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PODROBNÝ OBSAH

Koloběh člověka ve smyslovém, duševním a duchovním světě
Vídeň, 19. března 1910................................................................... str. 7

Prožitky lidské duše po smrti v duševním a duchovním světě. Utvá
ření karmy. Opětovný sestup к novému narození. Průpověď Záhada 
nad záhadu staví se v prostoru.

MAKROKOSMOS A MIKROKOSMOS
Velký a malý svět 

Otázky duše, života a ducha

1. Extatické a mystické prožívání
Vídeň, 21. března 1910................................................................. str. 26

Vnější a vnitřní hranice poznání a pronikání do světů za těmito hra
nicemi prostřednictvím extáze nebo mystického pohroužení. Extáze 
a mystika jako abnormální stavy. Normální střídání bdění a spánku. 
Prožívání vnitřního a vnějšího světa; zrcadlení mystikových a extati- 
kových prožitků v různých bytostných článcích.

2. Síly působící na člověka ve spánku a bdění
Vídeň, 22. března 1910................................................................. str. 44

Člověk ve spánku a v bdění ve vztahu к planetám. Rozdíl mezi duší 
pociťující, duší rozumovou neboli hlubšího cítění a duší vědomou. 
Vlivy duchovních sil Venuše, Merkuru a Měsíce na duši pociťující, ro
zumovou a vědomou za bdění člověka a sil Marsu, Jupiteru a Saturnu 
během spánku. Planetární soustava jako vesmírné hodiny.



3. Malý a velký strážce prahu
Vídeň, 23. března 1910................................................................. str. 62

Mystikova cesta: pohled na fyzické a éterné tělo zevnitř. Malý strážce 
prahu. Cesta žáka severských mystérií: spolupociťování ročního běhu 
přírody. Uzření slunce o půlnoci. O právě vydané knize Tajná věda 
v nástinu. Velký strážce prahu.

4. Prožitky při sestupu do vlastního nitra I: astrální tělo
Vídeň, 24. března 1910................................................................. str. 78

Mystikova cesta do vlastního nitra. Jak se člověk může orientovat při 
vědomém ponoření se do astrálního těla? Vůle, cit a myšlení - tři 
základní síly lidské duše a jejich spojení s makrokosmickými silami: 
vesmírným myšlením, vesmírným cítěním a vesmírným chtěním. Ne
zbytným úkolem duchovní vědy je přivést člověku к vědomí budoucí 
proměnu jeho vztahu к vesmírným silám. City vděku a odpovědnosti 
vůči makrokosmu; „mystický slib“. Prožitek vlastních opomenutí v zr
cadlovém obraze.

5. Prožitky při sestupu do vlastního nitra II: éterné a fyzické tělo
Vídeň, 25. března 1910................................................................. str. 96

Cesta zasvěcení v egyptských Osiridových a Isidiných mystériích. 
Prožitky žáka při pohroužení se do vlastního nitra pod vedením Her
mova kněze. Prožívání časového sledu pozpátku; předkové, dědičné 
znaky, vyhledání dřívějších inkarnací. Možná nebezpečí mystické 
cesty pro toho, kdo se jí ubírá bez vedení vůdcem.

6. Prožitky při vstupu do makrokosmu
Vídeň, 26. března 1910...............................................................str. 112

Prožitky žáka při zasvěcování v severských mystériích. Možná ne
bezpečí extatické cesty: posílení egoistického Já. Metody ke zvýšení 
síly Já. Příprava žáka mystérií procvičováním schopnosti přemáhání 
a rozlišování. Projevování duchovních bytostí v elementárním světě 
(oheň, voda, vzduch, země). Duchovní svět: zvěrokruh a planety. Svět 
rozumu a svět praobrazů.



7. Okolnosti vstupu do elementárního, duchovního světa 
a světa rozumu

Vídeň, 27. března 1910............................................................... str. 130

Vžívání se do elementárního světa. Spřízněnost lidských tempera
mentů se čtyřmi živly elementárního světa. Sebepoznání v běžném 
životě a ve vyšších světech. Zapomenuté duševní prožitky. Nezbytnost 
sebevýchovy před vstupem do vyšších světů. Setkání s velkým stráž
cem prahu. Sebepoznání a sebezdokonalování. Přístup к duchovním 
bytostem postupujícím ve vývoji. Síly potřebné к rozvinutí jasnozřivé
ho vědomí ve světě praobrazů.

8. Moderní rosikruciánská metoda zasvěcení
Vídeň, 28. března 1910............................................................... str. 146

Vytváření základů lidského mikrokosmu, smyslů, nervů a mozku 
z makrokosmických sil z elementárního světa, duchovního světa 
a světa rozumu. Vytváření vyšších duchovních orgánů ze sil světa 
praobrazů. Rosikruciánská cesta. Vnitřní činnost člověka nezbytná 
к osvojení si schopností sloužících к vzestupu к imaginativnímu, in
spirovanému a intuitivnímu poznání.

9. Logické myšlení a myšlení srdcem
Vídeň, 29. března 1910............................................................... str. 162

Posilující síly spánku a vytváření duchovních orgánů poznání. Tři 
stupně soudnosti: cit pro pravdivost, rozumová kritika a myšlení srd
cem. Jak chápat protimluvy. Nahlížení na Já z dvanácti různých stano
visek. Poznatky duchovní vědy a řeč logického myšlení.

10. Tři vývojové stupně člověka
Vídeň, 30. března 1910............................................................... str. 177

Tři vývojové stupně lidské soudnosti: nevědomá logika srdce (minu
lost), logika rozumu (současnost) a vědomá logika srdce (budouc
nost). Paměť. Proměna paměti duchovního badatele od obvyklé pa
měti vázané na čas к duchovní prostorové paměti. Čtení v kronice



Akáša. Čtvrtý rozměr. Vytváření a přetváření srdce a mozku v souvis
losti s makrokosmickým vývojem. O tázání.

11. Vývojové stavy Země a člověka. Hrtan
Vídeň, 31. března 1910.................................................................. str. 194

Rozvíjení budoucích schopností člověka; přizpůsobování různým sta
vům naší planety. Apelování duchovního badatele na cit pro pravdu. 
Původ všeho fýzického v duchu. Působení Slunce u rostliny a člově
ka. Fyzické orgány poukazující do minulosti a jiné, které poukazují 
do budoucnosti; srdce a hrtan. Budoucí vývoj řeči. К dechovým cvi
čením. Moudrost a láska. Průpověď: Chránící, žehnající paprsek Boží.

Poznámky str. 216


