Michaelovýah, tu staff
založení této pozemsko=lideké inteligence a te, že tehdy 4lexandrovy
výpravy ovlivnily řeckou kulturou národy, které tehdy byly nadány pre ko
mopolitično. To je jedinečný čin.

Potom nastoupil na místo věku Michaelova věk Ori fielůvw
Vládeem se stal nrohanděl Orifiel. Nastalo mysterium Golgaty. Ty lidské
duše, které za vlády Michaelovy v době Alexandrově vědamě apolupůsobily
na činech, o kterých jsem právě mluvil, ty byly na zmčátku křesťanského
véku ve Slunci shromážděny kolem archandělské bytosti Michaelovy, jeně
pro Zemi byl nyní postoupil nejprve. Orifielovi svou vládu ; Michael všek
v obísti Slunce s těmi , kteří.my jako lidaké duše měly sloužít, spolu=
prožíval oáchod 'Krietův ze Slunee.

A to je také jedna z událostí, kterých si musíme všimnout, že
v těch lidských úuších, Které jaou také spojeny s anthroposofickým hnutáůn
de tento pohled .; „ šly jsme s Michaelem spějeny na Slunci. Kristua, Jeně
do té doby vysílal ze Slunce své podněty, ze Slunceodchází, aby se spo=
dil s vývojem Země. " = 3a, pomyslete jen na tuto významnou, nedzemsky
kosmiakou událost, na tento zvláštní pohled, jaký měly uny lídské duše,
které byly tehdy jako andělů-slušebnící seskupeny kolem Aichuela, poté eo
byl ukončil na Zemi avou vládu, a které ve sluneční oblasti jeksi apolu=
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prožívaly, jak Kristus opouští Slunce, aby spojil svůj osud s osudem

pozemského lidstva. " Ón odchází t%, = To byl onen velký zážitek.

Lidské duše dostávají ové pokyny vpravdě nikoli pouze na Zemí,

dostávají je takó v životě mezi smrtí a novým zrovením. Takové to bylo

především pro ty, které byly prodělaly věk Alexandrův. Velký, mphutný

podnět vyšel z kosmiako-světodějné ehvíle, kdy tyto duše viděly, jak

Kristus odcházel ze Slunce. A byla Jim jasná skutečnost, že teč kosmická

inteligence postupně přejde z kosm na Zemi. A Michael a ti, kdo byli

kalem něho, viděli jaksi, jak postupně vše, co jakožto inteligence přede

tím plynulo z koamu, klesalo na Zemi.

A Michael a ti, kdo k němu patří - když bylí buč nehoře v duehov=

ním světě, nebo byli vtělení v krátkém pozemském životě - ti viděli,

jak do zemské oblasti v 8. století po Kr. přešly paprsky inteligentního

života a věděli, že se zde dole bude inteligence dále rozvíjet. A na Ze=

mí bylo možno pozorovat, jak vystoupili první myslitelé, Ti druzí, kte-

ří předtím vystoupili jakožto velké osobnosti, byli držitelá i n s pi-

rovaných myšlenek. Samostatní mysliteié

vystoupili teprve od tohoto 8. století po Kr. A v chóru sndělů ve slu=

neční oblastí zaznělo z Michaelovy bytostí mohutné slovo : „ Co bylé

silou mé říše, co odtud bylo mnou spravováno, to zde již není smmsí se

to dele na Zemi dále vlnit se a proudit."

řakový byl, počínaje osmým stoletím, pohled ze Slunce na Zemi.

Te bylo také ono velké tejemství, že síly, jež jsou především silami

Michaelovými, sestoupily dolů na Zemi. To bylo také velké tajemství,

které v takových školách, o jakých Jsem včera hovořil, např. na vysoké

škale v Chartres, bylo adělováno některým znusvěceným. Mohli bychom říci,

še dříve, když chtěl někdo vědět, co je inteligence, musil v nysterlích

vzhlížet ke Slunci. Ted inteligence na Zemi nebyla ještě tak viditelná,

ale zvolna se stalo známým, že se na Zemi vyvíjejí lidé, kteří mají

vlastní myšlení, vlastní inteligencí. - Jeden a těch, kteří v evropská

civilisací, řekl bych, měli vs své duši vytrysklé první jiskry vlastní-

ho myšlení, byl Scotuasa Erigena: 0 němž jsem již častěji

mluvil. Před ním ale předeházelo Jěště několik jiných „ kteří měli vlast

ní myšlení, nikoli již pouze myšlení inepirované,shůry zjevené. Ale stá-

le víe a více se toto vlastní myšlení šířilo.

Ale v zemském vývoji byla možnost postavit toto vlastní myšlení

go zvláštní služby « Neboť pomyslete, že toto vlastní myšlení bylo sou-

hrnem podnětů, které byly sestoupily z Michaelovy oblasti s nebe na Zemi



Richael byl nejprve povolén k tomi, aby tuto pozemskou inteligenci ne-
chal na Zemi dále se vavíjet. On při tom ještě nebyl ; měl k ní přijít
zase teprve rokem 1879. Toto pozemské myšlení se dele vyvíjelo žak, že
Michael nemohl ještě nad ním převzít vládu. On nemohl ještě podněnovat
lidi, kteří byli samostanými myslíteli, neboť jeho vláda na Zemi ještě
nepřišla,

Toto, co vládlo jako hluboké tajemství ve vývoji pozememeského
lidstva, bylo známo v několika málo orientálních Ry 8 te
pri ích + A tak mohli být v těchto několíka málo mysteriích jednotli-
ví žáci zasvěcení do tohobo velkého mysteris hluboce duchovně založený=
mi a vadělanými lidmi. A zvláštním řízeňím, jaké je obyčejném pozem-
skému rosumu jem těžko srozmmitelné, me právě stalo, že tímte tajemstvím,
které bylo několika orientálním mysteriím dobře známe, byl dotčen onen
vladařský dvůr, o kterém jaem hovořil v Gosthesnu,i na jiných místech.
Právě y 8. a na začátku 9. století vládl v Asii tente panovnický dvůr
ua vlády Haruna al R a š 1 d a. Harun al Hašid vzešel z kultuby
afebismu, z kulturyovlivněné mohamedánsky. Toto tajemství,o kterám
jsem mluvil, proniklo k jeho rádcům, zasvěceným nebo aspoň do jisté mí-
ry vědoucím. Právě probo, že tůmto tajemstvím byl dotčen bagdadský dvůr
ze pnovéní Haruna al Rašída, právě proto byl tento dvůr tak skvělý,
Vše, co zde v Orientě bylo jako moudrost, umění, jako hluboká zbožnost,
soustředilo se - ovšem pod mohomedánským zabarvením = na draře Hnaruna
al Rašida. Zatím oo se v Evropě na dvoře Karla Velikého, jenž byl sou-
časníkem Harunu al Bašida, lidé zaměstnávali tím, že sestavovali první
základy gramatiky a všenhno bylo Ještě polobarbavaké, byla v Bagdadů
residence, místo, kde se skvěle pěstoval orientální, předoasíjský du-
chovní Život. Hazun al Rošíd shromažďoval kolem sebe ty, kde věděli
o velkých tradicích mysterií Orientu, A zejména jednoho rádce měl kolem
sebe, který byl v dřívějších dobách masvěcencem, na jehož duchovní im=
pulsivitu působily ještě dřívější inkarnace, ten se stal ařganisátorem
všeho toho, co bylo pěntováno na dvoĎe Haruna al Rešida u geametrie,
z chemie, z fysiky, z hudby, z architektury a z jiných umění, ale zejm$-
na ze skvělého umění básniského. V daleko se skvějíeím sohromářdění
mudrců na tomio dvoře byl zde více či měně vědomý pociky žeÉnteligence
Země, jež hyla sestoupila s nebe ma Zemi, musí postavit do služby moha-
medánské duchovnosti.

Nyní povežte, že od doby Hohamedovy, oč doby prvních kalifů byl

Z Asie přes severní Afriku až do Evropy vhášen arabisnms, Rozšířoval se



tam válkami, Ale s těmi, kdo válečným způsobem šířili arabismus až do

Španělska - také Francie jím byla dotčena, duchovně pak celý západ Ev-

Topy - „ a těmi přišly tské význanmé osobností. A vám všem jsou jistě

známy ony vůlečné výpravy šŠranckých králů proti Maurům, protí arabísnu“.

Ale to jen zevní stránka, ©o probíhá v dějinách, unohem významnější je

ta, jak probíhají v nítru vývoje lidstva vědy dudhovní proudy

Potom prošel jak Harun al Bašid, tak i jeho významný rádce branou

smrti. A když byli prošli branou smrti a byli v životě mezi smrtí a no-

vým zrosením, sledovali zvláště svůj cíl : vnést arabský způsob myšlení

da evropského světa za pomoci v Evropě ne šířícího inteligentního prin-

cípu. Proto vidíme, když fiarun al Rašid byl prošel branou smrti, jak

z Asie sem, z Bagdadu přes úfriku skrze Španělsko, přes západ Evropy

až do anglie měla duše Haruna al Bašida při procházení duchovními světy,

hvězdnýmí světy pohled neustále upxřený od Bagdadusem skrze Asíi, skrze
Řecko přes-Řím do Španělsko, Franaie, až do Anglie. Byl to život mezí

Smrtí a novým zřozením, Která neustále obracel pozornost na jih a západ

Evropy. A potom se objevil Barun al Rašld znovu v přístí inkarnaci, ma

stal se z něho le rd B a c 03, Bacon Verulamský. Bacon sám je Ha-
wun al Rašld, jenž v mezidobí mezi smrtí a novým zrogením působil tak,

jak jeem právě vysvětlil. = Ale onen druhý, jenž byl jeho moudrým rád=

vem, zvolil jinou cestu : z Bagdadu přes Černé moře, Ruskem do Střední
Evropy. Bvěma různými směry šly tyto dvě individuality, Harůmn ale Rašídď

ke svém pozemskému cíli jako lord Bacon, jako Bacon Verulamský ; onen

moudrý rádce za svého procházení životem mezi smrtí a novým zrozením

neodvracel pohled od toho „ co stále víc a více může být ovlivňováno

z Východu, a objevil se znovu jako velký pedagag a spisovatel "Ponsefie“

Jakožto Amos Komenský. A ze spolupůsobení těchto kdysi

na dvoře v Bagdadu působících individualit vaniklo pak v Lyropě 40, 00

ae pak v Zvropě vyvinulo = více či měně stranou křesťanství + jakožto
zastaralý arabismus, ale pod vlivem inteligence, která, řekl bych, Mi-

ehaelovi se Slunce odpadla

Go se dělo ve válkách zevně fysisky, to bylo ovšen odraženo Lran=

couzaskými králi a jinými Evropahy. Vídíme, jek arabská tažení, vystupu-

jící nejprve £ tek velkou průbejností, a jejich šíření mohamedánské

kultury se na západě lámou, jak nemohou proniknout dále ; vídíme, jak

mobamedenismus pro západ Evropy mizí. Ale zntím co mahomedanistmue odyvrhi

čo měl jeko zevní fermy a co založil jako zevní kulturu, stal se tento

novější arabismua právě moderní přírodovědou,



stal se také tím, co v pedagogickémsmyslu založil pro svět 4mos Komen=

ský, A bylo tomu tek, že do 17,století se rozšířila pozemská inteligénes

okupovaná jaksi arabismem.

Tím jemepoukázali na něco, co je základem toho, do čeho dnes

máme zasčvat snthroposofickou setbu. Husíme to skutečně náležitě poz0=

rovat ao do spirituální niternosti.

Ale zatí, co sem toto přišlo z Asie jako spirituální pokračování

skvělého bagdaáského dvora, vyvíjelo se, šířilo se v Rvropě křesřanství.
Ale příšle to tak, že se v Evropě - řekl bych = šířil aristotelismus

zn největších obtíží. Kdežto velkými činy Alexandrovými byl aristetelis=

mus přenesen do Asie jeko přírodověda se vším tím, co se v řectví bylo

mohutně vyvinulo, byl potom okupován arabismem, ve vyrůstající křesřen-
ské kultuře v Evropě se šířil aristotelismus— řekl bych = zatím jen

bye slabém odvaru? A zde se spojil s pkatonismem, který se naprosto zaklá-

dal na dávných řeckých mysterifch ; spojil se tak, jak jsem to naznačil

v první přednášce,

Avidíme nejprve jak se eristotelismus šířil v Evropě docela tiše,

kdežto platoniamus všude přicházel do škol. A jedna z nejvýznamnějších

byla právě ons škola v Chartres ve 12. století, v níž působili oni velcí

duchové, na něž jsem včera poukázal : Bernardus Sylvestris, Bernardus

z Ghartres, Jak Salisbury, ale zejměna Alanus ab Inaulli s

Y této chartreské škole se mluvilo ještě jinak než v tom, ca se šířilo
jako dozvuk arahiswu. Ve Škole v Chartres bylo pravé křesťanství, ale
prevé křestanství v lesku dávných mysterií, jak bylo právě možno ještě z
mít tuto mysterijní moudrost

Potom nastala významná událost. Velcí učitelé z Chartres, zcela
vzdálení arabismu, ale svým platonipmemhluboko vnoření do křesťanských

tajemnství, prošli branou smrti. A zde byla ona krátká doba na začátku

13. století, kdy se konal jakýsi velký nebeský koncil, Když nejlepší

z uěltelů, v čele s Alanem ab Insulis, byli zemřeli, když tedy bylí

za branou v duchovním světě, tů pe shromáždili k významnému kosmíckému

činu e těmi, kteří byli ještě nahoře v duchovním evětě a mělí brzy ae=

sboupít na Zemi a tam měli novým způsobem zastupovat aristeotelisms

A mezi těmito, kteří zde měli sestoupit, byli právě takoví, kteří ae

s nejvřelejší duší, s velkou intensivní duševní eilou účastnili ne pů-

sobení Michaelových podnětů v době Alexandrově. A smíme ei představit,

poněvadž to odpovídá pravdě, že se na tamte rozhraní 12, a 13, staletí

sešly duše, kterš z křesťanských zasvěcovacích míst - jakým byla škala



v Chartres - přišly právě do duchovního světa, a takové duše, které byl
připraveny sestoupit, a které si byly vy duchovních světech uchovaly -=
teď nikoli platonismus nýbrž aristoteliemns, vnitřní působení inteligerS£, Které pocházelo ještě z dávné doby Michaelovy. Ty zde byly — takéduše, které si řekly t „ My jeme byly kolem Micheela, když jeme viděly,
Jak inteligence proudila s nebe dolů na Zemí, my jsme a ním byly spoje-
ny také při onom velkém kosmopolitiekém činu, který byl vykonán deště
za dávné správy inteligence Michaelem, kdy inteligence byla spravovánadeště kosmicky. « A tu se právě stalo, že učitelé ze Chartres předali
zatím aristotelikům správu duchovních záležitostí Země, Těm tedy, kteříteď mělí sestoupit a byli právě způsobilí převzít správu inteligentníhoživota, vlastní inteligenci na Zemi, těm předali platonici, kteří mohli
vlastně stát ještě jen pod takovým vlivem, že je inteligence spravovánaz nebe, těm předali tito učitelé z Chartres správu duchovního života
na Zemi.

.
Tito duchovépřišli zejmána do dominíkánekého řádu, v jejich du

ších byl dozvuk michaelského vlivu z předešlá Michaelovy čoby. A vznikls
sehalasti ka vycházející zejména z dominikánského řádu, ona
acholsstike, jež potom ale zápasila velkolepě a tím, jak se to mé
sinteligentnín myšlením. To byla ta velká otázka,která potom ve 13. století vězele hluboko v duších zakladatelů scholastiky - palčivá otázka : „ Bo se stane s vládou Michaslovou 7“

Byli zde lidé, kteří byli později nazýváni nominalísty, Ti říkali,
že pojmy a ideje jsou pouhá jména, nic reálného. 74 byli shrimenskyovlivněni, neboť nominalisté chtěli vlastně veškerou vlády Michaelovu
ze Země vypudit. Když 11d6 tvrdili, že ideje jsou jenom jména, že nejsou
ničím reúlným, neghtělí vlastně vládu Michaelovu na Zemi mětfék nechat
přijít k působení. A ahrimanští duchové říkali tehdy těm, kdo měli pro
to uši : „ Hichaelovi odpadla kosmické inteligence, ona je mde na Zem;
nenechme Michaela přijít znovu k vládě nad inteligencf". — Ale onen vý-
znamný nebeský koncil záležel právě v tom, že platoníci a aristotelicí
společně nevrhlí plán, jek by právě měly být podněty Michnelovy děle
spravovány. - Protí mominalistům vystoupili dominikánští reslisté, kteří
říkeli : „ Ideje, myšlenky jsou něco reálného, co žije va věcech, ne-
jsou to pouhá jména"

Někdy, máme-li pro to porozumění, jsou nám tyto věcí připomenuty
pozoruhodným, obdivuhodným apůsobem. Za svýth posledních let ve Vídní
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jsem se seznámil mezi jinými s řádovým knězem Vincentem Knauerem

jenž napsai filosofický Bpis, který jsem častěji doporučoval také anthrg

posofům ke čtení, "Hlavní problémy filosofie". On byl ještě 19. století

postaven do tohoto sporu mezí nomínalisty a realisty « Snažil se lidem

objuenit, jaký je to nesmysl mluvit o nimínalisnu a zvolil sí k tam-

velmi dobrý příklad - stojí také v jeho knihách « „ 4le vzpomínám si *

s hlubakým uspokojením na top, Jak jeem s ním šel jednou ve Vídní po Fnitř

ní Yšbhringské ulicí - mluvili jeme o neminalisnu a realismu — a Jak tu

s celým svým obeařelým enthusianmem, kierý měl v sobě něco pozoruhodné=

ho = řekl bych - něco takového z poctivé fFilonofie, kdežte jinífilopo-

fové se stali více méně nepootivými =, jak řekl + « Já svým žákům stále

objasňuji, Že to, co žije ve věcech jako ldeje, má realitu, a obracím

jejich zřetel k temu na beránka a vlka, Nominalisté by řekli o těchto

obou, o běránkoví a vlku : svaly, koptislmota je beránek; svaly,kosti,

hmota je vlka.Co jako forma, 00 jaka idea je v mase beránka uskutečněno,

to je jen jmáno." Beránek“ je jména, není jako idea ničím skutečným.

Bovněž tak je tamu u vlka. Om zase jako idea není ničím skutečným, nýbrě

jan jménem. Ale nominalismus lze snadno vyvrátit, pravil dabrý Knauer,

neboť staší jim jen objasnit toto : Dejte vlkovi, kterému odejmete vše-

ehnu ostatní potravu, šrát na nějakou dobu jenom beránčí maso ; není-li

"idea beránka" realitou, není-li ničím než jen jménem, a kdyby hmota be-

ránka byla vším, pak by“flk postupně musil stát beránkem. Ale on se jím

nestane. Haopak on je dále "realitou wlka", U toho, Go máme před sebou

jake beránka, přitáhla "idea beránka jeksí hmotua uvedla jí do formy 3

a rovněž ta k u vlka, "idea vlka"| přihákla hmotu, která je ve vlku a u=

vedla ji do formy.

Ale byl to vpodstatě tento spor, oč bojjovali nominalisté a realisté

Jednalo se a reálnost toho, čo je chápána inteligencí.

Yak masili dominikání v pravý Čas pracovat napřsd pro příští vládu

Michaelovu, A zatím co platonici, např. učitelé ze Chartres, podle usme-

sení tohoto nebeského kangllu na počátku 13. století zůstali v duchovním

světě, neměli žádnou aměrodatnou inkarnaci, měli aristotelici pracovat

pro pozemské záležitosti inteligentna. A ze schalastíky - jenže ta byla

v moderní době Žínem anetvořena a zkarikována, zahrimanisována -= vychá

zelo nyní všechno moderní intelikentní snažení, pokud nebylo okupováno

arabisman,

Tek vídíme v táto době probíhat ve Střední a Západní Evropě tyto

dva proudy : na jedné straně proud, 86 kterým jsou spojení Bacon a Ámos
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Komenský a na druhé straně máme seholastický proud, to znaměná postaven
se do duchovního civilisačního vývoje, do toho, co bylo a jest křesřanekým arie totelísme m, a op mělo připravovat nový
věk Hichaelův. Když scholastikové «a vlády dřívějších arehandělů chtěli
pohlížetvzhůru do duchovních oblastí, tu si říkali : „ Tu Je Miehael,
jehož vládu je nutno očekávat. Musí se připravovat t0, co on musí v pra
vý čas na Zemí zase převzít, když mu te v nebí podle řízení kosmického
vývoje bylo odpadlo. " = Tak se vyvíjel proud, ktarý byl potom ovšem
vlivem katolického ultramontanismu uveden na falešnou, vedlejší cestu,
který však pro sebe zůstal a pokračoval v tom, co bylo založeno va 13.
století,

Vytvařil se tedy proud, který pracoval bezprostředně ve aprávě
pozemské inteligence na základě aristotalismu. V ní žilo pak taká 04
o čem jsem včera řekl, že Jeden, jenž zůstal poněkud déle v duchovním
ovětě u Alana ab Ineulis, přišel dolů Jako mladší dominikán a přinesl
poselství od Alana ab Insulis jednomu staršímu deminikánovi, který již
byl před ním sestoupil dolů na Zemi. Tu šíla v evropském duchovním ži-
votě ona intensívní vůle uehopovaš myšlenky ailně.
Á nad pozemským životem vzešlo potom ze všeho toho také to, co pak
na počátku 19. století vedla v duchovním avěžě k velkém, obaáhlámu kul-tu, kdě?io, oa se později mělo stát na Zemi a nthroposofgiií,
očehrávalo v mohutných imaginaefoh. V první polovině 19, Břoletí, již
poněkud ne konci 18. století, byli všichni, kdo byli platoniký pod véda-
ním učitelů z Chartres, kteří ted bylí uezí smrtí a novým zrozením, u
šaké ti, kdo založili v Evropě aristotelismus a meziktím dávno prošli
branou smrti, spajení v nebeských oblastech, aby vykanávali nadzemský
kult , ve kterém v mohutných, roálných imaginacích bylo předváděno,
co má být duchovním způsobem znovu založeno v novém křestanství ve 20.
stoleti, poté cozačno nový věk šliehaeláy v poslední třetině 19. století,

kinohé z toho proniklo ven. Nahoře v duchovním světě se odehráva=
lav mohutných kosmických imaginagích příprava přo onm inteligentní, ale
naprosto spirituální tvoření, které se pak mělo objevit jakožte anthro-
posofie. Co .zde proniklo ven = to učinilo jistý dojem na Goe $ h a.
Řekl bych, že to u něho proniklo v minleturních obrazech. Ony velká mo-
hutné obrazy, Jež sa odehrávaly zůe nahoře, Goethe neznel ; 6n zpracoval
tyto miniaturní obrázky va své "Pohádos o zeleném hadu a krásní L4114*,
Podivuhodný zjew, Máme celé tyto Proudy, které jsem vylíčil, v tekovém
pokračování, že, vedou k oněm mohutným imeginacím, jež se odehrávají
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nahoře v duchovním světě poj vedením Alana ab Insulís a jiných ; máme

onu mohutnou skutečnost, že ty věcí pronikají ven - a narozhraní 18. a

19. století nadchnou Goetha k jeho spirituální Pohádčce o zelaném hadu a

kráené Lilii. Poprvé tu jaksi vystoupilo ven, 60 se nejprve odehrávala

v mohutných imaginacích na počátku19. století, dokonce již na koncí

18. století v duchovním světě, Nebudete se tedy divit, že se zřetelem

na bento načamyslový kult, konený v první polovině 19. století, že se

moje první mysterijní drama "Brána zasvěcení“", které chtělo jistým způso

bem v dramatické Zormě vylíčit, co se zde odehrávalo na poŘátku 19. sta=

letí, že 86 stalo v zevaí struktuře puněkud podobným komu, co vylíčil

Goethe vo své Pohádne o zeleném hadu a krásné Lilii.Nebož anthroposofia

měla z tohoto způsobu, jak žila imaginativně v prvních dobách v naásmys-

lových oblastech, sestoupit do pozemaké oblasti. Nebož tehdy se něco
událo v nadzemských oblastech. Velký počet duší, které v nejrůznějších

dobách byly dotčeny křesťanstvím, se spojil a těmi dušemí, které byly

křesťanstvím dotčeny méně, které žily v době, kdy na Zemi došlo k myste-

riu Golgaty a před ním. Tyto dvě skupiny duší se ajednotily, aby v nad-

zemských oblastech připravily awthroposofii. Byly tu zmíněné individua-

lity kolem lana ab Insulis, a ty, které v dominikánském proudu založily

aristotelismus v Evropě, spojené také s velkým Dantemým učíte-

lem Brunettim L a t i ni m Á v tomto velkém zástupu duší byla velká

část těch, které se dnes, poté co zase sestoupily na Zemi, spojují

v Anthroposofické společnosti. Či, kdo dnes cítí puzení spojít se V An-

throposofieké společnosti, byli na počátku 19. století spalečně v nad-

smyslových oblastech, aky vykonávali mohutný imeginační kult, o kterém

dsem hovořil.

Te je také něco, 20 je spojeno s karmou anthropesofického hnutí,

Te je něco, na co přijdeme, když toto anthroposoťické hnutí pozorujeme

níkolí racionalistiaky v jeho zevní pozemské podobě, nýbrž když pozoru-

jeme vlákna, která vedou vzhůru. do nademyslovýmh oblastí, Tu vidíme, jak

toto anthroposofické hnutí jaksi 8 e st upuje + Je te na konci

18. a za začátku 19. století, řekl byeh, "naljaké“ enthropoaofické hnutí.

Zde prosakuje te, Go Gosthe podává v miniaturních obrazech v "Pehádce*

o zeleném adu a krásné Lilii“, Ale potom mělo aestoupit, když v posled=

ní třetině 219. stoletfy Michael, sestupující nymí ze Slunce na Zemí, cha

uchopit pozemskou inteligenci lidí. '

Od úoby mysteria Golgaty byl Briatus spojen pe zemským líáetvem.

Zemské lidstvo nemohlo jej nejprve chápat zevně. Vláda Michaelova
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spravovala poslední fázi kosmické inteligence v době Alexandrově.
Y 8. století po Kr. spadla kosmická inteligence úplně do bytosti Země,
Ti, kdo byli spojení 8 Michaelem, podjali ae potom podlo ujednání s ple
toniky úkolu připravit tuto pozemskou inteligencí ve scholastickém rea-
liemu tak, aby se Michael mohl s ní zase spojit, až nastoupí svou vládu
na konci sedmdesátých let v 19. mtoletí v dále postupující civiliseci,

O to se teď jedná, aby se Anthroposofická společnost nyní chopilatohoto svého vnitřního úkolu, =- tohoto úkolu, který spočívá v tom, aby
se lidské zmýšlení Michaelovi neodpíralo. Zde nemůžeme být fatalisty,
Zde můžeme řící ; Liá6 misí s bohy spolupracovat. Michael dodává svou
bytostí lídem nadšení pra to, aby se na Zemi objevila spiritualita, kt.
rá se můše měřit s vlastní inteligencí lidí, aby člověk mohl myslit 8být zároveň spirituálním člověkem: neboř $o znamená teprve vládu
Micha La vu O to se maf bojovat v anthroposefickém bnutí.
Fotom se ti, kdo dnes působí pro anthroposofická hnutí, objeví na konci
20. steletí Již znovu m bndou ne Zemi spojení s těmi, kdo byli nčíteliv Chartres. Neboť to je ujednání onoho nebeského koncilu na počátku
13. století, že ae objeví spolu aristoetelici a platonici, aže Be bude
pracovat v tom směru, aby anthroposofické hnutí ve 20. století stále víe
a více vzkvétalo, aby na konci tohoto století mohla anthroposofie dosáh=
nou% ve spojení platěniků a aristeteliků v pozemské civilisaci jistého
vyvrcholení, Může-li se pracovat tak, jak je to Michaelem předurčeno,
předestinováno, pak vyjde Zvreps, pak vyjde moderní civilisace z Úpad=ku. Ale jinak žádným způsobem i Tato vyvedení civilicpce z úpadku je
mpojene 8 parozuměním pre šilebaela«

Tím jsem vás, milí přátelé, přívadl k tomu, abyste pomozuměli ta-
Jemství Kichnelovu, jež právě v přítomné době vládne nad myslícím a
© duchovní moudrost usilujícím lidstvem. Že se tím = anthroposefif -
meal vnást do duchovního vývoje Země něce, co se mnolným zdá paradoxním,
to můšete chápat- , nebot lidé ae stávají posedlými. sd různých démonicko-
-ahrimanských mocností. Takže ahrimanské mocnosti v mmohých lidských
tělech již jásaly, že Michael nemůže jíž dostat aevou koamickou inteli-
genci, odpadlou na Zemí. 4 tento jásot byl zvláště silný uproetřed 19.
století, kdy Ahrimen měl jíž za to, še Miehael už znovu něnajde svou
kdysi kosmickou inteligenci, která sestoupila z nebe na Zemi. Jde o něco
velikého, jde © něco ohromného ! Proto není již divu, když lidé stojí-

cí v těchte bojích musí prožít něce zvláštního.
Vlastně ještě nikdy se nemluvilo o nějakém duchovním hnutí tak
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podivně jako o hnití anthroposofickém. Právě na kuriosním způsobu jek

se mluví o anthraposofickém hnutí, vidíte, jak ono se svým duchovním

cherakterem a ne svou souvislostí s mysteriem Golgaty nemůže být chápám

ne nejosvícenějšími duchy přítomné doby. Neboť řekne vám snad někdo, .

že viděl člověka, který je černý a bílý zároveň T Nemyslím, že byste po-

vsžovali za rozumného toho, kdo by vám něco takového řekl, Ale dnes moha

lidé psát něco podobného o anthroposofickém hmtí, Tak může např. Hau-

rice Maeterliinok ve své knize "Yelká náhada“ o mně samém,

pokud o mně jedná jako o nositeli anthroposofického hnutí, rozvíjet lági

ku, ktená docela rovna té logice, Jako kdyby někdo řekl, že viděl člo-

věka, který je černý a bílý, Rvropan a Houřenín zároveň. Člověk může

být jedno z toho, sale nikoli obé zárpveň. Ale Maeterlinekpřece Jen ří-

ká :„ Go čteme ve Védách, říká Rudolf Steiner, jeden « nejučenějších a

také nejzmatenějších mezi olultisatys="- Kdyby někdo řekl, že víděl člo=

vška, který je Evropanem a mouřenínem zároveň, prohlásili by ho za bláz=

na ; ale Maeterlinck smí dohromady postavit slova " jeden z nejušeněj=

ších a nejzmatenějších"“. A on říká dále :„ Rudolf Steiner, jenž, když

nezabloudí do vizím o prehistorii, které jsou pravděpodobné, ale nikoli

ověřitelné, óe astrálních fečí o životě na jiných hvěsdách, je valmi

jasný a bystrý duch, osvětiíl mimořádně dobře smysl "tohoto soudu ( je m

míněna osirifikace) a tohoto ztotěžnění duše s bohem“. (atr. 80) To te-

dy znamená, když právě nemluví o anthroposofii, je jasným, bystrým du=

chem. Vo zase může Maeteriinek říci, On může říci ještě víca, věci, kte-

ré jsou prapodivné, neboť má zamožné řící teto 3 « Steiner používal

svých intuitivních metod, které jsou jaksi trenscendentální paychome-

trií, aby rekonstruoval dějiny Atlanfanů a zjevíl nám, co se děje na

Slunci, na Měsíci a v jiných světech. ném popisuje pestupně proměny

bytostí, jež se stávají lidmi, a činí to s takovou jistotou, že se člo=

věk ptá, když jej byl se zájmem sledoval v předmluvě, která ukazuje

velmi rozváčného a logického a obzáhlého ducha, zdali náhle zešílel,

nebo máme=li co činit s podvodníkem nebo se skutečným wizlonářem."

(str. 167) Nyní považte, ce to znamená. Hineterlinek tvrdí, když píši

knihu, Že jsou úvody vědy takové, že musí říci, že má co čínit o velml

"vozvážným, logickým a obsáhlým duchem“. Ale čte-li v mých knihách dále,

tu neví, zdali jsem náhle zešílel, nebo jsem=li podvodník nebo skutečný

víslonář. ále já jsem nepsal jen jednotlivé knihy. Já píši 1 každé kni-

hy nejprve úvod. Huže napsal jsem knihu Hneterlinek čte předmluvu, zde

se mi ukozují jako velmi rozvážný, logický a obsáhlý duch., Potom čte
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dále a shlodá mě potom tukovým, že řekne:, Já novíům, zdali Rudolf Stol-

ner náhle zešílel, nebo je-li podvodníkem nebo visionářem."“ Potom to

jde dále. Já napíši druhou knihu, tu Jsem pro Mueterlincka, když čte

úvod, zase " velmi rozvážným, logbekým a obsáhlým duchon“ ; potom čte

dále obsah a shledá mě zase takovým, že neví, addli jsem šílený nebo

podvodník, nebo vosionář. 4 tak to potom zase jde dále., Ale pomyslete,

že lidé přijdou na to, aby řekli :„Když čtu tvoje knihy, zpočátku mi

připadáš velmí rozumným, rosvážným a logickým, ale potom náhle zešílíš.“

Co to musí být za pozoruhodné lídi, kteří, když začnou psát, jsou logič-

tí a potom při dalším psaní najednou zešílí ; potom při příští knize se

zase promění, na fúpčátku jsau zase logičtí, potom později zase zešílí,

A tak rytmlcky dále. "Bytmus" přece existuje va světě.

Ale na tomte příkladě můžete vidět, jak nejosvícenější lidé pří-

tomné doby přijímají to, co dusí být ve světě založeno jakožto Michaelo-

va epocha, co se musí učinit, aby v požemském lidstvu byla znovu naleze-

na kosmická inteligence, která v 8. století Michaelovi podle světového

řádu právem odpadla. Celá tradice michaelská se musí zrevidovat. Mighael

stající na drakovi : právem spatřujeme tento obraz, který zpodobňuje

iichaela-bojovníka, jak zastupuje kosnuiekého Úucha proti ahrimanským

mocnostem, jež má pod svýma nohona.

Více než kterýkoli boj jiný „ú je tento boj položen do lidského

s r dc e „ Tam je zakotven, zakotven od poslední třetiny 19. atoletí.

Rozhodujícím se misí stát to, ao lldská srdce s touto Michaaelovou zále=

žitostí světa učiní během 20, století. A během tohoto 20, staletí

až uplyne první století po skončení Kali-jugy, bude lídatvo stát bud

u hrobu veškeré aivillsace - nebo na začátku nového věku, Edy v duších

lidí, kteří ves vém a rdeli spojí inteligenci se apirituglitou ,

bude boj Michaelův vybojován ve prospěch Michaelova impulsu.

ikunu
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III. Arnhem, 20, července 1924

Milí anthráposoťičtí přáteléj

Z toho, co Jsem včera vykládal o vládě Michaelově v duchovní, kos-

mické souvislosti, mohli jste vidět, že Michael zaujímá zvláštní poptave=

ní mezi těmi duchovními bytostmi, které počítáme k archandělům podla

označení vzníklého již před dávnými Časy v křesťanských obcích, Asíce

bude se nám musit právě proto, co je nám v těchto důležité, jevit význam
ným to, že ze ve stoletích před založením křesťanství vysílal Michael

ještě ze Slunce, z oblasti slunoční svoje podněty na Zemi, svoje = pmím=

-li ce tak vyjádřit - "kosmopolitieké podněty“ 3 že se potom tyto kosmo=
politické podněty ztrácejí, že kosmopolitické inteligence Michaelovi

jaksi odpadá a v 8. století po Kr. příchází do pozemské oblastí, Tekže
pak nacházíme v pozemokóm vývoji lidi, kteří mají vlastní myšlení, že

potom toto vlastní myšlení bylo pěstováno a pěstováním vybojováno pro

další vládu Michaelovu tím způsobem, jak jsem to včere uváděl, když

svorně spolupůsobí mudroi školy v Chartres s těmi, kdo pocházejí z dáv=

né vlády iichaelovy a jeou předurčení k tomu pěstovat dále princip dří-
ve kosmické, teč pozemské inteligence, až nastala v 29, století možnost,

že se nejprve v duchovním světě oním kultem imeginací, který jsem vám

popisoval, připravuje bo, co se mé jednou chtít anthroposofickým hnutím,
Dů poslední třetiny 19. století, ale zvláště v naší době stojíme na po-
čátku nové vlády Michaelovy ; touto vládou Hichaelovou se připravuje, co
musí naotat ještě v tomto století, totiž aby větší počet lidí — právě 1,
kteří přicházejí ke skutečnému pochopení anthroposofie - před koncem
století urychleně proděleli dobu mezí smrtí a novým zrozením a byli
Znovu na Zemi spojeni pod vedením -> nyní jaksí obou druhů duchovních
bytostí —- učitelů ze Chartres a těch, kteří přímo zůetali apojeni s vlá=

dou hiichaelovou - „ aby za vedení obou těchto druhů duchovních bytostí

dali —- smím=li se tak vyjádřit - poslední, posvěcený podnět pro další

vývoj duchovního, spirituálního žívota na Zemi.

4nthroposoťie bude moci pro ty, kdo se Jí chtějí účastnit, jen

tehdy získat skutečný význam, jestliže sí oni uvědomí a jistým niterným

svatým zápalem, že mohou stát v takové souvislosti, kterou možno cha-

rTakterisovat tak, jak se to stalo včera ! fo dá niterný enthuaiasmua,

ale to dů také sílu, Ťo dá vědět, že máme pracovat k tomu, abychom ce stý-

le víc a více stávali pokračovateli toho, oo kdysl žilo v dávných myste=

rlíoh.



Takové vědomí musí však být na všechny strany prohlubováno. 4 ono
může být prohlubováno, neboř ve egyslu včerejších výkladů pohlíšíme na-
zpět na tu dobu, kdy Michael v duchovní oblastí Slunee byl spojen s jis=
tým počtem nadzemských bytosti, kdy z táto duchovní aluneční oblasti
sesílal na Zemí taková mamení, že mohla nadehnout jednak k činům les
xandrovým, jednak k Aristotelově filonofii, že mohly na Zemigpůsobít
poslední fázi inspirované, spirituální inteligence, že Michael potom
pozoroval ze Slunce mysterlum Gelgaty společně s těmí lidskými dušemi,
které jaksi z jeho příkam zde na Zemi uvedené věci vykonaly, pozoroval
mysterivm Golgaty se svými zástupy a se zástupy těch Aidekých duší, kter
byly kolem taltových vedoucích lidských duší. A můžeme se. proniknout ně=
čím, co v duši působí, když si představíme tu ohvíli, kdy Hiobael 8 jia-
tým počtem andělů, archandělů a fidských duší vidí Krista vzdalovat se
ze Slunce, aby vstoupil do tělesné sohrány člověka, a aby se tím, co on
v lidském těle může prožít, spojil s dalším vývojem lidstva naZomi,
Ale pro šlichaela to bylo zároveň znamením, že nyní nebeská inteligence,
až dosud jím uchovávaná, musí proudit dolů ne Zemí Jako jakýsi svatý
déšť „ če musí postupně Sluncí odpadnout. A v B,století po Kr. bylo
to jíž takové, Že ti, kteří byli kolem Michaela, viděli, jak ona podsta=
ta, kterou Michsel dosud uchovával, je nyní dole na Zemí.

A Je to takové, že se v plném souladu z vládou Wichselovou událo
vše to, co přišlo do evětn vlívem Mistrů z Chartrec, ale i vše to, 00.
přišlo do světa vyvolepými k tomu členy řádu dominikánského, takče kráter
řečeno, byl způsoben onen vývoj lidstva, který od začátku 15. století
v lidstvu inaugurovat vývoj duše vědomé, ten vývoj,
ve kterém se teč nacházíme, Nebož přibližně v první třetíně předašláého
xttektxNkEBĚŠKÍ, tedy v první třetině věku vývoje duče xitzmé rozumové
nebo ordee /Verrtandes= oder Gemifeeele/ máme šíření nadzemské inteli=
gence po Asií, Africe a částí Evropy působením alexandriněsmusAle nyní
nastává zvláštní doba, doba, která nám ukazuje Michaela, nejpřednějšího
archanděla Slunce, v tomto Slunci tek, že on ví, že jaho správa kosmické
inteligence ze Slunce odešla ; Že on ví, že Jsou také uspořádány aale-
žitosti, které další vývoj této inteligence mohou na Zomí dále vést.

Tato doba nestává asi v 16.,17. století po Kr, Tu Je Michael jaksi volný

od svých dřívějších povinností v kosmu. Události pozemského vývoje spra-

vuje Gabriel způsobem, jak jsem včera uvedl, popsal.

Michael je ted ve zvláštní situaci. Nenf=li jinak archanděl právě

vládnoucím knížetem zemských záležitostí, tu přece jen vysílá své podněty
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do taho, co ti druzí činíNebot neustále připlývají ode všech bedmi po
sobě následujících archandělských vlád podněty; jenže jeden je vědy
njepřednější. Když tedy např. v dřívě jších epochách vývoje lidetva byl
Gabrlel vedoucím duchem, tu především od něho příplývalo do pozemského
vývoje to, v čem on měl vládnout ; ale ostatní archandělé spolupůsobíli.
Ale teč, když Gebriel vykonável svou vládu, byl Michael ve zvláštní $m
situaci, že nemohl spolupůsobit ze Slunce při pozemských záležitostech.
To je pro vedoucího archungěls docela zvláštní situace : vidět, že jeho
činnost vykonávaná po dlouhé doby jaksí přestala. 4 tak došlo k tomu,
še Michael svým zástupům řekl : „ Je nutné, abychom pre dobu, kdy nemů=
žeme vysílat podněty na Zemi = pro dobu, jež kančí rokam 1879 = ai vyhle=
dali zvláštní úkol, abychom hledsli úkol ve sluneční oblasti.“
Pro ky duše, které jejich kurma přivedla do snthroposofického hnutí,
měla zle být možnost, pohlížet ve sluneční oblaski na 40, eo Michael
a jeho zůstupy Čínili v době, ktexá na Zemí byla dobou vlády Gabrielovy«

To bylo něco, co jakei vypadlo ze všech diných, previdelně proabí=
hajících činů mezi bohy a lidmi. S Michaelem spojené duše - vedoucí duše
z úoby úlexandrovy, vedouní duše velké doby dominikánské a ty, které se
kolem ních jako méně vedoucí seskmily, a welký počet usilujíctch, vy=
víjejících se lidí, spojených s vedoucími duchy > ty se cítily jako vy=
trženy z dávno zachovávané souvislostí s duchovním světem. Tu prožívaly
lidské duše, předurčené k tom stát se anthroposoly, v nedsmyslnu něco,
co dříve nikdy v naázemských oblastech lidské duše neprožívaly v době
mezi smrtí a nowým zrozením. Dříve se prěvě prožívalo, Že vy době mezi
smrtí a novým zrozením vypracovávaly Židaké duše ve spojení s vedoncímí
bytostmi Ka rm pro budoncí pozemské existungi. Ale tak se dří-
ve nevypracovávale Žádná karma jako teď karma těch, kteří neznačenými
věcmi byli předurčení stát se anthroposofy. Nikdy dříve BOZÍZRERNNENÉM
marlí a novým narozením se nepranovslo va sluneční oblastí tsk, jak se
mohlo pracovat teš za vlády Michaelovy, uvolněné oů pozemských zšlaží-
tostí.

Tu se pak dálo něco, co v nadsmyslových sblastech bylo tehdy
událostí, něco, co dnes spočítý v nejjhluhěšm nitru sráce většiny anthro-
posofů, třebaže navědomě, ve spánku, snivě. A anthropopaf může učínit
dobře, když položí muku na srdee a řekne 81 ; Zde uvnitř je dnes pro
mně snad neznámé tajemetví, ješ je odleskem Michaslových činů ze 26.,
27.,18. staletí v nadzemakých oblnstech, kde jsem před svýmnynějším
sestupem do pozemské oblasti pracoval pod vedením Hichnaela, jenž může
pracovat na něčem zvláštním, poněvndě byl jakal uvolněn od svých



běžných úkolů.

A Hichael shromáždil své zástupy, shromáždil ty, kdo jakožto nade
smyslové bytosti patřily k němu z oblastí andělů, archandělů, ale shro=
mážďil také lidské duše, které s ním byly přišly do nějakého spojení.
A tak povstalo něco jako motuitně se šířící nadsmyslová
Š k o Xa. Jako na počátku 13. století konali ti, kdo mohli spolupůsobit
jakožto patonici a aristotelici, jakýsi nebaský koncil, tek so konalo
teď přímo pod vedením Nichaelovým od 154 do 18, století nadamyslové
školení, za jehož velkého učitele vyvolilořízení světa samého Htohnela,
Tomu tedy, oo jsem vám vyprévěl o prvnípolovině 19, století, o onom
nadamyslovém kultu, probíhajícím v mohutných imaginacích, tomi předehý-
zelo nadamyslové školení pro četné lidská duše, školení, jehož výsledky
nesou nyní tyto duše „ lidské duše nevědomky ve svém nitru. Výsledek
úohoto školení ae projevuje jen tím, že tyte duše eftY puzení k anthro=
posofii. Toto puzení k anthroposofii Je výsledkem tohoto škulení, A mi-
žeme říei, že kdysi na konej 15. staletí shromáždil Michael své zástu-
py bohů a lidí ve sluneční oblasti a mluvil k nim v řeči, jež trvala
po dlouhá období, aal takto :

„ Od doby, kdy lidské pokolení zalidňuje v lidské podobě Zemi, .
existovala na Zemi mysteria z mysteria sluneční, mysteria „serkurská,
mysteria Venuše, mysteria Marsu, mysteria Jupiterská, mysterla saturnská,
De účehto mysterií vysťlali bobové ová tajemství ; tam byli zasvěsování
lidé k tomu vhodní. Li86 mohli tedy na Žemí vědět, co se děje na Saturnu,
Jupiteru, Marsu std, a jak to, ca se tam děje, působí do vývoje lidstva
na Zemi. Vždy existovali zusvětenci, kteří se v tysieriloh stýkali s bo-
hy. Inotinktivním, starým jasnovídným způsobem přijímali iniciátí to,
co k ním přicházelo v mysteriích těmito podněty" „Pa ", tak pravil
Hichael ke svým zástupům, „ až na mélo tradic na Zemí vymizelo ; to zde
již není. Tyto podněty nemohou Již do Země vplývat. Jefině v nejpodříze=
nější oblusti, v oblasti rozplozování má Gahriel ještě move vysílet měsíč-
ní vlivy do vývoje lidstva, Více či měně znisely ze Země staré tradice
a 8 tím možnost pěstovat podněty vobůzející do podvědumí a tím do růz-
ných lidských tělesností. Ale my pohlíšťme nyní zpět na všechno, co
kdysi bylo lidem přinášeno v mysteriích jako dar nebes, rozhlížíme se
po tomto podivuhodném tablesu, pohlížíme dolů do průběhu dob, nacházíme
zde mysterijní mista, vidíme, jsk nebeská moudrost proudila da těchto
mysterií, jek lidé byli touto moudrostí zaovčcování, jak právě z naší
sluneční svatyně kosmická inteligence přicházela dolů na lidí $ek, že
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velcí učitelé ličstva měli ideje, myšlenky pojmy, které byly spirituál=

ní, které jim však byly vinspirovány znaší sluneční

a vaty ně . To ze Země zmizelo. Vidíme t0, když pohlížíme nazpět

na dávné epochy Země, vidíme, jak to postupně mizí z vývoje Země v době

slexandrově a jejích dozvncích, 8 dole vidíme mezi lidmí šířit se zvolna

inteligenci, Která se stala pozemskou. Ále my máme přece tento pohled,

který nám zůstal : Pohlížíme na ona tajemství, do kterých byli kdysi

zasvěcováně iniciáti myoterií« Přívečne si je k vědomí! Přivedme je k vě-

čomí těm duchovním bytostem, které se kolem mne nikdy neobjeví v pozem.

ském těle, nýbrž žijí jen óterickým způsobem, Ale přívedme te k vědomí

také těm duším, které byly v pozemských tělech často na Zemi, ale te

jsou právě zde a patří k obcí míchaelské, přívešne to těmto lidským

duším k vědomí. Načrtněme velkou nenku iniciátů, která kdysi starým

způsobem proudila dolů na Žemi skrze mysteria, — načrtněme ji před du-

šemi těch, kteří byli s Michaelem inteligentním způsobem spojení"

A tu se"probírala“ = amím=lí použít pozemského výrazu, který v ta=

kové zouvislosti zní téměř trivišlně < „ bu 56 probírala dávná iniciační

moudrost, Byla zde velká, obsáhlá nebeská škola, V ní učil Michael to-

Du, go on sám nemohl teá již spravovat. To bylo něco ohromného, něco,

co ahrimanaká démony naZemi právě v 15.g20=,17« až do 18. etolotí

nejhlubším způsobem znepokojoval0, čo je přivádělo ke strašném romči-

lení, takže se odehrálo něco pozoruhodného, 060 naznačovalo polární proti

klad mezí nebeckými činy a pozemskými činyv těto době, Nahoře

v duchovním světě vyseká škola, která novým způsobem v nademyslnu shrnu-

je starou iniclační moudrost, která lidem nejprve k tomu předurčeným

mezi smrtí a novým srozením vyzveďla do inteligentního vědomí, do duše

vědomé to, co dříve v dávných čobách bylo lidským statkem moudrosti

v duší rozumi nebo srdce, v duší oftivé a tak dále. Tím způpobem, jek se

může hovořit v níterném slově, které ovšem v unohém ohledu Je zároveň

tvráé, vykládal šlebael svým zástupům světové souvislosti, kosmické sou-

vislosti, anthroposofické souvislosti. Fyto duše dostávaly nauku, která

odhalovela světová tajemství, D o le na Zemi přeobili ahrimenští ducho

vé. A je nutno na tomto mlstě poukázat nepokrytě na jisté tajemství

pravdy, které docela jistě - pozorováno zevně — vypadá vůčí civílisaci

přítomné doby poněkud nemístné, které je věak přece božským tajemstvím,

jež misí enthroposoťově vědět, aby civilisací pravým způsobem, jak jsem

to naznačíl, přivedli ke konci 20 století:

Žetím co Hichael školil naheře svoje zástupy, byla založene



jakási podzemní, přímo pod povrehem Zeměležící škola

a hr dana ns k á. Proto můžeme mluvit o tom, že v nadzemské oblasti "

je škola Michaelova ; a přímo v oblasti, na které my stojíme - neboť

1 v podzemí je duchovno činno a působí -, byla zeložena áhrimanská

protiškola, A když v této době právě neproudily od Míobnela dolů žád=

né podněty, aby inteliganoi nebesky inspirovaly, když inteligence byla

ns Zemi zatím ponechána sama sobě, tu se ahrimanské zástupy namáhaly
tím více posílat zdola nahoru podnětu do inteligentního vývoje lidstva.

A je to mohutný obraz, který nám ade může stát před očima» Předr
stavme si povrch Země, nahoře Michael poučujieí svoje zástupy, odhalují“
cí jim velkými mohutnými slovy, světovými slovy, oo byla stará iniciač=
ní moudrost ; proti tomu stojící ahrimanská škola v podzemí, Na Zemi
vyvíjející se z nebe na Zemí spadlá inteligence ; Michael nejprve vůči

pozemaké oblasti v nebeské osamělosti vyučuje, shora dolů nepřicházejí
žádně podněty, - ahrimanské mocností tím více vysílají své podněty
nohoru |

Vždy byly na Zemi vtělené duše, kters v naznačených stoletích cí-
tily hromivost táto situane, Kdo zná duchovní dějiny, hlavně evropská
z této doby, ten nachází všude pozoruhodnou skutečnost, že tu a tam
žijí někdy docela prostí lidé, kteří afti hrozivost této sutuace :
tuto opuštěnost lidstva vládou Míchnelovou a tyto zdola s děmonickými
výpary vystupující podněty, které se chtějí zmocnit inteligence.

Je pozoruhodná, jak těsně musí být spojena e člověkem zjevení života
moudrosti, máslí být dobré vše, co z toho vyprýští. T9 je právě taJjemetví
pravdy, kterého se zde musíme dotknout, Neboť ten, kdo má hládat moudrost
Hichaelovu, ten cítí v jistém ohledu, že stojí na pravém místě, když
zápasí o to, aby našel výraz ; nebsť zde se jaksi vylévá, 09 z duchovnost
je spojeno a člověkem do formy píems, do toho, 80 on koná, Ale vzdor
tomu, Že to musíme snést a vador tomu, že to patří do naší doby, je
a tím spojen nepříjemný pocit, když to, co je moudrost Michaelova, 09
rádi ještě napíšeme a lidem můřkíme ke čtení poskytneme, je to nepříjem=
mý pocit vidět to mechanickým způsobem rozmnoženo v tištěných knihách.
Tento nepříjemný pocit vůčí tištěné knize skutečně existuje u toho, kde
8 tím, oo má hlásat,stojí uprostřed duchovního života.

Po včerejší přednášae se mě kdosi tázal, zdalí - jak Již Sweden-
borg na to poukázal - není přece písmeno pozledním výronem duchovníha
života. Tím písmeno jel Je tím potud, pokud v souvislém průběhu vyplývá
z duchovna s kraue čl pv k a. Plemeno se stává ahrimanskou



duchovní mocí, když je něčím mechanickým fizováno, jaksi fixováno z dru-

hé strany světa, když vstupuje lidem před oči jakožte tištěné písmeno.

Heboč je zvláštní, če ona ahrimanská škola - založená jako protiškola

školy michaelské působila V 15s,16.,17«,1B.století > vynesla v Evropě

vzhůru knihtísk se všemi jeho průvodními zjevy. % knihtisku mohou vý-

trysknout démonické mocnosti, které jsou právě sehopmy bojovat proti vlá“

dě Michaelově.

čusíme, jeme=li anthroposaty, prohlédnout ve skutečném významu,

ca je reálného v životě, Musíme vidět v knihtlsku sice duchovní moc,

ale právě tu duchovní moe, která byla Ahrimenem postavena proti Míchae-

loví. Proto ono nenstálé napomínání Miohnelovo těm, které on ve své ško-

le tehdy vyučoval, nenstálě napomínání 1 „ Mě přijdete zase dolů na Zemí,

abyste uskutečňovali, ©o je zde snložena, pak shromažůujte kolem sebe

lidí, zvěstujte to nejdůležitější„půkuchu = a nespatřujte te nej-

důležitější v tom, aby se ve světěpůsobilo jenom "Literárně", tištěnou

knihou. “ -= Prošé je intimnější způsdh působit od člověka k člověku,

ten je především ve srěn působení Michaelova, A když se, místo abychom

působili jenom pomocí knih, spojujeme a nejdůležitější „podněty přijímáme

1ídsky -08 ob n č, používáme 1 toho ostatního, poněvadž to tak
musí být, poněvadž jinak by Ahrimen získal ohromnou moe, kdybychom se

také nechopili dovednosti gekexumuěné. Použťváme toho pak jen k tomi,

abychom měli jakýsi pomůcky pre paměč, abychom měli to, o0 počítá s ahri«

manským duchem času. Když to pěstujeme takovým způsobem, sbychom snad

nevymýtili tištěnou knihu, ale abychom Jí dali pravý poměr k tomu, Go

působí bezprostředně lidsky, pak inaugurujeme 40, to má nejprve imponr
Aerabilně jako proud Michaelův plynout Anhtroposofiakou spolačností.

Neboť by nebylo správné, abychom na základě toho, co jaem ted vylíčil,

snadřekli 1 „ Odstraňme tedy anthroposfické knihy.“ Fím bychom právě

vydali knihtisk nejejinějším nepřátelům michaelské moudrosti ; tu bychom

zmemožnili pokračování naší anthtoposofické práce, jíž ae. mů právě na kon

ol století dařit. Ale musíme svetou náladou vůči tom, ce zde v moudrosti

jiichaelově Žije, uvuěšělechtit kEnidkbhti sk ! On se chae -

vidíte io dnes všude vyrůstat - zmocnit inteligence,

aby tak mohl zasáhnout všude tam, itde jsmu poměry tomu příznivé. V čem

záleží hlavně působení ahrimsnských duchů v jejich boji proti přleháze=

jíeímu věku Michnelovu ? Jejich půscbívý vliv záleží v tom, že tito

ahrímenští duchové v dobách, kdy jsou vědomí lidská utlumena, jaksí

lidi "posednou", še zasshuje do Lidukých vědomí.
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Tak byli mnozí lidé, kteří v roce 1914 mšli utlumená vědumí, za-
předení do vmiku strašlivé avětové války. A v jejich utlumených vědomíc
Fozpoutaly válku zástupy Ahrimanovy + skrze lidi. A příčiny této války
neodhalí lidé nikdy z archivů vnjším dokumentárním způsobem, nýbrž mu-
síme nahlédnout do dějin a musíme vidět : Žde byla směrodatná tato osob-
nost, tam zase Jině, tem opět jiná, ty měly svě vědomí wtlumené, To byla
příležitost, aby Ahriman ony lidi posedl. A chceme-li vědět, jak se to
může snadno stát, že lidé mohou být v našem věku Ahrimanem posedlí, pak
stačí pomyslit jen na něco takového, co se přihodilo, když přišli Evro-
pené do Ameriky a tištěnými díly, která sebou přinesli v době, kdy na
východě Severní Ameriky byli ještě Indiáni. Když Indiáni wwiděli u Ry-
ropani tyto divné značky písma, Xt tu na ně pehlíčeli Jako na malé dé-
mony. Měli pro to správný pohled ; Oni pe neobyčejně báli všech těchto
malých démonů "a!", "b" atd., jak vypadají v tištěných píemenech.Neboť
v těchto nejrůznějším způsobem reprodukovaných písmenech je pro dnešní
lidi něco fascinujicfho ; a Jenom dobré michaelské smýšle-
ní, jež ve zvěstování pravdy může apatřovat to, so je lidské, může to
vyvést z tohoto fascinujícího vliyu«

Ale na této cestě se může stát něco zlého, Chtěl byoh vám tu říci
%ote. Existují tajemství světového názoru, které možno prohlédnout jenom
tehdy, když dosáhneme dosti vysakého věku. Jednotlivé životní věky dovo-
lují člověku, když má iniciační vědu, pohlížet na jednotliv á
tajemství života. - Tak můžeme mezi dednadvacátým a dvaačtyřicátým rokem
pohlížet na poměry sluneční = dříve nikoli. Tak můžeme mezi dvaařtyři-
cátým a devětačtyřicňtým rokem nahlfšet do tajemství marsickýchy; tak
mezi devětačtyřicátým a šestapadesátým rokem do tajemství jupiterských.
Ale chceme-li spatřovat avětová tajemství v souvdelosti ,
pak musíme překročit třlašedesátý rok života. Proto bych nebyl mohl
říci jisté věci, které tež nepokrytě vyslovují, dříve než jsem právě byl
v tomto věku. Neboš chceme=1i prohlédnout to, co se vstehuje právě na ta-
jemstvíHichaelova, co půpobí z duchovní oblasti Slunce, pak misíme
ze Země pahlížet vzhýru do světových tajemství skrze moudrost Sat u r
n u. Pak musíme umět gfítit ono šero v duchovním světě, umět v něm žít,
šero, které pochází od Órifitei 8, ovládajícího Saturn, jenž byl
v době mysteria Golzgaty vedoucím archandělem, a jenž bude zase vedou-
cím arohandělem, až uplyne doba Michaelova.

Ale pak se objeví pro dnešní dobu otřesné pravdy, welmi otřesné
pravdy | Neboř tím, že na Zemi tato ahrimanská protiškola aměřující



přoti škole Michaelově šířila knihtisk, tím vystoupilo na Zemi "spiso=

vatelování“ v širším rozsahu. Kdo byl spipovatelem dříve, dokud ae ještě

netisklo * To byli takoví lidé, kteří jenom v kruzích, jenom v nejuzším

kruhu mohlí svoje spisy šířit, kterdšto kruhy byly ostatně k tomu při-
praveny. Neboť do kolika rukou příšla knihe předtím, neš se rozšířil
knihtisk 7 Jak se to vlastně má, můžeme dobře uvážit teprve tehdy, když
pomyelíme na toto : Jakási náhražka knihtisku vysoké dokonalosti existo=
vala již ve vtaré čínské kultuře. Byl zde již jakýsi knihtisk, založený

také v době, kdy byla nahoře vláda Aichoelova a dale ahrimanská proti-

vláda. 42e nedošlo tu k ničem zvláštnímu. 4hriman nebyl tehdy ještě

mocný. Čn nemohl konat ještě zam zvláštní pokusy, aby na Hiohaelovi
skutečně vybojoval vládu nad ínteligencí. Tento pokuš byl pak obnoven

v době Alexandrově, ale tehdy se zase nezdařil.

Ale nyní měl ahrimanisms v knihtisku novější doby velký význam.

SŠpisovatelství se stalo jaksi něčím populárním. A stala se možnou jedna

věc, věe, která je právě tak podivuhodně, skvělá a oslňující, jako musí

být na druhá straně přijímána sice v plném Klidu duševních ail, ale pře-

ce jen ae musí hodnotit ve svém správném významu. Jsou zde první pokusy,

které se z oblasti Hiehaelovy mohou označít tak, že Ahriman vy-

stupujaea jako spisovatel. V kruzích Michaelových

to dnes tvoří významnou událost : Ahriman jako spisovatel ! Nejenže lidé

bylí jím posedlí, jak jsem to naznačil pro vypuknutí války, nýbrž Ahri=

man vystoupil sám jakožto spisovatel tím, jak se na Zemi ohlašoval skrze

lidaké duše. Ře je skvělým spisovatelem, nemusí nás dále udivovat ; neboť
Ahriman je velký, obsáhlý, mohutný duch. Jenže je to právě ten duch, kte=

rý není vhodný pro pokrokový vývoj lidstva na Zemí ve smyelu dobrých —

bohů, nýbrě pro boj proti nim. Ve svéoblasti je nejem naprosto upotře-

bitelnou, nýbrž blahodárnou mocí ; neboť ty bytosti, které Jaow na jede
né úrovní světového dění blahodárné, tyjsou na jiné úrovni neobyčejně

škodlivé. Prote není třeba přadpokládat, chosme=li cherakterisovat dťla

Ahrimanova, že tato díla nutně zvlášt odsuzovat. Můžemo je dakonce, kévž

jeme si vědomí, oč se jedná, obdivovat, Ale misíme právě poznat ahri-

manský charakter 1

Hichael únee učí toto poznávat, chceme-li mu naslouchat. Neboť

michaelské školení působilo dále, a můžeme ještě dnes k němu přijít.

Ono pak učí, jak Ahriman učinil nejprve pokusy : První pokusy hluboce

otřesného, tragického čharakteru, které ovšem vystoupily prostředníotvům

člověka : "Antikrist“ od Wleischeho, "Ecce homo“, vlastní životopis
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WNletachův a všechno te, co jsou poznémky ve spise "Vůle k moci“, nej-

skvělejší kapitoly moderního apisovatelství 8 obsahom tek dábelským !

Psal je úhriman, vakonávaje svou vládu nač tím, co může být nn Zemí

podrobeno jeho vládě v písmenech knihtisku. Yak již Ahriman zašal vy-

stupovat jako spisovatel, a an bude ve své práel pokročovat. A je nutno

v budouanosti ne Zomi umět být bdělý m , abychom nepřijímali vše

jako stejného druhu, 8 čím se ve spigovatelsaví setkáme. Budou vycházet

lidaká díla, ale jednotliví lidé misí vědět, že se jistá bytost školí,

aby de stala v nejbližší budouenosti jedním z nejskvělejších spisova-

telů : Ahriman ! Lidské ruce budou ta dála psát, ale Ahrimen bude spiso-

vatelem. Jako byli kdysi evangelísté inapirovéni a psali díla ových

naúsmyslových bytostí, které je inspirovaly, tak budou lidmi psána díla

Ahrimanová

A budou zde v pezdějších dějinách vývoje lidstva dvě věci : Bude

zde musít být úsilí, sby to, čemu Wieheel kdysi učil předurčené duše

v nadamyalových školách, bylo dále pěstováno v pozemské oblssti, pokud

to bude možné, sby v Anthroposofické spoločnosti bylo s účtou pamato«

váno na tyto malosti, aby ti, kteří přijdou po nás v dalších inkarnscíe

byli v tom vyučovéní, až nadejde konec 80. století, Pak mnozí z těch,

kteří sa tyto věcí dnes dovídají poprvé, sestoupí znovu

na Zemi; což tedy bude b r zy. Ale na Zemi ee mezitím objeví

mnohé, co bude psáno dhrimanem. = Úkolem anthroposofů bude pěstovat

věrně michaelskou moudrost, stát se vřelým srdcem při michaelské mou-

droeti a první proniknutí pozemské inteligence duchovním mečem Hichse=

lovým spatřovat v tom, že nyní tímto duchovním mečem iicheclovým vládnou

srácee , do kterých vwníkla žichaelova moudrost, takže se obras Hichue

jako obraz vnukající nadšení jednotlivým anthroposořům objeví v nové

podobě : Michael stojící sde v srdefeh li-

dí, pod jeho nohama to, co bude ahri-

mansekým spieovatelaetv fm. Nebude zapotřebí oná

zevní malby, která v dominikánské době zachytila tento obraz : nahoře

echolastičtí dominikáni, stojící ude se svými knihami, dole pohanská

moudrost ropresentována Averroem, ávloennou atd., po niehž Blapou jejich

nohy. Tyto obrazy vidíme všude tam, kde 9e mělo v obraze znázornit po-

tírání pohanství křesťanskou echolastikou, ale v duchu budeme musit mít

tento obraz : Od ddanost k Hicehaelovi, přicházejícímu

do světa, který se ujímá na Zemí inteligence „a báělost vůči

skvwělé, oslňující, po celé 20. století působící práci



Ahrimanňově jakožto spi sovat e 1 e tak, abychom se zchl:
naá ni povznést. Ahrimen bude paát svá Afla na nejpodivnějších místach,
ale tato díla zde budou, a on si tak vzdělává své Žáky. Již v naší do-
bě se objevuje mmohé, co nejprve připravuje podvědomé duše, aby se ryah=
le opět vtělily a mohly se stát nástrojem pro Ahrimana jakožto BpÍsova=
tele. On bude psát ve všech oborech : bude psát ve filosofii, bude psát
V poesil, bude psát v oboru dramatiky a epiky : bude psát v oboru medicí«
ny, právnictví, sooiologie ! Ve všech oborech bude Ahrimen psát.

To bude situace, do které se bude msit lidetvo věfvat koncem
století. A ti, kteří jsou dnes ještě mledší, uvidí mnohé z toho, jak
Ahriman vystupuje jako spisovatel. Ve všech oborech bude třeba bdělosti
A Svatého nadšení pro moudrost Michaelovu.

MLLÍ anthroposofičtí přátelé 1 Mižeme-li se proniknout něčím tako-
vým, jsme-11 schopní cítít se takto stojícími v duchovním životě, jak je
to ve smyslu těchto náznaků, pnk se do oivilisage přítomné doby postaví-
me jako praví snthroposofové, Pak budeme moví stále víe a více eftit,
že z Vánočního sjezdu ns Goetheanu vychází právě nový Tys, Že vpodstatě
teprve teč je před Anthroposofickou společnost předestřena to, v čem
může jakove "světovém zroadle" sebe samu vidět a také jednotlivee se
svou karmou, přivádějící ho do Anthroposofické společnosti, se může
v tomto zreadla spatřit.

: Fo je to, co jsem vám především ehtěl těmito přednáškami klást
na srdce. Neboř se má hovořit především k s rd e fm.. Srdce se muaf
stát pomocníky Michaalovými při dobývání inteligence, spadmuvší na Zemí „
Jako musil být starý had Hichaelem rozšlapán, tak musí být Michaelem
vydobyta, spíritualisována inteligence, Jež se stala hadem. A všude,
kde ona vystupuje jako protivník = nikoli gpirituallsovaná, nýbrž da du-
chovna zahrimanisovaná = tu musí být správně poznéna bdělostí anthropo=
sefického ducha, která byla vychována míchnelským smýšlaním.,
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Předběžné poznámia

Z dfia midolfa Steinera "Gesta mého života“ uvádíme následující
eitát, jenž má provázet zveřejnění oněch mluvených přednášek, které
na čůtklivé přání členů Anthroposoficeké společnosti vyšly zprvu jako
soukromé tisky:

vEGo ohce aledovat můj vlastní vnitřní zápae a prácí k uvedení an-
thropogofie před vědomí přítomné doby, musí tek učinit pomocí všeobec-
ně zveřejněných spisů. V nich jsem se také vypořádul se vším, co se ob-

Jevuje z úsilí o poznání v této době. Zde sa podává, co se v "duchov=
ním zření" ptálo více utvářelo, 00 se stalo - oWšem v mnohém aměru ně-
dokonale - stevbou antBRoposofie.

Vedle. tohoto požadavku vybudovat "athroposofií“ a přitom sloužit
jen tomu, co vyplývalo, když se měla předávat edělení ze evěta ducha

všeobecném vzdělanému světu dneška, vystoupil však požadavek druhý,
sby se vyšlo plně vstříc teké tomi, co se jevilo jako duševní potřev
by, jako touha po duchu ze samotného Členstva»

Zde byl především silný dklon k tomu, aby se ev a a vůbec
psaný obsah bíble osvětlit tím, co vyplymilo jeko avětio anthroposofie«

enové ehtělí slyšet v kureech o těchto liastvu daných zjaveních.

Zetímeo probíhaly přednáškové kursy Ve smyslu tohoto požadavku;
přistoupilo k tomu ještě něco jiného. U těchte přednášek byli jen čle-

nové, Ti byli obeznámení s počástečními eděleními z anthroposofie«

Mohlo se £ ním tedy mluvit v oboru anthroposofie jako k pokročilým.
Podání těchto interních přednášek bylo takové, jaké právě nemohlo být

ve spisech zcela určených pro veřejnost.

V interních kruzích jeem mohl mluvit určitým způsobem o věcech,

které bych byl musel ztvárnít jinak, kdyby hned od počátku byly urče-

ny veřejnosti. - .

V této dvojnosti, ve spisech veřejných a soukromých, je zde tedy

něco, co pochézí ze dvou různých záklaňene Zeels veřejné aplsy jemu vý-

aleadken toho, 60 ve mně zá a pracovalos v ooukromých tiscích zá-

pasí a pr e spolu se mnou Společnost. Naslouchám séchvěvům w dušav-

ním šívotě tva, a v mém živétném prožívání toho, co zde slyším,

vsniká ráz přednášek.

/Použito překladOty Hudečka/



Úvoden

Slova Rudolfa Steinera z přednášky 22. června 1924

Zkoumění karmi h otázek není jeh tak bez dalšího snadné, a kse mluví o tom, co eší ke karně čtv, je v tom v podstatěv; 7činný síyý cít odpovědnosti, alespon musí být činný. Jáa přece přitomskutečně o nahléžení do nejhlubřích spojitostí bytí ve světě« Neboč v5, V průběhu karmy sa odehrávají ty věci a děje, které vlastně ne-sou úlné devy Sešl 14přírodníSOEogsžePopeěbětu karmyve světě a ve vývo otva v podetetě není mo
zevní příroda rosprostřena před námi ve stávající podobě“ > proč je
eko Yyelovia teď úvodní všeobecnou poznámku: «+ kkerou je nutno brát

Musíme si ugasnit, že 40, co bylo řečeno právě v těch úvaháchdévaných zde od Yénočního . esdu, nemůže být adšlovánotomu či onOmIpo-eluchačetvu izým ooten než jvýš li kt přeďlo-hy,

přsAšELÁMU

čoslovnéhozměně, zas podávatémé,AS25 = +0předlo-
Remůže ae to zatím reprodukovat volně. Bylo-lí by to raprodukováno,musel bych se tomi vzepřít: Nebot skutečně jde o to, že: u těchto obtíž-Mých a závažných věcí je nutno každé slovo a každou větu, zde vyslovneu, přesně zvažovat, aby ln Saný způsob, jek png věcí miní vymezí

MR Báb kdy něko PBEadaBORVĚ.=DA rodcovet1m

      

ní

      
       

     
5, = 8 EKO EM SUD p ak-

Ď o brutí jednotný duch, reálný jednotný duch. Jinak na-prosto upadneme dooněch ohyb, do nichž upadl jistý počet našich členů,kteří ae domnívají, Ze anthroposofický odkaz moudrosti musí zpracovatvědecky, a skutečně jsem se mohl dozvědět, kolik škodlivého se pro an-thropoaofieké hnutí vlastně "podařilo" —- šťkám to v uvomovkéch.
Ve chvíli, kdy se mluví tak, jak se teď mluví z tohoto místa, ze-číná v nejvýznačnějším smyslu to, co muisíz prnašít Š95o Roní „Odpověd

sa vůčí pOŘLEnÍM p duehového LE bálo “ oblé VUDAG
o těchto věcech mluví 7. hle oMozenost naších zařísení nedo a užejiného nežco se PáSkyndšyS je Eoobtíčné muvit o těch E
oech, nebat. ty m sev nat jen pro take
aluchače, kteří se růčastě Í cyklu přednášek od račátku do EONG6« Řez-dý, kdo přichází později, samozřejmě s chápáním potíže.

V tom se lze shodnout tek, že si přátelé plně uvědomí, že zde jsoutakové obtíše, Potom je všechno v pořádku, je-

PTS

ALněvčňené Jenženení tomu tak vždyckyss»

Hydím, že slova, která jsem řekl, mohou být pochopena. Vědy byla
vyslovena proto, nbyvůči takovém: cyklu přednášek, jakým je nynšíší,bymla v duších přátel vyvolána nutné vážnost.

 

    

 



„E

Slóva na uvítanou - Procitmití člověka k zevním a vnitřnímu životu -.
Působení dřívějších pozemských životů do následujících — K věnem Spa-lečnosti - O,sekoch a $řídámh . P

Milí přátelé! 2 : . "“ ! :

Dnes je to poprvé od Vánočního sjezdu v Gogtheam, Že mohu opět
k vám mluvit. A před začátkem dalších rozprav je nutno vyslovit to, ca.
souvleí s podnětem, jenž posledním VánočnímsjeBdem vGoethsam vatou.
pil do anthropoaofického hnutí. K naší radosti jeme mohli při tomtoVá-
nočním sjezdu pozáravit řadu členůAngléokézemské společnosti, přede-
vším načeho milého odědávna osvědčeného přítele Mrs Collisona, předse-
du zde v Anglii. A v této chvíli chtěl bych Obnovit onen pozdrav, jímž-
jsem-ho tehdy v Dornachu přivítal jako reprezentanta Anglické zemské '-
společnosti. . 00 M

"Co Vánočním pepř vstoupilo S dnthrobenatiské spotečnasti jeko
podnět, představuje ve skutečnost co hluboce zassmjícího, takže .
mnohé, co bylo vysloveno jeko charakteristika před Vánočním sjezdem, ©
mel ne teá vyalovit v opačném smyslu. Vždyťna tuto Společnost doleh=
la i vnitřně v okultním smyslu těžká doba, jmenovitě tím, že eev po-
válečné době z různých stran 2 klína Anthroposofické epoLečnosti zkou-
šely nejrůznější věci, a bylo nutné, sby došlo k jakési obnově této
"Společnosti

: Tato obnova hyla pro mne samého = A anad se zde smím o tom zmí-
nit - ppojena s něčím velmi, velmí významným.

-Nějakou dobu před Vénocemí vývetala ve mně otázka, když už dloub.
zde byl záměr, Společnost určitým způsobem o Vánocích salošít nově,
nebo alespon v nové formě..

t se učinit to, ce jsem v oné.Vyvstala ve mně mitnost, rozhi
době, kdy se Anthroposofická společnost vyčlenila z Theosořické apo=
lečnosti, = náležitých důvodů odmítl. Tehdy jsem vycházel s předpokla“

SARSAooEa, c8bpo atlosti Slovší sřišřvhoBraabych zůs pouze u DLA
bude méně obtížné utvářet, než zastávénli vyučující vÉroveň Správu..

Avěsk tyto věci, tehdypředpokládané, v letech 1912, 1913, když
Anthro oporické společnost„HWževyčleněnazTheosososickéSpolešnosč

Hešinilye oa5 pro Mne mmthé, zcela vážně zvážit otásku,sda

mén či nemám převzít předsednictví Anthropoenfické společnosti-

A uznal jsem mitnost převzít toto předsednictví:
Gntěl bych i v kruhu naších milých anglických přátel zcela ostře:

zdůraznit něco, co je naprosto mitné zdůrasnit v souvislostí s oním
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rozhodrutím, převzít předsednictví ARthroposofické epolečnosti, Vůči
celému hnutí byla to absolutní odvážlivost, toto uskutečnit, neboť tím
se člověk stavěl před zcela určitou £m oventnalitu«

Anthroposofické hrutí se přece zakládá na tom, že s duchového svě-
ta proudí dolů reálná zjevení .o obsahu duchovníchpoznatků, Chceme-li :
pracovat nadíle anthroposofického hnutí, tu nelze konat jen lidké dí-
20. Je rmtno být otevřený tomu, oo proudí dolů z duehových světů. Záko-
ny duchových světů jsou docela uršité, nedotknutelné. insí ae přísně
zachovávat. 1 M : u.

A co v pakdobě vyžaduje„žavní úřad, abyby tobyl i úřad.
přede Anthropos: 8 8 e velmi :
okultními povinnosti vůči Ejevením důchov ho světa.  spojnde 0

Utehdybylo„utne postavit„s před nitotázka: Budou duchové
moeno 6 o obdařovaly Anthroposo: ou ečnost tím, '

e. od ních proudit dolů, budeu tyto duchové mocnosti i nadále - řoki
bych - takto k nám milostivé? 2 7

Zajisté můžete hodnotit celý význam takové eventuality. Bylo nutno
uvážit, že by duchové mocnosti řekly: To nejde, zevní úřad nelže přijmout.

Dnes se gkutečně - řekl bych - při pohledu na všechny duchové moe-
nosti, které avuvisejí s anthropogzofickým hnutím, může říci, že ona 9
dení, která jsou mezi spirituélními evěty a zjevenímim ješ mají- proudit
emthroposofickým hnutím, proudily intimnějí, pronikavějí, bohatěji, než
jek tomu bylo dříve; takčeskutečně z. obou eventualit, které mohlyna-
etat, opravdu nastalate, které je co nejpříznivějí možná pro další po-
kračování anthroposofického „ Můžo ce říci: založení Anthropo-
aofloké společnosti při Gobthaenu shlížejí nepřetržitě s naprostou bla-
hovůlí ony duchové moenosti, odnichěmáme svá zjevení, = s ještěvět-
šL blahovůlí snlířejí na nás, než tomi'tak bylo dříve. Takže v tomto
gnězu mohla být už"ďfelší doby odejmuta Anthvoposofické společnosti. vel-

tísen. . Š : a

o Vědyt před tímto Vánočním sjezdemv Goetheanu jsem misel často
adůraznovat, že je nutnorozlišovat mezi anthroposoťickýmhuntím, kte-
ré předshkvuje spiriťálníproud v jeho srcadlení na zemi, a mesi Anthro-
poeofickou apolečností, která je právě Společností, spravovanou zevně -
tím, že se její funkcionáři volíli nebo se určovali. jiným způsobem..

Od Vánoo se musí říkat opako Už nelze odlišovat anthropůsořické
hnutí od Anthroposofieké společnosti. Obojí jeou jedno: Neboť tím, že:
jsem se j stal předsedou Společnosti, sjednotilo aeanthropasofic-               
ké li ANTAropo60 DLEKO . TEE

Proto bylo mtné, Aby o Vánocích v Dornashu mebylo ustaveno přeč-
pednictvo, které je předsedniotvem v zevním exoternímemyelu, nýbrž.by-
lo ustáveno představenatvo, které je mtno považovat sa ezoterní před-
stavenstvo, jež za t0, co dělá, odpovídá pouze duchovým mocnoskem, jež
nebylo zvoleno, jež bylo utvořeno. To, co se běžně odehrává na
jících schůzích, odehrávalo se © Vánocích jinak. . 2 .

A toto představenstvo je to, které nezývém iniciativním předsta-
venstvem, představenstvem, které svůj úkol spatřuje v tom, co koná,

Proto také nebyla na Vánočním ajezdu vypracovány steňovy, jak
stanovy obvykle znějí, nýbrž bylo prostě řečeno, jaký má být vztah
mezí člověkem a člověkem, mezi představenstvem a ostatními člany, jed-
notlívých členů mezi sebou atů.
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Co bude představenstvo zamýšlet stojí v tom, co není stanovamico pouze předalo form atanov, co však je vlastněvyprávěním o tom, :co ge chce . :
Všechno prastě bylo jiné, než jak je tou společností běžné,A to právě je to podstatné, že právě do celé Anthroposofické: spo-lečnosti nyní Vstoupil egoterní rys. Celé hmatí, jak -nyní ne Leč-ností, musí mít azoterní charakter. o C . ní SpaTo je nutno brát.zcela vážně, Pro představenstvo v Goethesnu budou :směrodatné jedině podněty rygse lidského půmobeníz duchóvéhé evěta: Ni-koli $ 1, 42 atde, ale to, co je skutečný duchovní život,má být pod-porovéno, aniž by se -přitom zemýšlelo něco jiného. — 2.Uvedu k tom něco zdánlivě zcela .be mnamného« Obnovov, Be a.:dále se budou obnovovat členaké průkazy vše členů, Protožetadnázeve světě dvančct tisíe členů, miselo se vydat dvanéct tisíc členskýchprůkazů. Přirozeně Fckao navrhoval, aby -se dalo zhotovit razítko u jímprůkazy orezit. Jenže v anthroposofickém hnutí má nadála mít Všechno -beaprostřední individus „ lidský eherakter. Proto musím to dodržovat1 v takových malíčkostech, Každý eozskýprůkaz musí ležet před mýma o-čime, musím si přečíst méno, vlastní : ou napsat pod to evé jméno:tím vznikne především sice malý, avšeklidský 'reélný vstah ke každémjednotlivém členu. Bylo by samozřejmě Jednodušší, dvanáct tisíc člen- .ských průkazů dát někým orezitkovat, ale tek tomu nebuda« PTomá především, řekl bych, symboliekg nesnačit, že v budoucnostibude záležet jedině na tom, co jake to lidské vládne Společnosti, .zeněpůja Předetavenotvo ItebýttrpělivéneREtt,potem. se r: -přirozeně půjde to po: u, musíte být trpěliví, mílí telé, ale i kdyžto půjde pomalu: postupně se budeu uskutečnovat všechny jednotlivostí zvánočních záměrí, Jen je nutno přistupovat g porozuměním i k Předete-veňstvu v Goetheanu, nemůže udělat pátý krokpřed druhým, dokonce anidruhý před prvním, a když aždosud učinilo i jen půl kroku, už to pů-Jde, už nautane doba, kdy učiní i pátýkrok. .Neboť mají-li se věti vést lidsky, -tu se nelze zastavit u abstreká-Bf cí, pák se všude musí vstupovat do konkretností.

A tak obdrží anthroposofické hnutí skutečně nový rys. Bude e20ter-ní co do ducha, tó ezoterní nebude už hledat v zevních věcech, Bzoterníbudou určité pravdy, které jedině v něm mohou být hlánány, protože pou-se ten, kdo živě dělá s sebou všechno, co je ve Společnosti, bude moci, tekové pravdy v sobě upřímně zpracovávat. Avšakcykly se už nebudouvů- .EÍ zevnímu avětu zapečetovat, jak se to dělalo dosud: cykly se alce ne-bušou prodávat v knihkupectvích, ale kdo je bude chtít mít, může Jamít.Jenže tak, jak už to bylo naznačeno, povedeňe spirituální hnanici* ček-něme» že nemůžeme něj námitky žádnou kpt ale jen odHoon; kteří také stojí na půdě, na níž stojí cykly, Ač už lidé mLůčE vbudoucnu cokoli - v okultní oblastí se precije pozitivně, ne negativně:Všechny tyto věcí je nmtno postupně pochopit. Budou-li pochopeny,do anthroposofického hnutí vstoupí zcela nový rysa. Potom lidé po-čo P
dné vůči podatatě

chopí, jak se představenstvo v orársamucítí odpovduchového světa; budou se však etŠit 4 v celé Společnosti spojení atímto představenstvem.
O

A Pak se snad tímto novým rysem dosáhhe toho, čeho se musí dosáh= *nout anthroposofickým hnutím, má-li ge stát tím, co ještě zde běhemtěchto přednášek podém 2 nžtra duchovního života.



 

Tímto krátkým náznsken chtěl jsem uvést tyto přednášky pře-
kladu řečeného začm s vlastními 1 . w 8 Po

/Néslečuje překlad Mr. George Knufmanna do angličtiny./

Milí přátelé!
Zm staletí dospělo lidstvo k tomu, še stále méně vshlíží k dueho-vém světu. Právem nluvíme © tom, že následní staletí © materia-listickou dobu, če tato paterialintická doba zachvátila nejen lddské

myšlením, slo 1lidskéchtění konání, ža © život postupně
nL do nBatariatlem:Aroktomsh v nihoopozočta2éehspoleč-

om: .tato a těla buditelen sil,kte-
Btlad "zasvyrěku z 2pační na lmotm, na tom, co duchovnost popírás

má-li 86 sneopoepfické hrutí stát popučen v celkovémji Hástvé, jeně jeta Pek pe msíVšechno,20 už po léta
ako naky, jako odkany moud=

rosti, brát atetaoatovážně. Pota nene a jeto dednou zeelu vážněpohlédnout na to, jak vlastně současný člověk žije ve světě,
Všívá do ně ová ckí vd rodičů a prarodigů Eděné znaky:když pyvychovávat podle názorů, obokivcncěré

sl vy urší době svého Života sám nebe Uvěsoců

4

ný
Máěomy, zyělun, člry, podněty stá: Máanacháně:okolí

národa, mámá snaluchápat a.Be jako člen ooušnsnéhodhaě
Y anthroposofickém hnutí příjíméne sářívou, plamenpravi poč

jek zde sedíme; v tonto životě —-= W opakování dří
čkých životů. 2Ž dřívljštch eh životů 80 nynějšíhoRe
zenského života výsledky dřívě rosenstých MroA museli„tyčhén

vlastně cítit že se 2 čívémo + na to, coo E Musetí hychok se oftátjakozá-součneném národě, v aoučasném
BodyBa dotntčnnobloaz jednu pos

a v jiném čivotě mezí smrti a sPnením Jeme
BASEBree tě, abychom

Jek je však vlastně všední vědomí dřávájkímimomanenýší zveS,BŘIDĚR,hunodESR
u „ Deposuneme-li vě života do hlediska karmy. utvá=
ření osudu, ječ jče od Poponskéhakivovaživota k pozemském životu« DoboŽaké.

i mea žánabompouroabodnjícíneonoi ©
koová A o příhlíšneclijank:jen k to-která "08něco Aidetvu:Ziprově

ité chvíli tem,žehn v určí podaporonskýeaVOLem, pOZO-

DgenůKteré
bosofi. Žícl: Divéne nějakm os0b-

deBřnoe nenPOD pohodě pumust: a

Repojínáne-1iJiji tek, jokse předstevuje a výstodky dřívějších irikar.

Berene-lí však takový Froááoádarykémně pak matte
pozorovat d ginak ne: se dnes běžně Dnes se sku-
tečnosti sůaných dobí dčjičného vývoje lidstva. Je zde státník, malíř,
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nějaká Jiná význámná osobnost. Vyprevuje 86, co od avého Býrození la-la na zemí. Ale nebere se vážně, chápat včěetakto: Tato osbnost jeSde;dřívější pozemské životy vzařují da eoučasností tétě opobností. Dějiném„všsk porozumíne teprve tehdy, budeme-li vědět: Co me děje v pozdějšímúdobí, přenášejí přece lidé sami .z dřívějších údobí do pozdějšícho Iddé,;

dávných85bpřenášejí do novějších 20bte. čá Kmpřestoa .no + O0 čen 1 + 2e=ŽiLI. K této spojitosti je mtno přihlížet. | bi
Jak např. máme rozumět tam, ce otřesně prochází naší dobou? Na :jedné straně máme už téměř po dva tiaice lat to, co bylo založeno mye-

tériem Golgoty, Zámo impuls Kristův, Janě vládne a působí'v novější ol-
vilizací v evropských, z ních zemích. V tom všakmáme ve stejném ži-
votě, jímž prochází tento křeptanský ímpula, nroteplující srdce, Davě-
cující ducha, zároven jiný element. Máne zde uvnitř všechno, co už ne-
še děti v obecné škole dostévají s moderní vědy, 00 jako: vsdě-
lání vsávéme kačdé ráno, kdyš při kěvě čteme Bye | vezměte
dnešní názor na člověka. Všechno, co věda vnáší dů veřejného životu, co
namnose vykonává umění, co vykonávají jiná oúvětví života, vezměte to-
to všechno, — nemůžeme říci, že to je prostoupeno fmrulsem Kyžstovým,Níjí to Kristův impule. lnohým lidem dokonce velní záležína tom, aby
z Šaputeu Krigtova nic nevproudilo do anatomie, do fyziologie, do bío-logie, do dějin, nýbrů aby všechno zůstalo oddělené“—

Čím to je? Dekud pouze říkáme: Zde stojí tato úschnost, je
ko vědec, prošla takovou výchovou, dospěla, konala ta ři ona věíčká bé-
dání, - vi říkáme: Je zde státník, prošel tou výehoveu,
ve svých politických opatřeních zastupoval to či eno lí , nebo kon-
zervstivní Sí - dolbud pecnápovo, jek stej sonaneu olvitíza-

může na jedné straně proudí sanaký „a na druhé straně

SDOA Dovné DoovoERaoveu věoDO , W se na © 2 zpoda o-
sobností, Pochopíme, jek lidé dřívějších civilísací přenášejí do' poz-
dějších pozeňských údobí t0, co vasvých dřívějších posemských životech
přájali jako myšlenky, vohí podněty -

Vidíme, jak osobnosti vystupují v tom, c© ae V našem všku stalo
gměrodetným. Vezuěne např. osobnost, která se zevní život, jmeno-
vitě pro všechno, co je ovltvnovéno vědou, stala v novější době mimo-
řádně aněrodatnou: loydk BacÉna, Bneona z Verulemu /1561-1620, Letepoš-
ty uvádí překladatel./ Tato osobnost vystoupila, poznáme její život.
Pomorujene tuto osobnost v kře obvilizací. V Sobtuské je zevní
eplaovatelství Bacona £ Verulem,ioneni ře

 

  Mohl stejně dobře vyrůst z nekřes Bivilizace, Co říká okřestan-
atví, vy, se velmi zevně vedle toho, co je vlaptním podnětem jeho
srdce, Tuto zvláštnost charakteru pozorujeme ' na něm v postavení vědce,
filosofa a státníka« .

Nebo se podívejme na osobnost, jakouje Darwin /1809=+1882/, Čo ná
Darrámovon- byl dobrým křsstanst =, ale Go vůbec mé Dárni-
novo křesťanství společného e Darwinovými myšlenkami o vývoji svířat a
člověka? V! nic. Zde žije zcela jíný rye, zaela jiný podmět, než je-
kým je křesta podnět, Nevyznéme 86, Jestliže se neteptéme: Jaké to
bylo v dřívějších pos ch životech- řekněme - u Bacona 2 Verulam
nebo u Derwina? Co přene ze svých dřívšších pozemských životů do to=
hoto pozeňského Života? .

Tato otázka opakovaných poz oh životů musí ge nadále, ná-lí
Anthroposofická epolečnost dostat 0 sprévný smysl, vyslovovat nejen
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abstraktně« Že víme: žijeme opakovaně na zemi, to čí ono příchází z jed-noho pozemského života do druhého, - tato pozorování jsou zamjisté vel-mi pěkná, ale přece jen poměrně prosté, nebot se £ ních stávápouse obec-né vyznání, víra. Věe začíná být váčnou teprve tehdy, díváme-li se nazoala konkretního člověka a chápeme-li jeho konkretní život v nějakémpozdějším věku z jeho konkretního žívota v dřívějších údobích.
Ted začneme a takovým pozorováním, přihlédneme nejprvek něčemu-historickém, abychom zcela vážně přistupovali k tomuto pozorování kar-my, abychom pokrok ve ji lidstva vzhledem k-cívilizaci a všechno,eo lidstvo dělá, chá tak, žemůžeme vnímat, jek lidé zjednoho vě-

ku přenášejí do jiného věku to, čeho se ahopilí v dřívějších dobách.
V jednom věku vidíme - řekněme - vystoupit Bacona s Verulem, poz-ději vidíme vystoupit Darwinat vidíme v nich něcos + Jeme=lipovrobní studnjena jek Baoon, jek Darwin dogpěli ke svým názorům.

Chcene-li jít ouběji, shledáne, jek do křestanské cívilizace vnášejí
něce, čo se zprvu vůbec nedá z křestanské oívilizace pochopit. :

. Přá pohledu zpětmusí se vynořit otázka: Nemugel mít Bacon, nem-
sel mít Darwin dřívější pozemský život? '

:Z těchto dřívějšíchpozemských životů přenesli, co vidíme z jejichpozdějších: pozemských životů. Dějínně jechépeme teprve tehdy, oháboneeMH individuálně. Neboť dějiny, bereme-li karmu vážněse rozkládají
v lidské činy, v lidaké životní proudy = dalekých minulostí do přítom-
nosti, děle do budonenosti« .

Od nynějška bude se teď o těchto věcech mluvit — řekl bych - už
nikoli zdrženlivě; bude se mluvit o , jak- je to se ekutečnostní v
duchovém světě, takže svět dějin a rody vetupuje nřed náz tak, že
se v tomto zevním světě z dějin a přírody zjevuje to, čo za mini prou-
dí jeko spirituální ekutečnosto —

/Následuje překlad do angličtiny./

Milí přátelé! FH
: Zabývání ae otázkami, které jsem zde právě naznačil, buda člověk

Spočétku považovat za snpdnější, než chápání duchových a. fyzických. svě-„+ v nichž žijema. Neboť jak uvažujeme © věcech obyčejného života, jek

rozhodovete A ahyoh vássežnánilcavšonípákloty kterépepanýonerozhodovat. a vás nex dev s pro 0-
tázky přicházejí v úvahu, chci dnes na konci pyvní rozpravy o těchto

' věeech, dříve než odpovíme na otázku: Kdo byl Baean v dřívájšímživot-
t58T Kdo byl Darwin v dřívějším životě? + jakousi 086 POZNĚMkUz
která všek je přesto míněna zcela objektivně.

V řadě čísel "Goetheana“ líčím teč cestu svého života.. Avšak ve
spise který se čte 1 v zevním světě, nedá s9 vylíčit všechno, 00 při-

'y úvahu, a tu a tam je přírozeně mutno něco doplnit pro „, kte-ohází
ří vážně chtějí v našem hnutí najít svoji cestu do důchového světa, A
tek dříve Ev příští přednášcezodpo zmíněné otázky, chei učinit
tuto osobní, inždivAuální poznánku. :

Žije-li někdo jako já od. šedenátých let mlmlého století až do.
přítomnosti, tu ee přece žilo v oné době, kterou jsem vám častěji cha-
rekterisoval jako dobu, kdy v lidské civilizací nastala vléda Miohae-
lova, oproti úřívější vládě Gabrielově, která trvala tříapůl století.
Michaelova vláda, to znamená proudění glůnečního Michaelova impulsu do
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celé civilízece v postupu lidstva, nastala na konci sedmdesátých let
minulého století. Když člověk žíl v době, která bezprostřcánéooo.
vala po vtrhnutí Michaelova vlivu, 8 s takovými druhy z mládí, když.
tehdy, tedy v 80., 90. letech, kdy llohaelova vláda ge začala úplatno-.
vat, za kulisami zevního dění, bylo třeba tříbit svoj „duši myslivou. ne-
bo rozumovou - víte, že ji tříbímepřibližně mezi. 28. a 35. rokem =. ©
tu přece člověk žil, když tek zcela žíl vtéto myslivé a rozumovédu-
ši, vně fyzického avěta. Když se člověk prožívá, vědamě prožívá v du-
ši myslivé nebo rozumové, je nejvíce vně fyzického avěta.

Členíne člověka ne tělo fyzleké, óterné a cítivée S fyzickým tě-
lem jasně stojí ve fyzickém evětě« S óterným tělem také ještě říje v,
zevním světě, s cítivým tělem šije právě tek ellně v zevním ovětě, V
cítivé duši ještěv něm žije. Ale zcela mimo zevní evět měče člověk
žít, šije-li zcela vědomě v duši rozumové nebo myslivé - před procit-
rnutím duše vědomé, která přece procitá v 35, roce. Tehdy může zcela
vstoupit do čuševnosti. Proto zde byla tehdy v 80., v90, letech minu-
lého století přílešitost pro někoho, kde měl k tomu vlobu, se svojí ©
rozumovou nebo myslívou duší žít více nebo méně vně fyzického světav

Co to znamená? To znamená, že člověk tím, že šil s duší rosumovou
mebo myslivou vně fyzického světe, mohl žítvoblastí, ve aféře, do
které vetoupilprávě Michael do pozemského živote.

V 80., 90. letech probíhala leccos, co lidé obdivovali, v čem by-
2i vychováváni, čím aamí soba vychovávali. Právě novější literáti 21íčí
tento věk četnými vychlouba slovy. Vezměte všechno, eo přinášely
česopigy, co přineslo umění, co sde vystupovalo v 80., 90. letech mi-
milého století, probíhá to tak: 1879, 1880, 1890 atd. Avšek právě v 4ě
těchto. letech se odehrávalo ještě něco jiného. Byl. zde tenký závoj, a
za tímto tenkým závojem byl svět; který těeně hraničil s našímfyzle-
kým evětem. To bylo to zvláštní z konce 19. století. To bylo to zvlášt-
ní na době před uplymtím Kalí-Yugy- Kalí-Yuga uplynula 8.19. stole-
tím -, jako za pamčinovým návojem, jímž pouze obyčejné vědomí nemůže
proniknout, hraničíi zde svět, v němž se odehrávalo, co stále víc musí
vatupovat do jekóého světa a co se musí ve fyzickém světě projevo-
vat svými účí . .

Skutečně to bylo cosi tajuplného s tímto věkem na koneí 194 stó-
letí. Za závojem M odeh mohutné jevy) všechny se seskupovaly ko-

ARDototoýoné: ZC oálacPístatnydaty ©dlašěša
st zmkenín, avšak1 mnohé démonické bytos-brž stály mezí snmvtí a

k které A pod orimenokým,vlivy stavěly na odpor tomu, co mělo Mi-
chaelem vetoupit do avěta. : , .

Mohueli zde učinit osobní poznámku, potdi je to tato: Sán jeem vy-
růstal tak, še jsemvlastně nikdy neměl potíže e vnímáním duchového'
světa, Co mně duchový avět přinášel, to vstupovalo dó mé duše, útváře=
lo sa v iděje, mohlo se formovat do myšlensk, Co Kyle pro jiné lidi tek
snadné, bylo pro mna těžké. Dovedl jsem rychle pochopit přírodověšné
apojitosti, zato jednotlivé skutečnosti nechtělyzůstat v paměti, ne-
vstupovaly do ní. Snadno jsem dovedl pochopit teorii vlnění, názory má-
tematiků, fyziků, chemiků;,„abych znovu.poznal nerost, nestačilo podí-.

vat se na něj jědnou, dvakrát, jak to stačilo mnohým, nýbrž maselo se
to stát třicetkrát, čtyřicetkrát. Skutečnosti zevního syěta mně kladly
odpor vehledem k uchování, postižení. Nemohl jsem se snadno dostat de
tohoto světa: “

Tím jaem mohl etát v tomto avětě sa závojem, s celou duší rozumé-
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vou a myslivou, v této MlchaelIově oblasti, misel jsem spoluprodělávat,00 89 zde Odehrávalov Tehdy právě vystupovaly velké požadavky, brátteč duchový svět vážně, vyslovovet otésky takové velikosti, Zevní ši-votnenabízsel k tomu popud. Zevní život psal déle starý šosácký živo-topie Dafwinův a Baconův. Avšak zde, sa kulipami, za tímto t zá-vojen, v Mlchaelově oblasti byly nadhazov velkáživotní o .Azde člověk poznával především jedno: Jek v Jde:to rozdíl, nadhaso-vat tyto otázky ve svém srdci, — a vyjadřovat. ja slovy.
Dnešní člevěk si my :.0 tom, co ne se mu s. M :d03 Raké věšohně: 8 Cauas dnešní ztovší AovlAoomoánávoteDANĚvádí do slov a vyjadřuje to slovy. Otázky, které působily w Michaslově .oblasti právě v 80,, 90. letech, tyto otásky působily dále, když sasložily na člověka, působily dále do 20. století« A pokaždé, když člo-věk stál a žil pod vlivem těchgo otések, bylo tomu Přesto tek, ahtěl=lí tyto věcí vyslovit, Jakoby Děrošní přicházeli Michaelovi nepřáteléa člověku svazovali jazyk, neboť o jistých věcech se nesmělo mluvite
A kra-eezmropozafíckéhotí břptalještě dála nést

, 60 8 ry zůstalo michaelským ematvím, Sem patřily pře-devším ty pravdys, šteré se vztalmjí k takovým historickým ppojitosten»
Od nějaké doby se © těchto věcech nepokrytě mluvit. O8 několika
měníců jsou zde možností —- i pro mne nastala tato možnost —, mluvit otěchto věcech nefkrytě. Proto se to děje a stalo pe a bude ne í zde
dít, že se nyní můženepokrytě mluvit o těchto spojitostechv pozem
ských životech, Neboft to souvisí a odhalením michaelských tajenství,
které se odehrála tek, jek jsem vám to popsal, .

To je jedna z konkretních věcí, o kterých jsem dříve mluvil ab-
straktně, V první části jsem vzhledem k jedné eventualítě řekl: že -du
chový ovět to mohl odepřít. Neodepřel to. Skutečně, vším, co je možné-od Vánočního sjezdu Anthroposofické epolečnosti podávat, - z sobem, :
jak je mi to dovoleno, sám od oné doby okultně pracovat — vždyt to ne=
jsou nové věci, v okultisgm nelze včera objevené věci ihned dnes sdě-

at, jsou to staré všci, věci, prožité tek, jek jsem vám to vylíčil =,
Rle k tomu přistoupilo, če msí mlčet démoni, kteří předtím nedovolova-
1i věci vyslovovat. . -. : :

Tím je poukázáno na takový obrat, a © této věcí vám vgpravuji pro-
+0, abystě 8 pnénon vážností ohání oeeenvýse v poovení mluvit 2
konkretníeh opakovaných pozemských živo znanných a bezvýznamný
osobností, Tyto věci se nesmí brát na lehkou véhu, emí se brát jen tek,
Že před ními máma nutnou úetu, , , :

, Toto jsem chtěl naznačit; v dalších přednáškách to bude doplněno,
vyplynou s toho další věci. Chtěl jsem však, dříve než budu mluvit o
dřívějších vtěleních Darwinových a jiných, nejprve upozornit, v jaké
důchovní atmosféře, jakým duchovním světlem osářené je nutno tyto vě-
ol vidět. Příště, až se zde sejdeme na členské schůzí, budeme o tčoh
to věcech hovořit děl, : 1 : ——

/Následuje překlad do angličtiny a odpovědi na otázky, které se:
vztahují E sekci«/ . (© "

Milí přátelé! . o ,
Musím ještě řící, že jeme ted do anthroposofického homtí vělenili -

ezoterní hnutí v uzším gmyslu; dělí se v různé sekce. Především je zše
obeuná sekce, která bude obsahovat to ezoterní mo všechny lidsk duše.
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Potom máme pedagogickou sekci - věci budou ještě oznámeny =, Aa máme
aekoi medicínekou. Máme avě umělecké kce, jednu pro výtvarná umění,
druhou pro umění mígzická a slovenná. éme přirodovědnou sekel, Máme
eiasirononickornatonatickou. O těchto ještě řekm při vhodné pří-
8 ate

Obecná sekce budý přědovším jeko třída roprazentována před světem
jeko její první E av jažikbo nat3e ed týsaní
odiny, jsou teké stý stech, sem je napie

Prage> Vratislavi Vee které jezde apolu projednali,
vstoupí i tato těkaníhodine; bude se konat příští úterý. K tomu ja

aby ti přá slé,kKteří nýošíP" stát se členy těto tří-
devůbec ezoter. :

O přípných Podmínkách.pomluvámSemí těťání hodině, Především
však půjde o to, že o přijetí do první bídymají žádat nouzeti přá-
telé, kteří jaou nejí dva roky členy ant popafického hrutí« Wir

esu en v ch případech, Mimo to šek vedení
Oletoazu yhiráeuje člonoví udťlet nebo teké členství odmítat.

A především je nutno říci, že v budononosti může každý, kdo má zá-
jenatouhu po s rituálních wyštocty vatoupit do Anthroponofické spo-

+ Bude zavásán výhradně k tomu, k čemu ja vlastně zavázán kaž-
dý slušný člověk.

tam škola,oNapboti
světa, musí ei činit velmi seráozní nároky. Kdo ehee být
mesí také být skutečným peprozentantemnímvěel.Psvěte

pok
ny zísitoava, Vsarirené nez
E Eo o oka ékem Skoky, najsdná tyměectí by paúzkané)
něty školy: nejedná vy životě tek, že aeojjako renýt
musí mít kola teké svobodu v rozhodnutí
Sčoa,©

věci SEP Vlsní "ye vašestředutoho 5

atáre,našbyžo nolnémít Kotlnaceve žŘeáu,P5T0
A Eotoudáhe =, že Do čas:

st Pontnást, oborKAPELU: ktazé
Řotanitnoe £ okuž "vrát v jejich úplné skutečnosti.se vztahují k okultnímu životu, je mrtno trá

Edo t slí, že teš můře skutečně jako ra anthropo-
dykokyuglzoodse přihléší, Zovní

členy děl než Ava z ke,ošná© eště nedostali
SejEdyk průkaz
Sačonoká: s modrý průkas buda mí

í ek užPřátelé, kteří ae tedy chtěj spátEčbeng zoly: ná„da aoP
řekl, ještě nedostali
Šeště pehyl vyřízen, tedy kdyš jimprčakazještě nebyl poslán, tyto pře-

čeloprosímShy ba

768

vpše=zde u dre Haotomatka Tnkto

p

žadšěeprča
seznan těch, ktaří se ještě hlásí, a potom ti, kteří mohou být přijetí

šk dostanou modrý "k první třídní hodině která je stano-
SEE krZSní úterý. ?

/Néslečuje překled do engličtiny./
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Hletorické spojitosti: + Harun al Rešid A Karel Veliký- Odhal nf =
shaslekých tajemství- , s “

Milí přátelé!

Nedhodil jsem otásku: Jak nájdeno pro| některou historickou: nebo ta-
ké nehistorickou osobnost, kterévšak může vyvolat náš zájem svým $ůs0=
bením, vysvětlení pozdějšího pažteneského života na aákladědřívějších po-
zemských čivotů? A dnes chci především, abych vytvořil základ pro další
prEY+ „poukázat na jisté spojitosti, které tu byly v postupných pozem-

eech různých osobností, Poúám vám dňea nejprve to, co jevý-
Siváken urěltého duchovního bádání, sb oh právě na základě, kt dnas
podám foraou vyprávění, zbudoval jak poznání, sk se dostáváme k te=
mi, pohlížet na poetupné pozemeké kivsty ogobnoa .

Vezměme teď takové charakteristické osobností, jaké jsou ty, je-
jichějména jaen uveďl posledně, Takoví osobnosti násPředevsta upozor-
mují ne to, jek do naší současně civilizace přerůstají různé duchovní
podněty. Po téměř dvětisíciletí - mluvil jsem o tom uš ainula > šíři-
o se na západě a ve velké části jeho koloniálního,přívšsku křesťanství,
které více, než se domníváme, vproudilo do všech civilizací. A už je to
tek, že mnohé z toho, u čeho hned nevidíme, že v tom žijí křes
podněty, přesto při důkladném studiu shledáme to zcela prostoupeno na-
Erpsto zegtanakýmipopodněty. Avšek nelze popíret =- i to jeemp hazna=

: e do na yiiiz přerče 60, c0 neprozrazuje prostřed-
ně5přínos spojitost s křesťanstvím

Urěltě názory, také určité životní prektiky, se sta do"naší E
Jizace, které neproz: í bezpesproztřední s tost ae křes
čem ten,Xáo chce ne£ č hlubších vnitřa k příLA pochopíPrODěA
dějinněho vývoje našeho duševního života a chce k -tomu chépění př

duchovní bádání, mrtí ho tek K němuž ve DřÍtíš náLOpF

BEBEorál seo vdšhsárodní udřisloe, tíBoopáděev sou
Karle Velikého na západě /T42-A14; Letopočty uvádí překladateleRat:Rat
ho to dívat ae na onen dvůr v„ordentě, y jehož čele stál, dá ae uč ří-
ci,Seatešným orientálním leeskenun al neiEAonápašě:vodšná

toxgišeě a natně vedlene rného lesku 8 majestátu toho, čo Ve stejné
elo ze dvora Hárůna al Rašída.

Jen uvažníĚ, kolík duševního životase alilo na tomto předonsijakén
dvoře, ligíme myslet na to, jak v dávných dobách
byla do AsiAsie přenesena řeckáá kultura £P0xeou,o
lo tušíme, Všechno, co žilo na základě řecké kul: Veliký
/356-323/ seniélněpřenesl do Asie. Na četných učšenýchnčatoch na výcho-
dě stal se zařízeními, která Alexandr Veliký do Asla, zvykem ži-
votní a světový názor, jenš mnoho uchovéval z toho starého a unoho odmí—
tal, co potom na západě to staré zaplavovelos
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Alexenárem Velikým přešla do Asie především racionální, zdravá,
vědecká mystika, takže ti, kteří se převážně přisnávalí k filogofic-kému názoru, jenž tak přešel do Asie, všude ve světě viděli vozšířenou. koemickou inteligenci. X Asii člověk neříkal: Něco si vymýšlín, jseminteligentní bytost, nýbrž říkal si: Všechno, co je myšlené, . bo-Bové Mysli především jediný Bůh, jenž hrél roi už v arigtotělísgm..Vím je jednotlivá lidská inteli e, je kapkaze išeintelicenso a.. projevuje ae do bytosti jednotlivce, takže jednotlivec se cítil,žaklbych8 hlavou asrdcem jakoby vězící ve všeinteligenci, Taková byla:

Tato nálada vládla i na dvoře: Hárína al Bnšída ještě v Be-a-$e-století pa Kr, A pak sem přešli řečtí učenci, kteří musel uprohnout;:
protože řecká filosofie byla v Evropě vyhlatena. líinoho zůstalo s orlen-télní moudrosti Splynulo všěchno, co tehdy bylo možné z mystfky silnéastronomie, a mohutné, vnitřní tvárlivostí prosycené architektury a ji-néhó umění, téké básnického umění, eo bylo možné z jiných-věd.a prak-tických. projevů. života, To. všechno op) o na úvoře Hámína al Bakída,protože tento člověk, milující lesk o také nadaný v určitém vstatmpro všechno organizátorské, ehromnádoval na gvém dvoře lidí, kteří vtehdejší době věděli nejvíce, kteří„ýeště mnoho uchovávali ze staré
mystérijní moudrosti, kteří u% nabyli bezprostředně iniolovaní, alekteří.mnoho uchovávalí ze staré mystérijní moudrosti a ještě v ní plně

Byla zde zejnéna osobnost, velmi rádce Hámína al Rašída,
jínž se budeme sabývat poněkud podrobněji« Na jeho jméně nezáleží,jiné-
no nijak zvlášť nepřešlo na potematvo. Byl však velmí moudrou osobnos-
tí. Abychom. ji pochopili, musíme se podívat na něco, co by právě znalec
dnehovní vědy mohl obdivovat: : = :

Všichni, milí přátelé, můžete nadhodit otázku: Můžete řící: Duchov=
ní věda, anthroposofie nám vypráví, že kdysi bývali zasvěcenci. Tu a
tem byli zasvěcenci. Tito zasvěcenci ovládalí obséhlé velké vědění, ne-
smírnou moudroat« Protože se však lidé v životě vracejí v opakovaných -
pozemských životech, jak to přijde, če např. dnes nepozozujeme, že zde:
jsou znovuvtělení staří midrei? - Je to oprávněná otázke, kterou může-
te naáhodit. :

Kdo však zná podmídky pozemského Eivotaví Ekodsše lidské Andi
vidualita, která se muní pošle své karmyhy zro % isemakého hytí do
určitého věku, misí právě vzít na sebe zděděné vlastnosti, které lze k
tomto věku mít, misí na sebo vzít Všechno, co spočívá ve stávajících
možnostech výthovy, A tak může to být pro nějakou individualitu napros-
to takové, že v dávných dobách byla zasvěcencem, že věak to, co jako
zaBVěĚCENgG věděla, v určitém údobí zůstává v podvědomí a horní, denní
vědomí projevuje sice teké něco významného v životě, ale neprojevuje
bezprostředně to, co tato o st chovala v dřívějším životě jako za-
avěcenafi Ve své duši:

Tekovgu osbností byla ta, kterou zíním jako moudrého rádce Hárýna
al Rašída. V dávných, velmi dávných mystériích byl sapvěcencem. Znovu
se vtělil a žll také jeko znovuvtělený sasvěcense ná dvoře Hámína al
Bašída zase jmko zasvěcense, jehož dřívější iniciační vlastnietví se
projevovelo jako geniální organísační nadání, jeko yetkotepé aprávné
nadání jiné vědce, kteří čili na dvoře Hárúna al Rašída; avšak ne-
dělal důjeubezprostředního zasvěcence, Svou vlastní bytostí, nikoli
pouze olawí, uchovával starou iniolační vědu, ale adm nedělal dojem
LBEVĚCEONLB o



 

M

Avěsk Hárún ale Rašíd sí velmi vážil tohoto muže. Předal m or,nizování všeho, co se na dvoře Hámín ale Rašída laeskilo jako vědy skoumění. Byl rád, že tohoto miže má a cítil se takřica bezprostředně Žakopřítel tohoto mše . eban
Budene teď pozorovat obětyto osobností, Hénína al Raščídu a: jeho:moudrého rádce, přihlédneme k tomu, Že se v8.8 9.atoletí (nAdveoko ,Karla. Velikéhoprávě zmčalo s tím, řekl bych, Že sočiálně nejvýš stojí-ní lidé právě začínali se svými prvnímí pokusy: v peaní, čeas: 1 Ye-liký konal první pokusy: v pssní. 8Eginhart na dvoře Karla Velikého: ko-nal první. pokusy.vnést mluvené slovo do:gramatiky, Když v:Rvropě. hylo..všechno primtivní, byle nadruhé straoně.v Asiive vládci; dehož KarelVelíký mimořádně uctíval, v Hárinu al Rašídoví vtělena mocná, ovlivm-jící knlture ducha« avšak kultura ducha, kteránie, nevěděla o Kristu,,nle také nechtěla vědět o křesťanství, v níž žily be nejlepěíelementymohemedenisnu, nejlepší elementy arebismu, vníž také ž ly. staré formy.Sristotelismu, - formy, které se v Evropě vůbec nerozšířily, nebot vyEvropě .sapřevážně pozšířila logika, dialektika aristotelismu,Zpraco-vali ji křestanští církevní otcové a později scholastikové. |. :
Na druhé straně v Asii se vším tím, co vykonal Alexander Veliký,prováděly Aristotelovy vnitřní mysticky přírodovědné poznatky» A to. -,všechno bylo tříbeno pod vlivem nesmírně silné - avšak jakozjeveně,jako ihspirovaně pojímané — inteligence arabiami. Na dvoře HáránaRašída bylo to tak, že se zde vědělo o křestanství, Ze se však křegství tak,„jské. bylo y tehdejší přítomnosti, chápalojako primitivní: ©vedle nesmírného duchovního, lesku, jenž tam mohlbýt pěstování
Vyjděme teď od obou těchtoosobností, od Hámína al Rašída a „jehomoudrého rédce, a sledujmedějinnou stránku déle« © 0.,
/Následuje překlad do angličtiny./

Milí přátelé! , .
Obě tyto indi Hárún

al

Rašíd a jeho rádapotom, ec bylyvylíč způsobeno branaanrtío EvěWyakely“6vzhůru silný podnět k péči © to; aby dáledo avěta pro ten spůsobvnímání, světový názor, duchovní rés, pěstovaný na tomto dvoře —..
Postavnne si teď před duši: to, 00 se zde stalo, co možná klidněa

oo možná vážně. Vidíme tedy vycházet z Asle dvě individuality: moudré-ho rádce a Hámíne al Rašída, Jeho vládce. Chvíli- jdou spolu. Za to, co.přijeli do své duše, vděčí Alexandiniem, aristotelisru, Přijali vw
také všechno, co se v pozdější doběstalo v přeformovéní arisoteliamu

Bmu. Chápeme svět opravdu jen z nejmenší části, nemůžemo-lí
přihlížet k tomu, co se děje v duchovém světě, zatímco se zde dole v
pozemském životě odehrévají obyčejnéudálosti fyzického světa« -

„po věku Karle Velikého, Hárina alRašída následoval jiný; snáte to
2 dějin. Ale zetímeo se děje všechno, © čem vypravují dějíny, o Auii,
Evropě, © 9« a 10. století a dále do střědověku, odehrávalo se nad tím-
to fyzlekým světem v duchovém evětě jiné mohutné dění. A nesmíme S8po-
mínat, když fyzlcký čivot plyne zde dole dále /přednášející kreslí/ A
a duchovní žívot plyne dále ude nahoře, že potom z duší, které nežijí
na zemi, nýbrž jsou v životě mezi amrtí a novým srozenín, neustáka vy-
cházají vlivy na pozemský život.Takže tedy můžeme říci: Je také dle-
žité, co prožívají a dělají duše v takovém věku, kdy nežijí na semi,
jsou nahoře v duchovém světě mezi smrtí a novým zrozením., Lidský život
může se stát zcela průhledný a jasný teprve tehdy, zejména v jeho dě-
Jinném průběhu, přihlížíme-li k tomu, co se do jisté míry děje za ku-
lisami zevních světových dějin v duchovém světě. ' .
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Dějiny, které duše pronášejí branou amrti,.se často mimořádně sil-
něliší od dojmů, kterétyto duše měly zde v:pozemském životě, A pro
toho, kdo nepozoruje ží duchovní životnezaujatě, je často nelehké zno-
vu poznat člověke, jenž prošel branou gmrti a ukúže se potom duchovně
pozorujícímu pohledu. Jsou však duchovní prostředky, jimiž lze sledo-
vat nejen onen duchovní život, který bezprostředně navazuje ns pozem-
ský život. O tom jaem už mluvil dopoledne v jiných přednáškách. /Wiz -
mudolf Steiner, "Das Initiaten-Bemisstaein. Wehrhetý und Irrtum in der-
gestigen Porschung.“ Vědomízasvěcence, Pravda a omyl v. duchovním bádá=
RÍ. Jedenéct přednášek v Torguay mezí 11. a 22. srpnem 1924, Dornach -.
19274 - Požne Vyde/ V těchto přednáškách budu dále mluvit o dalším prů-
běhu života mezi smrtí a novým srozením; tehdy uvidíme, jaké jsou pro-
středky i k dulším sledování tak zvaných senřelýcho . :

. „A právě těmito prostředky se pak dají sledovat životy, jakými by-
Jy životy Hárána el Rašída a jeho moudrého rédge. Právě .u dsshto čvea
osobností je pro pochopení pozdějších událostí v aivilizaci mimořádně
důlašité, především přihlížet k hlubské sounáležitosti va způsobu myš-
lení, působení, kterou měli Hárůn al Rašíd a jeho moudný rádce. Spolu
a individualitami, které. „staletí předcházely, Alexandrem /356-323/
u Aristotelem /384-322/ přenesli Hárínal Rašíd a. jeho moudrý rádee
branou amrti mimořádně silné příbuzenství, mimořádně: ailnou touhupo
opětném setkání, po skutečném setkání vůči Alexandrovi aAristotelovi.
A k zim tomuto opětném setkání došla, s je to skutečně nesmírně sa$fx
mawé významné, že se to stalo« - SAE

< Hápůn al Rašíd a jeho moudrý rádee putovali tedy po nějakou dobu
v nadsmyslovém světě a z nadsmysina se hlavně dívali na to, co ge ode-
hrávalo v civiligaci, lešicí dále na západ, na to, co se jeko odyžliza-
ce odehrávalo v Řecku a v některých krajích severně od dnešního Černé-
ho moře. Řekl bych, dívalise dolů na tuto civilizaci, a mezi událost-
mi, na něž padl jejich znak, byla také ta, o níž. jsem často mluvil v
jiné souvislosti v anthroposofických přednáškách: událost všeobecného
ekunenickéhosněmu v Gařihradě v 7. 869. © :

Tento osmý ekumenický aněm v Cařihraděmé přece velkývýznam pro
západní civilizaci, neboť sdebylo usneseno, že trichotomie, názor, že
člověk ae skládá s těla, duše a ducha, je kscířský, sektářský, že se
smí mluvít jen 0 tom - jeme=li m křestany -, že člověk se sklé-
dé ze dvou bytostí, z těle a duše, a še duše má některé duchovní vlast-
nosti. Proto bylo tek mélo znět sklon západní křestanské oivilizaceke
apiritualitě, k duchovosti, protože poznání duchabyla na 8. věeobsc-
ném ekumenickém sněmu 869 prohlášeno ga kacířské.

Byla to významná, pronikavá událost, Můžeme řícís Tehdy byl duch
odstraněn, a člověk se měl ekládat jen z těla a duše« E takové proni-
kové, významné události se nepřihlíží nálešitě silně. Ale pro pozoro-
vetele duchovního života a zajména pro toho, kdo prožívá duchovní ži- ,
vot, je otřesné, že právě když se zde na zemi 869 událo toto odetraně-
ní ducha, nahoře v dunchovém evětě došlo k potkání Hámína al Rašída a
jeho rádce s Alexanárem Velikým a Aristotelem, to znamená a jejich du-
Šeni v dachovém pvětě,

a mislte si zvyknout na 10,Teč mefňe brát v úvahu, 60 následuje,
že nadále se bude na anthroposofickém poli mluvit © nedemyslových udá-

emozFejností jako 0 udélostech fyzického evěta: in-lostech se stejnou 8
síte brát v úvahu: Život Alexanůra Velíkého, šžívot Aristotelův byl v
oné inkarnací Alexančrově a Aristotelově takový, Že znamenal určité 28-
končení, že tekřka podnět, daný starými kulturení, jenž se pak na jedné
Btraně vyšil v Řecku, byla Aristotelem pojat do pojmů, které no dlouhou
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dobu jako ideje wládly západ a vůbec lídskou eivilizaci»

| Musíte brát v úvahu, že AloxanderVeliký, současník, žák a přítel
Aristotelův, a nesmírnou silou šířil podnět, daný Aristotelem, v celé
částí avěta, známé tehdy v Alexandrově době, což potom přsobílo dále
až do dpby naráe81Rašídav Asli, co mělo v. oo skvělé
středí co v gároven četnými skrytými kanály určujíc ovalivnova-
lo celou orientální kulturu

Tím však bylo dáno jakési zakončení. Nejrozmanitější podněty sta- .

SOOSVĚOnaTeo, ACSrdik tmstanství o ge mystérium Gol . O ne V do
dividuality, duše Alexandrova a Aristotelova nebyly na zemí, nýbrž,v
duchovém evště a tam hluboce spojené a tím, 00 se á vládou Nieha-
elovou; jehož vláda na semi tehdytaké uplyne nebot vládnoucím du-
chem doby byl tehdy Orifiel. A od mystéria Golgtty uplymula další sta-

letí. Co Alexander a Aristoteles žili na semi, zač ne sasadili ce-
lým svýn bytím, jeden nyslítelsky, druhý e obsáhlými intenzivními si-
lami vládce, to všechnf působilo dole na zemi. To všechno oba viděli
v duchovém evětě po staletí, která následovala, v nichě ae přece odek-
hrélo mystérium Golgoty; e díveli se na všechno, co se délo dále
pro šíření naukyHvetéria Goleoty. Po celá ta staletí viděli Hířít se
čole své dílo, šířit ae i takovými duchy jeko Hárůn al Rašíd a jeho
moudrý rádece

Ale pro to, čím byly tyto indiváduslity - Alexander a Aristote-
les - semy, pro to byl zde naprosto požadavek něčeho nového, požade-

vek, začít zcela no způnobem, nepakračovat v tom, eo bylo na zemí,

nýbrž začít novým z bem. Tím přirozeně také jakési pakre=
čování, Ze světa se neodstraní to staré, AY mo: nový podnět, za-
výst křea tví zvláštním způsobem do pozemské civilisace, bylo to,

ee Alozander a Aristoteles prostoupíli.

Protože je potom jejích karma snesla do pozemského života, dříve
než došlo k této události aetkáníMHámínem al em, žilí vlastně ja-

ko Bobotnpoznání brzy elosobnosti vE praěěpro

enthroposofik ze, tém, Bv. průvě, řekl 9 i
krátkoudobu oknez nahlížejíce do západní civilisece; el s 80-

bou dojmy, podněty, sle neudíleli nějak významné podněty. To sí nu-

seli uchovat na pozdějí«

Potom se opět vrátili. Byli však v duchovém světě, když se 869

odehrála na zemi tato událost, tento všeobecný Akumenický shěm. Právě

v této chvílí došlo E onomu setkání Aristotela a Alexandra na jedné

to smírně nýznamné tě ndtí ademyslových světech nebo msénene ostře v av 9 je

sl předstevit, še atřetmutí v nádemyslovém avětě najmou jen slovní

diskuse, Když vidíme shromážděné JiRI ne Bem © js ojeja:pač to

m

ge atřílí olovy sem e tam, aniž by vzájemně : č bolela, pak to ne-

ní ani stín toho, co se děje, když ae v nademyslových avětech činí

velká rozhodrmatí teké v duchovním čívotě«

A tek tomu bylo , když pe Aristoteles a Alexander uplatňova-

A naojgčné ptraně vakyBo o0etá o čeHrRodřířeselořatě, jap5t zueív ne aněj va a v elovy - Ne se

vro vědělo, čeMlehselova Vláda ve světě sase začne v 19. století.

Dobře si v tomto bodě rozumějme, milí přátelé! Vývoj lidstva pro-

bíhá tak, že pokaždé po dobu tří až tři a pů století je jeden z arah-

„anáčiů nejhlevnějším vládcem pozemské ci ace. V době, kdy Alexan-
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XY tásá Amaelrra(750-500)

der Veliký přengel aristotelekou kulturu do Asie a Arv době, kdy
se tato kultura čířila ee ei mezinýrodným amyslem Léda

OVA, tO znamená duchovní 1 ovlédán1mocí dle aolovoní Va-
c Alexanárově byla na zemi vláda1 ova /600=2003 Leto tvéší
překledatel/. Potom vlédu Michaelovuvystřídala vládaOrifistova
/200 pře Kr« = 150 Po Kr+/. Pek nastává!vláda: Zacharielova 7500=B50/,
všechny trvají tři ež čtyři století, vládaRafaelovalapek
Samselova /1190-1510/, ež vzhůru do věku 14. století. V 15. až 18.
století je zde vláče Gabrielova/1510=1879/, a v 19.století, pos
alední třetině, zase nastává vláda Mlohaalova /o0á 1879/, Z arohaněšlů
se jich střídá sedm. Kdyžpo Michaolově vládě v době Alexenávově ná= -
sledovalo šest jiných archandětů, následovala pase na konci 19: ato-
letí Michaelova vláda. Je vládnoucí vy našídobě. Chápeme-li aprávně —-
duchovní život, jeme bezprostředně pod vládou Michnelovou.

Tak tedyse v tomto stolotí v němž došlo k setkání 5 Hárínem el
č Michaslovu,Rašídem, dívali Alexnnáer a Aristoteles na starou vládu.

pod níž působlti, ehlíželi na mystérium Gal ty jež je sjednocuje.a
MichaslovýmPPpt ješ však nem e země, nýbrž ze aluneč-
ní aťéry, nebo Hlohaelova vláda skončila. Michael a tí, ktaří
byli kolem něho, k také patřili teké Alexander a rietotátee, ne-
zažili e stěrium Gal z hlediska zeně, šli
EA zon; ví, jek am GOlEStyz Sluncem. Avšak DiMot Bě'jí
Forse. u v podnět: Za všech okolností se misí pracovat k

nové Michnelova páda, jíž Atexanler a Aristoteles chtěli
Slstat v rni celou svou duší, aby nová enernív a přineslonne-
jen hluboce založené, nýbrž leknejintorivnější Jcře tví. Měla se-
čít 1979 a trvet tři až čtyři stole (teč ve"věku "této Nichag-
lovy vlády, a anthrop.osofové by měli přesověte chápat, .co to znamená
žít ve věku této Michuelovy vlády.

O tom nechťšl něco vědět aní Hárún el Rašíd — spíšeJeštějeto
moudrý rádce, ale vlastně ani ten n6s Chtěnt především, ov
evět podněty, které ae silně zskořeníly v Hohomedanisem, Intensivně
etšli proti gobě mezí jinými, Kteří se pratinní na tomto duchovním
pakk boji v 9. století po Er., silně stálí $iů sobě na jedné atreně
nnRašíd a jeho rédce, na druhé st Arlstetelos a Alezanáar,
to-proprd individuality, které v obou žily.

Go ge čúe odehrálo jako duchovní boj, to působilo v ev-
ropské eivilizaei, následně působí až dodnes. igbo co se děda pče na
hoře, to působí na to pozemské“ A právězonoho odporu: Jadů a
Rašíď « jeho moudrý rádce tehdy kledli kyis
vi, Bene jetéspůsdbem podnět: takže právě z onoho setkání vyšlo
působení dvou proudů - jeden; jenž probíhá v erablamu, a jedeu jE

vlivea podnětů vlédy Nichaslovy převádí aristotelismus do Eřestanntví

Jak Hárún sl Rašíd, tek jeho moudrý rédoe, když prodělalitoto

netkání, pokračovalí v. cestě na západ, neustále.n 5 co se dě-
je y šivotě na zemi. Jeden se zZEvrony: vesí l na BOT

,odehrávalo na severu Afriky, ne laku,
Přibliěně ve ste době proč 1 tensáruhý

ý

věž00 se odehrávalo ve

ehodním duše životě, u Černého moře, dále oblastmi Eyropy až do

leniské a také do Anglie+ A:obs pak součneně doapěti k avropské kul-

tuře, narodili se znovu«

Při takovém opětném narození nemusela zdé být zevní podobnoste |
Zpravidla si počínéme svela nesprávně, domnivýme-lí se, Že ten, kdo má

určitou duchovost, opět senarodí se stejnou duchovostí, Je mtno jít

hlouběji, hlouběji nahlíščet do zdkledních podnětů lidské duše, chose-
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1 apvávně mluvit o opětných zrogeních

9

opakovaných zemských živo-
teche Tak např. je zde papež, proslulý Řehař VIX. VT1S=T31/> jeněš vze-
šel ze středoevropského mnicha Hildebranda, tento sliný, v intenziv=
ním patolioteku působící papež, Jenž učinil: papešňetví ve středověku
obsvléšt mocným. Objebil se opět narozený v:19. století jeko Ernst
Haeckel: /1834-1919/, bojovník proti. papežetví. Haeckel je znovunaro-
sený opat Hilšebraná, Řehoř VII., Řehoř Veliký, Tím chci jenukásat,
že nikoli sevní podobnost duševního rOboložení, nýbrž vnitřní dušev-
ní podněty jsou to, co člověk přenáší z jednoho pozemského života do.

Tek teké oba, Hárdn el Rašíd a jeho moudrý rádce; byl nadání k
tom, nejprve, když se ještě arabské boje téhly přes -80 Španěl-

„ ohréníce, podporujíce podílet se na těchto arabských taženích. Mp-
hemedanismus jako zevní jev potom přece upadl, avšnk jeho dučevnost:0—
ba tito duchové přenesli duchovním životem za svého průchodu dobou me-
si arrtí a novým zrozením z mirilostí do budoucností.

Hárón al Rašíd se narodil znovu, a ve svét znovuzrozeném životě
Be stal Baconem z Verulem /1561-1626/. Objevuje aa úsko Bacon z Teru-
lamu. Znovu se nerodí jeho moudný rádce, Objeví se téměř současně jeko
Amose Komenský /1592-1670/, pedagog. ,

jenž"pře nabaE e na jedné hod“ as Korn] 2 VYaerula-
m přece estanen poUZe ZEVNĚ, o cvro vědy veekr—
se vnáší abstraktní složku arabísmu, a nh ae na t0, eb ABog Ko-
menský vnesl 40 pedago jeko sevní nateri názornost vyučování
a celé pojetí čovácí látky, Je to element, jenž nemá přímo níc apo-
lečného s křestanstvím, I když Amos Komenský působí mezí moravskými
brstry ate, —.to, cozpůsobil přímo, je najedné straně ogvětlováno -
tím, že v předešlém čivotě zenjímal celému vývoji lidetva takový .
postoj jeko duchovní kultura, kvatoucí na dvoře Hérůna al Rašída.

A na druhé straně vezměte každý řádek Baeonův, lorda Bacona, sez-
měte Všechno, co působí v tek zvané názornosti Amose Komenského: máte
v tom zéhadu, nevyzníte ae v tom. Vezměme jen tohoto lorda BRODARo
Ylédne v něm přímo sběsilost v potírání stotellemu. Ve všez je
přímo sběsilost, z níš je patrné, že oshá až hluboko do duše« Duchóv=
ní badatel, jenž věcí duchovně prohlédá prosvětřuje, dívá se na Ba-
cons z Verulamu, na Amose Komenského, avšak sleduje zpětně život i do
nedemyslového světa, kde člověk žije nesí gmrtía novým srozením, šiáne
před sebouspisy Bacons s Verulamu, máme před sebou episy Amose Kamen-
skéDorv tónu, ve všem nalézáme ojporování aritostelísmu. Jak tó vy-
s - .

Musíme uvážit: Když Bacon sestoupil do svého pozemského života
když Amos Komenský sestoupil do svého pozemského života, tehdy už má-
miledobe, kdy také Alexander a takéAristoteles. byli znovu inkernové-
ni ve středověké civilizaci, kdy ze své strany už vykonali to, co by-
lo třeba vykonat pro aristotelismus, kdy už zde byl jiný Aristoteles

: než ten, jímž je Bacon respektive Hárín al Rašíá, nebot to jaou tytéš
osobnosti, ze své strany zabývali. : : = ———.

A teč si představte celou situsdi. Vezměte estkání, smím-lí ae tak
vyjádřit, k němž došlo 359, uvažte, jek se pod tímto vlivem v Hárum.
al Rašídoví vytvořily duševní podněty, které se ted setkávají„bo tán
co seUž na zemi zčásti uskutečnilo, protže uč zase zde 1
a Aristotelea, a protože t0, co chtělí uskutečnit, nebylo. uskutečněno
v návaznosti na to, čím byli jako pozemští lidé v době před Kristem,
Když to uvážíte, pek naprosto pochopíte duševní podněty, které se u-
tvořily při onom setkání. A z okolností, že Bacon a Amos Komenéký
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mohli vidět, co se stalo z ariptoteliamu a alexandrinismu, můžete po-
chopit, že v jejich spisech vládne onen určitý tón, zejména u Becoňa,
ale také u Amose Komenského « . : :

Mi1í přátelé, skutečné pozorování dějin vedo od nemě vzhůru kne-
bi. Je natno brát s sebou události, které se mohou projevovět pouze v -
nedsmyalm. Chcete-li pochopit Baconaz Verulamu, chcete-li poohopit
Amose Komenského, msíte ja sledovatnazpět především až k tomu,- čím ©
byli dříve na zemi, musítetakto sledovat nazpět acholastikou rozšíře-
ný aristoteligms ažk onomu interviewu, k němž došlo kolem r.:.869, |
v době ekumenického sněmu, sledovatnazpět až tam, kde Hémín al Rašíd
a jeho moudrý rádce pěstovali aristotelismus a elexandrinigmus, jenž

vě mohl být tehdy pěstován, Vtomto působení nademyslového 8v do
avěta smyslově fyzlekého bude teprve pochopitelné, co se děje v pozem
ském životě. Toto choi uvést, abych vámpoukázal nal skutečně
můšče sledování opekovaných pozemských životů teprve učinit pochopitel-
ným, co se v takových opobnostech na zemi vyžívá«

' /Následuje překlad do angličtinyc/

Čas příliš pokročil, než aby se už dnes mohlo uvést další v této
oblasti, a ještě jen několika slovy nazsnačím, co může úvahy zaokrouhlit
a dokončit. . .

Pozorujeme=li postup civilizace lidstva tímto způsobem, shledána,-
Že ee do křesťanského vývoje právě takovými intividualitení, jakou by-
la individualita Hámrína al Rašída a toho, jenž se pak později stel Amo-
sem Komenským, veumilo něco, co nechce vzejít v křesťanství, co má sil-
ný sklon k arabigmu. Máme tedy v naší přítomnosti na jedné straně, řekl
bych, přímočaré pokračování kristianigmu, na druhé straně se sam zvadá,
zejména však v abstraktní vědě, arablgmus.

Ghck vám obzvlášť položit na aráce toto: Sledujeme-li oba tyto
proudy, mití nás to, konáme-li spirituální pozorování, paměřovat po-
hled. vzhůru k lecčemu, co se stalo 1 v nadsmyslmu, jakonapřs k něče-
m takovému, jako setkání Aribtotela-Alexanára, 'al Rašída aje-
ho moudrého rádce. Takto se odehrálo mnohé, cO se potom stalo podnětem
ne jedné straně k rozšíření. pravéhokřes tví, na druhé straně zase
k vytvoření překáček, odporu proti tomuto pravém křestanství, Avšak
tím, že ve epirituálním světě začal michaelský vývoj probíhat tek, jak
sem vém to naznačil, je zde silný výhled a nerepektiya pro budouenost,
e právě ve ní michaelských podnětů dostalo. křes ví svoji pra-

vou podobu. Neboť ve znamení michaelských podnětů docházelo i v nad-
smyslnu ke střeténí s jinými proudy. m

Teď chci říci jen totos V Anthroposofické společnosti jaou sjedno-
ceny rozmanité osobusotí. I tyto osobnosti mají svoji karmi, která vede
zpět do dřívějších dob, která se vyjíná nejrůznějším opůsobem, vrátíme-
n se nejprve k životu, jenž proběhl v dóbě před zrozaním, m potom se

vrátíme k dřívějším pozemským životům, Je velzi málotěch, kteří poc-
tivě přistupují k anthroposofickému hnutí, kteří by sa ve Své Eeřměne-
podíleli na takovýchdějích, jek jsem vám je teď vylíčil. Ti, kteřína-
jí pootivé matkání vstoupit do Anthroposofické apolečnosti, jeou tak

i onek epojení s tím, co se odehrálo jako setkání Alexandra a Aristo-
tela s Hémínem al Rašíden 8 jeho moudrým rádcemnebo podobně, Něeo ur-
čilo karmu, která potom v přítomném pozenském životě vystupuje tek, že
vznikne nmitkéní, obdžet to epirituální tek, jek právě je pěstováno v
anthroposofickém hutí. ©
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S tím je však spojeno něco jiného« Je s tím spojeno to, že zvlášt
ním utvář > jež nabývé vláda iHichnelova, ony osobnosti, které svojí
karmou ve svém spojení s vládou Nichaelovou vstoupí do Anthroposofie-
kého hnutí, za prolomení různých zákonůopětného zrození s obretem 20.,
21. století - tady v menším počtu let než obnáší jedno století—se. ©-
ny osobnosti objeví znovu, aby potom to, co nyní mohou konatv anthro-
posofické službě vlády Michaelovy, přivedli ke kulminaci, k dovršení.
Zájem, který můžeme o takové věci mít, vyjadřuje, je-li tento zájem:
dostatečně intenzivní, také vnitřní mtkání, být skutečně anthropopo-.
Čem. Avšak právě tím, že tyto věcí chápeme, přijímáme taképodnět,dří—
ve než za Jedno století opět se objevit na zemi, abychom dovršili, co
chce anthroposofie. : EME: M

Přemýšlejte o tom, milí přátelé, vnímejte těch-několik orientují-
cích slov, která jsem tímto připojil k dnešní úvaze. Podle okolností
právě v těchto málo slovech najdete mnohé, co vásmůže eprávně postavit
do anthroposofického hnutí, co vým správně může dát orientaci, takže
svoji přístlušnost k tomuto hrmtí můžete cítit hluboce spojenou se 8v0-
jí karmou.

. III .

Následné účinky Artušova principu a následné účinky grálského principu

Milí přátelé!

V této nám dnes ještě darované hodině chtěl bych ještě něco dópi-
nít, co zde už bylo podáno, prohovořit jednotlivé věci, které dnes wi-
dou snadněji pochopitelné právě tím, že zčásti v dopoledních hodinách
/vie Badolf Steiner "Vědomí zasvěcenců“, zčásti naposledních člen-
ských schůzích jeme se již dotkli věcí, které na topřipravovaly. Pů-
jde o to, Že dnes večer bude něeořečeno o věcech, které souvisí s
karmou Anthroposofické společnosti. Taková tenate vozvedu dále v příš-
tích dnech. /Vig Fudolf Steiner."Enoterlecha Betrachtungen Uber das
Karma im ginselnen Menachen und in der Mensehhaitsentwieklung“ - Ego-
terní úvahy o karmě v jednotlivém člověku a ve vývoji lidstva. Tří
přednášky v Londýně2č. a 27. srpna 1924, Dornach 1936./ i.

-Z přednášek, které jsem zde měl, je přece zřejmé, že pro naši do-
bu musíme chápat, ožš dREtovBíekáhoní stva, ci vaného LÍdetva,
je ovlivnováno po + čujene křestanským jménem Michaels
Tato zvláštní, chceme-li to tak nazvat, vléda duchovního života, zače=
la přece v 70, letech mimlého století. Jí předcházela, jak.už jsem
řekl, vláda Gabrielova« Uvedu ted několik poznámeko věcech, které
souvisí = touto ichaelovou vládou, jaká dnes je« ©

Michael je pokažáé, když vw pozemském životě řídí své podněty vý-
vojem Tádosvas duchem, jenž do lidského vývoje zavádí sluneční síly»
S tím přece souviní, že člověk, jek jsto dnes ráno slyšeli v obecných
přednáškách, za bdění ve dne dostévá tyto sluneční síly „do fyzického
a úterného těla. /Viz Rudolf Steiner "Vědomí sesvěcenců, 10. přednáš-
ka«/ .

Nynější Wíchnelova vláda, která nedávno začala a potrvá ami tři
až čtyři století, znemená, že koemické sluneční síly a konečnou plat-
ností přejdou dp f-ysického a éterného těla člověka. Musíme se přede-



 

„a

vínzeptat: Jaké sfťly; jako podněty představují tyto kosmické sluneční
s
jen:oanůje předovětů pěnazjeví te teké je oním duchem,

v našen údobí zejména ten 6 szoterně prohloubit
křestanatví co do jeho pravdy. KMěene dokonce říci, že Kristus pochází
ze Slunce« Stuneční ost1Krlatáh 4 estojsem to již uváděl -om
ne zemi skrze o o! nadanyslovým způso
Ju s lláským světem. denžeclidstvo musí Bejprve zvolna dozrávat :
přijelo do duše celé mystérium, jež Keevke „ Podstatná část
tohoto prohloubení misí nastat v našem michaslakém věku.

Sluneční síly, jek půsbbí na zemi,Po záleží v tom, če souvieí
s vlnou podnětů, která ae vlévá do poz wilizace a kterou můžeme
charakterizovat jako vlnu

S

loreceětae

R

době všechaoe co člověk má
jako intelekt, co svět vůbec má jako intel nekožik přichází v úvahu
náš evět, pochází ge Slunce. Slunce je odrojea všeho intelektuálního ve
elužbě důchu»

Když tuto pravdu vyslovíme; nůženg sli současníků zumtát zjistit
enad dokonce jakýsi citový odpor, nebot je zesla správné, že oaušer=
ní formě intelektu nelze mít příliš v mínění« č ten, kdo s

ce spirituálním životem, mít ovšempŘÍLÍS velké míněníobeznámí
o dnešní intelektuslitě. Je abstrektně Dostoká e něčím, co člověka

o velmí. ivelmí vzdalují od ži-nepije metnými po a idesní
votariné sutečnozt „které jsva chladnéa suché a stříslivé vedle to-
ho, 60 jeko vroucí, zéřívý vot puleuje ověten a člověkem.

Ale tekové to

s

inteligencí pouze dnes, protože 10, 60 dnes mě-
je v obecnémaa

svá

Zonílidstva tenrve Buttspneuba-me jeko s
ko také stojíme teprve na začátku věku

de jednou čín nota, zeale jiným, A choKOLOVA předetavít,
rod inteligence můre stét běhom prode,2idetva oooběněčímči,lnn,Be-

tom mugíma ot na 60, jek ješté Tomáš ve ©

inzetiganoe = Fposoři

i

oknačtlHytostí Nýrajícépvěsáy,
One o

ci, še r seeksinažanídnobových stí, To pro dneš-.

Bého člověka z, a vzhlédne=li Poeros;penk ky-oken ma
ko dinít a šero —lastnís životem a obývají

| Hvěsáy,Rem, BtBnémojí

00

dát zěmi.
Teméš Aguinský nov.234, středověkém století o bytostech Eto-

ré jedu naprosto obyvatelihvězi, sěkoli © jednépodnorstále deště

převážně mluví jso o jednotné pytosti; jeke by s em
niluvilo © jednotné bytÓs

Bo

četnétogostíSikákvěnáy.

žady neříká, že delnetlávénebo

še

Šetaé sti,„EEpřonoížán.

„ obývají Slunce;
tety také Sáhotižvé EvšsdnéPortostie tn kolonie

1

59i“Sntéan
is stě. Atim stojí tento křest církevní zčitelkv
13. století,te Y » erá tehdy už d

dala, která věnk jasně ještě jovala na te že všechno 20 ohrije-

me pod jménem intétizanse, bylo kdysi něčím jiným než dnes.
Vrátíme-li do úvných dob vývoje lidstva - poukázal jeon už

ZE

o

nuto není u ka tac, 56 myklaníyproěn

e ga sobe, Že o věcech přemýšlí evou vlastní silou« Nebo

S OoenÉSHADOT

E

Aaanů 15století, 08vimu

A

vsvášenéváše-
lenek scela -8
mé do řývývoje lidetva, A vrátíme-li se do ipředrRostanskýchdob,dob, doaév

vých dob, tu všude shledáme, že"didé ještě

Eo

oábos nemajínemají vědomí, že 58-



 

e2

mi myslíj vůbec necítí, že mají zyělenky, az cítí: myšlenky davu
jin sjevovány z « Inteli, oo třens ní
věsechJa"inlelianoe: A jeko vníměmovnánénesvětja taktaké vzímáme ni ji.

myšlenkový Obsah věcí t plný int ke

PoABP ZE CSEEečko KSBotatoŠaonáne.
co je rozprostřeno v širém vesmíru, z čečo člověk v zemějn době vě
de obdržel jednu kapku. To potomje člověk /vízkres

 

al Udémáno Za bylo toee,še v kažlém okanžiku,a
el uvědemoval, že myšlenky v sou inepiroy, zjovov. + Že

ta gencipřipipisoval použe vesmíru, ne sobě. úný, sdavovéhy

ste Je Zhen dobách byž nýZolsvětlo,kosmické ntelisenoo,která: se
če unce: jako vyzařu. sv právě dich, Ožnačo jménam

A tohnel5je správcem kosmiokéint i« /Wlzmudole Stai-

nemnarDagBezsbeznoSpotuproží ánídráhy> „oeabe čtyřech osmickýchV ve o
imaginacích /Archandělské přednášky/. Pět přednášek v Dornaclníi 5+3 56s,
744.22 8.13. října 1923, Dornach 1943./ Vvébiučotsedoběty ško Kristu na-

„KLSlA však výzaaNná mrubesnost, že po nystému zhasí pooroi-
ne pozbýval správu inteligence, če Be Zi la.00země azlatuj
opravoval Michael keemickou int +Aeí li člavěk v"eobě
prtedy inteligentní obsah, éte v době Alezandrově, .

tyto myšlenky nepovažoval za své wlástní my!
nýloěsanyštatky, Které m zdarila moe Klehaelovm— i kč r“

€ době tepněPoE tato bytost jinak. Avšak tento myšlenk
Obesh Micheel poztopně pozbýval.44 Jičín, podíváne-li se do vého
evěta, toto klesání genoe se Slunce na Zemí, jež ae uskutečnije

PEKESKKuipisevlánt teen 18
Z oěinšetí Boognetělnjv dašíeh » A Mlehnel a tí, kteří jevu
člen opolydá, ztretilíjsme 10;vyžůlo ae 49čaká
eónya ho sme Zlo ae

- je to V dašřch1282naZemí. *
To byla nálada, milí přátelé v Ušehaelově epolečenství na Sluneí.

době Alexendrově a staletí předtím © to tak, že předchozí vláde
Michaelova byla na Zemí. V době mys Golavtybyl por ponml
svými ve. Slunci o Obě nystériadol bylo Krista vidět ne,
pouštět Slunce, vždyt Michaelovi Hovidělí jeko po.
přibližovat se Kriste, víděli jejKasnánet ny unce, sle zároveň n
čěli, jek posvožna pozbývali vláhu nad inteligencí

-=
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Máme tedy po dobu: novějšího vývoje lídatva jev, ža od mystéria
Golgoty dračuje vývoj takto: je-li zde Zuchovně-nebeská liniea zde
pozemská /viz Bohena: červená a Zlutá/, še Kristua se blíží k Zemi a

eligentní bytost pozvolna setupujedále se vyvíjí apolu se Zemí, že int

 

na Zem, až do B., 9. ptoletí /zelená/.. Tehcy si lidé začínají v tom,
co nazývají vědou, co vyvíjejí va svých myšlenkách, připísovat osobní
inteligenci. Michael vidí mezílidmi to, co spravovalpoeóny A v Mi-
chaslově apflečenství je nálada:Ve avě příští vládě — která právě mě-
Dní v poslední třetinětý";„Eivýzase7pozemskou

izaci prolínat 8 - podně , nasla < : zenci, kleslana

Zem, opěttam najít, okychomv srdcieh, v dušíchLidí spravovali15, e0
jeme po eóny ápravovali ze Slunce, 2 kom. . .

, (A tek je v této. době příprava, aby- se v srdcích lidí se strany li-
chaelova apološenství opět našlo, ce ae ztratilo, 60 do jisté míby vli-

vem mystéria Gol také prodělalo teh, i když delší, z nebe na Zem.

Trochu váz popíši, se zde odehrávalo, že Michnel a ti, kteří jeou
kolem něho, usilovali o to, aby inteligenci, kterou ve slunečním nebi
pozbyli, opět získelí v ardeích lidí počínaje tímto michaelským věkem,

od. 70, let mimilého stoleti, Michnel, ktarý usiloval ze ena Zem

pro ty, kteří vídí to duchovní w.kosmu, Michgel sechce V oucHH U-

bytovat v zrácích, v duších pozemštanů: A má to začít a našímvěkem;

má to být vedení křestanetví do hlubších pravá, kdyč Kristus evé pro-

jevení, své všívání se do Zidatva má najít jako sluneční duch prostřed-

ZDáOOE Saně

už

to náděke tvk u Jeně to všakintel jen: o eprevovet v kosmi, Ji o
choe v budouem spravovat prostřednictvím lláských erdcí.

/Následuje překlad do angličtiny/

Shledáme-li dnes nějek projevenou inteligencí a chceme-li
trat její původ, poton.se obrátíme na lidskou hlav, protože intel

geňce právě a sestoupila z nebe na zem, tká w lídské duší a

witženě se Frojeruje hlavou člověka« Tak to nebylo vědydky, když se

usilovalo o inteligenci, když se usilovalo 0 t6, čo se jeko inteli=

gentní bytost projevovalo s kogmi« Tské člověk v dřívějších dobéch ne-

usiloval vývojem své o fptežigensí, nýbrě usiloval o ni tím, že

inepiraci hledal prostřednictvím síl kosmu.

Řekl bych: Příklad toho, jak se může kosmická inteligence hledat,
jak oa"Šnes už nehledá, jek Zevšak jednou hledealn, dostaneme; stojíme-

- jek ném to bylo dopřáno posleční neděli — V Tintangelu /Za jiho-

západním pobřeží Anglie — v,Cormwelu. Pozn. vyd./ na místě, kde kdysí
etél Artušůy hrad, kde retkonári svoji vládu; tuto zvláštní, pro

evropský svět výsnomnou vsládu se svými dvanácti druhy.



SM
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To, © čem vyprávějí dějinné doklady o Artušovi a jeho stolní dr-
žině, nedá nám shadno představu o tom, čím vlastně bylý úkoly této takzvané Artušovy stolní družiny. Avšak tuto představu dostaneme, stojí-me-li a duchovníh zrakem na místě, kde kdyslstél hrad, a díváme=li saba kus moře, jejš můžeme přehládnout, na onem'kus moře, Jeně je horekým

kuželemdo jisté míry rozdělen na dvěčásti /viz kresbu/. Tu můžemev
poměrně krétké době vidět podivuhodnou hru světla a vzduchu, ale také
elementárních duchů, kteří žijí ve avětle a vzduchu. Zde můženo vidět,
dak ony duchové bytosti, které sese alunečními paprsky hned rozlévají
po semi, hned se zrcadlí ve třpytně se rozlévajícím dešti a zachyeuj
svoje zrcadlení, — tg, 60 podléhá tíži země, projevuje sevé vzdnomi
jaké ší duchové vzduchu. Tehdy můžeme zase vidět, kdyšseopustí
úešt

4

sluneční papraky čistotně prostupují vzduch, jak ce zdezpela-.
dinak děje hra elementárních duchů.Vidíme zde působení Slunce v po-
zemské látce. Kdyžto vidíme, především z takového mígta,jakéje.to-
to, staneme se pohensky zbožní nak íšeDeSestát křestanskyzbožní, -
pohaasky zbožní je něeo jiného než křes ká zbožnost -; staneme sa
pakEooytootek popanskyo Zaneoddsyat te gzdoea =

uchovým OSte, tomným v rodních účincích, mnohosti du-
ehových bytostí, jež jsou vpřírodních úšincích. k

 

néchasní ProjevVan:obecně -
možné, zachytil tyto účinky, kterésa svují v působení případ-
ních sil. Do těchto věcí může vniknáout poze inielační poznání, Jenše.
ke všem, čeho se má v duchu dosáhnout, vžďdydky přece patří něco,ob
e% podnínkou« Dnes ráno jsemvém řekl u encho příkladu,jímž
sen především vysvětlil, co je mitno udělat pro poznání sevních Sevů, :

že k tomu misí působit harmonizující sekarma dvoulidí. Ahy' se'd0 po-
alání, doúkolu krále Artuše a těch, kteří byli kolemněho, mohlo teh-'
dyvlévst to, 60 se z moše tak podivuhodně duchově/geisterhaťt/ pro- -
devuje, muselo zde tehdy být něeozvláštníhoe -3 - .

všayt to napronto tak, jakoby dnes ještě pokračovala hra zče=
řených, Věneteh se mořských vln v oblasti vzduchu, prozářené eluncau,

Sila/esámtemu“Ahysevšskzachytiloto,00másV přírodačehúšinožcha ter « se W 9: v
děsilo, k tomu nestačilo, aby to přijímal pouze jeden člověk, K tom: by-
lo třeba skupiny lidí, v níž se jeden cítíl jeko elunceuprostředaje-
hož dvanáct druhů vždycky bylo vychovéváno t8k, že Ve svém temperementu,
ve své citové oblasti /Gemit/, vw celém avém bytosteném projevu shrňova-
Ji dvanácternost, která se dala seskupovat právě tak jako jednotiívých
dvanáct seskupujeích se lidí, jako jevu obrazy svěrokruhu kolemSlůn-
C6. Takže se stolní družina zakládala vtom, že krél Artuš měl místo
uprostřed a kolem uspořádaných dvanáct, nad sebou obrazy zvířetníkuja-
ko jejích znak, aby ukazovali, podjakým kosmickým vlivemstáli, Z to-
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hoto míata vycházela takřka eivilízace Evropy. Zde král Artuš a jeho

dvanáct přijímali síly, které ni přinášeli ze Slunce, aby mohli konat

svá mohutná tažení ostatní Evropou a bojovat za to, aby staré divoké

démonické mocnosti, které tehdy byly ještě z velké části.v evropském .

obyvatelstvu, £ lidí vystoupily. Za zevní civilizací bojovalo těchto

čvanéct druhů krále Artuše, jeně Je Pídile . :

- Zeptéme-li se teš: Jak vlastně se cítilo těchto dvanást? Jako 00

se cítíli1 Co zde- bylo, pochopíme jen tehdy, vtátíme-li se k tom, 00-

„jsem právě vyložil, Inteligenci lidé v sob "neoítili. Neříkali:vypre-

covávám si své myšlenky, své inteligenatní myšlenky =; nýbyž přijímali

inteligenci jako to zjevené, a hledali ta zjevení prostředniotvímta-

kové sku + dek jsem p vylíčil, o dvandotí nebo třinácti členech.

Tu vtahovali 4nteligeneí, om inteligenci, kterou potřebovali k formo-

vání aivilizečních podnětů. A zase 88 eftili pod mocí, kterou můžeme

osnačit křestanským jménem Michael. V nevýznačnějším smyslu je dokon-

ce - jeví se to v celé konfiguraci Artušova hradu - zástup dyanásti

pod vedením krále Artuše zástupem Mioheelovým, Hichaelovým zástupem. -

2 oné doby, kdy Michnel ještě spravoval kogmickou inteligenci«

„ Je to dókonce tento zástup, jenž 88 nejdéle přidržoval teho, za-

dičťovat Miehneloví vládu nad koemickou inteligencí, A- sohli bychom ří-

cí: Dívéme-lí se dnes ne trosky Artušova hradu, tu čnes ještě cítíme z

kroníky akaší padat kameny z toho, čím kdysí byly pavné hradní brány;

a s padáním těchto kemenů cítíme něco jako pozemský obraz klenéní in-

teligence, kosmické inteligence z Michaelových rukou do myslí lidí.

A vedle Artušove-liLehaelova proudu vzniká polárně opačný proud

onen proud

no

nmístě, na místě, kam se pek uchýlilo převážně

vnitřní křestanatví, vzniká proud frélu. Je zde ona komunikace, kte-

rou najdete narhačenou v bájí o Farisifalovi« Vyskytne se. proud Grálu.

/Wiz Ridolf Steiner "Von der Suche nach deň hailigen Gral. - Christus.

und dig geistige Welt". Hledání svatého Grálu. —- Kriatus a duchový

svět, Šest přednášek v Lipeku od :28/12 1913 do: 2/1 1914,. Dornach 1934./

Také v tomto ppoudu Grálu shledáme těch dvanáct 8 toho jednoho, ale. —

tek, že se ted naprosto počítáa tím, že z nebe -dolů k zemí proudíc 50

už :neprojevuje inteligence, myšlenky inteligentního druhu, nýbrž že. se

tež to, co proudí dolů, vyjímá jeko čístý bloud — Pareifal - vůčí po-

zemským myšlenkém, Tek to ted proudí z nebečolů, a a inteligencí se

počítá jen ještě v pozemakosti. : a- . „Ů

-Zde na severu ha této straně Artušův hrad, kde se ještě myslina.

kosnic inteligenci, kde ae usiluje inteli 1 vesmíruzavést“ci-

vilizasií země. Zde je protější hrad, hred Grálu, kde ne inteligence už

nepřináší z nebedolů, kde se plně počítá e tím, že co Ja moudré před.

lidmi, je pošetilé před Bohem, s co je moudré před Bohem, je pošetilé.

ed lidmís :

  

z hradu více Ma jia to, Go se chče 8 vylouče-
i proud

hts inteligence teprve vlévat do inteligence,

A tek máme ve starších dobách, které však naprosto ječtě sehají

až do oněch dob, kdy ce na druhé straně v Asši odehrává ještěboky-

Boty, méme v oněch dávných dobách, když be Errorré“ do toho,

69 se děje, na jedné straně důrazné úsilí, zajiš t Micheglovu kos-

zlobou VŘBÍmo notaětadelit,pošítetetímKoot bodonanmmasíirálu tat 8 ev MOL 6

být intetizance nalézána na zemi; že už nep : g nebes Celá běje ©

Grálu vydechuje cmysl toho, co jsem právě vyalovil. E

Pontavíme-li tyto dva proudy do jisté míry vedle sebe, shledéme.

velký problém, tehdy podaný < řekl bych «-tím, co historicky stálo
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před lidní: následné účinky Artušova princem účínky prá
cípuonaše zde problém: Jak najde nejenAzlověkjakejeko Parstťnýbrž najdeMMichAel sám cestu od svých Artušových | stabtorů, kte-
ří oh sí zajiščovag jeho kosmickou vládu, ka svým

A

Bootktn

uchopitintel pěkníVáženíKa BarSněnámi. oku velne. apo, © 86 eD =
ký problém našeho věku: že vládou Michaelovou má znal háně:
no v hlubším smyslu Mohutně stojí před némi tentorproblém, vepsaný ©-běna protiklady, oráe pradem, jehož aříceniny vidína vA Píntanastu, avonom Hrmdě, její 116 tek anedno neuvidí, tože věude je obřlonen 16-

nohutná otézka m,četozéchae:táne

5

novým podněcovatatemmpulosokan/3 se i a vatelen
chápání pravdy křesťanství?

Nemůžene teď říci, že rytíři krále en nebojovali za Krista a
ve smyslu Kristova podnětu. Jenže bylo v nich to, še Krista hladelí
Ještě ve Slunci © nechtělí r stat Hlodas stvíponěíP Sluncí« V toa
právě spečívalo to, na č čeho cítili aneoli nebe ne zen, Ke

oYjínés aké badevodohzaFrlste,el p soše

2

slanaěnte plnýn vě-o
doňím, žesestoupil na zem, že jej musí něnt 11ůská eráce, žeže do jisté
míry sjednocuje duchovnost Slunce 9 pozenakou 'gvolucí lidí.

V těchto dnech jsem vém mohl vyprávět o oněch individnalitách, 0-
sobnoskgoch, které ve 12, století působily ve škole v08:KV
ještě vysokou duchovostí. /Viz Ridolf Steiner "Das Initiaten-Benast=
oein“, Vědomí seesvěcenoů, 4+ přednáškaAeJÍSJjaez vás na tekové
učitele naštolevChartres jako Berrhavýusvon

8, — také Jinísů učiží a měliChartres són
kolem seba okruh žéků. Vezmeme-li všechno, co užPeevém eharakteri=
KonebolaB sobůpříznačné na těchto velkých uči v Ghartres, tu mů-

A v sobě ještě něco ze s ohiradie šívě Hytostnépří-
abstraktní přírody, která eržální. A proto

č8 ločeše se = řekl Bebe„Dadeoleuvv Chartres vznášelo ještě ně-
60 z onoho slunečního křestans hrdinové Artušovy stolní
drušíny jako nichaelští rytíří onašítí vnášet do světa jako podněty,

, mato škola v Chartres užBním řekl bych - kýmposed
mezi severským prineipem Artušovým a jižním prinejpem Kris 9 E-
ko stíny Artušova hredu a stíny srálekého hredu pt pena
srgýeKdy park čorred čo celého „ do
rázu nálady toho, ce ] jako sluchočů = dnes

chomřekli -v posluchárnách v Ghaytres«

á sejména tito učitelé z Chartres naprdstě 28
povalíkřestanotu tak, že vřude byla spatřována v Erletu,„jež 50naše-
vil v Ježíši z Nasarets, vznešená sluneční bytost, Taleše, řeklny
sončesně: mluvilo-lí sa © Krátke byl podle amyelu grélského nás
patřován imduls Kpistův tále působící y pozemském ji, avšakakzá-
roveň tské proudění shora toho, co bylo slunečním en vp

Co zde bylo v duchovním nazírání poskytováno jako adklsání
neuky £ Chartro, +0 se dnss nedá nřakat z literárních dokladů, které
ta jsou od jednotlivých učitelů školy v Chartres. Pro člověka, který
je dnes čte, jeví se bát jeko jmenný katelog: Kčo je však čte se spi-

Bobaomááoaídn, Saloonto ZačnemePinkad,se.UW a 20. d

rituální vhled, jejž tito učitele z Chartres ještě nělí,
Tito učitelé z Chartres prošli pak na konci 22. století branou

smrti do duchového světa. Tem se sétkeli s omím jiným proudem, který

 



 

a

navazoval starou michaelskou dobu, který vak naprosto mepošítal s
křenčanstvím s impulsem Krdi jenž tou NPEEHTUNT ZnaslaHindzda BakuBP

Veliký podnikl

co

 
©

mali v dávných doběch aristotelikové tím, že
na druhou stram do Asie, setkali se však také ae =:tažení

btoel am EA EEmoTDt,KiRo bay enzen rotěše b0 naprorto1 M

BeaSSSE neuky Zhantěna,© ateště nášisáně*

Redobsě KynO AODlRAKo PAT T pohmnaté kneetansorí, křastansérí
před Kristem, jež také lo v Artušově otolové družině, V této době,

DA

rr!učitelé z nemohli avistotalikové, ti, kteří sa-
o: © podporovali Blexandrinlams, být na zemi. Jejich doba nastala

něco později, teprve počínaje 13. stoletím.

Avšek v mezidobí došlo k něčemu velmi významnému, Ti, kteří byli

 

učáteli

v

Chartres,

a

všichni, kteří k tomu patžíli, aetkáli

ae,

když
prošli branou „ypotonnilí n, Světa, 4 těmi, kteří se

Hrávě připnovoveli,

že

nestouní.do fyzického světa, a kteří přínšřeně
Sr karaě tehdytádnák dominikánekémSády, jeně  přstoval ©

E Soatoupení:A mémoli mluvit dnošnéní tmí slovy, tu 7tri:
EEE Ríní, Ze

na

předělu mezi 12.

a

13. Atolotém,

na

začátku 23, sto-
SREŠL íSla KOAR4RNoí rozhovoru mezí dušení, kteréprávě přišly, a

semtupovaly« A v tomto rohovou se odehrálo veliké vyrovnání

tim, oje9oodkskéapůsobaní slunečního křesťanství, sae

nevkéch z 8, 8 tím, čínbyl tesne

EE

L:

diojovalo.

6

nejprve mohlobýt vybojováno rodikélností 0x-(co Da,

Šrému:vhled o osobní nesmrtelnosti člověka A Peztanakém smyslu, —

tato osobní DoPSOuštěnšeata S kayě

přísně. Naprosto v ae! wali 2 toho,

še jde branou smrti, vrátí

ae

do klína Božství. O osobní, indi-

PůRNÍDÍpoezrčcoontí ln naáhom mání nak dominákáněé uttolé

Odehrálo ze zde Leos výsnemného. Např. Kávé jeden ooialentický

Beptou čushového světa šířil aristotelismas

ji. ata, A tomu tek chtěla — ještě

úrních byto
Vených lidských čnší, jichž vnátřní duševní réz jerbtkal k obnově

a. tet, čkém světě, proto-ZRottanstvíc zoto ješt nenohlo hnednast tva Sym ,
k tom eště nenaplní? vědení

Erlematošána velk: mocné,

k

anmlsvá instituce moudrosti, kde byly
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sjednoceny všechny duše, které ještě měly nádech pohanství, které všakdychtily po křesťanství, také ty dušg, které v prvních křesčenských ata-
letích už jednou žily na zemí s křestanetvím v srdci, jeké zde tehdy by-
28 'Vyt ae haglský zástup, který v nademyslových oblastech, v-
duchovém evětě přijal ony. nauky michaelských učitelů z dávně. ALexanáro-
vy doby, jákše“ 'ch učitelů z oby tradice Grálu, také michaelských
učitelů, Mědřé byli v takových tech, jským byl podnět Artušův,

Nejrůznější křeaťansky odatíněnéduše. serítily přitahovány k to-
mato nichaelskémi společenství, kde -ne najedné straně nan:ušilo
© dávných mystériích, o všech starých pBiritudiníchpodnětach,; kde -ae
však teké poukazovalo na budouenost, na poslední třetiny 194 století,
ns Miehael zase působit na semi a všechny ty nauky, které
- bych — a, vyvimty v nebeské škole za ichnelova vešaní v.15.,
16. století, n být anesany na Z0m : , —- „-

"© A Bleděte.lí duše, které ge tehdy ohromešďovaly kolem škaly samot=
ného Michaela, připravujíce ae pro pozdější pozemskou dobu, pak mezi
náminajdete četné duše, který dnes cítí: touhu po anthroposofickém hrmití.
Karma vedla tyto duše tak, žď“ tehdy v životě mezi smrtí a: m zrozením
sbronaě ovely kolem Michaela, aby zase snesly na zem koemícké křestan-
ství. .

DSTvýoodtovkjzooospeposoťLi y B : e tako ,„ 8 $ . aů=
ohozíní podmínkami, to činí z Entaroronofiokého bnatí Vlestnýmiohaeto
ské hnutí, hnití, jež vakutku obnovuje křesťanství. %o spočívá v karmě
anthroposofického hnutí, To však také opočívá v.karmě četných jednot-
liveů, kteří se poetívě přiblížili k anthropesoťickém hrmtí, Tanto mí-
cháelský podnět, jejž lse takto konkretně pochopit, který můžeme
vat zde na zemí v četných památnících, u nímě ce teké překvapivě: -
váma, když vidíme podivuhodné hry přírody kolem zbořeného Artušova hrá-
du, tento micheslský podnět vnášet do pvěta - nebot během staletí musí
vstoupit do civilizace, nemý-li civilizace zcela zaniknout -, to je Ob.
avláště úkol anthroposofického hnutí. 2

"© Toto jsenchtěl především v této dnešní přednášce, která ném byla
darována, ještě jednou vepsat do vašich arácí. .

-0=

Přeložil Ferd. Hudeček
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Lowolén

24. Brpna 1924

Mili přátelé,

Jak. je také. dnes karma zakotvena v jednotlivém člověku = VE

vývoji lidstva a dak možno na základě toho mluvit o jednotlivých

Eh-akutečnomtect,
to bude nám moci vstoupit před duši,

   o dranE

před tuto růzpravu vložíme úvod o vývoji lidského vědomí Za

 

bavů,

o

kdy lidé měli ještě v obyčejném životě bezprostřední:

elementární vnímání karmy k jiným stavům vědomí, ke kterým

došlo mozději A ve kterých se ztratilo bezprostřední nahlížení do

karmy, Neboť dnes. JE tomu tak, že člověk neví ničeho o karmě ve

vědomí, které dnes již má jakožto bdělé denní vědomí. Svět, ve

kterém člověk šije zd prozitnutí 0 usnuti, zabraňuje mu věděti

něco bezprostředně slementárně o vlastní. karmě« le lidstvo

nežilun  vědycky W tomto stavu vědomí, který Je dnes takzvaným

kavem normálním, nýbrž V dřívějších dobách, i v poatlantekém

vývoji Zilo lidstvo V jiných stavech vědomí i V

 

každodenním životě.

Dnes Žijeme B normálním vědomím VĚ třech stavech vědomí, které

jsem častěji vyznačil: jednak bdělém vědomí; zadruhé  snivě

vědomí, kde BE ještě vzpomínkově vynořují jednotlivé kusy denních

zážitků před vědeamním, Ale také zasahují můohé vlivy duchovní hic

světa; a konečně jakožto třetí úplné spánkové vědomi, kdy je Pro

ij kolem. všecko ztliumenc,

o

ČErnů; temnota, A vědomí

 

jaksi klesá do nevědomí.

1, BRdělé vědomí.

3, Bnivé vědomi.

A. Bpánkové oVŘROÍOMTNÁ «

tomu vždycky lidstvu nebylo. Byly doby v lidském vývoji:

 

kdy všední vědomí probíhalo docela jiným způeobem. A jestliže

jdeme

|

daleko: daleko nazpět do těch dob, které bezprostředně

následují PŮ atlantické katastrofě: kdy plochy zemského povrhu

vznikly na místech: kde bylu dříve moře, kdy 88 moře objevilo na
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země musela projít ledovým  la čříve pevnina, k  místech;   
eememě ně) bu 4 která dova la

 

dick my

 

mo staré atiantické tastrově, ve

 

pohlédneme nazpět do doby,  ry, jestliže

d

 

t tisfcileti za námi, pak najdeme ověmm

 

£ři jiné stavy vědomí. Lidstvo, Které přežila

strofu, to mělo také tři stavy vědomí, ale

 

jiného  drunmu. Toto. suché všední věťomí oci   
eiprobuzení o usrnutí, jaké má  d  šní člověk, když vidí každěhu

 

obrysy, kde také ostatní bytosti

 

ostrými obrysy, tento. bdělý denní estav

 

ověem w oněch 8

 

avýmh dobách, nýbrž bylo vidět

N
ostrých brysů pokračovat na v   

  

  

 

  

  

Aucy, Aovo Aue pohlíželo na jeho duši. A

 

vidět z mohutnou durzmu V auře bylo vidět jejich

 

sívání, dýchání, ia ridět, jak. roet

rjakéhosi oblaku, Eterý zemí stále

 

všecko poneřeno do pohasinajíního

  

skutečně mluvit. G tom, Ze tento. stav

Zott tvů, následující |po

zuicání na

 

astrálního mě  PO

aminajícího", oto. je ve své svítivosti. zvalna

katastrůřou Hyldo  pr

 

svitu mnohem milnější a intenzivnější

do tohoto stavu vědomí, ono prolazení

 ebotť dá se to přirovnat k přechodu do

do tohoto. stavu vědomí pohasinajícího

 

lověkbyla. jiné, nežli jak se dnešní

4

 

" B * m a
.

r s W -
a aku, okdy stají. nejprw

nhaokické Bnmy«

 

tito lidé sharé doly, pak byla to ta

  

následova nejen pouhý svět zná, nýbrž svět
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skutečnosti, do které byli ponoření, o kterém také věděli, že se

v něm stýkali s duchovními bytostmi  elementárnimi,

o

Tota

probuzení bylo skutečně. takové, jaké to je: když člověk. dnes

přejde z jednoho místa, kde mioho prožil, na jině místo, kde v

okruhu nových zážitků vzpomíná na všecko to, co prožil. Když v

„oněch starých dobách vstoupil čiověk dů drn; pak měl nové denní

zážitky, ale měl. vyltěčenou vzpomínku:

o

že byl předtim na jiném

místě, kde byl pohromadě s jinými bytostmi, kde byl bezprostředně

pohromadě s fyzickými lidmi, kteří ho jinak obklopují společně se

zvířaty, A rostlinami, kde byl obklopen těla zbavenými lidskými

dušemi, které žijí mezi smrtí a novým zrozením, kde byl pohromadě

s jinými bytostmi, které nikdy nežijí na zemi V nějaké inkarnaci.

Když byl člověk opustil jistý druh obyvatelů vesmíru, cítil 58

potom postaven do jiného světa, do světa fyzického prožívání mezi

zrozením a emrti, Ale cítil také. zřetelně vzpomínku na duchovní

svět, svět, který člověk probíhá mezi smrtí a novým zrozeníÍmMm.

Možno

o

Fíciz še zde do pohazinajícího astrálního nazírání

vstupovalo nazírání duchovního světa, takže  tehdá zde vlastně

stavu vědomí, kde dnešní člověk tak stojí mezi
vůhet nebylo toho

tě fyzickými bytostmi. Tehdá měli lidé nejen v jakémsi snění,

Hě i

ýbrž ve velmi reálné představě o skutečnosti takovýto pocit: oni

u n

nýbr

viděli, když vycházeli do denního vědomí, stromy a zvířata a hory

a ekály a oblaka, ale byl tentýž svět, ve kterém žijí. také ony

duchovní bytosti a. ony Lidské duše, jež nejsou na zemi vtěleny,

které žijí v. duchovním světě, se kterými člověk Zije mezi smrti

a novým zrozením, © potom získali tito lidě reálnou představu, že

do každého stromu, do každé pozoruhodné skály, de hlubin hor a do

výšin oblaků pohybují

|

88, zatimco se Člověk. probouzí, tyto

bytosti vklouznou

o

dovnitř, vnoří se do. jednotlivých bytostí

vnější fyzické přírody.

Když člověk. šel do lesa, viděl zvláštní strom, věděl tehdá, že

 do něho vklouzla noční bytost, 5 kherou byl. pohromadě, a viděl

zře elně, jak. může vidět zasvětenec ještě dnes, že do fyzických

(A

/S
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míst vklouznou duchovní bytosti jako do svých. domů. Není tedy

 tyto věci. přefžly do mýtu a %e lidé mluvili  divu, Že potom vše

© tom, fe jsou duchové stromů, duchové pramenů, duchové oblaků,

 

nor atd., nebot viděli, jak. to+ = očím byli v noci

 

pobuoma vklouzio da. hor, do. vln, do. oblaků, do rostlin, do

mtramů

 

Te bylo. duševní ranní svítání, které ilá vidělo. toto

vklozmatí  duzhovního světa dů. světa fyzdcko-emysiového. 0

jících, vznešených duchách říkalo se. s Úúcízu, Že mají vvyniká

ístech Bídlo odpočinku během dne. O méněnenných

  

d

„ostech, které Žijí mezi. lidmi, ba  časta mezi

a

 

ve své vývojové době, o těch Be alo, že  Tu se věc Vvyjadřilz škádiivě. Ale to, co se vy
  

na jedné straně ve vznešenosti, na druhé straně v bezmocnosti,

 

   aZlivosti, to. odpovídalo př situ, který lidé měli naproti

tomto duševnímu rannímu gwitání.

  A nyný si přaedst přátelé, jak byl kdo v takovémto

  

v části spánku, a ráno si to uvědomii:

 

světě, to si docela jasně uvědomil

+
Z

 

Prof viděl vlas

 

při prozitnutií, FirnÉ tomu

 

při mremiu když tito duchové zmizeli, tento

 

zvratmy „ čt, se okterým žil. pohromadě mezi. smrtí  

  

    

  

 

poněvadí - zatím co zde tento stav byl,

u v tomto Btavu

 

i v poslední části

- člověk žil ještě ve třetím. stavu

 

zhovr hc =

 

ižei člověk - zatím

£

ve stavu vědomí, který vykouzloval nyní

jiný svět. A sice pohl

eho byti ve spánku nacházel v duchovním světě

pohlížel nazpět na vývoj své karmy.a

vem vědomí u lidí, kteří zde byli bezprostředně

pč trořě, bylo nazírání karmy. Ta byla jim právě

v skutečností,

1. Bdšlé vědomí: pohasinající astrální nazírání,



di

2. Snivé vědomí: nazírání duchovního světa.

3, Bpánkové vědomi: nazírání karmy,

A jako se dnes. v denním životě střídají tři. Btavy vědomí: bdělé

vědomí snivé vědůmí, | sránkové vědomí, tak se tehdá u člověka

střídaly stavy pohastnajícího. astrálního nazfťřání, nažírání

 

duchovního světa, nazíránívývojekarmys32

Ha, je tomu tak, milí přátelé, Ze v těchto dávných dobách bylo

nazírání na karmu u lidi prostě. realitou vědomí, a Ž se proko

máže právem řici: jednou bylo v lidstvu takové vědomí, kterým se

prostě pohlížele na skutečnost karmy

potom pokračoval vývoj následujícím způsobem.. Nejprve přestal

tento spánek, který potom nebyl. ovšem spánkem, neboť zatím co

člověk spal, pohlížel nazpět na. svou karmu - nejprve přestalo

tedy ototn  nazirání vzhledem ke. karmě,. zatemnilo se. M% ze

skutečnosti karmy zůstaly jen poznatky zasvěcenců, iniciovaných

osob v mystěriích., Tu stalo. se pak učeností to, co dříve bylo

u lidí mspatřováno jakožto zkušenost o. karměé. Čo tedy bylo starou

přátelé, oto se pak v. pozdějších dobách stalo-zkušenosti, mil

bot se to. utlumiln, otupilo:c v dávnověkém vědomíučenosti, ne a1

a lidstvu zůsta

11čí jakožto stará doba chaldejská, nebo bDabylůnská nebo egyptská

jenom - bylo. tomu tak v obě, která se námp
e o pak

— pohlfžení na duchovní svět. Žilo še tedy kolem této doby, tedy

ských, jež předcházela křesťanskému vývoji, v takovém

vědomí lidstva, kterému bylo nazírání na  nadsmyslový svět ještě

vesměs přirozeným, ve kterém se však. u karmě jenom učilo.. A je

proto pechopitelné, že rávě v této. době, která předcházela

bylo intenzivní vědomíjikřmsťanskému vývoji -o protože zde

o duchovním světě, o ton světě, ve kterém je člověk mezi smrtí

dohaslo a ztlumilo se vědomí o karmě

 

= novým zrozením, m proto

iteiné, že Be vědomí! o karmě ve věpobecném lidstvu

že zde takřka. nebvio, když začal křesťanský

 

  
byla potom. zvláště zděrazňována souvislost. Člověka

se člověk oddělili od. těla, To cítíme

 

U
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tom, s čím se. Betkáváne jakože se starým

   is ohromně silné. vědomí ©. duchovním svě

 

jemně vědomi n světě, dou. kterého člověk vstupuje

 

„Branca mebi, = zvá Úairisem;, již Žádné vědomí

av mrvý c ří

   

  

va vývaji lid  zvolna přiblížila doba, k

   

  je vlastně dnešní dobou li Betrální nazírání

  

suché prozaické vědomí, kter máme v ncunmá

probuzením a usnutím, kde. vidíme jenom například tu

   

  
m v Kůži, v masekterá je uzavře

 

k)

a Burt to mňíe vidět dnešní derní

 

de docela pochopí

 

né,    nejméně významíchi Částí

m velmi mnaohých lidí. vzniká tendence, ověsit tuta nevýznamnou

 

  

   

  

iňími kusy oděvu,

 

zvanými krásnými

zatím co. v hlubokém podvědomí mají

 

ida. zářivě

 

znamné A to. BA

ální Bytosti, bytosti Já.

  hod od spatřování člověka

 

poprvé ucítili tento p

  jo. Člověka, Tu se

 

nevý znění

nam vypadá toa, co je na člověku

ušít toho slová — jsou w
sak ém ebanakůe mtaré

  

mádách mo

 

smyslu  hbrazy něšeho surického.

 

Ze takovými obrazy naprasto mě jsou.

  

farmy, že je

 

nabyk

 

snech. A vědomí a karmě prospí člověk

£Člověk by měl vědomí o. karmě, kdyby ta část vědomí, která

 

snů mezi usnutím m. probuzením, najednou pracitla k   
zde bylo vědomí Do kármě,

během vývoje lidstva od doby, kterou jsem popsal,

tisíc let, taková změna, %e lověk duchovna vaů

probí — nebntť my také probcdíme duchovno,

 

že člověk duchovno probdí, vlastní. duchovní

   



To jest něctů; Co se stane nutným pro. vzejití vědomí volnosti,

jak jsem to Častěji vyložil. Ale lidstvo musí ze svého dnešního

stavu zazeě vyjít.

Možno ici, že to, co bylo - Ovšem velmi. snivým způsobem «

přirozeným stavem vědomí v. dávných dobách: vědění c nadsmýs lovém

světěa©karmě - se pozvolna utlumovalo, otupovalů; a že to, co

z nadsmyvslového světa. mělo k lidem. přistupovat: stalo se potom

naukou mystérií, kdežto v novějším  materialistickém věku se to

úplně. ztratilo.. Ale v tomto. materialistickém věku musí zase

vzejít možnost, vystavět most jak ke vědomí o nadsmyslovém světě,

tak ke vědomí o karmě,

Ale jinými. slovy to. znamená: Když si. představíme, jak B

duševním ranním. svítáním V pradávných dobách ony

o

duchovní

bytosti, v jejichž společnosti byl člověk od usnutí do probuzení,

vklouzly do. stromů a mraků a hor a skal, a člověk si pak během

dne mohl říci, když přišel k takovému stromu, k takové skále, k

takovému prameni, že v něm je zakleta duchovní bytost, se kterou

je všůk ve svěm spánkovém vědomí pohromadě —— tak musí člověk

nejprve přijetím novější iniciační

|

vědy přijít k. tomu, aby

vědomím, které má denního bdění, jaksi vylákal duchovním poznáním

při pohlížení z každé skály, Z každého stromu, z každého mraku, z

každé hvězdy, ze slunce a MĚSÍCE. ZABE nejráznější duchovní

bytozti« . .

Musíme se dát na tuto cestu; připravit se k tomu, aby tak, jako

u dávných

o

lidí. při probuzení vklouzla do strom, do. skály

duchovní bytost, se kterou byl člověk v noci pohromadě, aby tak u

novějšího lidstva vyklouzlo ze strom: z pramene to, co jakožtu

duchovní bytost je ve stromě a. prameni skryto. A to je možné. Toa

je možné tím, že Člověk jednoduše odloží stanovisko obvyklého

předsudku, do kterého se vžil, do kterého jsou dnes děti uváděny

již od výchovy v mateřské školce «.«. ŽB člověk odloží zaujatost,

še při. zdravém lidském rozumu není“ možno pohlážet do duchovního

příjde ozasvěcenec A  VypravujE věni,

o

jež jsou v

 

zvětěa«

hb
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achovním světě, a. děje, jež se údehrávají vo duchovním světě, a

věk.

 

eště obyčejným vědomím tam nahlížet, tedy

   

  

 

nepředpoujeatého lidského rozumu, může být

pronářen sdělením o duchovním světě, A ta je

dnes pro každého za všech okolností první správný krok.

Mnoho mluví ovšem proti tomu „.. Hleďte, po. jedné přednášce c

 

duchovního světa, sterou jsem koňnal. minulého roku,

E v časopise, ne docela  nevážném, Biahowolré

co právě možno. nazvat "blahovolným“ a "váženým"

 

prichima p“ ví proti. anthroposaofii v příbomné

  

e e nění rnatno

 

upřazornii na Lo, £

  

ricidc | dnyc him utečně věděli m duchovním světě,

 

mašno byo věci změ Chápat zdravým lidským rozumem,

 

11. Zdůraznil jsem to velmi. silně, A muž,

docela blahovolně, ten napsal následující   
rozumí chce Bteiner používat na

 

BOX nadsmyslového světa, Pokud. tento. zdravý lide

 

vým (tako řekli tem muž), potud. neví jistě
  

   

isnmysicovém mvětě, už jistě není zdravý.

jsem Bnad nikdy vysloveno s. takovou poctivou vnitřní

 

tné každý, koda. dnes zdravým li

 

upřímnosti, Co vw]
roždimem

 

odmítá poznání nad lového £w a omhaví o hranicích poznání v

 

obv)    ém smyslu, by. musel. tyrdit, když je. poctivý, vnitřně

 

poztiw  Zicvěék dnešního nazírání vzdát, anebo musí

 

tuto tvrrdits něco jiného mení vni

eneč může totiž naprosto  Kici, jak z každé hvězdy

 

Ďrešní

vědomí vysvobozuje určitá duchovní bytost, jak

 

bytosti jsou vysvobozovány z rostlin. Vycházejí nám

se nezaztavíme u vnějšího smyslového. nazírání. A

jdeme dc přírody, když. vidíme například nejdříve,

svých kamenných obydlí trpaslikovité. Živelné  kde se příroda stává poněkud živelní...

PROHL4 když se

 

známí me m mpřátelíme = těmito. živelnými



 

  

bytostmi, potom. uvidíme brzy také za. těmito žZivelnými bytostmi,

jmenovité za Zivelnými bytostmi. nerostného světa, vyšší bytosti,

vberá konečně vedou vzhůru až k první hierarchii, až k Berafům,

Cherubům a Trůnům.

důsledně provádíme cvičení, ješ jsem udal. v knize

abků vyšších světů, když tato cvičení konáme

 

sáhnout poiE

19

 

důsledně, velkou vnitřní energií, obětavostí a oddanosti, pak

je Lamu ně skutečně tak, že získáme-li. náležitou vnitřní

eme nejprve na něco. takového, že ve zvláštních

 

nerostných vrstvách venku v horách. v nějakém kusu kamenem j50u

skryty celé světy, živelných. bytostí. Jenom. tak vyjdou ven;

vyklouznou na věpcky strany, zvětěl se a dosvědčují, Že jBou

vlastně jen sbaleny, stísněny do částí slementárního světa., tyto

bytosti jsou především v nerostné ablasti přírody, jmenovitě kde

země nřichárí do stavu zrnitého, že ji cítíme tak svěží, že mé

zemské aroma, že také rostliny maji zemské aroma. Když vstoupíme

do tohoto světa živelných bytostí, tu. je to tak, Ze tyto živelné

bytosti dovešou skutečně způsobit člověku strach a úzkost. A tyto

elementární bytosti, které tu vycházejí. ven, jsou neuvěřitelně

chytré, Musíme míti. tu. skromnost, když se zde uvolní tito

 

ních skutečnosti a z přírodních předmětů, říci

si: Myní zde mtnifě, ty hloupý člověče: jak chytrý jenom je tento

elementární svět, - A protože ei to přece jen mnozí lidé vážné

ji řící, protože si nepřejí říci, že omálé dítě právě

narozené je mnohem chytřejš i nežli ten, kdo. se mnohému naučil

(kdyš ae na to pohlíží vnitřně), proto unikají zatím tyto živelné

bytosti lidskému pohledu. Ale jestliže můžeme k nim proniknout,

potom rozšíří we jaksi obzor, A to, co tito nejprve škádliví,

svou dovednosti a chytrostí škádlicí trpaslíci otvírají jakožto

přední okraj, to. přenáší. do pozadí, jež vede Až k první

k Berafům, Cherubám, Trrndumn.r
xMierarchii, Ač

A jestliže si vědomí zbystříme tím, čemu se lidstvo naučílo

právě  přírodovědou v posledním století, pak můžeme co tohoto
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živelných bytostí a odtud do. vyššího světa pomocí udaných

ve "ve Wádně vstoupit, A získáme-li sí takto v přírodě,

 

úm něm do přívody vědomí, které není nakašeno tím,  
   budene zvolna 8

 

ivním vědě

 

im, F  námém aubormité

  stoumat k iniciafnímu poznání: koOookom poznání, které lid

ili.

 

Kea kone tomu, Že ze stromu vystoupí m vstiůc dach

 

lidi. vklcazl do stromu ráno při duševním

 

sbromu, který
 

 

svíbtání, který večer při duševním večerním šeření zase  vyšlehl

ven, ten může potom přistoupit vhodným způsobem také k člověku a

   u člověka vidět. vycházet jeho. podoby vw jších

kivat zem s SEMm uo člověka Úústf Lott    

vání co karmy.

  

 

  

ohyktrosti

Fráni

ho duchavní

 

vy hnéá ze

ústí koto nazírání do karmy«

PŤy,  Čheruby a Trány a za všem

nderarchií, ZÁ všemi. Ziveln mi«

 

udivují svou. dovednosti, které

nebo také. neudivují svemu. sladkou

di vystupuje vůči. nám někdyů  
s mrazením ze zvířat, za

 

žárem, ale t

 

objeví vo popředí, vystoupí potom ohromně

neboť vlastně teprve za věpmi tajemstvími

 

tajemství karmy,   jsme takto připravili náležitě svoje cítění, budeme moci

ch, které mohu. před vámi na. tomtéž místě

k  %4 přistoupit ko probírání  jednotlivýc ammizkých   

je
ž
c



 

. 5Gh/s

destiižše pohledem přecházíme  dějinný vývoj. lidstva, tu se

daálosti za událostmi během dob, a lidé 81 v novější

 

době mamicoze zvykli, pozorovat dějinné události, jež tu

vystupují, tak, Že se v pozdějších dobách hledají následky dob

úřivějších, Ze se mluví dokonce o příčinách a následcích v

dějinách, jako se mluví o. přičině) a následku ve vnějším fyz ickém

světě.

Ale když takto. pohlížíme na  dějinný Život, budeme si. muset

znat, že téměř všenko zůstává nevysvětlitelno, Nepodaří se vám

dobře například, odvodit světovou. válku. prostě jako následek

jálostí od potátku 19, století „da roku. 1914. Mepodaří se vám

odvodit Francouzskou revoluzi: vypuknuvší na konci 18. století

ostě Z toho co bylo dříve, Dělají se. mnohé konstrukce dějin1pro

ale nedojde se s nimi příliš daleko, a nakonec lidé přece jen

cítí, X%e to jsou umělé konstrukce dějin.

 

To, co se odehrává V dějinném životě lidí, stanné Be

tlitelným teprve, když na. historické ošobnosti, které hrají

významnzu roli při. vyvolání historických událostí, pohlédneme

vzhledem k jejich opětovným zemským životům. A% teprve,kdyšwe

„nějakou dobu zaměstnáváme tím, že pozorujeme karmu takovýchto

mistorických coeobností během opakujících se zemských životů;

potom osvajíme si. duševní náladu pro to, jak s vlastní Karmou

je., Proto chceme dnes pozorovat poněkud dějinnou karmu: osobnosti

dějin, která. určily to neba ona co je známo - A toto nám známé

ik z toho, cz bylo vo jejich karmě. jaksi psánů naipotam odwo ť

vání. jejich. pozemského života. Tím. přijdeme k: o

názoru, že věci, jež se dějí v jedné dějinné epoše, jsou lidmi

m jestliže si s plnou vážností, docela přesně A konkrétně

postavíme před oči, nač se často vzhledem ke. karmě a opětovným

»nským Řivotům pohlíží. jenom. teoreticky; tedy si. řekneme:e

všichni my, kteří. zde sedíme, byli jsme často zde na zemi Aa



ZE

 

zem8 života výsledky. dřívějších

  řeme docela vážně, můžeme Fici, 4e známe

 

Ale z názoru c karmě můžeme se učit jenam,

přijímáme

|

jakožto ideje o karmě, vytvoříme jako

jinný Život. Fotom neříkáme již, že Čo, co se

následkem toho, co se stalo roku 1910, a  
    je ná sm toho, Co se mtald

atd.

o

Nýkrž

o

potom se oBnažíme pochopit, jak. osobnosti

 

  
  

i životě, sami přenášejí z dřívějších epoch

E) ná sB jedná. A. pravé, opravdové
*

PEODZOVVn

 

pár m

 

onoho teprve tím způsobem, když vidia

 

  

  

 

pozadí ých oaudů naproti popředí události, které se nám

v vně nas skytují tolik záhad,

Ale mriziná zěhady 58 když se PokuBíme ©. taková
vy

přátelé, v dějinách vystoupí často osobnosti jako

meteory., Lidé“ jsou. udivenií tim, že se. vynořily v

 

dyž zkoumají jejich. výchovu, tu nemohou z jejich

zn jí

 

prů

 

timto způsobem. Když zkoumají

 

  e  oneměhou vysvětlit proč tímto sadem +

  

 

  

vystupují karmické souvislosti vnemou do toho vysvětlení,

 

Čhci po dnotlivé takové osobnosti, u kterých. rádi

  které jsou

 

tlišže ta. jsou osabnos

přítomnéma Životu, to je, když žili v

(118 dávno uplynulých. Pak se ovšem rádi ptáme:

jejich dřívějším zemském životě? Co přenesly ze

zemského Života, Že se staly takovými, jakými se

 

m když zase máme co. činit s. dřívějšími osobnostmi, které

působily ov dávná. minulých dobách. dějinného vývoje, pak bychom

věděli, key znovu vystoupily, v kom. se znovu

historický Zivot ufinil pýisl ušné

 

právě dřívě

  



osobnosti slavnými, tehdy se ptáme: v kom přišly znovu? Fa tomto

jejich historickém zemském šivatě chceme mit další: snad je te

to historicky nebo jinak. slavný „... ale chtěli bychomrape Živ o

právě poznat onu souvislost,

Ale takovéto souvislosti - Je skutečně neobyčejně těžko

vyzkoumat,

o

a proto bych vám nejprve podal pojem © tom, dak —

 souvislosti - musíme pohlížet na

 

chceme-li vyzkoumat karmick

 

celého člověka, nejenom na to, co často k nám zní jako. něco

obzvlášť hovořícího, charakteristického;

bych uvést příklad, který bude nejprve znít zdánlivě

 

osobně. Měl jsem jednoho učitele geometrie, kterého jsem velmi

miloval. Nebyla pro něho těžkým být mnou milován, protože jsem za

svého chlarectví geometrii neobyčejně miloval. Ale učitel měl

mioho, mnoho zvláštního. Měl specifické. nadání pro

kteří od druhých

skutečně

geometrii, jež fascinovalo, přesto, že na lidi,

1idí

o

nemohou hiubokých

o

dojmů, dělal. suchý, střízlivý

dojem.

|

Ale že byl suchý a střízlivý, mohl jsem být

neobvěejně umělecky dotčen vlivem, který od něho vycházel.,

 

jsem vždycky velmi ilně nutkán, přijít za. tajemstvíi s

Što učitelské osobnosti, A pokusil jsem se pak. použít
 

prostředků okultního bádání, které v takových věcech mohou věst k

i

diž w Torauav jsem o tom mluvil a chtěl bych zde jen opakovat,

li ve vývoji. ukuliních sil. duše, jak jsem to  že postupujeme

popsal také zde ve skupinové přednášce před rokem, a přijdemevii

vědomí. a naplní-li se pak prázdné vědomí tím, co zníkoprázdníém.

z duchovního světa, a připojí-li se pak k tomi. takové věci, jak

“
jsem je ličil dnes dopoledne,

|

dospějeme skutečně k tomu, že máme

Be mámě

|

LnĚuice, které jsou docela exaktní. jako

(RÁ BAVÍ a které z určitých jevů v přítomném životě

některého člověka poukazují na život dřívější.

em vlivem výborných zaeometrických úmyslů — mohl bych

< 8 B 8 v
a u“

říci-  nelým. způsobem, jako tento. učitel e geometrií jednal,

4



 m o ' tohoto učitele. A     jem mně zůstal, a

mou stát,  zástala přede mnou stát i když

bvi opustil Skolu, na  zemřela. dyž j

působil,  nesvedi mně osud. již. s. toutp

dohramady, Ale v. ducř

 

a, jakožto skutečnost, stála t 

až do. své smrti   předě mna po své emrti zvláš

se všemi jednotiivostmi svého konání a usilování,

 

   

 

r miomožnesi, sat oz přítomného života této  
F-oházrející — nebo pro jeji. směradat

  

paže be
ČC

 

pra

 

meký Živa

 

a to z té okůlno tato úsobno  

 

znetvaenou

|

nohu,

o

měla jednu rdhu atěí, chodila tedy

 

PR  

   
   
    
       

  

  

če při  přechocu z. jednoho zemského Života da

z dyse shláváivotě byla organi

 

zo bylo dřfve  oúrganizati  noheotu,

 

onen ÁÉ se stává organizací hlavy. (znáte. to z mých

pak uznáme, že takový wnější tělesný úkaz,
 pživotě urč

 

VÝT pokud tento Zivat

 

bytí. Vycházeje úd této znetvořené nohy

u osobnost sledovat nazpět. A přesto, %et

beze slávy - ale jakožto osobnost, která

 

— mih

 

jak pozorování této osobnosti vedlo nazpět da Té

ic vývoje, kde také mutno hledat Lorda Byrona.,

  A Lord Byron. měl ta znetvmřenou nohu. A tyto. zvláštnosti

- zdánlivě vnější, ale co je v jednom životě zevně tělesné, to je

v jiném životě duchovně duševní —- tyto. vlastnosti, ty vedly

sti, jek nyní nežily ve

 

tomi, abych poznal, že obě  osobů

  

o

zemském životě (máj učitel. geometrie žil pozdě

mském životě spolu ve spojení. Tito

lní básník, druhý jakožto deniální  EO široké proslavenosti, rudý
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dělající jen  dntimní. dojem na. mnohé. iidi, ale určující osud

Li stáli vedle sebe v dřívějším středověkém zemském

životě. Úba slyšeli společně legendu o palladiu, které bylo kdysi

uienotem Troje, svatým klenotem, který potom s Aeneážnm se dostal

přes moře, potom byl W Římě ve vážnosti jakožto klenot, na kterém

záviselu štěstí Říma a který potom císařem Konstantinem byl.

dopraven do. Dařihradu, A zase štěsti, jež bylo historicky spajeno

= Cařihratem, záviselo na. tomto palladiu, A legenda. vypravuje

dále, pohližejit. prarocky do budoucnosti, že kdo tota palladium

získá, bude mít v budoucnu vládu nad světem.

0 počstatě a obsahu této legendy se šířit není zde podnětu,

Chci jenom Fizi, že oba tito lidé, kteří byli tehdá inkarnování v

dnešním Rusku, podnikli spolu. naděenou cestu za opalladiem do

Cařihradu, tam nemohli palladium. získat, ale Bvoje nadšení v

srdci podrželi,

Ř nyní. mohl jsem skutečně. vidět, jak Byron. chtěl získat

ralladium jiným způsobem jakožto účastník na dobytí. řecké

svobody. A když probtráme život Lorda. Byrona, najdeme skutečně,

jak mnoho závisí u této geniální básnické ascobnosti nod toho, že

prodělala takový nadšený podnět v jednom svém dřívějším zemském

životě.

č. zame, pohližím-li nazpět na. svého učitele geometrie - při

všech těch skromných vlastnostech, které měl, objevilo se mi, ŽE

ztomilé, sympratitké vlastnosti, které mohli rozvíjet, vděčil

tomužeo tehdejšímu podniku: třebaže na onom tehdejším podniku byl

zůčaestněn jen ve. druhé řadě, Kdyby se. byl zúčastnil = Lordem

Byronem úplně stejně, pak byl by se stal také v pozdějším životě4

jeho současníkem.

Uvácdím tento příklad, abyste viděli, že musíme. pohlížeťt.na

celého člověka, například také na tělesné vady, jestliže chceme

nacházíme, že nějaká osobnost

 

vypátrat karmické souvislosti.

miv určitém zemském %ivotě nějaký vynikající duchovní znak, že

byla dejme tomi. velkým. malířem, pak nesmíme zm. toho. snad

U



  bebtraktně usuzovat, ože tou byl

 

B

velký mali. Čo. vystupuje na

karmou teprvebrvy,   

tělem,

zemský

 

  
karmicgkým st slostem způsob,

soli jeho m

 

jin

Jedné

 

     
 

 

povrchu duše,

spřádají. E

duší a

Život.

zvláštnostech

jak někdo

směrodatné,

osobnosti

 

Zá

v předežlém zemském životě

   to jsem také jenom

 

-arma plyne omnohem

duchem člověka A musíme

lidského života vede. nás ke

pohybuje svými prsty,

 

nosti pro uplážnění Činnosti v

Učinil ojsem již jedrimu

při na Limní karmické  

  
   

něčím vedlejším. IJ táto osobne pokažeé, než

ae vylačov vynsala

©

ne je kapeeník a  Čistila si nos.

Neazačal s vyučováním nikdy

o

jinak onen muž, byla to hluboce

er štnost, Ve. významném dojmu, který jsem z toho

    

zí al, mohi i pak najít Úúmvel,

věcem v lém zeme životě.  

 

znamení ma Člověku, které často

 

jdeme

 

    
Jem to poněkucvám

 

se DLázka

  

Zednablivé |kfir

V osmnáctám století

Bwmdenbov G. Mimaléha roku

 

oviské

 

naznatuje něco významného:

postavil před

rměé

 

ětní případy.

VyEU,

mluvil

m duchovní zvláštnosti Swederborgově

abych šel nazpět k důležitým

Musíme najít znamení,

cestu do minulých zemských Zivatů,

duši, chtěl bych vás

 

historicky JME

třeba

stává

Vezměte tento

 

velmi pozoruhodným způsobem

jsem v Fenmaenmamr © docela

st ale tehdá

  

jsBm se jeho karmy ovšem nedotkl,

Bwerdernbo pOZDKUuhodně osobnost. Je mu více než čtyřicet let

a de. do oby  necbyčejně velkým, významným učencem.. tak

 

mnoho oŘistvě

 

věd. zaměstnávášvédská akademie

spisů ješe

Vydáním těchto  
o Bím,

docela

á se například Arrhenius,

kterým vědci

se ještě

ků jeho *

 

svých spisů,

významným, že. dnes

vydat mnoho sw

 

nevydaných, které JEU V

exaktně vědeckých dě

Ba musíme skutečně říci, že ad
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bytostmi. Čo vystupuje v lidské karmě jako výmluvnost, jako umění

Pez patněm vždycky od. toho; že ona. omBobnost podle svýmhí

karmických zážitků přišla do blízkosti marsických bytosti.

Tato osobnost, ©. Mteré jsem. mluvil, tato. dndividualita, jež

4byla rřvní přišla do. blízkosti zvláštní  marsické bytosti

ajimat, když3to marsická bytost mě začala nejvyšší měrou

dskou duši - tato

   

jsem ji poznal v souvislosti s. toutn li

individualita objevila se potom v 18.. století znovu jakožto

Voltaire, takže Voltaire. všecko to, co jsem věm 11čil © onom

severoafrickém, Epanlském člověku, nesloov sobě z dřívějšího

zemského Zivota, nesl to v. sohě přepracováno tak, že vytváření

ů-my stalo se za půmoci této marsické bytosti, tohoto zvláštního

kého genia.

d vezmete velkou. wyýmluvnost Voltairovu:; když vezmete jeha

kožisavost ve. mnohých věcech, vezmete-li ne tak obsah. toho, zo

1, jako spíše celý postoj a ráz jeho působení, tu najdete kus

mo kuse  pochopitelným, že Voltaire stal se takovým pod tím

působením; které jsem vám právě. vylíčil jakožto jeho Kkarmické

vlivy., A když. nyní vidíte, jak se Voltaire. přežívá z dřívějších

zemských Zivotů se svou útočnou myslí, se svou. výmluvností, se

svým posměvačstvím výči tak mnoha. věcem, 58 svou zčásti zakrytou

neupřimností, ale zase s velkým nadšením pro pravdu, vezmete-ii

to na jedné straně ve spojení s dřívějšími zemskými životy,

na druné straně v. souvislost £ onou marsitkou

bytosti, tady se začneme přece jen zajímat jak. o Voltaira, ala

z okultního stanoviska ještě více o tuto marsickou bytost, i

Bledovat tůto marsickou bytost stalo se mi v jedné době určitým

úkolem. A touto marsickou bytostí bylo osvětleno zase následující

záležitosti, V historii. je nám nápadná pozoruhodné

z Lovoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, lgnáce

 

vcliy, který je nejprve váipěníkem, je přemožen těžkou nemocí

a za této těžké nemoci je puzen ke všelijakým duševním cvičením,

plní vnitřní chachovní silou, může si. položit za úkol,

hi
)
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křesťanství proti. třícím se. snahám

 

m ovoly, jemuž se podaří založit v

 

sil, které měl. právě vlivem své zraněné nohy —

  -o řád Jezuiteký, muž, který nejsilně

zpěgobeMm zřevádí Gkuliní cviŘení vále do prakticky-náboženského

č welkolepým. způsobem chce. zastávat věr

 

života, n

dežišovu na zemí čistě hmotné tréninkem vůle — a czaloží tento řád

  z Lem,  
4

životem laonáce z Loyoly, přijde jik k ji  Be zabý

  

a když věc. sledujeme

 

obdivu tohot sorehodného Zivot

  

EL oubtním zrakem, tu zachyýykíme něco významného.

 

.ivem onáce z Lovoly vzmikl tento Jezuiteký Wád, jenž ponořil

 

anmstvl mejvíce do. zemeskychmatného Života, ale ponařil je

 

est

      

     

s velkou duchovní silou. Tento d nibský řád má pravidla, které

noderního Člověka r ý 1 zuje, které znamená vak ve mrnibném

Jezuitský řád. má vedle

vedle exercicií, vedle všeho toho, co

jicí se  derzuité, aby. se vůbec stali

ké pravidlo, Že ose bazpodminečně podrobuje

papeže, Nechť Žádá. římský papež. cokoli; w

exuitekém řádu se neptají, co ei má člověk o tom dále myslet ...

ale provádějí ta, protože jsou. přenvědčeni, Ze říms

 

ým papežem

 

ohlašují se vyš věci a Ze je nutno v bezpodmínečné poslušnosti

vůči Římu rozkaz této vyšší maci provést, Třebaže je to povážlivá

věc. je oto. přece. jen. nesoheckomt, která zde je ve. vládě

  jezujtismu, která však. znamená. zase neobyčejné zvýšení 51fl1y:

nebi všecko, co dělá člověk Zek, Že s. ohromným napjetím sily A

tennitou to nekoná mo swě vůli, na. základě žádosti, to dává  

mohutnou stlu, Tato síla pohybuje se jaksi v nízkém mraku hmotna;

hovní mocí. To něco docela zvláštního.

vní sledujeme tyto pozoruhodné, překvapující, velkolepé

zjevy, přijdeme na. to, že tentýž marsický genius, o kterém jsem

je to tentýž

 

vm mluvil, který je podkladem fivota Voltairova,
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musi být něco nejvyšší měrou neduchovrí ho, když se o to Arrhenius

zajímá, Mikdo. nemňfe tedy o. Bwedenborgovi říci až do jeho

čtyřicnátého roku, že  Dy ve. svém poznání měl co. Činit s něčím

duchovním. Potom najednou začne - jak říkají. vědci c- bláznit,

začne podávat velké, obsáhlé popisy. duchovního světa, | jak jej

viděl,To.nastává v tomto Swuedenhorgově životě jako něco docela
 

jako objevení se Komety,

dak

nervéh,

Tu se ptáme: tu jen musí být. s dřívějším zemským Životem,

že tu měže takto vzejít?

A jde zde zas osobnost jako Voltaire - chci. zde nyní uvést

některé osobnosti, které nám mohou položit otázky- Voltaire,

jenž vystupuje jako docela - Fekl bych: nevysvětlitelná osobnost,
+

  

vůbec; dak tento zčásti posměvačný,  zČásti

i mastmi. Života mazaný člověk, vyrůstá ze svě

se tak ohromný vliv na svou dobu,

A jako ironicky zde osud. půBobí! Tento Voltaire vykonává také

vliv na pruského krále, - odehrává se tolik významného v osudu

Bvro ho duchovního života. timto spojením Voltaira s pruským

králem! Dostaneme otázku: Čo zde vlastně hlouběji leží v pozadí

historického vývoje“

A mase jiný případ možno nadhodit, právě v dnešní době, kdy

zase mnohé velmi  Útočně vystupuje z. pozadí byti: Fozorujeme

takovou osobnost jako v ló, století zemřelého Ignáce z Lovoly,

zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, Jezuitského řádů.

Edyž vezmeme pozaruhodný osud jezuitského řádu, pak musíme

přece položit 3 Jakým způsobem žil, Aatázku: jestli

z Ly

již přišel

když byl

 

oly+znovu, jak žije v dějinném vývoji dále Ignác

neo zemský Kivoůt prošel branou smrti“

Zde máte  tekové otázky, které, mohou-li být zodpovědny, JEDU

jistě = to, aby

Vedlo mne. nap

následující zů

osvětlily historické pozadí mnohého, ce se stalo,

říklad  dntuléní pohled k duši, která v době,

neciiu PO Pmagustinovi, byla vzadělána V

školách. právě. tak jako Augustin

o

sám.. Tato



74

 

  

terč mluvím a jež patří. asi do pátého století

 

spočtu, mohla se v Africe, ve školách, které byl  

 

prroché svatý Augustin, seznámit se. vším tim, co bylo

 

vzešlo z z toho, co pocházelo -z hluboce

 

orientální, ale i czměáněné moudrosti. Tato osobnost

potom přišla na své další šivotní pouti přes. moře do Španělska,

+přijals Zam do sebe Lo, co by. Be mohlo nazvat. rannou

 

AKU

 

kabalistickém sbalistickou naukou, kterou se získává

přeění E po velkých souvislostech ve. světovém řádu,

o

takže tata

  

osobnost monla být v Africe, ve Španělsku. vybavena neobyčejně

roky vcbed " zčásti bylo x     roveň poznáním, kt   

 

v úpadku,

 

opove © rozkvětu, které tedy vw. jistém ohledu

  pemhioubilio A va námoveň mečhalto v smoBti.

 

Tato osobnost přišla potom, když byla prošla branou smeti, ale

 

také půticukala pů svět = mně

 

smetí a novým zrozením de. styku se zvvláštním

 

zvláštní duchovní bytostí, která patří k marsickému

 

je tomu tak, že člověk v době mezi. smrtí a. newýém

 

im mo jinými li   dušemi, se. kterými stůji karmicky ve

spojení, Huduje si. duchovně svou. následující karmu, kterou

 

   edujícich ze kých. životech. le na výstavbě této

   

jiné lidské duše, nýbrž také bytosti

   teré dostávájí Úkoly právě tim,

sých životů. A tak tedy

dz řícy "nil

   co ony duše si přinášejí z dřívějších zeme

 

slo  dvěp, m. které zde. mluvime, tím, že v dřívějších zemských

 

životech, jmenovité v tom zemském životě, který byl směrodatný,

právě  náčrtkově popsal - do sebe přijala, činila,

 

myslela, cítila, byla uvedena při karmické výstavbě následujícho

života om blízkosti duchovní bytosti, patřící E marsickým světňm,

 

Zde dostala jednak. silně útočné mysl, ale na. druhé straně také

obromnou výminvnost, nebot z kosmu. je všecko, če. kdy vchází do

 

řeči, připravováno a lidem do jejich karmy. marsickými



 

ZM

na základě  nademysiových vlivů. provázel život

ai chvíle, kdy Ignác. z Loyoly. prošel branou

 

byla duše  Ianáce z Loyoly pod vlivem tohoto

marsického genia.
.. 4

Bezprostředně po. tom, co byl. danác z Loyoly prošel branou

o smeki, bylo tou něho dočela jinak nežli u odjiných lidí, Jiní

lidé, když odloží své éterické tělo ne ihned po smrti, ale

;
několik dní později, maji krátký zpětný pohled na zemský Zivot,

nežli maji nastoupit putování duševním světem. Ignác z Lovoly měl

dlouhý „zpětný pohled. Právě tímto. zvláštním druhem exercicií,

které pronikly v duši Ienáce z Lovaly, vzniklo totiž zvláštní

intenzivní spojení S marsickým  geniem, protože zde byla

aktivnost, příbuznost, zvolená příbuznost mezi tímto marsickým

neniem a tim, co se zde úšin v duši tohoto nemocného válečníka;

tohoto válečníka, který byl. neduhem nohy uvrfen ná. laže

a z věl

To všecko mělo totiž ohromně silný wliv, a když obrátíme pohled

na celé

Lovoly do souvislosti s tímto marsickým peniem, kterého jsem však

ečníka Btal se člověkem, který nemohl své nohy používat.

ho člověka, tedy to poznáme. A ta vedlo tohoto. Ignáce z

poznal jinou cestou. A to, cm se zde utvořilo touto souvislostí,

to umožnilo, že pro. ienáce z Lovoly tento významný zpětný pohled,

ejž maji lidě po smrtí jinak jenom několik dní, vůbec nepřestal:

no trval stále dále. V. tomto zpětném pohližení na svůj zemský

tr
e

ivot setrvěl Ignác z Loyoly a mohl následkem toho převzít nazpět

pohližející souvislost za všecky ty, kdo v dezuitském řádu

1 li. Dn zůstal spojen se. svým řádem ve zpětném pohlíšžení

na svůj vlastní živat.

omto zpětném pohlížení Ionáce z Loyoly samého vytvářely se

řád pohromadě, tyto síly, které právě byly tak

 

abnormální, že byly také. příčinou abnarmálních osudů Jezuitského

postavit se tak pod bezpodmínečnou poslušnost papeže, vzdor

 

ní řádu papežem a zase vzdor mnoha pronásledováním! Ale také

  
  * sami ve světě vykonali, to. všecko bylo způsobeno(3, ZO ÚeEuí
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touba zvláštní kterou jsem právě vylíčil,  

  

   

  

A keno pří dirého, něco, ce rozšiřuje

přímo. jdiskřivě světlo po historických souvislostech.   
  il  Bvůj Zivot,- zůstával

vlastně stále země» nebot! člověk je v blízkosti zemé,

když má tente led. Když se. tento zpětný pohled myní

 

probá re, »řece jem. protáhnout na mnoho zstoletí,

 

je vlastně, kovů se to protáhne na dlouhé doby, něřím

 

 la  abnormním - ale abnormní věci nastávají právě stále ve

 

M tu objevil se. Ignát z Lovoly poměrnésvěkovýmh souvislos
  

  

bezy pm swém zemském Zivat zase v duši Emanuela Šwedenborga,

To de něm nembyř překvapmu jícího, ale. zárůveň něcůo

objasťkujícího., Nebeat vezměte  jiskřívě historické

 

2, jež me tu rozš

 

dřuje:  Jezuiteký řád. trval dále «.. ale

  

« kdo mo byl udržoval pohromadě až k určité chvíli, ten. se

docejm jiným. 4+ ten. vyskoupil koža individualita  

 

Emanuela Swederborca, takže počínaje vtělením Emanuela

li  Buedenborna je. Jezuite řád řízen. docela jinými impulzy n

 

impulzy svého dřívějšího zakladatele, V historickém dění vidíme

právě, když slsdujeme karmický průběh, zaklarlatele nějaké věci,

osobnosti, jež byly. hluboce spojeny s nějakou věcí, jak se od

těhu hnutí odlučují, A tato hnutí přecházejí na docela jiné  

sily. Tak. poznáváme, Že nemá naprosto žádného historického

 

smyslu, mluvit o dnešním historickém jezuitském řádu tak, še se

odvozuje od lenáce © Loyoly.. Vnější dějepis. to činí.. Vnitřní

popnání naprosto Lak. nemůže miuvit, protože  vídí, jak. se

 

individuality odlučují od svých hnutí,

Tak se omnohý historický zjev. podle. svého vnějšího práběhu

odvozuje od. toho nebo onoho zakladatele: známe-—li však pozdější

zemský živat zakladatelův, víme, že on se již. dávno adloučil od

RÍEVU: který historicky založil - potom ztrácí celý dějepise u

mnohéhu, jak to. je líčeno,. prostě svůj. Smysl, jestliže chosmneé

avcmickém   čnneti, které za nimi. stoji v

Jrou p rý A doM1az -IE
J , . . : o Z.

zelo len A fd na, bn ň

li 4 Čar » 7 ky A

„ČER Ga 1 ba

— 20. A4 P,

  

  

da7
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vývoji. To je jedna věc.

Druhá věc je tato: Duše Iunáce z Loyoly, duše Swedenborsova

vstoupila do orgsnizmu, který si. byl vydobůl svého zdraví hlavy,

svého ohromného zdraví  hlavý chorobou nohy Ignáce z Lovoly v

ivotě, A tak nemohl. nejprve tato duše, která byla

zkosti země, vnořit se do zemského těla,kteréjí

Emanuelu Swedenborgovi. Tělo zůstalo takovým, že

dborg až do čtyřicátých let měl. jenom neobyčejně

 

zdravým mozkem, neobyčejně zdravé oBrické tělo se

anizaci, zdravé astrální tělo, Že však —. zatím co s

zacami vozvíjel nejvyšší učenost své. doby —- teprve

letech pu vývoji já, okdykž přišel. do vývoje

dostal se do vlivu, který byl jen poněkud zatlačen

prvních Čtyřicátých letech svého Života přišel

 

Swedenborg pod vliv. téhož marsického genia, o kterém jsem již

mluvil: a. mluví pak tento marsický genius se vším tím, co nyní

chovně vi. o vesmíru, Neboť on to byl, kdo nyní mluvil. skrze

 

Emernuela Bwedernborgá,

A tak vystupuje v Emanuslu  Swedenborgovi skvělý, velkolepý,

ní popisovatel země duchů — třebaže v obrazech, které jsou“ R E Jm

ivě —- při. ČemĚ se. velké duchovní chtění Ignáce z Loyoly3 < A
5 ře = H+

způsobem přetváří,r ta 3 w
b :

tomi. vždycky tak, že jdeme- li za kokrétními karmickýmiA

stmi, vyjde zpravidla najevo něco překvapujícího,   SH

To, co sB častků v myšlenkách spřádá o opětovných zemských

 

  

životech, je právě jenom. .vymyšleno, Věci. skutečně exaktně

vypátrané poskytnou většinou  něcm. neobyčejně překvapujicího,

neboť to, co se zde vlastně pohybuje jakožto karmický vývoj od

zemského Života k zemskému životu, to. je ve skutečnosti velice,

velice skryto pod vším tím, co člověk v životě mezi smrtí a novým

zrozenÍíMm VyŘÍVám

Čhntěl jsem vám předvést tento příklad. osobnosti, kterou možno

být to, co

 

abyste omahli vidět, jak. skrytě  mňž

 

dobe

pe
s

úd
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  aky plyne Del zemE

 

 

ho Života k zemskémi.  Životu. Jestliže

BEúmto skryté vypátráme; sobom adjeví však. vlastně teprve

utečné Vymvětlením

 

Pohlédněte jenom na Zivot Emanuela  Swedentorga. Najdete všude

 

dnu vyšvětiiteinou věc za druhou, jestliže znáte Bouvislosti, co

 

kterých jsem vám miuvil.

Ma počátk tohoto století byl. jsem častěji v Londýně, Při

sobybň ch

nejprve zevně literárně, jednu nezbyčejně významnou osobnost. A

s

  jsem poznat určitou orienkati

 

mom z

 

mými pobyty na cestách byly přece jen de  to  

  

  

 
 jsou nyní, vyžádal  jeem si z. Theosofické

© touto osobnosti: Lawrencem Óliphantem.

je skutečně necbyčejně zajímavá osobnost,

její knihy

 

du ebDYE

 

KZerh BE nám   velmí významná objeví ihnec, jakmi

 

4jednající D tom, co je v různých náboženstvích  tudujeme

sd iboženestvích atd., všecky tyto knihy  dněho, 0

svědí, Ze Lawrence Úliphant je obeznámen se souvisiostmi člověka

  ných oa duševních. dějích,  “

tajemstvími vesmíru, A když. Čteme. spisy Oliphantovy, získáme

čkove  Svám zemském. životě líčí na

 

instinktů, A zase se Líčí děje

 

vě zouvisÍ BB zrozením, zárodečn

 

28

 

původem atd. tak, že ve světle, ve kterém se objevují u

   što mikrokosmos  ice Úliphanta, azují, jak Člověk

pacivu zakořeném " makrokosmu.

A studium Úlinhanta vedio mne velmi brzy k tomu, že. jsem měl

rodobu zemřelého Lawrence Oliphamta před sebou; ale ne. takovým

že me mi mohlo zdát, že mám co činit 8 individunalitou,

nyní po smrti, nýbrž z oživení, ze zduchovnění toho, co

 

Brno W těchto,  *ekl bych. kosmicko-fyziologických,

 

spisech, vzešla postava ne hned docela

 

anáAtonic

jasná, která. zde pak při nejráznějších  podnětech potom byla, Ať

jsem konal okultní zkoumání v té nebo oné oblasti, byla zde Často

i -B
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tato postava, Kterou jsem nemohl jinak nežli uvést v

souvislostech s tím, Co se mi vynořilo při. četbě Laurence

Diiphantas byla právě zde, stála. zde. Nejprve nemohl jsem si

dobře vysvětlit, co tato postava chop, co její zjevy znamenají,

Řie ukázalo se právě z celého způsobu, jak. přede mnou žila tato

ostava, o niž jsem dobře věděl, že to je individualita Lawrence

Diiphanta, že tato postava byla. měla dlouhý život v době mezi

smrtí a novým zrozením, to. je právě zrozením Lawrence Oliphanta,

přerušený pravděpodobně jen jedním zemským ZŽivotem, který však

nebyl příLiE významný prů ostatní svět. Mohlo tedy vězet mnoho v

této osobnosti Lawrence Oliphanta, Zkrátka zjev postavy Lawrence

Oliphanta poukazoval vždycky na významnou karmickou otázku,

Při  karmických bádáních vystoupila „zde (již taková duchovní

bytost, která se účastní. vypracování. iideké karmy; duchovní

bytost, o které jsem vám. právě mluvil u příležitosti Voltaira,

u příležitosti Ignáce z Loyoly. jakožto o. marsickém geniovi,

Takové genie můžeme poznat nejrůznějším způsobem. Takoví genliové

jsmu zde jmenovitě  tehdá, když se jedná o bádání. směřující k

tomu, vyzkoumat duchovně ta, co je člověku nejprve dáno v zemském

světě,

m to mně bylo výdycky blízké, Již moje Filosofie volnosti, jež

je zde přeložena jakožto Filozofie duchovní aktivnosti, uvádí do

kosmického pozorování lidskéhoživota vůle. Takové věci byly mně

vždycky velice blízké, A otázky, které nyní stojí vw dosahu úkolů

anthroposořfického hnutí, ty vedou — ačkoli se tím nevyčerpávají;

- ty veden ke karmickým pátráním.Y

 

akoli to může být jenom č

A karmická pátrání vedou zase k takovým geniům, jakým oje tento

 

marsický genius, o kterém jsem mluvili., 5 takovými genii setkáváme

=e é, když konáme taková bádání, o kterých. jsem se náznakem

zmínil, jako jsou obsažena ve. vydávané právě knize z lékařského

oboru vypracované Dr. Wegmannovou společně se mnou, Která je nyní

ve BvěmM prvním díle. vytištěna Hledáme-li timto. způsobem

iniciované přírodní poznání, přijdeme podobným způsobem na

U
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merkuuek. setkáváme dmenovitě proto,

  zarĚti

 

poněvadí v geniová zvláštní Úúloim,  

  
Z Člověk prochází Životem mezi mmrtí a novým zrozením, je pod

vlivem měsíčních bytoesti nejprve tříben vzhledem ké svým mrsvním

vla

 

SLmostem Vlivem merkurskyých jeniA jsou jeho nemoci
sproměňovány v duchovní kvality, takže Člověk to, co prodělává

v životě jako. nemoci, dostává vlivem merkurských  geriů ve sféře

     energie, kvality., Tm je neobvě

 

něno v duc epkam pár

výzrramná Souvisicst.

   

Tato souvislost vede však potom dále k tomu, zkoumat k

   souvisí nějak s patologickými zjevy.

 

ky po té strán

  

jsem právě nyní popisoval v Toruuav, vedla

 

zkoumání, kk

ko tomu, abych podrobněji poznal takového ducha jako Brunetto

 

Latini, učitel Harv,

Tim, že  pronikáme da. duchovních světů, vylíčeným způsobem,

 
můžeme se očiknout vůfi incividualitám také v podobě, v jaké %

  v určité době. A% tak můžeme se zajímavě SF

kéhu letopočtu“ ©. Hrunettem Latinim,. velkým učitelem

 

křestlarnm 

Dantovým, který měl ještě taková. poznání přírody, ve. kterém se

abetrakcích jako cin   přírodu nikali v

nákonech, nýbrž pod Zivým vlivem duchovně živých

 

HBrunetto Latiní, když se vracel ze  svěho místa

našel na cestě nazpět ke. svému domovu,

ijaké skličující, vozrušujicí zprávy, ale

sluneční Úúpal. A právě v tomto stavu, pod

 

Lvem verzir 4 která  prodělával,  nahlédl da  
do kosmického tvoření, nahlédil do spojitosti

 

pění hy

 

lov planetárním světem, a tyte  velknlepé výhledy ponořily

ze potom, Feki bych, jen jako stínově obrazy, do mohutného díla

Čomnedia od Úantehn.

Ale když sledujeme nyní. tohoto Brunetta Latiniho, tedy vidíme,

   že v když hu poznání chce udusit, když se

ma Z pravého poznání mohl by zblmadit do emylu, ŽE v
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tomto okažiku stává se jeho vůdcem vid, starý římský spisovatel,

který napsal Froměny, kde. ovšem měřizlivým římským způsobem,

stříziivým latinským. způgobem přijal. velkolepé poznatky staré

mo tento vid, individualita. Ovidova vystupuje. před námi v

     Hrunettem L o

vnitřně uchopili, pak objeví se nám v předdantoveké době Brunetto

 

itečně pohromadě = individualitou  OÓvidovou, Stojí zde  

také vid. A právě v Souvislosti =. hádáním.  přírodovědecko

Wřskými odhalil se tento. Ovicd jakožto Lawrence Oliphant, Po

 

tomto dlouhém životě. mezi. starou. dobou. Ovidovou, s přejitím

 

jednou na zemi v idnkarnci pro vnější Zivotkřesťanství,

 

nevýzmamíé, v Ženské inkarnaci, objevuje se vid zase, přeložený

svému duševnímu  obmahu do. moderní doby, jakožto

 

vzhledem

Larence Čliphant.

A nejenom Brunetto Latini, také. jiná: osobnost z. průběhu

středověkého duchovního Života ukazují stále znovu a znovu, že

vid byl jejich vůdcem. To. Be jeví nejprve. jako tradice, stále

dále prožiívaná, že ano? '

Ve  skutečnosti,. milí. přátele, byl reálný Úvid. vůdcem v

duchovním světě pro mnoho inicianté, jako. se potom zane objevil

dakožto Lawrence  Úliphant ve velkoleré. anatomické, fyziologické

patniogii atd, Mohl bych říci, Ze jeden z nejskvělejších a

nejpoučnějších příkladů, příklad ohromného dosahu objevuje se

touto spojitosti meri Lawrencem Dliphantem a Dvidem.

ů těchto věcech budu pak v příští hodině mluvit dále.

„jsmetutosouvislost©
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fthyg

rudý o
I1i. přednáška 27. srpna 19%

Milí přátelé,

Když pohlížime nazpět na vývoj. lidstva od mystéria na Golgatéě,

získáme dojem, še křesťanství, dmpulz Kristův mohl se jenom proti

jistým překážkám a ve spojitosti = iinými duchovními proudy

všivat do evropské A americké civilizace, a rozwůj: Poxsvelný
“vývoj křesťanství poskytuje nejpodivuhodnější skutečnosti.

tento vývaj křesťanství, který načrtnu několika

 

ho Ha = M nDnes chu

FyBy z vylíčit ve spojení 5 tím, co má £it v Anthroposofické

Anihroposofické společnosti nejenom žít má, ale

ití přitahováni

3 a © rt ň <společ:

ti  liděá, kteří. se dnesm ni žít. může, protože

W
.k anthroposoefii z poctivěho vnitřního puzení, mají toto puzení

bě no nitra své bytost

 

tedy běéřeme to docela vážně se skutečnosti opětovných

i kživotů, pak si musíme wWícis Všecko to, co předmtavuje

kakové vnitřní puzení Buzení, vyjít ven Z nÁROTŮ =

ých zvy teho obyvatelstva, do. kterého jsem jinak

 

my lEnkow

sni Zíivotem, výchovou, společenskými poměry a jit stále ze

e nebo měně
.

ki

štpvě-nárorovým proudem, který nás v duši. víc

zaujme —  Zakto pociťované puzení musi být zainšženo v karmě,

založeno v karmě z dřívějšícih zemských Životě.

Nyní může se. objevit, pohlížíme-li právě na otázku karmy

vzhledem k osobnostem, které se sřojují v anthroposofickém Hruti,

že tyto osobnosti mají bez vyjímky za sebou. před svým přítomným

zemským životem. jiný směrodatný zemský život v době po mygtěriu

na Unigetě, Cakže byli již. jaksi jednou postaveny do doby vývoje

zemsného lidstva po mystériu na Golsatě, že zde jsou tedy podruhé

od mystéria na Gnigaté,

Tu vzniká mak velká otázka: jak působil předešlý zemský život

ná tytm osobnosti, které cítil nyní z svě karmy. puzení k

anthroposafickéma hmatí, jak působilo na ně předešlý zemský Zivot



"
M

AO MYRLBCÍU  

 

zBVí i výb ukáže, že i taková lidé, stojítí

 

8 křesťanském vývoji jako. svatý   

  

  

  
  
   
  
  

  

  

  

 

tentox Křestanství není zde teprve

 

detem byli. křesťané, jenže se

y Augustin,

sfda duchovní

ta

tajemství iidetva,

 

jdemetvíduchovní ten

takovýto  názor,. jaký se

denke p

  

íve ko, CO Se Mm

  mp
  mob, řekl bye poukázat na tuto dřívější podobu

 

dojmů, které. bylo možnou z1s

 

kurzu w Tarauay, na. míz „ dkuc

 

pěna Artuše, v Tintagelu. Bylo nám

 

jež se mohou získat ještě dnes na tomto

zámek Artušova kruhu, jmenovité dojmy z

tenko zámek obklopuje,

 

une mí kde jem.. jenom ještě z?

 

jaksi v myšlence spatříme, jak

Artušbůy odtud byl vyšel, kámen pz

s již sotva mono mnoho poznat ze 

  

 

arých obývány Artušem a jeho druž   ven z tohoto. místa,

moře, jež se tu v barvách

když vyhláédneme ZOE VBŇ 4.« zde

ře... pak nabudeme dojmu, že

podetatu příredy A vesmíru

v neobyčejně duchovním zrakem

zpět několik mála

pak. vidíme, že

 

vyhlínli si tento bod

řA



 

- jako se tomu. se všemi těmitaů okultními místy - protože pro

impulzy, kterých jim bylo zapotřebí, pro Úkol, který si položili,

pro všecko, co. měli ve světě konat, potřebovali toho, co se zde

před nimi v přírodě odehrávalo,

obr.

a

A je zde — (nemodnes říci, zdali je. to tak vždycký; ale ve

chvílích, kdy jsem to viděl, se věc tak jevila) - je zde úchvatně

krásná hra z nlubin  vyrážejících mořských vln; jejichž

podivuhodné kroužení je již bertoho. jednou z nejvelkolepšiších

her přírody... je zde, řekl bych, skalními stěnami odrážený a

zase nazpět proudící  příval mořských vln, křerý nechává zdola

vytryskovat a vyžívat se elementární duchy. „.. Shora proudí

sluneční zář, jež se ve vlnách vzduchu nejrozmanitějším způsobem

zrcadlí. teto souhra živelných bytostí shora a živelných bytostí

zdola ukazuje celou sluneční sílu, prostírá tuto sluneční. sílu

věkem tak, že ji člověk může přijmout. A ten, kdo může

to, Co ze světla zrozené elementární bytosti shora

zrozené elementární bytosti. zdola ve své. vzájemné hře

kdo to může do sebe přijmout, ten. přijímá právě sílu

co bych nazval: stát se zbožným pohanským způsobem, Je to něco

jiného nešli stát se zbožným křesťanským způsobem: stát se
  

zbožným pohanským způsobem znamená hýt ocdán Bohům přírody, kteří

všude v podstatě a dění přírody hrají a silou působí a tkají.

R celé toto přírodní působení a tkaní, to příjímali zřejmě ti,

kdo byli =. králem Artušem a kolem něho. A je významné to, co

mohli přijímat lidé, kteří v prvních stoletích po mystériu na

Goleatě úyli kolem krále Artuše.

= chtěl bych. vám vylíčit, milí. přátelé, jaký byl tentoe

zvláštní duchovní Zivot na. takových. místech. jako v Artušově

ZA

3.5
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krahiu. Musím zde vyjít ze zjevu, který všichni znáte.

zanechá za. sebou nejprveé svoje fyzich

 

tělo

dnL na sobě svoje tělo éterické., Fa několika  

dnech údioží éterické a šije dále v těle  astrálním a v já

 

ča zde

 

= člověkem, který prošel. branou smrti, to se

představuje vidoucímu zraku tak, že vidíme, jak. se člověk o

jvá, Btále se. zvětěuje a zvětšuje'ta stává se

 

au
ším a nezřetelnějším. Člověk se vetkává tc

vesmíru.

oruhocdrný, polárně protichůdný

 

se Bvětově

nistoricky

 

sti s mystériem na ol:

 

nebot co se dáluo

Hmdá, když se dálo mystéěrium na. Golaatě“    byl až. do té

doby bytosti sluneční, petřil ke. slunci.

 

než se odehrálo

mystérium Čoigaty, stávali rytíři. Artušžova kruhu nahoře na svých

ohlíželi ven do hry ze Blunce zrozených duchů

duchů a pociťovali, Ze to, co působí v této

 

srdce, proniká ale především jejich éterické

 

imaii impulz Kristův, který tehdá proudil ze slunce

ven a il ve všem, co slunečním proudem bylin působeno,

Tak před mystérií na. Golgatě rytíři Artugova kruh   
runa přijímali ducha slunce, to

 

do své vlastní  bytoeti, Fotom vysílali

Evropy, aby bojovali proti. divokost

 

i evrtpekého obyvatelstva, aby je. tříbili,

eboť to byla jejich. Úkolem, A vidíme právě takov  
u rytíři Artušova kruhu, vycházející od tohoto

 

západního mista  drieéní Anglie, vidíme, jak to, to. přijímají od

slunce, vnášejí do. celého tehdejšího. evropského lidstva, jak

třfbi, Čistí astrality tehdá velmi divokého evropského —- aspoň ve

 

A severní Evropě. velmi. divokého — evropského

 

potom přišlo mystěrium se Bálo v Asii? Ma druhé

 

straně v Ósii. stalo s8 historicky, Že ona vyBoká



 

sluneční bytost, jež © byla pak. označena jako. Kristus, opustila

 

slunce., To. bylo jakési umírání pro Krista., Kristus. odcházel ze

slunce, jako odchází člověk ze země, když. umírá.. A jako u

člověka, který umírá, když odchází re země, je pra. okultního

pozorovatele viditelné tělo Bterické, jež po třechdnech odkládá,

kávě zanechává nazpět tělo fyzické, tako zanechali Kristus ve

slunci nazpět to, najdete. popsáno u člověka v mé Thěosofii

Jjakožic duchovního Čiověka, jakožto sedmý Článek lidské bytosti,

Eristue zemřel ze slunce: on zemřel kosmiícky ze. slunce dolů K

zemi. n. přišel dolů k zemi. Od chvíle na Golgatě bylo na zemi

možno spatřit to, co bylo. jeho "Zivoucím duchem". My zanecháváme

po smrti. Životní éter, éterické tělo, Životní tělo: po této

kasmické smrti zanechal Kristus "duchovního" člověka na slunci a

v okruhu. země "životního ducha", takže od mystéria -na Golgatě

vznášel se kolem země jakožto duchovnost "životní duch" Kristův.

Ale fyzické místní souvislosti jsou pro. duchovní Zivot docela

jiné nežli pro. fyzický. Zivot.. Tahoto "životního ducha" mohli

spatřovat především v irských mystériich; v mystériich

kých a mohli jej spatřovat. především rytíři kruhu. krále

Artuše,  takfe z tohoto. místa vycházel ve. skutečnosti Kristův

impalz sluneční až .do doby mystéria na  Bolgatě: zde byly tyto

impulzy ze slunce přijimány., Fotom se také sila Artušových rytířů

zmenšila. Ale oni stáli živě v onom "životním ducha, jenž vaml

s kosmickou konfiguratí kolem země, v němž neustále žili a v němž

se neustále odehrávala tato hra světla a vzduchu, elementárních

bytostí shora a elementárních bytostí zdola.

Fředetavte si, že pohlížíme-li tak na skalní útes, kde nahoře je

Artušův hrad, nak spatřujeme, jako shora dalů zasahuje hra slunce

ve gvětle a vzduchu, zdmela nahoru hra elementárních bytostí země:

nahoře elementární hyktosti, dole elementární bytosti, slunce aA

země v živém vzájemném působení. i

A ve staletích pa mystériu na Bolgatě odehrávalo se to všecko vw

"životním duchu“ Kristově, takfe jako. v duchovním switu, ale v

1m



přírodních skutečnostech, v Záéto hře moře a skály a světla z

en  onoho m duchovní skutečnost mystéria

 

Balgaty«

mi dobře, milí přátelé,  Tehdá vyhlíželi lidé ven na

 

Ferzumékjb

 

moře, a Jj liže měli za osebeu ona čvičení, která konalo dvanáct

lem krále Artuše, odjež ose opírala o. tajemství zvěrckrumu,

stém

  

= v prvřmím, druhém, třetím, čtvrtém,

  

; ; ; M4 A ;
- nejen hru. přírody, nýbrž byla to. tak, jako

bychom mohii začít číst (právě tak jako když máme před sebou

 

 

 

ouď bez porozumění hledét neba ji číst)y tu

4chež

ihu, de

 

zadlilo se slunce mé

 

zaleskné kroužila vině, %£  
  

na skalním útesu, tu udeřila mořeká vlna vzhůru na skalní Útes, :«
,

všetko pestavenm je něčím. plynulým, proudícím, kreaufivý m;

 

vjicim - pravdou, kterou možno rozluštit,

  z lidé. rozluštili, tedy. četli. duchovní tenst

  

 

zatě, protože všecko to. Dyio pronikáno "životním

Na druhé straně v  Šsii se. mystěrium na čolgatě odehrálo,

lidská, hluboce se vžilo do duší, do srdcí,

 

pohlédnout na ty, ko byli prvními křesťany,

  iove gvých duších 4.. pak také najdemě, d

   

proměnu VPU  
se na západě odehrávalo to, co. jsem právě

tam ě istus, Kristus; jení sestoupili  
"duchovního Člověka" obyl zanechal nahoře na

 

Uživotního ducha" měl v atmosféře země .„.. ten

pronikal —- přinášeje dolů svoje já na zem a faké svoje "duchovní

na západ skrze Řecko, severní Afriku, Italii,

ropy, wo srdcích lidí, wo téže době, kdy. zde



ár

Tak vidíme, jak zde na západě působí v přírodě — čitelně jen

pro toho, kdo umí číst — historie mystéria na Golgatě jaksi jako

jako přírodní věda pro vyšší. stupně Artušova kruňu, a od východu

na západ proud - taf ne ve. větru a vlnách, ve váduchu a vadě, ne

ro horách a. slunečních paprscích - nýbrž proud skrze „lidskou

krev, skrze  lideká srdce, uchvacující lidskou krev: z Falestýny

skrze Řecko až do Italie a Španělska.

Můžeme tedy říci, že na jedné straně prochází to přírodou, na

druhé lidskou krví, lidskými srdci., Tyto. dva proudy jdem si

navzájem naproti: jeden, který jedná ještě v přírodě, která Je

dnes ještě u nelého pohanského proudu = ter nese

předkřesťanského, pohanského Krista, toho Krista, který jakožto

sluneční bytost byl šířen takovými lidmi jako rytíři Artušova

kruhu, ale také mnoha jinými, před mystěériem na  Golgatě. Tento

proud nese předkřesťanského Krista světem i ještě v době mystéria

na Golaatě. A velká část z nich vyšla z proudu, který se shrnuje

pod názvem proudu z Artušova kiruiru

Ještě dres mažno na tyto věci. přijít, že je zde pohanské

křesťanství, křesťanství, které nenavazuje na historickou událost

na Golgatš.

Dole je vstříc křesťanství, které. navazuje na. mystéěrium na

Golgatě, které prochází krví lidskou, které prochází lidskými

srdci, dušemi, - iva proudy, které si. jdou navzájem naproti:

Fředkřestťanský proud Hristáv. =- řekl bych. jako. terizovaný

- křesťanský proud Kristův, Jeden stal se později známým jakožtu

proud Grtušáv, druhý se stal známým jakožto proud. Grálu. Oba se

později setkaly, A sice setkaly se v Evropě, a. především

v duchovním Bvětě.

Jak můžeme toto hnutí. nazývat? Kristus, jení mystériem na

tě byi. sestoupil, vešel do. lidských srdcí, V. srdcích lidí

samých táhl ad východu na. západ, z Falestýny skrze Řecko, přes

i dou Španělska, Křesťanství Grálu +.. šířilo se krví, srdci

ikl své tažení z východu na západ.
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Naproti něm.. přicház duchovní čterický ubraz. Kristův ze

padu, způsobený mystériem na Gnigaté, ale nesoucí v sobě ještě

  

se slunečním mystériem,

kloz podivuhodného Odehrává BE za. kulisami

 

světový  
ino dějin« Ze západu. přicnází pohanské křesťánství,

+

 

Artušeki anství, vystupující také pod. jiným jménem a v jiné

z východu přichází Kristus v srdcích lidských. Getkánír

  2, ma zem přišly Kristus potká svůj obraz, jená

 

mu je nesen vstříc v proudu jdoucím ze západu na východ. V roce

 

 

Boř. je © Až do tohotm roku máme. zřetelně od sebedo   

 

Evropu, který

 

odlišeny proud, kte jde na. sevaru a PŘES

ať aB nazýval  nesl ov sobě vždycky E jakožto slunečního re

 

  
dur nebo jinak. A. pod vlajkou Krista jakožto slunečníhokřeba Ha

 

rozšiřovali rytíři Artušovi svoji kulturu,

Druhý prouč, který má kořeny. uvnitř v srdci, Který se potom

stalo proudem Grálu, je vidět více na. jihu přicházející

  

stního, pravého, skutečného Krista, Ze

proud nese mu jsksi vetříc kosmický obraz.

 

Urista se sebou samým, Krista jakožto bratra člověka a

jen jeětě v obraze,  ožte slunečního

setkání, koto. splynutí. Krista s. jeho. vlamtním obrazem

 

vl vnitřní průběh. doby v prvních

ě, v těch prvních stoletích, Kdy

 

zde ÚUŠE: jež se zaze objevily

e svých dřívějších zemských živatů si přinesly v sobě

 

snahu, poctivě se orientovat k anthroposofickémi hnutí,

 M ědneme na tento významný  Artušův proud ze zářadu ne

 

východ, objevuje se jako proud, který vnáší sluneční impulz do

m



z

zemské čivilizace. Tim viní se a tká v tomto Artušově proudu to,

cm v křesťanské terminologii možno nazvat proudem Michaslovým,

oním proudem Michaelovým v duchovním životě lidstva, dů něhož

jakožto moderní

|

lidé znovu vstupujeme od. konce sedmdesátých let

předešlého století. Když mocnost, kčerou možno nazvat křesťanským

jménem Gabriel, byla vládla tři až čtyři století jakožto řídící

mocnost v. Bvropské civilizaci, byla vystřídána na konci

sedmdesátých let předešlého století - vládou Michaelovou, jež

bude zase trvat tři až čtyři století. žíti dále a tkát a vlňit se

v duchovním životě lidském, vládou, ve které právě stojíme,

Máme tedy v naší přítomné době skutečně podnět ©- protože sami

  ijeme ZA v proudu Michaelově  — máme podnět poukázat na takovére se

michaelské proudy.

Nacházím tento proud. Michaelův, jestliže v době, která

mystériu na Golagatě těsně předcházela,  pohlédneme na proud

Artušův, vycházející v anglickém západě -— podnícený původně r

mystérií  hybernskýmh, Vidíme ve starší formě tento. michaelský

proud, jestlife opoňlédneme na to, co staletí před. vznikem

mystéria na Golgatě vyšlo ze severního Řecka, z Macedonie a stalo

se oním mezinárodním, oním kosmopolitickým proudem, který je

připojen ke jménu Alexandra Velikého a stál. pad vlivem. anoho

světového názoru, který je znám pod. jménem názoru Aristotelova,

Co se odehrálo v předkřesťanské době Aristotelem a Alexandrem,

stělo tehdá ve vládě Michaelově, tak jako my dnes zase stojíme ve

vládě Michaelově, a tehdá byl na zemi právě tak jako nyní impulz
Michaelův v duchovním životě, Vždycky, když je v zemském lidstvu

impulz Michaelův, pak je doba, kdy to, co bylo založeno v nějakém

v nějekém duchovním středisku, je rozšířeno4kulturním středisk

po mnoba národech země, po. všech krajinách, ve kterých. je to

 

možné.

To se stalo v předkřesťanské době taženími Alexandrovými. Tu

bylo to, co. bylo získáno « řecké. kultuře, rozšířeno po tom

lidstvu, ve kterém to mohlo být rozšířeno. A. kdyby se někro byl
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zeptal Aristotela a Alexandra: Údkud máte to, co. vězí ve vašich

jakožto dmpulz k rózškíření duchovního Bivota vaší doby? —

sice jiným jménem, ale vpodstatě přece jen   impulzu Michaelova, toho, jen jako služebník istň6v

 

působí ze Meboť oz. různých archandělů, kteří střídavě

 

kalu jaji, patří Michami, vládnoucí ve věku Alexandrově

A ZABE věku, ke. slunci.. Ten, který potom následoval

 

po Té Oriřiel, patří k Baturnu. Ten, který následoval

 

potom po Úrifielovi, Anael, patří k Venuši. Ten archanděl, který

  rtém, pátém století ovládal evropskou civilizaci,

 

otom přišel. Rafael

lékařsky kulturní

iel, patří ke. sřáře Jupiterově.

 

f

p

z Merkurovy sřáry v té době, kdy zvláště jaké

    
   

 

v podkladě toho, co. se. údehrávalo. jakožto

„ Potom přišel Bamael tak koncem 18. století,

su, Potom. přišel Uabriel, který patří ke stéře

sedndesátých let předešlého

stéře  Blunce. Tak postupují

země těmito sedmi bytostmi

vedy ponlédneme nazpět -— kde byla poslední. vláda

 

va? Byla v době Alexandrově, Byla zde jako. to, CO BE no

staletí údehrávalo jakožto řecká civilizace, co bylo přenešeno do

cm bylo nřenešeno do Ófriky a soustředěno v duchovně mocném

 

vamrnými Purdiny úazhě«

 

pro. duchovní zření, ddeme-li nazpět

staletí před. mystěriem na Golgatě, vidíme

 

východ- kedy zase ze západu na východ, ale dále

potom rovněž tak vidíme vycházet od

 

- proud, ki

 

ých duší zase oů západu na východ. Za vlády Alexandrovy

Michael na zemi, Za vlády Artušnovy snáší se ze slunce dolů

sem. vám vylíčil, pod. řízením Michaelovým, jenž nyní

jak to. zvlo potom. později, když mystérium na Golagatěé
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přešlo, s šířením té duchovnosti, která byla zanešena do Asie

výbojnými teženími Alexandrovými, e duchovnosti aristotelskou?

Vidíme potom, jak v téže době, kdy Karel Veliký. zakládá v

Egyptě svým způsobem jakousi křesťanskou kulturu, působí na druhé

straně v Asii, Fřední Asii Harun al Rašid. Vidíme na. dvoře Haruna

A

z duchovnosti v architektuře, v umění, ve vědě, v náboženství,

v písemnicíví, v básnictví, ve všem., A vedle  Haruna al Rašida

vidíme rádce, který sice v době, kdy stojí vedle Haruna al Rašida

ve všem tom, nebyl zasvěcen, ale který byl zasvěcencem v dávných

dobách, v dřívějších zemských životech, A. vidíme za těchto dvsu

mužů, Haruna al Rašida a za jeho rádce, docela změněno to, co

jakožto aristotelismus bylo. prřesazeno. do (Asie, to, co ještě

Aristoteles byl ukazoval ze staré moudrosti přírody lidem, které

mohl vyučovat: tu, co bylo aristotelismem, vidíme na dvoře Haruna

al Rašida proniklé a impregnované arabismem, mohamedanismem.

A vidíme pak přenášeno do. křesťasnkého vývoje to, co vycházelo

od Haruna al. Rašída, z arabismus zase,  Feki bych,  nešeno za

křesťanstvím, do křesťanství, do křesťanství  vsunuto - skrze

Řecko, ale jmenovitě skrze severní Afriku, skrze Italii vsuňnuto
do Španělska - jakýsi arabismus,

le Harun al  Rašid a jeho rádce prošli dříve branou smrti,

Sledovali z  taho života, který nyní. vedli po smrti až k novému

zrození nebo zemskému životu, sledovali to, co se dole odehrávalo

jakožto mohamedánsko-naurské tažení do Španělska, sledovali

z duchovního Bvěta to, Cem sami. byli pěstovali a co se šířilo

nástupců: Harun al Rašid více s pohledem obráceným

Španělsko, jeho rádce

vlivem jejich

= duchovního světa na. Řecka; Italii,

krajinami severně od-= pohledem obráceným na to, cu šlo z východu

Černého moře, Ruskem až do střední Evropy.

Stojí před námi otázka: Čo. se stalo s Aristotelem a Alexandrem

ým? Ti byli hluboce srojeni s vládou Michaelovou, ale nebyli v

té době na zemi, kdy se odehrávalo mystérium na Goipatě,

al Hašida spojeno všecko to, co Bxistuje z orientální moudrosti;
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Nyní sí. musíme oba obrazy jako protějšky živě. představit. Ma

jse kteří jsou. současníky mystéria na Čolgatě,  
  BLUE člověkem, prochází mystériem na Golgaté, žije od

 

vé doby v zemské střéře, Jak. je to na slunci? Zde jsou duše

 

které k Michaelovi, které žily ve sféře Michaelově,

To jsou duše, které ze. slunce přihližejí, jak Kristus opouští

k  idstůáv: vidí

 

lunce. Na. zemi jsou duše, které spatřují příchod

 

Ha se ko zemi, Te je tem. nrotiklad. A to prožívají

především ti, kdo se v zemském životě Úúčastnili wlády Michaelovi,

k i obrácenou

  

rá byla za. doby Alexandrovy., Uni prožívají

 

   událost Kristovu: odchod Kristéáv ze Slunce., Ti jí dále - o

něracdatných dnkarnacích nechcž se myní zmiňovat — ti žijí dále

 

a prožívají v duchovním světě pro. zemský. svět. významný věk

po Kristu, přibližně rok. 367. Neboť zde teprvé 

vám právě naznačil: setkání. Krista s jeho

  

  

Vžávotním cughem" s tím, co zde. ještě bylo

ho Krista, Ale nastává. také setkání

 

pohanz

 

nalitami, které žili v Aristotelovi a. Alexandrovi

 

těmi individualitami, které žili. v Harunu al Hašidovikém ©

v jeho rádcis Mohamedisovaný aristotelismus z Asie v duchovním

 

vnnvaji v iašidovi a jeho rádci po smrti, a křesťanství

 

v Bristotelovi a Alexandrovi Velikém po. smrti, Ale jedno byl

aristotelismus, který do sebe byl přijel. mohamecanismus a druhý

mis, nebyly to ony dodatečné nauky, které

Aristoteles a Alexandr. byli. viděli

 

koncil mezi

 

Ta. nasta

 

momet iz varné m i i is A  pokřesťanštěným aristotelismem

okřesťanětěným aristotelismem.

  a který. jakožto duchovní svět

bezprostředně hraničí s naším fyzickým světem zemským, setkali se

Aristoteles a Alexandr, Harun al Rašid a jeho rádce, aby navzájem

své názory ©. dalším průběhu. pokřesťanštění Evropy

 

proj
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s poukazem na to, co muselo přijít ke konci. 19. století, ve 20,

stoleti, kdy může být na zemi zase vláda Michaelova.

To všecko vzniklo, odehrávalo se jakoby  ozářeno onou událostí

tkání Krista s jeho obrazem. To všecko stálo pod tímto dojmem,=

 

Duchovní Zivot lidský byl. v duchovním světě, který bezprostředně

hraníší se zemským světem fyzickým, intenrivě promítán, mohln by

se říci: v liniích vykreslen.

A dole na zemi samé shromáždili se v Cařihradě k osmému

všeobecném ekumenickému koncilu církevní otcové a přijali dogma,

že člověk se skládá nikoli z těla, duše Aa ducha, nýbrž jen z těla

a duše, a duše že má některé duchovní vlastnosti. Trichotomie —

tak se nazývalo to, že se Člověk skládá z těla, duše a ducha —

trichotomie byla odstraněna. Kdo dále v ní věřil v Evropě, ten se

stal kacíiřem.  KFestťanští ptcové v Evropě. vystříhali se za všech

okolností, mluvit někdy o trichotomii, o tělu, duši a duchu:

nýbrá mluvili jenom o tělu a duši.

Co se tak dálo jako směrodatné v roce 869 v duchovních světech,

jak jsem vám to popsal, to. vrhalo svě stíny dalů cio světa, temný

věk Kali Yugy přijal zvláštní impulz své temnoty, zatím co se nad

odehrávalo £o, co jsem vám právě popsal,

To byl. skutečný. práhběh události: ve. fyzickém světě koncil

zařihradský, ve kterém se odstraňuje duch: ve světě bezprostředně

hraničícím SE světem nebeským koncil, který se. tak odehrával,

Kristus sám setkával se se svým obrazem,

 

zatim co

Ale lidé si ujasnili, že musí čekat, až bude moci na zemi začít

nová vládá Michaelova, Vůdycky našli se však učitelé, kteří — i

věděli o tom, co se vlastně děje   k

za kulisami Života:

třebaže někdy ne. velmi přiléhavých — uměli vylíčit, co je

ž jaksi porušeně - přeci jen

všdycky se našli učitelé, kteří v obrazech —

duchovním obsahem světa, co je podkladem toho, co je v duchovním

světě, který „bezprostředně hraničí se světem. fyzickým., A takoví

učitelé našil někdy uši, které. jim naslouchaly. A uši, které jim

naslouchaly, patřily lidem, kteří slyšeli o křesťanství tím
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způsobem, Ze tu a tam sivšeli. jen Úúryvkovité slovo, ale přec jen

 

o tom, cz má přijít ve dvacátém stoleti, Až. zaáBe

 

 čne vláca Michaelova

 

Tito lidé, milí přátelé „... ve vašich. vlastních dufích věz

 

duše, jež byly tehdá vtěleny a. naslouchaly duším, které mluv

mluvily o příští vládě Michaelově pod

 

jaké přicházely dol z onohů nebeského

korcilu, © kterém jsem mluvil.

Z takových zážitků v dřívějším životě, v prvních křesťanských

- na právě v devátém století, nýbrž pře tím a později,

 

před kim om. vyvinavalo se. Úsilí, potom, až vláda  jmenovi

Michaelova ma M 19. století, na. počátku ZO. století přijde,

 

  
ko omíetu, kde nyní. skutečně pod vlivem vlády

 

iornky pohlišei

Michaplovy se zame přetuje duchovní Zivot, To se w8típilo do dušíA

 

těch, slvšeli o náukách, které něco. věděly © tajemstvích;

 

mluvi   

 

ammickyý do duší touha, přijít k. tomu

 

PUJE SE

  

Ee “etví, které. pod vlivem Michaelovým na. konci 179. stoleti,

 

ku 20, stoleti mělo být. anthroposořicky rozšířeno. A co

 

na pr

dá tyto duše proživaly, to nachází v novém. vtělení nyní svůj

 

projev v tom, ©. ŽE určité duše nacházejí přístuř k

ankhroposofickému hnutí.

Nauky, které navazovaly na určité splynutí starého předkřestťan

kosmického křesťanství a niterné křesťanské nauky, které

 

navazovaly na duchovní Život a tkaní. v přírodě a které přece jen

navazovat na mystérium Golgaty, byly však stále pěstovány:

jim učeno na zemi v době, kdy duše, které se nyní cítí puzeny

 

soposořii, odiž znovu. byly prošly obranou. smrti, žily

vo životě mezi smrtí a novým zrozením a jen jednotlivé také

weetoupily na ZEM, se vtělily, Vidíme, jak. žily dále na zemi

staré nauky, . které dále pěstovaly tradice o starých mystéěriích:

 

vitíme % 184ové nauky pěstovány významnými evropskými školami, jako

lad právě Hlavně škola v Chartres ve 12. stoleti, kde učili  



340

tak významní učitelé jako Bernardus Sylvestris, Alanus ab Insulis

a jiní velcí učitelé, kteří ve. škule v Chartres. učili, Vidíme,

jak takové nauky žily a tkaly. například v Brunettu Latinim,

o němž jsem se vám zmínil poslední neděli. Brunetto Latini, velký

učitel  Dantůáv, nesl. takové nauky v sobě.. Vidřme, jak se tímto

způsobem petuje dále to, co. ještě mělo spojitost mezi kosmickým

křesťanstvím a čistě lidským, zemským křesťanstvím, jež na zemi

získávalo přece jen více a více převahu.,

Ta byl onen obraz, proti kterému stál na zemi zemský koncil

cařihradský, Tak, jak jsem vám vyprávěl, byla neustálá spojitost

mezi tím, co se odehrávalo v duchovních světech, ve světě, který

hraničí bezprostředně s naším světem fyzickým a mezi. tím, co 5e

ndehrávain v našem světě fyzickém, Byla zde neustálá spojitost.

tak cítili se Jik právě. nejvýznamnější učitelé v. Úhartres

inspirováni skutečným Aristotelem, ale také v nejvýznamnějším

smvalu Flatonem a vším tím, co z Platona a z novoplatonismu se

opiralo o mystiku, která tehcdá ve středověku vládla.

© nastalo něco velmi významného, Lidé, kteří především se

seskupili kolem Michaela, kteří tehdy byli inkarnováníi především

ve věku Alexandrově, ti žili teď v duchovním světě, Pohliželi

dolů již na něco. takového jako. křesťanský vývoj, podnicený

učiteli v Uhartres. Ale čekali, až učitelé z Chartres, ti

poslední, kteří ještě učili kosmickému křesťanství, přišli nahoru

do duchovního světa,- A bylo to v. jisté době, v době na konci 12,

etf, na počátku 1. století, Ze se setkali jaksi v nadzemské

sféře, jež hraničila bezprostředně se sférou. zemskau, více

platonsky  Uuzpůsobení učitelé z Chartres s těmi, kdo prodělali

nebeský koncil z. roku 869.. A. tu došlo -  smím-ii se triviálně

zémsky vyjádřit o těto vznešené věci - tu došlo k jakési rozmluvě

mezi těmi, kdo jakožto učitelé, z Chartres právě přišli nahoru do

duchovního světa a měli nyní. v duchovním světě prožívat vývoj

 dále, a mezi těmi, kdo. měli právě sestoupit, mezi kterými byly

bezprostřední individuality Aristotela a Alexandra samého, kteří
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se těsně potom vtěliii v řádu. dominikánském. A na zemí konala 58

v tom, cz. je dm

 

znpuznáváno, Gcooby však bylo hodno, aby

 

byla  poznáno hlouběji VE svém. významu, konala Be V tom, co

moholestika na zemi. vystoupilo, příprava pro všecka

zo potom mělo nastat v.příštim věku Michaslově,

dně vžili do křesťanství, aby docela v křesťanství

 

se ki, kdo patřili ke sféře  Michaelověé, kdo žili

rově, neprodělávali spolu první křesťanské

jen v nesměrodatných inkarnacich, vtělili se „ aby

v řádu dominikánském neba v jiných

 

do ke

Fadech, ale. hlavně v. řádu. dominikánském. Potom

 

branou smetí  vznáru do. duchovního světa a. psanili

 

v duzhovrním svět dále.

Potom v 13, staletí -. trvalo ta až do ló, století —- časové

 

poměry jsou pro. duchovní docela dimé). + konalo se ond

 

trek vyučování v nadsmysinu, jež vycházelo ad Michaela saméhomo

Byla zde založena jakási nadsmyslová, duchovní

 

kola, v míž byl. Michael Bám učitelem, škola, které 58

 

i ti lidé, kteří. tehdá byli inspirováni hlavně dřívějším

věkem Michaslovým, dnepirování vžitím se do křesťanství takovým

v Všecko, ce ko Michaelovi patřilo

 

jsem to

 

z odtělených duší, bralo Účast na oné velké. škole, jež SE1

nadamyslověé konala ve 14.4 15m 16., století., Všecky ty bytosti

z hierarchie andělů, archandělů, archeů, které. patřily k proudu

Michaelovu, měly účast, Četné elementární bytosti měly účast.
-

konal se tam významný zpětný pohled na podstatu všech starých

my svií. Přesné. poznání O podekatě starých mystérií. bylo  
Pohliželo se nazpět na sluneční mystéria a ně

 

v duších

mystéria ostatních planet. Ale byl. také. otevřen. výhled pro

budoucnost, prom to, co mělo. začít v novém věku Michaplově, který

začíná na konci 17. století, který. nymí. vládne. To všechno

 

 procházím tehdá dušemi, Byly to zase tytéž duše, které v našem

 

věku Michaplově we cítily puzeny anthroposofickému hrmatí.
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Mezitím nestal na zemi, řekl bych, poslední. náraz, Harunai

Rašid ovtělii se znovu, založil ve svém znavuvtělení impulx

materializmu, cbjevil se jakožto Bacon z Verulamu, Univerzálnost

Bacona z Verulam je od. Haruna a Řašida, ale také to, -co

intelektuálního, materialistického v Baconovi žije, je od Haruna

m

al Rašída. Bacon objevil se jakožto znovuvtělený Harun al Rašid,

Jeho rádce, který dělal jinou cestu, objevil se v tomtéž věku

jakožto Amos Komenský,

A tak. vidíme — zatim co. křesťanství v osvětlení aristotelismu

prodělávalo svůj hlavní vývoj v nadsmysinu ve 14., 15., 164, 17.

století - jak se na zemi duchovně zakládá materialismus jak se

zakládá ve vědě Baconem, znovuvtělenýmHarunem al Rašidem, jak se

zakládá ve vychovatelství Amcsem Komenským, znovuvtěleným rádcem

Haruna al Rašida, Oba působili dohromady «

A Amos Komeský a Bacon, oba zrůsobili, kdvž prošli nyní branou

smrti, něce pozoruhodného v. duchovním světě. Když Bacon

z Verulamu prošel branou smrti, ukázalo se, jak z jeho éterického

těla vyšel celý svět idolá, démonických idolů, které naplnily

duchovní svět, © kterém. jsem právě mluvil, ve. kterém se

odehrávaly účinky onoho duševního koncilu. mezi individualitami,

jež byly poučovány Michaelem. V tomto světě rozšířili se idoly.

je tomu. skutečně tak, jak. jsem to. vylíčil ve svém prvním

mystériu: že to, co se děje na zemi, vysílá. mocné účinky do

duchovního světa, Baconova zemská duchovnost měla na duchovní

svět zmatek vyvolávající vliv, že se rozšířil celý svět idolů. A

2 toho, co Amos Komenský hyl založil na zemi přece vlastně jaka

jakousi materialistickou pedagogiku, utvořil se. takřka základ,

sféra, světová atmosféra pro to, Čím byli idely Baconovys

 

bych říci, Ze Bacon dodal idoly, — a to, co k idolům patřilomeat

jako jiné říše, to dodal jim Amos Komenský tím, ce se konalo na

zemí: Nebošt jako máme my. lidé kolem sebe. říši nerostnou, říši

B]dira tak měly nyní tyto. Baconovy idoly kolem sebe jiné +

 

řiše, které potřebovaly.

po
h

"
1
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© vbodi. proti tome všemu, boji proti. těmto děmonickým idalům

nyní věnovat individuality, které byli kdysi. na zemi

 

n
vedením Alexandra a Arimtotela. To se odehrávalo af do  

uhvile, kdy na zemi nastal francouzská revoluce,

  

tecé nemohly být. přemoženy, ti cdémoni, idolští

 

dmorní, jaksi v boji unikli, ti sestoupili. potom dolů na

m ae dnapirovali to, co. hylo materialismem 17. stoleti se vším,

 

Ta jeou inspirátaři materialismu 19. století!

 

  

 

staly, které. požívaly nauk. Michaeluvých, ty

 

v sobě, které jsem líčil zase

ahko

m právě 8

 

ry
19. stoleti, na počátku 20, stoleti. A mnoht z%  

  
duší Poznáváme se v těch, kdo přicházejí k anthroposořickému

hnutí. Tm je karma těch, kdo poctivě, vnitřně upřímně přicházejí

kombi

 

85 je čo něco otřásajícíhe idčíme tak, jak ta stojí

  

v bezprostředním pozadí  £ : : zevně v přítomné době 

odehrává, le je tz.  něcm, co. pod. vlivem vánočního podnětu

vnořeno de duší těch, kdo. se. stávájí

 

něce, co. by mělo. žít v. srdcích, v duších

těch, okdc se nazývají anrthraposořy, A to. dá nám sílu, abychom

nyní. působili. dále, nebožt ti, kda jsou dnes anthraposofy v

  
opravdovém  Bmyslu, ti budou silně puzení, přijít zase

 

brzy ona zem. A v. předavěstech michaelských vidíme napřed, jak

anthroposofů koncem £

 

1, století přijdou znovu na zem,

 

by zoo má. dně být = ovelkou. silou. založeno. jakožto

 

anthecposofické hnuti, přivedly k úplnému vyvrcholení.

 

Tm je, co by. Aanthroposofy vlastně mělo hýbat: Zde stojím.

Anthroroseřický podnět je ve mně, Foznéávám jej. jakožto podnět

Michael. Čekám a pro své čekání posilují 58. Bravou

ithropogofickou prací v. přítomné době Am využiji. krátkého

  

hizidobí, které Je právě anthroposořickým duším ve Zů. ztoletí

A novým. zrozením, abych ke. konci 20. století

 

nrkeno mezi

= mnohem  duchovnější silou,  zrovu A ve Hrmukí
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Fřipravuji se pro. tento nový věk od 20. da. 21. století (-tak si

řekne pravá anthroposofická duše —), neboť je mnoho ničivých sil

na zemi. o. úpadku musí. veškeren. duchovní

o

Zivot, všechen

civilizační Zivot země, jestliže duchovnost Michaelova impulzu

lidi neuchopí, jestliže lidé nebudou zase s to, pozvednout znovu

ko, co z givilizatce chce se dnas řítit dolů,-L

Majdou-li. se takové poctivé duše. anthroposořů, které chtějí

tímto způsobem vnášet duchovnost do zemského Zivota, pak bude zde

vzestupný pohyb, nenajdou-li se takové duše, pak. půjde úpadek

dále, Světová válka se věpmi svými zlými. přídavky bude. jenom

začátek něčeho ještě horšího. Neboť. lidstvo  stají dnes před

možnosti: před možností, buďto vidět "itít se do propastivelkou

všecko, co je civilizace, nebo pozvednout to duchovnosti, věst to

dále ve smyslu toho, cz. leží v impulzu Michaelově, stojícím před

impulzem Kristovým.

To je, milí přátelé, co jsem chtěl před vašimi dušemi rozvinout

při těto příležitosti, a čem bych si přál, aby to dále působilo

ve vašich duších. Neboť. jako. jzem často řekl, když jsem po

potěšitelném, uspokojivěm společném pobytu musel končit to, oč se

jednalo, na čem se pratovalo při takovémto společném pobytu: jsou

anthroposořové, kdvž jsou sjednocení ve fyzickém životě,

Fonromadě,  běřou to. jako svou. karmu, ale  zůstávájí sjednocení

v těch znameních, která se nám mohou ukázat před duchovním okem,

rřed duševním sluchem, jestliže v plné vážnosti přijímáme něco

takového, jak bych to byl rád nechal plynout — jestliže jeem byl

chápán — tim, co směl jsem před vámi, moji milí anthroposařičtí

přátelé, rozvinovat v těchto třech hodinách,

15




