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Předmluva překladatele:  
Žijeme (si) na pozemsky materiální úrovni, kterou mnozí její obyvatelé považují za jedinou 
možnou… Vzpomeňme jen na svého času v našich zemích propagovaný, doslova násilím 
vnucovaný „materialistický vědecký světový názor", a to i přesto, co jsme díky věcnému 
vědeckému poznání již poměrně dlouho o materii, atomech a povaze elementárních částic 
znali: tedy jako něco vskutku zásadního, co již tehdy tento materialistický „vědecký" (nyní, 
žel, alias spotřebitelský) názor naprosto vyvracelo. - 

Pro vysvětlení jevů, od makroskopických až po atomové, 
si v současnosti vystačíme v podstatě se dvěma silami 
mezi dvěma částicemi: gravitační a 
elektromagnetickou. Pro vysvětlení stability atomového 
jádra jsme však nuceni připustit existenci další formy 
síly: jaderné. Vzhledem k historii vědeckého poznání 
připomíná ono hledání sil nebo síly bajkový příběh myší 
v klavíru s jejich hledáním původu tónů…- 
 
Dr. Kurt Illig, jehož vlastní profesní vývoj byl těsně spjat 
s vědou, studoval Abd-ru-shinovo dílo a na základě
důslednosti jeho výpovědí dospěl k přesvědčení o 
nevyvratitelnosti tímto dílem zprostředkovaného vědění. 
Přezkoumání tohoto vědění podle známých přírodních zákonitostí - včetně těch, ke kterým 
vedly objevy atomové a kvantové fyziky, jež byly tehdy poprvé diskutovány širokou 
veřejností - se pro něho stalo naléhavou záležitostí. 
 
V rámci rozborů a výkladů Abd-ru-shinových spisů a vypořádání se s diskuzemi své doby, 
nalezl Dr. Kurt Illig klíč k odpovědím, které písemně zpracoval. 
 
I přes nesporný vývoj vědeckého poznání v posledních desetiletích, neztratila pojednáni Dr. 
Kurta Illiga, tak jak byla ve 20. letech dvacátého století publikována, nic na své zásadnosti a 
principiálnosti (navíc tehdejší věda již měla dostatek času na to, aby se vyrovnala se ztrátou 
paradigmatu newtonovské fyziky a nahradila ho paradigmatem fyziky kvantové). 
 
Přehled tematických přednášek Dr. Kurta Illiga:

1. Abd-ru-shinovo učení Grálu a exaktní vědy 
2. Zákon zpětného působení v duchovním a materiálním dění 
3. Původ a působení síly v duchovním a materiálním dění 
4. Tíha v duchovním a materiálním dění 
5. O vzniku hrubohmotné materie 
6. Výstavba a rozkladné síly – doplněno z časopisu „DER RUF - Heft 1 bis 13“ 

 

Poznámka: 
Nápomocným předpokladem k porozumění uvedeným přednáškám je: 

http://www.poselstvigralu.nazory.eu/5-vznik-materie
http://www.poselstvigralu.nazory.eu/4-gravitacni-sila
http://www.poselstvigralu.nazory.eu/3-sila-a-energie
http://www.poselstvigralu.nazory.eu/2-zpetne-pusobeni
http://www.poselstvigralu.nazory.eu/1-uceni-gralu
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/co-je-poselstvi-gralu/seznam-prednasek-ve-svetle/vznik-a-vydavani-poselstvi-gralu
http://www.deutsche-biographie.de/sfz36321.html
http://poselstvigralu.nazory.eu/jaderna-energie
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- alespoň základní nebo empirická povědomost z oblasti užité fyziky a chemie, schopnost 
a ochota uvažovat „celostně"

- (anebo) provázané znalosti středoškolské fyziky s filosofickými náhledy fyziky 
vysokoškolské … a netrvat úzkoprse na důkazech podaných třeba matematickým aparátem 
formalismu druhého kvantování apod... :) 

Překladatel - PhMr. Jiří Holfeld 
_________________ 

*** 
 

***  
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1. Učení Grálu 
Abd-ru-shinovo učení Grálu a exaktní vědy - Dr. Kurt Illig

Dr. Kurt Illig na základě Abd-ru-shinem zvěřejněných publikací našel a také písemně
zformuloval klíč k odpovědi na otázku, proč autor použil pro své dílo název: „Ve světle 
Pravdy - Poselství Grálu". 
 
Matematika jako základ pojmu „zákonitost přírodních věd“
Jako exaktní přírodní vědy se označují vědní obory fyziky a chemie, které jsou založeny na 
matematické zákonitosti a důslednosti, jakož i obory fyzikální chemie, jež pronikají do všech 
popsaných přírodních věd. Jak již samotný pojem „matematická zákonitost" jasně a
jednoznačně vyjadřuje, může se v exaktních přírodních vědách a jejich učeních o všech 
jevech či projevech jednat - pokud jsou správně pochopeny a popsány -  pouze o pochopení 
výhradní a jediné správné zákonitosti. Matematika se z tohoto důvodu stala základem pojmu 
zákonitosti v přírodních vědách, protože je tou vědou, která má ve všech variantách 
poskytovat správný výsledek bez ohledu na to, jaké numerické cesty jsou pro řešení úkolu 
použity. Jedná-li se například o to, stanovit, kolikrát musíme odpočítat čtyři feniky, abychom 
obdrželi sto feniků, tak je lhostejné, zda-li to opakujeme pětadvacetkrát  nebo zda-li vždy 
čtyři feniky jsou pětkrát sloučeny do skupiny o dvaceti fenicích a tento postup pětkrát 
opakujeme; pokaždé bude výsledek sto, neboť matematická zákonitost určuje, že 25 x 4 
obnáší sto a 25 se obdrží násobením 5 x 5. Podle toho je 100 získáno ze součinu 5 x 5 x 4, 
takže i součin 5 x 4 = 20, 20 x 5 dává výsledek 100. 
 
Ať již byly matematicky odvozené vzorce či rovnice získány jakýmkoliv způsobem, jejich 
správnost je stále potvrzována, lhostejno, jaká čísla jsou dosazena na levou nebo pravou 
stranu rovnice, aby se dosáhlo neznámé velikosti. Matematika tak v žádném případě - pokud 
jsou správné předpoklady (postuláty) - nepřipustí klamný závěr. 

Předpoklad logické důslednosti
Pokud se tedy exaktní přírodní vědy zakládají na matematické zákonitosti, je nutno pro 
analýzu každého pozorování zachovat v patrnosti předpoklad logické důslednosti. Toto se 
uplatňuje pokud se jedná o jevy viditelné a jevy postřehnutelné prostřednictvím  pomocných 
prostředků. Bude-li například padat z vysoké věže nějaký předmět, můžeme pozorovat 
začátek a konec pádu, měřením času stanovit rychlost pádu a srovnáním s pádovou rychlostí z 
různých výšek vypočítat zrychlení a k tomu účelu sestavit vzorec, jehož správnost bude moci 
být - při správných předpokladech - vždy dokázaná. Stejné vztahy jsou i v chemii. 
 
Domněnky, předpoklady, hypotézy, teorie ...
Jakmile se ale jedná o pozorování jevů, které se nedají postihnout  kvantitativně nebo vůbec 
ani v jejich podstatě, ať již smysly nebo nějakými nespornými pomocnými prostředky, končí
uplatňování exaktního matematického pojetí. Prostor začínají naplňovat dohady, nastává 
názorový boj, který se často zvrhává v hašteřivost a neústupnost. Sestavují se často i rovnice, 
které mají platnost jen pro ten případ, který má podporovat správnost daného názoru. Máme 

http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/domnenky-predpoklady-hypotezy
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/domnenky-predpoklady-hypotezy
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/domnenky-predpoklady-hypotezy
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/predpoklad-logicke-duslednosti
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/predpoklad-logicke-duslednosti
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/predpoklad-logicke-duslednosti
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/matematika-jako-zaklad-pojmu
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/matematika-jako-zaklad-pojmu
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/matematika-jako-zaklad-pojmu
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/co-je-poselstvi-gralu/seznam-prednasek-ve-svetle/vznik-a-vydavani-poselstvi-gralu
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/co-je-poselstvi-gralu/seznam-prednasek-ve-svetle/vznik-a-vydavani-poselstvi-gralu
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zde tak k dispozici nějakou domněnku, nějakou hypotézu. Předpoklady jsou tedy jen 
osvojovány a přijímány jako domněnky. Budiž vzpomenut jen atomový výzkum. Nejlepší 
hlavy si kladou za životní úkol, aby přinesly světlo do tajuplného působení ohromných sil, jež
jsou uloženy v každém atomu podle velkého nezvratného zákona. Jsou činěna citlivá 
pozorování, byly provedeny velkolepé výpočty. Mnohé se dalo i experimentálně prokázat, ale 
stále mnohem více čeká na vysvětlení. Bylo sestaveno mimořádně mnoho hypotéz za účelem 
eventuálně možného objasnění, a každým vskutku vážným badatelem na tomto poli jsou 
prováděny přísně logické propočty i jeho vlastních hypotéz. Ale jak řečeno jedná se o 
domněnky, takže také pro tyto výpočty platí jen předpoklady, které vycházejí z těchto 
domněnek a které se skutečnými předpoklady nemusí souhlasit. Teprve v případě, že je 
prostřednictvím vždy opakovatelných praktických pokusů dosaženo úplně platného důkazu 
pro správnost hypotézy, jsou na základě těchto domněnek stanovené předpoklady správné a z
hypotéz se stávají teorie, to znamená, že jsou povýšeny na matematicky absolutní zákonitost. 
Současně je ale dokázána nesprávnost jiných hypotéz, zabývajících se stejným jevem, jsou tak 
vyvráceny i jim odpovídající výpočty a tak doloženo, že tyto nesprávné hypotézy byly 
založeny na falešných předpokladech. 
 
Pojem „zákonitost“
Zatímco výše uvedený výklad měl krátce vyložit to, co se rozumí pod matematickou 
zákonitostí a jakým způsobem ji má využívat exaktní přírodovědec, musíme se nyní zabývat 
samotným pojmem zákonitost. Tímto pojmem označujeme něco, ať již je to mírou nebo 
matematicky vyjádřitelné, co se vždy za stejných a správných předpokladů reprodukuje nebo 
je reprodukovatelné. 

Pojmy „čas, absolutnost, nekonečnost“ ...
Podle nezměnitelného zákona se Země otáčí jedenkrát za 24 hodin kolem své osy. Zde je 
měřítkem čas a my se uchylujeme při tomto pozorování k předpokladu, že toto měřítko je pro 
pojem času jednoznačně stanoveno. Ale jak jsme jej nalezli? Ne jinak, než-li přesným 
zkoumáním otáčení Země kolem její osy. Tento pravidelný průběh stále se opakujícího 
pohybu je výrazem času sám pro sebe. Existující rozdělení této doby otáčení na 24 hodin bylo 
učiněno svévolně, nese však - následkem jeho z kosmického původu odvozeného druhu - 
otisk absolutna. Absolutní, tzn. nezvratně správné, jsou jen ty děje, které se odvíjejí bez 
možnosti lidského zasahování ve velkém přírodním dění, ve vesmíru, kdykoliv, tedy stále 
znovu, jedním a tím samým způsobem. Je při tom lhostejné, kdy takový přirozený děj
pozorujeme, nebude moci nikdy probíhat jinak, pokud jen jsou v okamžiku pozorování 
uplatněny veškeré správné předpoklady; tedy nějak jinak v minulosti, nyní, v tomto 
okamžiku, nebo jinak v budoucnosti. Již v této skutečnosti máme vyjádření pro pojem 
nekonečnost. Neboť pokud by se přírodní děj již jednou nějakým způsobem neodehrál 
stejným, dříve pozorovatelným způsobem, pak by bylo jeho trvání ohraničeno. Žádný přírodní 
jev se ale nemůže za stejných podmínek odvíjet někdy-nějak-jinak, protože taková odchylka, 
u toho nebo onoho přírodního děje, by se již musela vyskytnout, čímž ale - následkem 
závislosti jednoho děje na dalším, předcházejícím jiném ději - by se velká stavba vesmíru 
musela již dávno zhroutit. Všechno však, co se stále znovu odehrává v nekonečnosti času a 
rovněž také v nekonečnosti prostoru při stejném souběhu jednou daných základních podmínek 
bez jakýchkoliv změn, je nezvratnou zákonitostí. 
Člověk tak v exaktních přírodních vědách nemůže dělat nic jiného, než stanovit, jaké 
zákonitosti ve vesmíru, tedy kdekoliv, u jakéhokoliv děje, převládají. Jako vyjadřovací 
prostředek pro zajištění jasné formulace získaných poznatků je mu k dispozici zákonitá a tedy 

http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/pojmy-cas-absolutnost
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/pojmy-cas-absolutnost
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/pojmy-cas-absolutnost
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/pojem-zakonitost
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/pojem-zakonitost
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/pojem-zakonitost
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logická matematika. Odposlouchává z přírody, pátrá, poznává. Vyvozuje-li geniální 
vynálezce, poháněn touhou zužitkovat nějaké poznání pro lidský pokrok, správné učení z 
tohoto jím získaného vědění, tak uměle vytváří všechny předpoklady, které důsledné odvíjení 
totožného děje zaručují. Čerpá takto ze zákonitosti vesmíru a stojí ve správné jím vedené 
činnosti uprostřed nezbytně nutné přirozenosti. Přehlédne-li některé podmínky či
předpoklady, nenastane kýžený efekt, protože pak jde již o jednání nepřirozené. 
 
Přirozené a nepřirozené, pravda a zbloudění
Přirozené a nepřirozené, pravda a blud, to jsou jedny a ty samé protiklady. Přirozené, jedině
absolutně zákonité, je veškeré velké dění ve vesmíru, viditelné i neviditelné. Co jeden ještě
přesně poznává, nemůže druhý ani postřehnout, rozsah vidění závisí na tom, jak silně je 
vyhraněna jeho organická a duchovní schopnost poznávání. Tato lidská individuální 
schopnost poznávání nemění však nic na existenci jevů. Neboť když jeden člověk ještě nebo 
již něco vidí, co druhému zůstává neviditelné, podává tím ten první důkaz, že je to jen slabost 
druhého, pokud zůstává slepým. Některý člověk může díky svým zvláštním schopnostem 
pronikat přes pozemsky viditelné a poznávat více než jeho spolubližní, který tuto sílu nemá a 
proto vidí jen to, co mu zprostředkují jeho oči. Přesto nemůže popřít zprávy, které mu poskytl 
ten první o tom, co při větším rozhledu poznal, především potom ne, když na základě stále se 
opakujících přirozených skutečnostech, které on sám nemůže vysvětlit, poznává, že mu bylo 
zprostředkováno to, co je pravdivé. 
 
Náboženství, víry, pověry, bázeň a světonázory 
Odjakživa se lidé pokoušeli odtrhnout se od pozemské vázanosti a proniknout do záhadného 
vesmíru. Každý, i ten nejprimitivnější domorodý národ cítil, že existuje nějaká moc nebo 
vícero mocí, které ono velké dění důsledně s velkou dobrotivostí a zároveň neúprosnou 
krutostí určují a řídí. Náboženství, víry, pověry, bázeň a světonázory jsou vyjádřením tohoto 
dřímajícího vědomí. Přicházeli světoví učitelé, pokoušeli se dát tázajícím objasnění a 
zanechali široké stopy svého působení. Ale z důvodu neuspokojení a nedostatečné logické 
argumentace pokračovalo dotazování dále, dotazování po neotřesitelné Pravdě, po 
přirozenosti, po nezvratné zákonitosti.  
 
Shoda mezi zákonitostmi v materiálním a duchovním dění
Podle čeho se ale pozná Pravda, to absolutně správné? Pouze slepá víra není důkazem. Plnou 
jistotu může tázajícímu přinést jen poznání, že opravdové dění všude a ve všem, v 
materiálním i duchovním, je zakotveno ve stejných zákonitostech. Aby se tedy mohla stanovit 
shoda zákonitostí v materiálním a duchovním dění, musí být znám v plném rozsahu alespoň
jeden z obou druhů dění. Onen druhý druh se dá stanovit srovnávacím zkoumáním a šetřením, 
přičemž správnost nebo odchylku nalezeného lze pak zjistit prostřednictvím praktického 
dokazování. 
 
Bereme-li nyní v úvahu Abd-ru-shinovo učení Grálu o duchovních dějích ve vesmíru 
obsažené v jeho knize „Ve světle Pravdy" a v následných přednáškách, vnucuje se exaktnímu 
přírodovědci ihned otázka, zda-li by se mu podařilo stanovit shodu zákonitostí duchovních 
dějů vyslovených v učení Grálu s doposud poznanými - jako nezpochybnitelně
správnými - fyzikálními zákony. Není přitom důležité, že jako zákonitá je chápána nejdříve 
jen část materiálního dění. Jistě se najde mnoho fundamentálního, co může být se 
stejnorodými, v učení Grálu vyslovenými zákonitostmi, použito ke srovnání. 

http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/shoda-mezi-zakonitostmi-v
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Rozdílnost učení Grálu od jiných filosofických a světonázorových učení.
Co je při prohloubení se do učení Grálu nápadné, je podstatný rozdíl tohoto učení od jiných 
filosofických a světonázorových učení, totiž, že není vyřčeno nějaké mínění, nýbrž je 
poskytována přímo samozřejmá reportáž o skutečnostech, týkajících se celkových duchovních 
dějů, jejichž důslednost je od prvopočátku postřehnutelná a dohledatelná. Každý čtenář,
dostatečně vybavený vlastní schopností úvahy, může pravdy vyslovené v učení Grálu 
pozorovat na sobě, v sobě, na svém jednání a jeho následcích. I když nemůžeme našim 
duchovním zrakem dosáhnout až do nejvyšších sfér, tak to není důvodem, abychom nemohli 
důvěřovat tomu, co nám Abd-ru-shin zprostředkovává. Našim zrakem také nemůžeme 
proniknout do atomu a jeho stavby nebo jeho chování a přesto víme, že skutečně atomy 
existují a mají vlastnosti, které dovolují dalekosáhlé vývody a závěry o v nich spočívajících 
silách a jejich původu. 
 
Vše je v pohybu
Zabýváme se otázkami podstaty nekonečnosti v čase a prostoru a musíme přinejmenším 
konstatovat, že naše Země je jen nepatrné zrnko písku ve velké stavbě vesmíru. A pak, tento 
svět se neskládá z mrtvé beztvaré hroudy, nýbrž se projevuje trvalým pohybem, vždyť každý 
stavební prvek, každý atom naší země se nachází v sobě uzavřeném pohybu. Proč tedy nemá 
být i veškerý vesmír v nějakém, v sobě uzavřeném pohybu! A proč by tedy mělo mít 
duchovní dění ve vesmíru nějakou výjimku a narozením a smrtí tak zároveň mít začátek a 
konec? Poněvadž každý pohyb usiluje vpřed (dokonce i tehdy, když sám přestává být 
pohybem, vyvolává v nezměnitelné důslednosti úměrně stejné síly, které v průběhu času opět
usilují vpřed), nemůže tedy vědomé duchovní bytí začít narozením, nýbrž musí být způsobeno 
předchozím duchovním pohybem. To samé platí o smrti. Konečný bod duchovní pozemské 
přítomnosti neznamená nic jiného než ukončení jednoho druhu pohybu, aby našel 
pokračování v nějakém novém, z jeho druhu vznikajícím a stejnou energii uchovávajícím 
druhu pohybu.  
 
Zákon o zachování energie - matematicky zodpovězená otázka na „odkud a 
kam“ v celém materiálním světě
Základní zákon exaktních přírodních věd, na kterém je postaven veškerý fyzikální svět, bez 
něhož není myslitelný jakýkoliv děj, se nazývá „zákon o zachování energie". Sděluje, že při
přeměně nějaké formy energie v libovolnou jinou formu, zůstává původní disponibilní 
množství energie zachované v plné velikosti. Nic se nepřidá, nic se neztratí. Musí tedy být 
stále stejná i celková ve vesmíru přítomná energie. Je tedy tento, každým způsobem 
experimentálně prokazatelný zákon, matematicky zodpovězená otázka na „odkud a kam" v 
celém materiálním světě. Když tedy k duchovnímu dění bude člověkem kladena stejná 
otázka, může existovat jen jedna odpověď: Zachování duchovní energie. Pokud by tomu tak 
nebylo, potom by musely existovat ve vesmíru dvě absolutní zákonitosti.  
 
To je však nemožné, protože právě člověk oba velké druhy energií nese současně v sobě.
Jeden druh zasahuje do druhého. Člověk řídí vůlí a vědomím své pohyby, tedy materiální 
přeměny energií, a jeho myšlenkové dílo, adekvátně, duchovní přeměny energií. Těmi 
prvními se unavuje jeho tělo, ztrácí nahromaděné síly a musí přijmout stravou novou energii. 
Ale také duchovní práce vyvolává únavu, člověk musí odpočívat, spát. Osvěžen, může znovu 
vykonávat duchovní práci, jeho duch přijal výživu. Z ničeho? Zákon o zachování energie říká 
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jasně, že žádná energie nemůže být vytvořena z jiné energie. Odkud tedy potom přichází 
občerstvení? Jako všechny síly - z vesmíru. Při tom není důležité, zda-li jsou pro nás tyto 
energie viditelné nebo neviditelné. Nemůžeme vidět ani elektřinu a magnetismus, teplo a 
rentgenové paprsky jsou pro nás rovněž neviditelné, můžeme  poznávat jen jejich účinky a 
měřit jejich velikost. Ve stejném měřítku, se stejnými jednotkami energie, které jsou 
základem našich srovnávacích měření, můžeme obdobným způsobem zkoumat i číselně. Jako 
příklad zde můžeme uvést psychoanalytické vyšetřovací metody. 
 
Zákon zachování energie vztažený na duchovní oblast. Následky racionálně
použité nebo promarněné a zneužité duchovní síly.
Abd-ru-shin ve svém učení Grálu nevyslovil také nic jiného, než zákon zachování energie 
vztažený na duchovní oblast. Jde ale dále a neomezuje se na stanovení této skutečnosti, nýbrž
popisuje jednotlivé formy energií, uzavírá tím tedy kruh všech možných přeměn a dává v 
logické důslednosti obraz o různých stupních energií, který je dostupný každému samostatně
existujícímu duchu. Tak jako je u materiálních dějů žádané využití energie - vždy podle 
praktických předpokladů a na základě vyskytujících se energetických ztrát, jež mají jiné než
požadované formy - větší nebo menší, v nejnepříznivějších případech dokonce rovno nule, 
poskytuje Abd-ru-shin přesně tak jasný obraz o následcích racionálně použité nebo 
promarněné a zneužité duchovní síly. Pokračuje ještě dál nad koloběh tohoto pohybu a 
ukazuje nám primární postavení duchovní síly nad materiálním děním tím, že vztahuje původ 
veškerého dění na jedině rozhodující dílo z božsky bezbytostného. Tím nachází v učení Grálu 
nejen každý hledající člověk, ale také v logickém myšlení skutečně zběhlý exaktní 
přírodovědec, původ absolutní zákonitosti, která je uskutečňovaná pro vše duchovní i 
materiální podle stejných zákonů. S jakou přesností se tyto jednotné zákony v duchovním a 
materiálním naplňují a spolu shodují, musí - při důkladné interpretaci a využití učení Grálu - 
zůstat vyhrazeno podrobným samostatným zkoumáním. 
 
Zpět na "Exaktní poznávání"

http://poselstvigralu.nazory.eu/exaktni-poznavani
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/zakon-zachovani-energie-vztazeny
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http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/zakon-zachovani-energie-vztazeny
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2. Vzájemné (zpětné) působení 
Zákon zpětného působení v duchovním a materiálním dění, 

Dr. Kurt Illig

Každý úkaz či jev je podřízen některému přírodnímu zákonu. Ale ne každý jev musí mít svůj
vlastní, jen pro něho platný přírodní zákon, nýbrž spíše rozličné formy jevů podléhají jedné a 
té samé zákonitosti. Tak např. teplo se vyskytuje tam, kde dochází k procesu spalování a je při
tom lhostejné, zda se jedná o viditelné hoření dřeva, uhlí, oleje nebo plynu, anebo dochází 
k méně či více postřehnutelným změnám při oxidačních procesech. Ale i třením, tlakem, 
úderem, průchodem elektrického proudu vodičem s velkým ohmickým odporem, při sloučení 
koncentrované kyseliny sírové s vodou a mnoha jinými příčinami se produkuje, nebo lépe 
řečeno, uvolňuje teplo. Máme zde tedy co do činění s mnohými jevy a docházíme přesto stále 
ke stejnému výsledku: Je uvolňováno teplo, které můžeme porovnávat a měřit stanovenými 
jednotkami. Byť by byly cesty, pomocí kterých získáme teplo, jakkoliv rozmanité, vždy 
vyplývá výsledek jen z jednoho jediného zákona, zákona o zachování energie. Ať se jedná o 
procesy hoření a oxidace nebo o mechanické procesy, vždy budou uplatněny zcela přesně
měřitelné formy energií a vzniknou buď nové látky s jinou a menší vnitřní energií, přičemž
zbytek původního množství energie se přetransformuje v teplo, nebo látky zůstanou 
nezměněny a pohybová energie tlaku, nárazu či úderu bude přeměněna v teplo, zatímco 
v případě topení elektrického je v teplo bezprostředně přeměňována elektrická energie. 

Fyzik dosud hájil stanovisko, že možnost vypátrání a poznání prapůvodní příčiny tohoto a 
vůbec jakéhokoliv jevu nám chybí. Pojmenoval proto nepoznané příčiny, které děje a jevy 
vyvolávají, zjednodušeně jako síly. Tak známe magnetické a mechanické síly, hovoříme o 
tíži, napětí, přitažlivosti a naučili jsme se tyto síly chápat kvantitativně, aniž bychom znali 
jejich podstatu. Jsou nám známy jen účinky a jen do té míry, v jaké je můžeme pozorovat. To 
platí dokonce i pro síly, které jsou v rámci fyzikálně-matematického pozorovaní a uvažování 
označovány v jistém smyslu jako abstraktní, jako nervová síla, pracovní síla apod. Původnímu 
exaktně vědeckému způsobu uvažování byly zprvu vzdáleny ty síly, které jsme, s jistým 
mystickým nádechem, zahrnuli pod pojem „schopnosti", jako duchovní schopnosti, talenty, 
rozvaha, paměť, ostatně také sugesce, telepatie, hypnóza atd. 

Exaktní vědec, který má praktické i teoretické zkušenosti v oblasti zkoumání přírodních 
zákonitostí, je při prohloubení se do Abd-ru-shinova učení Grálu postaven před úkol zjistit, 
zda existuje shoda zákonitostí duchovních dějů, v tomto učení popsaných, s fyzikálními 
zákony, dosud v exaktních vědách experimentálně uznávanými a ověřitelnými. Protože se 
však učení Grálu zabývá, s důslednou logikou, celkovým děním ve vesmíru až k jeho 
prvopočátku, je zde poprvé ukázána cesta k možnosti fyzikálního uchopení i takových jevů,
které byly dosud praktikovaným zkoumáním nedostupné, a zahrnout je tak do okruhu 
vědeckého pozorování a úvah. 

Vezměme tedy v úvahu nejdříve základní zákony, které se týkají projevů síly. Fyzika se ve 
svých pozorováních omezuje na všechno to, co je zjednodušeně označeno jako látka a 
materie. Pohybuje se tedy výlučně v materiální sféře. Tvrdí také naprosto správně, že dvě
hrubohmotná tělesa se v prostoru nemohou současně vyskytovat na stejném místě, protože
jsou navzájem neprostupné. Pro světlo je v této souvislosti podáno vysvětlení ve smyslu, že
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jeho šíření je vlnové povahy a je zprostředkováno velmi jemnou, nezvážitelnou látkou, 
éterem, který zaplňuje i prostor mezi jednotlivými molekulami těles. Je tedy, i přes nemožnost 
vážení éterické hmoty, akceptovatelná i jiná látka v hrubohmotné smyslu. Podobně je 
vysvětlován též přenos tepla. Pro podstatu magnetismu chybí jakákoliv představa a též příčina 
elektrických jevů postrádá přesvědčivého objasnění. Všechny jmenované jevy jsou nazývány 
silami nebo správněji, jednotně a jednoduše, silou a jsou měřitelné podle svých účinků.

Nová fyzika, především teoretická fyzika pracující téměř výlučně s matematickými 
pomocnými prostředky, je o krok dále již tím, že různé formy síly zkoumá - nezávisle na 
představách o hrubohmotné nebo materiální vázanosti - v jejich zákonitých projevech nebo 
jejich svébytnosti. Patří sem elektrické vlny, nejrůznější záření, atomová teorie a konečně
velké kosmické zákony sil. Každý zná, alespoň podle názvu, onen poslední projev tohoto 
vývoje, Einsteinovu teorii relativity a vědecký spor, který vyvstal ohledně její platnosti. Ať již
jsou všechny tyto sofistikované výzkumy a spekulace jakkoliv významné, mohou sice 
nakonec vést k nalezení matematických zákonitostí mnoha jevů a k nalezení nikoliv 
bezprostředně experimentálně ověřitelných postupů, důkaz však, zda nynější právě platné 
předpoklady jsou správné, zůstává stále vyhrazen zkoumání na hmotně uchopitelné bázi. 

Co je tedy síla? Fyzik její pomocí označuje příčinu, která vyvolává nějaký projev nebo, což
je totéž, pohyb, anebo nějakým způsobem mění pohybový stav tělesa nebo jevu. Pohyb je 
tedy bezprostředním měřitelným vyjádřením síly. Pozorujeme-li vesmír, poznáváme, že
všechno co je postřehnutelné, představuje jeden jediný pohyb, neboť každá hvězda opisuje ve 
věčném oběhu svou dráhu nebo se otáčí, tak jako stálice, alespoň kolem své osy. Víme ale 
také, že i atom se nachází v trvalém pohybu, a protože veškerá hmotná materie je vybudována 
z atomů, nachází se v každém okamžiku všechno hmotné v pohybu, i když to nevnímáme 
přímo našimi smysly. Víme také dále, že atom obsahuje ohromné síly, neboť např. při
rozpadu jednoho gramu rádia se uvolní čtyři sta miliónů gramkalorii, tj. toto množství tepla 
by mohlo ohřát cca 4000 kg vody z 0o C na 100o C. Tato síla, označována jako vnitřní 
energie, je tedy vyjádřením v atomu obsažené pohybové energie, nebo, protože toto množství 
energie závisí na počtu kladných nábojů jádra obsažených v atomu a počtu i rychlosti 
elektronů kroužících kolem jádra, je síla spočívající v atomu rovná součinu celkového 
množství elektronů a jejich rychlosti s připočtením energie vlastního jádra. Že je to správné, 
potvrzuje i stále znovu experimentálně prokazatelný zákon mechaniky, podle kterého se síla 
rovná součinu hmotnosti tělesa a jemu uděleného zrychlení. 

Při předchozích úvahách jsme tiše předpokládali, že elektron má hmotnost. Teoretický fyzik 
se však probojoval k poznání, že elektron nemá naprosto žádnou hmotnost ve smyslu 
vážitelné materie, ale že jeho hmota je jen zdánlivá. Přes toto mimořádně významné poznání, 
se však nemůže zprostit hrubohmotného způsobu uvažování, nýbrž srovnává tuto zdánlivou 
hmotnost s vážitelnou materií tím, že na základě zcela důsledného matematického výpočtu, 
určuje hmotnost elektronu jako jednu 1835-tinu hmotnosti atomu vodíku. Stejným způsobem 
je stanoven i poloměr oběhu elektronu. Existuje zde zřejmý rozpor. Na jedné straně se zastává 
názor, že hmota elektronu je v hrubohmotném smyslu zdánlivá, zatímco na druhé straně je do 
představ o elektronu vkládáno čistě materiální měřítko. Atomový teoretik vyvozuje z tohoto 
pojetí ještě další závěr, totiž, že v důsledku zdánlivosti hmoty elektronu je zdánlivý i atom 
složený z elektronu a kladného jádra, jen zdánlivá je tedy potom i z atomů sestavená a našimi 
smysly vnímatelná materie. Současně zjistil, že počet kladných nábojů, které obsahuje jádro 
atomu, podmiňuje jeho atomovou váhu, tedy jeho hmotnost. Závěr, že hmota elektronu je jen 
zdánlivá, objasňuje se podle toho i zjištěním, že hmotnost elektronu závisí na počtu jeho 
kladných nábojů, přičemž pojem náboj se neshoduje a nedá sloučit s hmotnou materií. Protože
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ale fyzik všechno, co se nedá zvážit, nemůže bezprostředně začlenit do skladby svého 
materiálního světonázoru, zcela popírá hmotný charakter těchto věcí a poslouží si k jejich 
představě filosofickým pojmem zdánlivého. Zdánlivé ale znamená - podle způsobů
formulování pojmů, na které jsme zvyklí - že něco ve skutečnosti, tj. v absolutním dění, 
naprosto neexistuje. Zdolat tuto těžkost a umožnit získání názorné představy pomáhá 
objasněný vývoj stvoření popsaný v Abd-ru-shinově učení Grálu. Jako nejspodnější a 
poslední stupně jsou uvedeny a vysvětleny stupně hmotného. Autor ale jasně rozlišuje mezi 
hrubohmotností a jemnohmotností. A zde spočívá bezpochyby klíč k vysvětlení „vážitelné a 
nevážitelné materie".

Z hodnověrného vysvětlení celkového vývoje stvoření vyplývá především to, že něco 
zdánlivého, v pravém smyslu tohoto slova, neexistuje. Všechno, i kdyby se to mohlo zdát 
sebeabstraktnější, je ve velkém absolutním dění skutečně existující. Proto, i když se  hmota 
elektronu zdá být nezvážitelná a neviditelná, tak přesto není snad zdánlivá, nýbrž pouze není 
„po ruce" jako něco hrubohmotného a vnímatelného pozemsky-lidskými pomůckami 
z důvodu jeho jemnohmotné přirozenosti. Antipod k elektronu, kladný náboj, je však 
přítomný na tom samém místě, na kterém se již nachází hrubohmotné těleso. Jak již bylo 
zmíněno, fyzikové dosud zastávali názor, že kladný náboj je vázán na vážitelné atomy, aniž
by si mohli ozřejmit, co hmotného se dá rozumět pod kladným nábojem. K tomu nacházíme 
v učení Grálu jednoduché ujasnění tím, že zavedeme pojem a skutečnost jemnohmotností. 
Neboť je ihned evidentní, že dvě hrubohmotná tělesa sice nemohou zaujímat jedno a to samé 
místo v prostoru, ovšem jemnohmotné, tedy ne z hrubé materie sestávající těleso, může
existovat kromě toho i v prostoru hrubohmotného tělesa. Toto vysvětlení vytěsňuje taktéž
mylné pojetí, že hmota atomu, a tím i hmatatelné materie, je pouze zdánlivá. Spíše tu při tom 
máme co činit s něčím hrubohmotným. Neexistuje nic zdánlivého na „tomto ani onom světě", 
jinak by bylo veškeré dění jen jedním zdáním. Tomu však odporuje absolutní, námi všemi 
uznávaná zákonitost ve stvoření. Kde existuje nějaká zákonitost, musí něco existovat, protože
zákonitost je poznatelná jen na nějakém, vždy se opakujícím a reprodukovatelném ději. 
Matematika říká naprosto jasně, že „z ničeho toliko nic vzniknout může" a že předpoklad pro 
vznik nového stavu spočívá v existenci něčeho předchozího. Na základě tohoto poznání a 
praktického pozorování mohl být správně formulován základní zákon o zachování energie. 

Síla a energie vyjadřují rovněž příčinu a účinek. Neboť, když hovoříme o obou pojmech, 
spojuje se s představami o něčem existujícím i účinek, kterým toto existující může působit. 
Každý člověk může u sebe vnímat existenci pocitu síly. Je to vnímání existence nebo nutnosti 
nějaké síly k možnosti vykonávání práce. Pojem energie je naproti tomu obsáhlejší, protože
zahrnuje číselné vyjádření velikosti síly. Přestože můžeme účinky síly a energie měřit, je 
jejich původ a podstata stále největší záhadou pro celé lidstvo, lhostejno, zda se jedná o 
fyzické, psychické, morální nebo vyšší síly. Abd-ru-shin před námi ve své historii stvoření 
odvíjí obraz, jež nám podává bezmezerné vysvětlení o každé formě síly a absolutní 
zákonitosti, jíž jsou účinky vycházející z těchto sil podřízeny. Zatímco exaktní vědec uznává 
fyzicky stále jen jednu sílu, aniž by záleželo na tom, na základě jaké její formy ji zkoumá, 
hovoří člověk - od nejprimitivnějších domorodých národů až po kulturně nejvyvinutější země
- jen o zlých a dobrých silách. Abd-ru-shin odmítá tuto víru jako neomluvitelný omyl a 
poskytuje přesvědčující zdůvodnění, proč je spoluexistence dvojích sil nemožná. Učí tedy 
v duchovním ohledu naprosto to samé, co fyzikové poznali v hrubohmotném světě již dávno 
jako prozaickou a věcnou skutečnost. Nacházíme tím v těchto souvislostech přesnou shodu 
absolutní zákonitosti v duchovní oblasti, která je vysvětlena v učení Grálu, a zákonitosti 
v materiální, fyzicky pozorovatelné oblasti. V Abd-ru-shinových přednáškách se 
jednoznačně hovoří vždy jen o absolutní zákonitosti a tím je i zdůrazňována jednota všech 
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dějů v jejich důsledném průběhu. Když je tedy řečeno, že síla sama pracuje a my ji musíme 
jen řídit, tak má tato skutečnost, objasněná pro duchovní síly, platnost v plném rozsahu i pro 
materiální použití síly. To víme my všichni. Známe např. sílu výbušné směsi benzinových par 
a vzduchu, kterou můžeme využít v zážehovém motoru a uvolněnou výbušnou sílu použít 
k pohonu vozidla, tj. přeměnit ji v pohybovou energii. Ale právě tak, jak tato síla může
posloužit k prospěšným účinkům, můžeme ji zneužít k ničení a poškozování. Spočívá to 
naprosto v našich rukách, zda chceme sílu přivést k dobrým nebo škodlivým projevům. Abd-
ru-shin ale o použití síly neříká nic jiného. Odmítá názor na současnou existenci zlých a 
dobrých sil a dokazuje, že záleží pouze na tom, zda člověk sílu přivádí k dobrým nebo zlým 
účinkům; síla sama zůstává v každém případě stejná a přichází ze stejného původu, jen účinek 
je rozdílný, event. protikladný, lhostejno, zda jde o hrubohmotné nebo jemnohmotné nebo 
nakonec o duchovní jednání a činy. 

Abd-ru-shin ale nezůstává stát u těchto pozorování, ale jde ještě o krok dále tím, že uvádí a 
stanovuje zákon o zpětném působení. Jednotné zákony, udržující celý vesmír jako celek, se 
projevují ve vzájemném a stálém zpětném působení. Co je tedy zpětné působení? Nic jiného, 
než to, co při zkoumání účinků sil stanovil již fyzik. Shrnujeme to v zákoně, který říká: Síla 
vyvolává protisílu, event. účinky vyvolávají protiúčinky; bez protipůsobení není žádné 
působení myslitelné. Síla jako něco, co již předem existuje, se používáním neztrácí. 
Necháme-li dopadnout kladivo na tvrdý a pružný předmět, odrazí se následkem pružnosti 
tohoto předmětu zase zpět. Zasáhne-li tvrdý a nepoddajný předmět, vrací tento sílu zpět ve 
stejném směru, ve kterém úder obdržel. Sestává-li kladivo z materiálu, který je měkčí než
látka, ze které je zasažený předmět, tak je od zpětně obdržené síly samo roztlučeno či
rozdrceno. Komu není znám příklad střelce, střílejícího kolmo na tvrdý předmět, a jež je 
následně zasažen odraženou kulkou. Fyzik bude přirozeně namítat, že musí být zohledněn i
směr, ze kterého síla přichází, a úhel dopadu. K tomu může být blíže přihlédnuto teprve 
v další souvislosti, až budeme zkoumat pohyb, prostor a čas. Předběžně uvažujme jen o kolmo 
se vyskytujících sílách a představme si, že též vesmír je prostorově ohraničen a že všechny 
pohyby - ať již se zdají sebepřímější - se vracejí po eliptických drahách ke svému východisku. 

Právě tak, jako se síla vyvolaná úderem kladiva vrací znovu ke kladivu, zasahuje i síla, 
vyzářená prostřednictvím lidské myšlenky, v průběhu absolutního dění, opět původce. 
Vždy podle toho, zda řídí tuto sílu k dobrému nebo zlému skutku, bude se mu vracet také 
z toho samého směru, tedy od dobrého nebo od zlého, k němu, pro něho, nebo proti němu. 
Přesvědčující výklad slov: Co člověk zasévá, to sklidí. 

Pochopíme-li tento zákon zpětného působení plně, budeme moci uzavřít každý kruh a směr
uvažování. Je lhostejné, zda člověk do něj vložené a jej prozařující síly vede dobrými cestami, 
ostatním pomáhá nebo usiluje k čistě materiálnímu vylepšování a tím k prospěšnému 
hrubohmotném působení, v každém případě bude sklízet setbu, ať je to již svobodné klidné 
svědomí, vážnost, uznání, respekt nebo nakonec ryze pozemsky materiální úspěch. Přivede-li 
však sílu k jakémukoliv špatnému projevu, bude moci sklidit také jen škodu. Tyran 
rozdmýchává vzpouru, nenávist, nízké instinkty tak dlouho, dokud plod jeho temné setby 
nedozraje a všechny jeho zlé skutky se v mnohem větším měřítku, ze stejného směru kterým 
byly vedeny, od potlačovaného národa, na něho zpětně nenahrnou a nepřivedou k záhubě jeho 
samého. Kdy se to stane, je ve věčném dění lhostejné, ale jednou, v dané hodině určitě, na 
tomto nebo onom světě. Základní zákon zůstává vždy v platnosti, totiž, že síla vyvolává 
protisílu. Zpětné působení nacházíme všude, je úplně jedno, zda se jedná o materiální nebo 
duchovní děje. Jedno zasahuje do druhého, neboť silou našich myšlenek se můžeme 
rozhodnout k jednání a další síly, které máme všude k dispozici, uvážlivě materiálně uplatnit. 
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Díváme-li se na sílu energeticky, tak se znovu setkáme s číselným vyjádřením zákona 
zpětného působení, s velkým zákonem o zachování energie v materiálním a duchovním 
dění.  

Zpět na "Exaktní poznávání"

______________ 

http://poselstvigralu.nazory.eu/exaktni-poznavani
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3. Síla a energie. 
Původ a působení síly v duchovním a materiálním dění, Dr. 

Kurt Illig

V předchozím pojednání bylo zmíněno, že při úvahách o 
fyzikálních procesech je zdánlivý rozpor mezi existencí 
„vážitelné a nevážitelné materie" naráz odstraněn
zavedením pojmů „hrubohmotnost" a „jemnohmotnost". 
Viděli jsme, že elektrony jsou jemnohmotného druhu a že
právě tak kladné náboje, jež jsou přiřazeny 
hrubohmotnému atomovému jádru, mají jemnohmotný 
charakter. Vidíme ale také zároveň, že uvnitř tohoto 
provázaného spojení jemnohmotné a hrubohmotné 
materie tkví a působí neobyčejne velká síla, kterou velmi 
názorně pojmenováváme a chápeme jako vnitřní energii. 
Objasnění původu a druhu této v atomu tkvící energie 

jsme dosud neměli, spíše jsme se museli spokojit s tím, že jsme ji přijímali jednoduše jako 
nezvratnou skutečnost. Vzhledem ke zjištením, ke kterým došli nejvýznačnější vědci, musí si 
každý myslící človek přiznat, že na pomyslné druhé straně námi pochopených a ovládaných 
zákonitostí existuje nepoměrně mnohem více nepoznaného, mocného dění, a především také, 
že nad hrubohmotností a jemnohmotností musí existovat ješte další stupně stvoření, ve 
kterých tento proud energie (jenž veškerý viditelný a neviditelný život a dění ve hmotnosti 
umožnuje a řídí) vzniká, a z nichž musí stále znovu a znovu čerpat. Je takřka nepochopitelné, 
že právě vetšina vědecky nejvíce vzdělaných lidí, chce monistickým způsobem popírat 
všechno to, co se dá odvodit či dedukovat z nadpozemské sféry. Sice bychom se rádi dobrali 
odpovědi na onu velkou otázku „proč", úzkostlivě se však přitom vyhýbáme odpovědi na 
daleko důležitejší otázku „odkud". Často slyšíme prohlášení, že je neslýchanou 
opovážlivostí, snažit se tento původ dění vypátrat. Není však daleko opovážlivější, zvědavě se 
ptát, proč vložil Stvořitel do dění a událostí absolutní zákonitost? Když jsme poznali ono 
„odkud", je jen naší povinností, veškeré naše myšlení a jednání zameřit na to, abychom se 
neproviňovali vůči dané zákonitosti. Ono „proč" se nám tím, v našem vlastním zájmu, plně
ujasní. 
 
Stejným způsobem, jako se to již dělo v dosavadních pojednáních, se nyní pokusíme přiblížit 
zákonitosti v absolutním dění, jež vyslovil Abd-ru-shin v učení Grálu, abychom fyzikálně
vysvětlili původ a působení síly do té míry, nakolik se týká hmotnosti. 
 
Zabýváme-li se touto otázkou, staví se nám do cesty velké překážky, které nám zpočátku 
znemožňují pokračovat dále, protože Abd-ru-shin se ve svých dosavadních přednáškách s 
konečnou platností o původu síly nevyjádřil. Vyhledal jsem proto Abd-ru-shina a předložil 
jsem mu mé otázky, které byly zodpovězeny přímo překvapivě jasně a důsledně, s pádnou a 
naléhavou logikou, která je vlastní jeho přednáškám. Neúprosně vyvrátil zdi, které si věda 
sama kolem sebe postavila, a ukázal dálky tak ohromujícího druhu, že na dny a noci rozvířily 
a rozbouřily celé mé vědění, protože jsem, právě jako exaktní vědec, musel okamžitě
rozpoznat bezvýhradnou důslednost jeho výkladů.

Přitom přede mnou, díky Abd-ru-shinovi, vyvstává stále jasněji nástin nové učebnice pro 
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fyziku a chemii, pomocí které bude lze moci dosáhnout dosud netušené. Nikoliv dnes, ani již
zítra, ale přesto v dohledném čase. 
 
Aby mohli být podobným způsobem informování a poučeni čtenáři těchto řádků, uvedl Abd-
ru-shin, na moji prosbu, alespoň malý náznak ve formě odpovědi na otázku „Co je energie?"
Doporučuji proto před dalším čtením tohoto pojednání důkladné prostudování této odpovědi, 
protože bez její znalosti by následujícím výkladům nemohlo být vůbec nebo jen nedostatečně
porozuměno. 
 
► Co je energie? Abd-ru-shin, Odpovědi na otázky.
Pokračování 
 
Abychom si mohli objasnit jakýkoli v hrubohmotnosti pozorovatelný stav nebo nějakou 
situaci, je přirozeně účelné, provádět tato pozorování a úvahy na nejmenší jednotce hmoty, na 
atomu. Jak známo, předpokládá se, že fyzikálním dělením dojdeme k již nikoliv dále 
fyzikálně dělitelné molekule, a že tato molekula je chemicky rozložitelná v její jednotlivé 
stavební prvky, v atomy. 
 
Víme tedy, že veškerá vážitelná, tedy hrubohmotná materie je sestavena z atomů nebo 
základních prvků. Pozorujeme-li jejich chování, docházíme na základě teoreticko-fyzikálních 
výzkumů k výsledku, že každý atom svou stavbou a chováním zrcadlí ty samé zákonitosti, 
které pozorujeme u planetárních systémů, tj. centrum, težiště hmoty (stálici) obíhají elektrony 
(planety) po eliptických dráhách. Aniž bychom přitom blížeji osvětlili specifičnost 
jednotlivých případů, je každopádně ve velkých rysech hned patrné, že každý pohybový druh 
v uzavřeném systému spočívá na základě stejné absolutní zákonitosti. Přitažlivost, 
odpuzování, rovnováha sil jsou poslušny stejných zákonů, je naprosto lhostejné, zda se přitom 
jedná o hrubohmotnost nebo jemnohmotnost. 
 
Porovnáváme-li dále, musíme rozpoznávat a uznat, že ve významu elektrickém, neexistuje 
rozdíl mezi stálicí a planetami, neboť jako obyvatelé jedné z planet víme přesně, že tyto 
planety nepředstavují snad záporné elektrony gigantických rozměrů a slunce neztělesňuje 
hmotné jádro s kladným nábojem. Výzkumy, zabývající se vznikem Země, spíše jasně
vypovídají o tom, že před pradávnými časy, ve stavu ještě „bílo-žhnoucně tekutém", byla 
Země odstředivou silou vymrštěna a po dosažení určité vzdálenosti, která odpovídá rovnováze 
mezi odstředivou silou a přitažlivosti, nastoupila na svou trvalou dráhu kolem své mateřské 
hmotné podstaty. Země je tedy, jako všechny planety, částí svého Slunce, a Slunce tvoří se 
všemi svými planetami a jejich satelity prapůvodní jednotu, celek. Proč by zde tedy měly, 
záporný elektron a atomové jádro s jeho kladným nábojem, představovat dva různé druhy, v 
čistě elektrickém významu pak dokonce protiklady! Tyto protiklady jsou jen zdánlivé, neboť
formulace pojmů vyplývá z pozorování, která budí dojem, jako by šlo o něco protikladného a 
dodnes jsou takto vysvětlována. Míněny jsou zde elektrostatické procesy. 
 
Nabijíme-li izolovaně zavěšenou kovovou kuličku nábojem, který vznikl třením a druhá 
stejná kulička, zavešená poblíž první, je již nábojem stejného původu nabita, budou se obě
kuličky vzájemně odpuzovat. Obdrží-li však druhá kulička náboj z jiného zdroje,  budou se 
obě kuličky vzájemně přitahovat. Docházíme tím nutně k poznání, že stejnojmenná elektřina 
(elektrické náboje stejného znaménka) se navzájem odpuzuje a nestejnojmenná navzájem 
přitahuje.Museli by se tedy  také záporné elektrony, které představují elementární kvantum 

http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/3-sila-a-energie/pokracovani
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/3-sila-a-energie/pokracovani
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/3-sila-a-energie/pokracovani
http://poselstvigralu.nazory.eu/3-sila-a-energie/co-je-energie-abd-ru-shin.html
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záporné elektřiny, přitahovat ke kladným nábojům (kladná elementární kvanta) atomového 
jádra. Proč by ale měly proto být protiklady! 
 
Využijeme-li opět srovnání s planetárním systémem, není vysvětlení těžké. Můžeme si lehce 
představit, že každý atom byl kdysi součástí jen jedné jediné hmoty, a že tato hmota byla 
rovněž „běložhnoucí". Odstředivými silami byly pak části této hmoty, elektrony, 
katapultovány - a to tak daleko od jádra, až bylo opět dosaženo již dříve vylíčené rovnováhy a 
nastal rovnoměrný pohyb po eliptických dráhách kolem jádra. Protože však elektrony patří do 
jemnohmotnému druhu, můžeme si také představit, že pro atom je potřebný nikoliv „bílý žár", 
nýbrž jiný, pro tyto zvláštní poměry odpovídající stav. Jako výsledek zůstává však v každém 
případě, že záporné elektrony jsou částí celku, tvoří tedy s jádrem a tím také s kladnými 
náboji jednotu. Na základě toho lze samostatný charakter protikladných elektřin popřít. A 
učiníme-li další krok, můžeme kladný náboj a hmotné jádro položit sobě na roveň a tento 
náboj považovat pouze za funkci hrubohmotné materie. 
 
Ukládáme-li postupně pomocí vhodných prostředků nestejnojmenné elektrické náboje na dvě
kovové kuličky, které jsou vzájemně od sebe a proti sobě postaveny v určité vzdálenosti, 
dojde k tak silnému nabití, že z jedné kuličky na druhou přeskočí jiskra. Na okamžik bude 
tedy vzduch mezi oběma kuličkami, tedy mezi body nazývanými póly, přiveden do stavu 
žáru, generuje se tedy teplo. Tímto efektem však došlo okamžitě ke ztrátě nábojů, vyrovnaly 
se, a výsledkem je vznik tepla. Všude, kde se nachází kladná a záporná elektřina, snaží se oba 
druhy o vzájemné sjednocení, aby tím zanechaly nějaký efekt, ať již to jsou elektrochemické 
procesy, vlny, teplo, pohyb a mnohé další. Zjišťujeme tedy, že se při sjednocování obou 
elektřin uvolňuje energie. Nemohlo být ale ještě nikde konstatováno, že se potkávají 
uprostřed, tj., že by např. při vybití dvou koulí přeskočily jiskry proti sobě do středu, nýbrž
elektřina vždy prochází od záporného ke kladnému pólu, bez ohledu na to, o jaký proces jde. 
Záporné náboje, elektrony, proudí tedy ke kladně uzpůsobenému hmotnému bodu. 
 
Úvodem jsme hovořili o vnitřní energii atomu. Známe ji díky výzkumům radioaktivních 
prvků. Rozpadají se postupně tak, že výsledkem je prvek s nižší atomovou váhou, současně se 
odštěpuje helium, uvolňuje teplo a dochází k vyzařováním zvláštního druhu. Pro naše 
uvažování je podstatné, že se při rozpadu atomu uvolňuje teplo, které předtím latentně
spočívalo v původním atomu. Protože dále víme, že např. radium obsahovalo mnohem více 
elektronů a kladných nábojů než všechny produkty rozpadu dohromady, je nasnadě závěr, že
toto teplo vzniklo spojením chybějících elektronů a kladných nábojů. Vyjádříme-li se 
obdobným způsobem, jakým jsme dříve formulovali kladný náboj, musíme přijmout, že teplo 
vzniklo konečným spojením záporných elektronů s jádrem. 
 
Co je vůbec teplo? Učili jsme se, že pohyb způsobuje teplo. Teplo může naopak generovat 
pohyb. Řekneme-li si nyní, že teplo opět pochází z vyššího stupně stvoření, není tím tvrzeno 
nic nového, neboť víme, že teplo proudí jen z teplejší části do studenější části, nikdy naopak. 
Z čeho generují tyto tepelné proudy svůj pohyb? V hrubohmotném světě je nám tato 
skutečnost velmi běžná. Kinetická teorie plynů nás učí, že s přibývající teplotou se zvyšuje i 
tlak plynu v uzavřeném prostoru a že tento přírůstek tlaku je pouze funkcí zvýšeného pohybu 
molekul plynu. Protože se však molekuly skládají z atomů, ovlivňuje teplota pohyblivost 
atomů. Bylo však geniálním způsobem matematicky dokázáno, že i při odejmutí veškerého 
vnějšího přísunu tepla, tedy při dosažení absolutního teplotního nulového bodu, t.j. - 273 oC, 
vlastní pohyb atomů neustává, že tedy vnitřní energie atomu zůstává nedotčena. Opačně bylo 
prokázáno, že se nám nikdy nepodaří absolutní nulový bod dosáhnout. Potud výsledek 
propočtů.
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Znovu se ocitáme před rozporem, neboť na jedné straně se lze - na základě hlavních vět nauky 
o teple a s přísně matematickou důsledností - absolutního nulového bodu dopočítat, zatímco 
na druhé straně, právě tak důsledně a s tou samou matematikou, byla stanovena 
nedosažitelnost tohoto nejnižšího bodu. Tento protiklad zmizí, když uvážíme, že tyto výpočty 
byly prováděny na základě provedených pokusů s hrubohmotnou materií, a absolutní nulový 
bod - právě pro jeho vyjádření nuly - přemístíme do jemnohmotného světa, tvrdíme tedy, že je 
zvláštností jemnohmotnosti. Vyvodili bychom tímto hranici mezi jemnohmotností a 
hrubohmotností, která by byla lehce představitelná pro každého přírodovědecky vzdělaného 
člověka. Přesně vyjádřeno, můžeme tedy říci, že teplo v absolutním nulovém bodě vstupuje 
do jemnohmotnosti. 
 
Existuje teplo také v jemnohmotnosti? Museli bychom se vlastně této otázce podivovat, neboť
prožíváme denně stále znovu, že blahodárné a pro naše pozemské bytí nepostradatelné 
sluneční tepelné záření k nám proniká ohromným prostorem, který není vyplněn žádnou 
hrubohmotnou materií. Víme dále, že s přibývající výškou nad pozemským povrchem se 
teplota stále více a více snižuje, protože se vzduch postupně zřeďuje, tedy v jednotce prostoru 
je rozptýleno stále méně molekul, až je konečně dosaženo stavu, kde se nevyskytuje žádná 
molekula a je tak dosaženo vzduchoprázdného prostoru, který mimo vzdušného zemského 
obalu vyplňuje veškerý vesmír. Současně se teplota blíží k absolutnímu nulovému bodu. A 
přesto víme, že teplo, které zde na Zemi jako takové pociťujeme, které umožňuje veškerý 
organický život, k nám proniká jen v důsledku vyzařování slunce. V hrubohmotnosti námi 
pozorovatelný tepelný jev musí tedy být sekundárním efektem, neboť kdyby k nám od slunce 
proudilo teplo samotné ve formě pozorovatelné zde na zemi, bylo by logickým důsledkem, že
s každým kilometrem, kterým se nesmírnými dálkami blížíme vstříc slunci, by muselo být 
tepleji. Mezi zdrojem tepla a vyústěním tepla leží nyní ale obrovská zóna nejnižšího mrazu. 

Docházíme k poznatku, že tepelné záření, nebo lépe řečeno teplo záření přenášené vesmírem a 
tepelný efekt v hrubohmotném bytí není jedno a to samé. Z tohoto poznatku lze vyvodit, že
musíme pozorovat teplo v jemnohmotném a hrubohmotném významu navzájem odděleně,
abychom následně dospěli, v návaznosti na diskutované vlastnosti atomů, k odpovědi na 
úvodem položené otázky, týkající se původu a působení síly ve hmotnosti. 
 
Abd-ru-shin nás poučil, co máme pod pojmem energie rozumět v jeho absolutním významu a 
jak energie proniká od jednoho stupně stvoření k nejbližšímu dalšímu až dolů do hmotnosti. 
Zde nejprve vtéká do jemnohmotnosti jako jemnohmotné teplo. Toto teplo nacházíme všude, 
když se rozpadá atom, je v něm obsaženo, dokud atom existuje. Způsobilo tedy katapultování 
jemnohmotné materie, tak zvaných elektronů, z hmoty atomu následně poté, kdy toto teplo již
předtím vyvolalo pohyb (jemnohmotného druhu) atomového jádra, který mu umožnil 
odstředivou silou elektrony vymrštit. Jádro a elektrony musí tedy být stejného hmotného 
druhu, s jediným rozdílem, že jádro má hrubohmotnou a elektrony mají jemnohmotnou 
povahu. Proč to tak je, bude pojednáno v navazující stati, která se zabývá tíží. Každopádně je 
faktem, že vznik pohybu v atomovém jádru je i materiálním počátkem hrubohmotnosti. Po 
rozpadu atomu, tedy jeho hrubohmotného druhu, musí být proto také ono původně
jemnohmotně do atomu proniknuvší teplo, následkem nyní již „zhrubohmotnělého" druhu 
atomu, pociťováno analogicky stejnorodě tak, jako vždy teplo vnímáme, jakožto  projev v 
hrubohmotnosti. 
 
Zda generujeme teplo hrubohmotného nebo jemnohmotného druhu, závisí na předpokladech, 
za kterých generování probíhá. Prostřednictvím pohybu můžeme kdykoliv generovat 



EXAKTNÍ POZNÁVÁNÍ - Dr. Kurt Illig  

- 19 - 

teploměrem měřitelné teplo, ale také elektřinu. Oběma produktům je vlastní 100%-ní 
proměna na podobný jev, tj. na tok nebo proudění. Teplo stále proudí od teplejšího ke 
chladnějšímu bodu, tedy z hrubohmotné k jemnohmotné části; za její počátek jsme určili 
absolutní teplotní nulový bod. Elektřina proudí od  záporného ke kladnému pólu, tedy od 
jemnohmotných elektronů ke hrubohmotné materii. Teplo a elektřina jsou v zásadě stejné, s 
tím rozdílem, že směr jejich proudění probíhá v hrubohmotném a jemnohmotném významu 
obráceně. Máme důkazy a příklady, že je to správně. Hovoří pro to veškeré jevy 
termoelektřiny. Zahříváme-li spoj dvou drátů z mědi a bizmutu, vzniká elektrický proud a to 
tak, že měď představuje záporný a bizmut kladný pól. Protože atom mědi má významně
menší hmotnost než atom bizmutu, a měď se tak nachází blíž k jemnohmotnosti než bismut, 
může tak, na základě předchozích tvzení, probíhat proudění jen v daném směru. Je to ještě
jasnější, pokud se bere v úvahu opačný směr tepelného proudění. 
 
Příčinu síly je tedy nutno hledat ve vniknutí tepla z vyššího do nejbližšího nižšího stupně
stvoření. Přitom samozřejmě musí být teplo takového druhu, ze kterého pochází, tedy - při
vniknutí do jemnohmotnosti shora dolů - mít takovou podstatu, která spočívá nad 
jemnohmotností. V jemnohmotnosti získá, při pokračujícím proudění, takovou podstatu 
jemnohmotného druhu, kterou zjednodušeně nazýváme elektřinou. Jako taková proudí pak 
dále do hrubohmotnosti, ve které se mění na nám známé teplo. Protože pod hrubohmotností 
již neleží žádný další stupeň, vrací se odtud ve svém proudění k absolutnímu teplu, k jejímu 
počátku a zdroji. Je to koloběh bez konce, ten samý zákon o zachování energie v absolutním 
dění, který jsme dosud chtěli krátkozrace uplatňovat jen na námi přímo viditelný svět. 

Zpět na "Exaktní poznávání"

______________ 
 

http://poselstvigralu.nazory.eu/exaktni-poznavani
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4. Gravitační síla 
Tíha v duchovním a materiálním dění, Dr. Kurt Illig

V předešlých přednáškách jsme viděli, jak je třeba chápat původ a podstatu síly. Rozhodující 
pro správné chápání těchto dějů v našem hrubohmotném světě je poznání, že existuje jen 
jedna jediná síla, a že pouze směr této síly je rozhodující pro příslušnou, právě se uplatňující, 
postřehnutelnou formu energie. Poznali jsme tedy, že síla, která k nám na tuto zemi proudí z 
jemnohmotnosti, může být námi vnímatelná ve formě elektrické energie, zatímco, vracejíc se 
do jemnohmotnosti, opouští tato síla hrubohmotnou zemi (tedy nejhlubší bod celkového dění) 
ve formě tepelné energie. Nejjednodušší forma, ve které sílu vnímáme, je tlak, kterým těleso 
působí na svůj podklad. Kvantitativním vyjádřením tohoto tlaku je hmotnost tělesa.

Proč těleso na svoji podložku působí tlakem? Fyzik našel vysvětlení v tom, že tento tlak 
připisuje přitažlivosti Země, která tímto tlakem působí na všechna hrubohmotná tělesa, která 
se nacházejí v její bezprostřední blízkosti. Tedy právě tak málo, jak mohl dosud jednoznačně
definovat podstatu a původ síly, mohl, i při popisu a pozorování tíhy, pochopit toliko jen její 
účinek a kvantitativně ji určit. Proč však tato tíha existuje nebo vzniká, a jaké příčiny jsou 
rozhodující pro její existenci, nemohlo být dosud zodpovězeno, neboť fyzik odmítal tyto 
procesy spojovat s tak zvanými nadpozemskými jevy, tj. jednoduše řečeno, s absolutním 
duchovním děním. 

Opět musím poukázat na všeobsažné Abd-ru-shinovo učení, protože nám otevírá oči pro 
všechny nám již neviditelné procesy v jednotlivých dějích, u kterých jsme přece již v
předchozích přednáškách museli poznat, že se plně shodují s dosud teoretickými fyziky 
jednoznačně identifikovanými zákonitostmi v materiálním dění. To nám může být 
dostatečným důkazem, že Abd-ru-shinovo učení, které stojí vysoko nad exaktně-matematicky 
přirodovědnými poznatky, ihned urovnává půdu, aby zpřístupnilo poznatky stojící nade vším 
dosud poznanými i všem přírodovědcům, jako exaktní zákonité děje. 

Abd-ru-shin již naznačil v jedné ze svých odpovědí (Pozn.: Co je energie? A co je tíha?), 
jednoduše a přehledně, jakým způsobem síla, jako vyzařování prastvořeného duchovního, 
proniká  z prastvoření k nejbližším stupňům dění. Při tomto pronikání působí tato síla 
přitažlivě na částice příslušného, v daném místě se vyskytujícího druhu stupně dění, tím 
zároveň způsobuje jejich shlukování, nabalování a zhutňování. Existuje tedy určitý druh 
afinity mezi touto, z vyššího stupně se vlévající silou, a zmíněnými částicemi. 

Vrátíme-li se ve vývojové historii Země o několik miliónů let zpět, můžeme konstatovat, že
tato Země musela být původně ve žhavě tekutém stavu. Geologové a archeologové, ve 
spolupráci s astronomy, sestavili hypotézu, že toto ohnivě tekuté zemské těleso muselo svého 
času tvořit jeden celek se Sluncem, a že, následkem rotace, bylo od něho jednoho dne 
odmrštěno. Pronikneme-li dále do kosmu, nalezneme mnohem jemněji utvářené materie, např.
v Mléčné dráze, a můžeme si snad lehce představit, že původně, tj. po té, co došlo nějakými, 
později snad pochopenými procesy, ke vzniku hrubohmotnosti, se toto hrubohmotné, 
nejjemněji rozloženo či rozptýleno, jistým způsobem vznášelo ve veškerém vesmíru. 
Rozhodující příčiny, které shlukování a zhušťování těchto částic způsobily, musely tedy 
pocházet z úrovní nad tímto hrubohmotným. 
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Přiblížíme-li ke srovnání  obraz, který nám dal Abd-ru-shin, musela tedy síla, která pronikla z 
vyššího stupně dění, působíc svou přitažlivostí, sjednotit malé hrubohmotné částice do 
velkých jednotlivých komplexů. Další, ještě větší komplexy se při pokračujícím pronikání síly 
konečně spojovaly v ještě větší komplexy a tak dále. Plynné skupenství se při ochlazování 
postupně přeměňovalo ve skupenství tekuté a z tohoto, při dalším ochlazování, vzniklo 
skupenství pevné, jako např. naše Země. Tento proces musí být ještě šířeji objasněn. 
 

Jak bylo v předchozí přednášce zdůrazněno, síla pronikající do hrubohmotnosti ve formě
elektrické energie odtéká ve formě tepla při -273oC, v absolutním nulovém bodě, a vrací se 
zpět do jemnohmotnosti. Protože mezi jednotlivými hrubohmotnými částicemi, event. jejich 
vzájemně propojenými vazbami, musí vždy existovat „éter", tj.zóna -273oC, je proces 
ochlazování naprosto přirozený a zákonitý. Rotující, žhavě-tekuté skupenství v důsledku 
svého pohybu opět podléhá zákonům odstředivých a dostředivých sil. Velké masy hvězd lze 
tedy vysvětlit a odvodit jen jejich odmrštěním a katapultováním z prahvězdy. 

Může být vznesena námitka, že v plynném, původním skupenství hrubohmotné materie, by 
pro ochlazování mohly být - v důsledku  nejjemnějšího možného rozprášení a promísení 
hrubohmotných molekul a mezilehlého éteru - maximálně příznivé předpoklady. Tuto 
námitku lze vyvrátit tím, že - právě v tehdejším stavu - síla, jako vpřed usilující pohyb, až do 
hrubohmotnosti ještě vůbec nepronikla. Logickým důsledkem je, že uvažovaná síla tedy ani 
nemohla formou tepla proudit zpět z hrubohmotnosti do jemnohmotnosti, neboť podle 
základního zákona o zachování energie, může být síla nebo energie v nějaké formě, v tomto 
případě ve formě tepla, odvedena jen tam, kde již dříve síla existovala v jiné formě.

Již jen to je dostatečným důkazem, že pohyb v hrubohmotnosti způsobila proudící, z 
„původu" proniknuvší síla, která zároveň - působíc svou přítažlivostí na hrubohmotné plynné 
částice - dala podnět k nabalování a shlukování, současně také docházelo odváděním a 
zpětným prouděním síly do jemnohmotnosti formou tepla k  postupné přeměně ze stavu 
plynného skupenství do tekutého. 

Vznik hrubohmotné materie z jemnohmotné materie se musí klást přirozeně před uvedené 
fáze. Bude však úkolem dalších úvah, provést za tím účelem podrobné šetření. Přepokládejme 
proto v našich následujících úvahách, že hrubohmotná materie ve formě plynného skupenství 
již existovala. 

Každý fyzik ví, že jakýkoli plyn, který je uzavřen v daném prostoru, tento prostor zaplňuje 
stejnoměrně všemi směry. Přivedeme-li do určitého místa druhý, od prvního odlišný plyn, 
dojde  v poměrně krátké době k jejich dokonalému vzájemnému promísení. Tento děj
nazýváme vzájemnou difúzí dvou plynů. Dále víme, že z mnoha  látek nebo chemických 
sloučenin mohou vznikat páry. Jde při tom o nepatrně malé tekuté kapičky, které jsou tak 
malé a lehké, že jsou téměř srovnatelné s plynným skupenstvím. 

Před cca 20 lety (Pozn.: Údaj se vztahuje na stav vědeckého poznání ke konci dvacátých let 
dvacátého století) navrhl jistý Angličan potlačení londýnské mlhy pomocí měděné sítě,
natažené nad domy a v ulicích, a napájené vysokým napětím. Tento vynálezce si totiž
všimnul, že mlha za těchto podmínek kolem měděných drátů houstne a v zónách mezi dráty 
se ztrácí. Tohoto brzy zapomenutého vynálezu se později znovu chopil Američan Cottrell, 
který na vysokonapěťových elektrodách, ze spalin, kouřových plynů a par, separoval i 
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nejjemněji rozptýlené částečky. Dnes je tento vynález technicky propracován a používán ve 
velkém měřítku. 

V čem je tento děj pro nás poučný? Říká zcela jednoznačně, že v okamžiku, během kterého 
určitými cestami vedeme sílu ve formě energie o vysokém napětí, jsou mezi nimi se 
vyskytující plynné nebo téměř plynné částice touto silou přitahovány jako magnetem. Dále 
můžeme pozorovat, že se částice nabalují a shlukují k větším útvarům a celkům, které potom, 
pokud ne hned samy o sobě, tak následkem dotyku s dráty, event. elektrodami, padají k zemi. 
Vidíme tedy zde v hrubohmotném světě to samé, o čem nás informuje Abd-ru-shin v jeho již
citovaných „Otázkách a odpovědích", tj. o přitažlivosti síly pronikající z prastvoření do 
různých stupňů, kterou tato síla působí na částice uplatňujicího se charakteru daného stupně
dění. 

 
Hovořili jsme již dříve o plynech a jejich difúzních schopnostech. Víme, že některé chemicky 
dobře definované těleso v plynném stavu zaujímá mnohem větší prostor než ve stavu pevném 
nebo tekutém. Uplatňuje se vzájemná volnost molekul. Těleso není již tak neprodyšné jako 
v tekuté nebo pevné formě. Pozorujeme dále, že plyn nepůsobí tlakem již jen na podložku, 
nýbrž působí všemi směry a v uzavřené nádobě na veškeré její části a to zcela stejnoměrně.

Proč je tomu tak? 

Vezmeme-li opět v úvahu v předchozím pojednání uvedená zjištění o původu a podstatě síly, 
můžeme vyvozovat následující: 

Pokud chceme převést nějaké těleso z pevného do tekutého a z něho dále do plynného stavu, 
musíme mu dodat energii a to v poměrně značném množství. 

Postupujeme tedy opačně, než jak postupuje přirozený děj. Přivádíme teplo, tj., působíme tedy 
proti se shora se vlévající síle z jemnohmotnosti. Tím musí také docházet k něčemu 
opačnému, než jak jsme to viděli např. u Cottrellovy metody. Musí být znovu již hutné, 
vzájemně spojené a propojené hrubohmotné částice zjemněny a rozprášeny. Současně takto 
působíme i proti tíži, neboť když naplníme papírový balon horkým vzduchem, tak jako to 
svého času provedl Montgolfier, event. stávající vzduch ohřejeme hořákem do té míry, že
molekuly se budou stále více roztahovat a tím bude i plyn řidší, bude nakonec balón stoupat, 
tj. vzdálí se od země a vrátí se teprve potom, tj. spadne, až se vzduch uvnitř balónu ochladí 
natolik, že bude mít znovu přibližně stejnou hustotu jako má vzduch venkovní. Vidíme přitom 
současně příčinnou souvislost mezi tíhou a hustotou. 

Shrneme-li nyní naše pozorování, dostaneme následující obraz: 

Z jemnohmotnosti do hrubohmotnosti vlévající se síla zhutňuje svou přitažlivostí jí 
přitahovanou jemně rozloženou materii. Z dřívějších pozorování také víme, že kladné náboje 
jsou vždy vázány na hmotu, tj. že je můžeme považovat za funkci hrubohmotné hmoty. 
Vyvodili jsme z toho dále závěr, že negativní elektrony s kladnými náboji tvoří jednotu. 
Můžeme nyní tento obraz dále rozpracovat a vyvodit další závěr, že z jemnohmotnosti 
přicházející elektřina ve formě negativně se jevících elektronů proudí směrem ke hmotě. Ve 
skutečnosti se to odehrává tak, že tato elektrická síla, která přichází z vyššího stupně dění, 
působí na hrubohmotnou masu svou přitažlivostí při svém vstupu do hrubohmotnosti. Protože
však námi viditelná, jak bylo předběžně vylíčeno, již napřed silou proniknutá zhutněná 
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hrubohmotná masa nemůže být následkem její tíhy k tomuto proudění síly přitažena, působí 
síla ve formě elektrické energie svou přitažlivostí na hrubohmotnou masu tak dlouho, jdouce 
při tom současně svou cestou ve směru k hrubohmotné mase, dokud se s ní nesjednotí. Lze 
tedy tyto procesy podle zákona stejnorodosti vysvětlit způsobem, který  byl Abd-ru.shinem 
v jeho učení opakovaně objasňován, tj. hmotnost může být rozdílná, ale druh je stejný, a oboje 
působí navzájem svou přitažlivostí, aby se v konečném výsledku doplňovaly a vytvářely 
jednotný celek. Protože se však dění odvíjelo od nejvyššího stupně k nejnižšímu, tj. 
k hrubohmotnosti, a ne naopak, musí tedy i přitažlivost síly vycházející z jemnohmotnosti 
působit na hrubohmotnost a nikoliv obráceně, jak se fyzici dosud domnívali. 

Je tedy také lehce pochopitelné, že Země, pozorovaná jako jediná, velmi velká hmota, 
zdánlivě působí přitažlivě na všechny jednotlivé malé částice hmoty a tím způsobuje viditelný 
účinek tíhy. Ve skutečnosti se však musí  k největší hmotě, tedy k Zemi, vlévat celková do 
této oblasti proniknuvší síla, takže také všechny malé částice hmoty, do kterých tato síla již
pronikla, nakonec musí být přivedeny k úhrnné hmotě. Tomu lze rozumět tak, že větší díl 
hmoty představuje pro přitažlivost přirozeně i více jednotek než menší část hmoty, a právě
tato jednotka byla dosud obecně označována jako kladný náboj. Musí tedy síla, pokud na své 
cestě zasáhne nejdříve jednotlivé malé částice hmoty, tyto částice v dalším proudění srážet 
nebo, prakticky vyjádřeno, stlačovat k větším a nakonec k největším částem hmoty. 

Řečeno jiným způsobem, může tedy pro objasnění tíhy existovat vysvětlení, že se uskutečňuje 
pronikáním z jemnohmotnosti proudící síly do hrubohmotnosti a tím způsobeným 
nabalováním a zhutňováním hrubohmotných částic hmoty, které jsou tak nuceny sestupovat, 
klesat dolů. Protože dále víme, že síla z jemnohmotnosti proniká do hrubohmotnosti 
v elektrické formě, tj. zaujímá tedy směr z jemnohmotností do hrubohmotnosti, musí být také 
všechny částice hmoty ležící mezi hrubohmotnosti a jemnohmotností spoluzatlačovány 
k hrubohmotnosti, a to způsobem odpovídajícím jejich různé velikosti. Je tedy směr námi 
viditelného působení tíhy, tj. padání nebo stlačování k zemi, projevem směru, kterým se ubírá 
síla při jejím pronikání do hrubohmotnosti. Jakým způsobem lze tuto skutečnost chápat 
v jednotlivostech, může být předloženo teprve v pozdějších výkladech, protože k tomu je 
zapotřebí obeznámení s mnohem obsáhlejšími pojmy času a prostoru. 

Že je toto pojetí správné, říká jednoduchý zákon: v absolutním, tj. ve vzduchoprázdném 
prostoru, všechny částice hmoty, bez ohledu na jejich velikost a hutnost, padají k zemi se 
stejnou rychlostí a se stejným zrychlením. Musí tedy existovat vždy ta samá rychlost 
proudění, která dává impuls těmto částicím směrem k zemi, jak to ostatně při celkovém 
obrazu jednoty dění není ani jinak možné. Protože jsme ale dříve hovořili o tom, že jde právě
o proudění síly z jemnohmotnosti ve formě elektrické energie, jedná se právě vždy znovu o
jednotnou rychlost proudění této z jemnohmotnosti přicházející síly. 

Můžeme tedy tíhu formulovat tak, že ji vysvětlíme jako spolupůsobení síly a stejnorodosti 
(přitažlivá síla mezi dvěma doplňujícími se a jednotu vytvářejícími částmi) na základě pojmů
zákonitosti absolutního dění, sestavených Abd-ru-shinem v jeho učení Grálu, přičemž jako 
důležitý komponent k tomu přistupuje ještě pojem směru - tak jak je jednotně stanoven 
v absolutním dění, tj. od zdroje nebo původu dění až dolů ke hrubohmotnosti. 

O tom, odkud nyní vlastně hrubohmotná materie jako taková pochází, bude pojednáno 
v dalším článku. 

Zpět na "Exaktní poznávání"

http://poselstvigralu.nazory.eu/exaktni-poznavani
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__________________ 

5. Vznik materie 
O vzniku hrubohmotné materie, Dr. Kurt Illig

Pod pojmem „fyzika" obecně rozumíme 
zkoumání jevů spojených s přeměnami 
skupenství látek „Chemie" se naproti 
tomu zabývá přeměnami látek. 
Skupenství rozeznáváme plynné, kapalné 
a pevné - procesy, které vedou ke změně
jedné v druhou fázi nebo naopak, 
posuzujeme tedy fyzikálně. Víme, že
můžeme vodu odpařovat, nebo 
kondenzovat, právě tak je nám známo, že
vodu můžeme změnit v led. K dosažení 

těchto změn musíme přivádět nebo odvádět teplo. Víme také, že můžeme přeměňovat teplo 
v elektřinu, právě tak víme, že teplo můžeme převést na mechanickou práci, tj. v každém 
z těchto případů měníme pouze formu projevu jedné a té samé energie a obdržíme účinky 
tomuto projevu odpovídající. Je nám ale také dále známo, že můžeme teplo i elektřinu 
přeměnit ve světlo, tj. měníme energii do takové formy, která má sice viditelné účinky, ale 
vzhledem k našim běžným pojmům je zdánlivě nehmotná. 

 Chemie, jak bylo řečeno, se zabývá přeměnou látky. Co je látka? Označujeme tím dobře
definovanou chemickou sloučeninu nebo v širším smyslu konglomerát sloučenin, tak jak je 
nám přírodou např. ve formě dřeva apod. - způsobem vlastním každému rostlinnému druhu - 
opětovně poskytován. Pokud tedy dřevo spalujeme a přitom získáváme teplo, můžeme tento 
proces, který jsme předtím podrobili fyzikálním pozorováním, právě tak dobře podrobit i 
chemickému rozboru. Během tohoto procesu spalovaní přestává dřevo jako takové existovat, 
tj. směs sloučenin, která představuje příslušný druh dřeva, je destruována oxidací a dalšími 
komplikovanými vedlejšími ději, přičemž celkové látkové množství, které dřevo předtím 
obsahovalo, zůstává zachováno v jiné látkové formě. Na jedné straně zůstává popel, který 
obsahuje fosforečné a vápencové soli, oxid křemičitý a mnoho dalších sloučenin, které byly 
součástí předtím existujících sloučenin a nyní zůstaly, jakožto nezplynovatelné, izolovány, 
zatímco zbývající části sloučenin, jako uhlík, vodík, kyslík, dusík apod. unikly formou 
různých plynů. Teplo samotné, které během tohoto procesu spalování vzniklo, bylo již
předtím obsažené ve dřevě a v kyslíku, který, přicházejíce ze vzduchu, svými oxidačními 
účinky spalování umožnil. Energii spočívající v těchto sloučeninách a ve vzdušném kyslíku 
nazýváme energií skrytou nebo lépe latentní energií. 

Vyvstává tu otázka, jakou cestou se tato energie před tím do těchto látek dostala. Strom, ze 
kterého dřevo pocházelo, vyklíčil kdysi ze semínka a vyrostl. Pro umožnění jeho růstu mu 
byly z půdy dodávány rozličné soli a sloučeniny. Strom je vstřebával jemnými kořeny a uvnitř
svých buněk je přeměňoval ve sloučeniny, které jako vyživující a výstavbové látky musel 
stále přivádět svým trvale se množícím a dělícím růstovým buňkám. Jeho listy vdechovaly ve 
vzduchu v malém množství obsažený kysličník uhličitý a uhlík v něm obsažený spolu s 
vodíkem, jež byl získáván z vody a z jiných přiváděných sloučenin vodíku přeměňovaly na 
uhlovodíkové sloučeniny. Vytvářené uhlovodíkové sloučeniny jsou základem pro celulózu, 
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kůru, chlorofyl a různé zbarvující a vonné látky listů a květů stromu. Víme, že stromy nebo 
každá jiná rostlina mohou růst jen tehdy, když mají přístup ke světlu a nejsou odstíněny od 
vesmírného záření. Není tedy snad řečeno příliš mnoho, když předpokládáme, že výše 
uvedená latentní energie se nashromáždila  z energie popsaných rozličných výstavbových 
látek a ze světla a tepla, které byly rostlině přiváděny z vesmíru a ze slunce. Jsme tedy svědky 
podivuhodné hry, kdy světlo a teplo jsou přeměňovány do latentní energie, spočívající ve 
veškerých částech rostliny, kterou můžeme v každém okamžiku dále proměňovat do nám 
dobře známých forem energie. I když rostlina není podrobena procesu hoření prostřednictvím 
lidského zásahu nebo vzniklým požárem a tím nedochází k vylíčeným přeměnám latentní 
energie v teplo, můžeme tuto přeměnu pozorovat i v jiném ději. Každá rostlina musí jednou 
odumřít, tj. v ní obsažená životní síla, bytostné jádro, vyprahne, nové výstavbové látky již
nejsou asimilovány, ztrácí listy a květy, kmen zvětrává nebo je vyvrácen, protože kořeny jsou 
narušeny tlením a též samotný kmen podléhá postupně práchnivění a rozkladu. 

Všechny tyto pochody, vadnutí a rozklad listů, jejich postupná proměna v tak oblíbený jemný 
zemitý kompost, trouchnivění kmenů, to všechno jsou procesy hoření, tedy oxidační 
procesy, během kterých se uvolňuje teplo, jen s tím rozdílem, že tyto reakce probíhají velmi 
pomalu a nejsou tedy vůbec nebo jen vzácně postřehnutelné ihned, zatímco hoření v přímém 
plameni se odehraje v několika málo minutách či sekundách a tím se veškerá latentní energie 
přemění v teplo již během krátkého času. Množství energie je v každém případě stejné. 

Při takovém rychlém nebo pomalém hoření je pro velikost (množství) uvolněné energie doba 
trvání oxidačního procesu naprosto bezpředmětná. Všichni víme o možnosti vytápění 
rašelinou nebo uhlím. Tyto produkty nejsou nic jiného než zásobník (uložiště) tepla. Různými 
procesy je odumřelým rostlinám zabráněno přijímat okolní kyslík, takže nemůže docházet 
k oxidaci. Rašelina vzniká tak, že se půda s odumřelými rostlinami vnoří do spodních vod, 
nové rostliny zakoření v napůl zetlelém rostlinném bahně a svým hustým porostem nad ním 
vytvoří neprodyšný povlak; nebo po odumření klesají zvláštní bažinné rostliny, které rostou 
na okrajích jezer, do mělkých pobřežních vod, tvoříce tak nový základ pro osídlení stejnými 
rostlinami. Pobřežní rostliny naprosto ponenáhlu prorůstají do středu jezera, které postupně
zanášejí, až se jednou místa, kde bylo jezero čeřeno vlnami, pokryjí bujnými rašeliništními 
pláněmi. 

Uhlí vzniklo před mnoha tisíciletími. Počátkem a podnětem k jeho zrodu jsou zřejmě mocné 
zemské pohyby. V tak zvaných amerických uhelných lesích se ještě houfně nacházejí celé 
kmeny stromů, sestávajících ze „skrz na skrz" černě lesknoucího se uhlí. Jsou nalézány i 
jemné otisky listů zkamenělých pravěkých kapradin a přesliček. Uhlí mohlo vzniknout jen 
tak, že došlo k náhlému přemístění zemských vrstev, takže vše co žilo a kvetlo, bylo náhle 
pohřbeno pod silnou vrstvou zemské hmoty. Mocný tlak hornin svým přispěním ulehčil 
odloučení uhlíku z tisíceronásobných uhlovodíkových vazeb. Možná také zemská atmosféra 
dočasně strádala nedostatkem kyslíku. 

Co nás zde zajímá, je skutečnost, že jsme vznikem rašeliny a uhlí získali z rostlin rezervoáry, 
které jako latentní energii uchovávají ono teplo, které rostliny během svého růstu 
uskladňovaly ve svých stavebních látkách. Nebudou již však - poté co se dříve přeměnily na 
rašelinu a uhlí - oxidovat sami od sebe, nýbrž k hoření může dojít teprve tehdy, pokud bude 
k dispozici dostatečně vysoká zápalná teplota.

Zavedlo by nás to příliš daleko od tématu předchozího výkladu, kdybychom chtěli blíže
rozebrat odpověď na otázku původu této velmi zajímavé skutečnosti. Těmito procesy, které se 
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speciálně týkají procesů oxidačních  - a zcela obecně jsou základem procesů chemických 
přeměn, tedy změn látek - se však budeme podrobněji zabývat později. Jsou to otázky týkající 
se afinity, chemické rovnováhy, exotermických a endotermických reakcí. 

Přeměnu látek nalézáme všude ve veškerém organickém a anorganickém světě. Můžeme ji 
často reprodukovat a máme možnost, což dosud patřilo k nejdůležitějším náležitostem 
chemiků, nacházet stále nové a jednodušší cesty k rozkládání stávajících látek na jednoduché 
stavební látky nebo je přeměnit na důležité a cenné produkty nebo, konečně, z těchto 
jednoduchých stavebních látek skládat, syntetizovat látky složitější. Každý ví zajisté o 
rozsáhlých technologiích, které se těmito procesy zabývají. Budiž zmíněna syntéza amoniaku 
a lučavky (kyseliny dusičné) z dusíku obsaženého ve vzduchu a z vodíku, který je získáván 
elektrolytickým rozkladem vody nebo generátorového plynu. 

Již v dřívějších tématických přednáškách jsem zaměřil pozornost na atom. Pokud hovoříme o 
přeměně látky, dojdeme nakonec vždy opět k tomu, že k objasnění těchto procesů využijeme 
ty nejjednodušší úvahy. Víme, že nejmenší částí nějaké látky získané fyzikálním dělením je 
molekula. Molekula je zase sestavena z atomů. Poznali jsme dosud 90 chemických druhů či
základních prvků a z těchto 90 prvků a dvou dalších ještě nenalezených elementů je vystavěn
veškerý anorganický a organický svět. (Pozn. překl.: Údaje se vztahují na stav vědeckého 
poznání ke konci dvacátých let 20. století - od té doby došlo k objevům dalších, tj. - podle 
Universum 2006 celkem 114 zákl. prvků)

Když jsme výše hovořili o přeměně látky, rozuměli jsme tím změnu chemické sloučeniny, 
tedy molekuly, v nějakou jinou chemickou sloučeninu, tedy opět v molekulu. Jsou to tudíž
procesy, které se uskutečňují s již existujícími hrubohmotnými konstrukčními prvky nebo 
soustavami vícero takových prvků. Naskýtá se otázka, jakým způsobem těchto 92 základních 
prvků původně vzniklo nebo jak možná také dnes ještě vznikají. Abychom na tyto otázky 
mohli zevrubně a důkladně odpovědět, musíme na jedné straně provést kombinované 
fyzikální a chemické rozbory, ale na druhé straně se musíme vzdát rozumářského 
hrubohmotného způsobu uvažování, abychom se pokusili proniknout do zákonitostí a 
procesů, které spočívají nad hrubohmotnými fyzikálními a chemickými rozbory. 

 Jak již bylo řečeno v předešlých přednáškách, setkávají se fyzika a chemie v atomové fyzice. 
Můžeme říci, že chemické přeměny, přísně vzato, přestávají tam, kde přecházíme od molekul 
k atomu. Fyzikální pozorování naproti tomu hrají při vzniku chemických prvků nebo atomu 
samotného nadřazenou roli. Již mnozí fyzikové a také nikoliv fyzikálně vzdělaní vynálezci se 
zabývali problémem přeměny prvků za účelem libovolné změny nějakého chemického prvků
v jiný chemický prvek. U mnohých bylo, žel, směrodatné přání, aby z libovolných, lehce 
dostupných chemických látek, získali pomocí transformačních postupů zlato, nedbaje na 
nebezpečí, které prostřednictvím takových metod hrozí celému dnešnímu světovému 
hospodářství. Většině skutečně ideálně bádajícím, hledajícím fyzikům a chemikům, 
zabývajících se touto problematikou, jde však hlavně o proniknutí do oněch tajuplných 
procesů přírody a velkých zákonitostí, které jsou základem jak skladby tak i původu 
základních prvků.

Pro krátké zopakování: Podle dnešního stavu fyzikálních výzkumů a výpočtů se atom 
skládá z kladně nabitého jádra a záporných elektronů obíhajících kolem tohoto jádra po 
eliptických drahách. Důkladné výzkumy a velkolepé výpočty ukázaly, že se stoupající 
atomovou hmotností se stále navyšuje počet kladných nábojů jádra a adekvátně tomu 
krouží kolem tohoto jádra - do jisté míry jako planety - stále více elektronů. Musel by tedy 
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podle toho ten prvek, který má jeden kladný náboj v jádru a jeden záporný elektron, být 
základním prvkem, ze kterého všechny ostatní prvky byly nějakým způsobem postupně
sestavovány. Budeme tedy v následujících úvahách zkoumat, zda je tato domněnka správná. 

V našich předchozích úvahách jsme již konstatovali, že dosavadní pojetí fyziků týkající se 
kladného náboje jádra a elektronů je v mnohém pohledu chybné. Teprve zohledněním 
zákonitosti v celém vesmíru, kterou objasnil Abd-ru-shin v učení Grálu, a pozorováním 
vývojových stupňů a dějových úseků tohoto obrazu vesmíru, můžeme dojít k poznání, že
kladný náboj jádra je funkce hmoty jako takové, tj. že kladný náboj a jádro jedno jsou. Viděli 
jsme také dále, že neexistuje „kladná" a „záporná" elektřina, nýbrž, že elektřina je výrazem 
pro směr síly vtékající z jemnohmotnosti do hrubohmotnosti, tak jak původně pronikala 
z čistě duchovní sféry skrze různé stupně dění k nám do hrubohmotnosti - za podmínky přijetí 
formy odpovídající danému stupni dění. Domněnka fyziků, že se u elektronů jedná o těleso se 
zdánlivou hmotností (Masse) nebyla tedy správná, viděli jsme ale, že elektrony jsou jemnější 
hrubohmotné podstaty a svou povahou jsou nositeli síly, která ve formě elektrické energie 
proniká do hrubohmotnosti. Stejným způsobem můžeme konstatovat, že kladné jádro není 
zdánlivé, ale naopak vykazuje skutečnou hmotnost. 

Máme tedy před sebou 2 otázky; první je, zda existuje základní element, který je 
konstruován jako ostatní chemické prvky a který to je, a  druhá otázka, odkud vlastně
tento základní prvek nebo vůbec všechny prvky svou hmotnost získaly. 

Přejdeme-li k první otázce, bude nejvhodnější zabývat se těmi prvky, u kterých přeměny 
můžeme pozorovat a zkoumat. Jedná se o radioaktivní substance. Radium, jak je obecně
známo, se rozpadá postupně, a jako produkty rozpadu vzniká emanace α-, β- a γ-záření jakož i
Helium, mimoto se během rozpadu uvolňuje teplo. Ale i tato emanace se dále rozpadá. 
Vidíme před sebou celou řadu produktů rozpadu, až nakonec jako poslední produkt obdržíme 
olovo. Můžeme současně pozorovat, že každý další produkt rozpadu má nižší atomovou 
hmotnost než produkt předešlý, tedy také nižší než radium samotné. Ztrácí se tedy hmota.
Bylo také dále výzkumy zjištěno, že olovo jako poslední produkt rozpadů zbývá i při rozpadu 
thoria a překvapivě navíc konstatováno, že olovo jako konečný produkt rozpadu thoriové řady 
má jinou atomovou hmotnost než zůstatkové olovo s radiové řady a že obě tato olova mají 
opět jinou atomovou hmotnost než nám obecně známé metalurgicky získané čisté olovo. Tato 
pozorování byla překvapivá a zároveň objasňující. 

Podle jedné staré hypotézy měly všechny prvky, pokud se dostaly do relace s kyslíkem s 
atomovou hmotností 16, vykazovat rovněž atomovou hmotnost celočíselnou. V průběhu 
mnohaletých určování atomových hmotností vyšlo však najevo, že se tato hypotéza shoduje 
jen u určitého procenta veškerých prvků, zatímco všechny ostatní prvky vykazovaly ve 
srovnání s kyslíkem větší nebo menší odchýlení od celočíselné atomové hmotnosti. Běžné 
čisté olovo má atomovou hmotnost 207,2, zatímco zbytkové olovo z uran-radiové řady má 
celočíselnou atomovou hmotnost 206 a zůstatkové olovo z thoriové řady vykazuje vyšší 
atomovou hmotnost 208,1. Tato zjištění byla dvojnásobně zajímavá, protože oba druhy olova 
z rozpadových řad nevykazovaly chemicky žádné rozdíly oproti běžnému obchodnímu olovu, 
tzn. během všech chemických procesů přeměn reagovaly stejným způsobem jako obyčejné 
olovo, a přesto se - ve fyzikálním ohledu - svou hmotností, tedy svými hrubohmotnými 
vlastnostmi odlišovaly. Takové chemické prvky, které sice představují stejný prvek, mají ale 
různou atomovou hmotnost, nazýváme izotopy. 



EXAKTNÍ POZNÁVÁNÍ - Dr. Kurt Illig  

- 28 - 

Z těchto úvah možno usuzovat, že s našimi dosavadními pojmy týkajícími se hmoty není něco 
v pořádku a že spíše je nutno ještě přihlédnout k dalším jevům, které dosud byly opomíjeny. 
Takové izotopy byly mezitím rovněž zjištěny u celé řady dalších prvků.

Zavedlo by nás to příliš daleko, pokud bychom chtěli v okamžité souvislosti uvést všechny 
metody, které k tomuto zjištění vedly. Jednu metodu však musíme přiblížit, protože bude pro 
naše pozdější úvahy ještě zvláště důležitá. Jedná se o výzkum, který provedl Angličan Aston 
na různých prvcích s neceločíselnými atomovými hmotnostmi s pomocí kanálových 
(anodových) záření. Použil k tomu speciálně konstruovanou Braunovu trubici, ve které jsou 
pod vysokým napětím na anodu vakuované skleněné trubice (obdoba Röntgenové trubice) 
přiváděny zkoumané prvky, přičemž korpuskulární částice na anodu přiváděných prvků jsou 
emitovány a urychlovány směrem ke katodě umístěné ve vhodné vzdálenosti proti anodě.
Tato katoda je opatřena velmi malými otvory, skrze které část na katodu dopadajících částic 
prolétává na prodloužený skleněný nástavec nacházející se za katodou. Po stranách tohoto 
skleněného nástavce je umístěn elektromagnet, a nakonec je  na konci tohoto  nástavce 
připevněn fotografický neexponovaný papír. Je-li nyní trubice zapojena při odpojeném 
elektromagnetu, prolétávají korpuskulární částice přímočaře, tak jak pronikají od anody 
otvory v katodě směrem na konci se nacházející fotografický papír a zanechávají na místě
dopadu exponovaná místa. Jakmile je ale elektromagnet aktivován daným známým proudem, 
jsou anodové částice vždy podle své hmotnosti odkláněny, takže konečný bod jejich pohybu 
vykazuje odchylku. Zmíněný fyzik Aston při těchto pokusech zjistil, že např. chlor, když byl 
přiveden na anodu, obsahoval částice chloru se třemi rozdílnými hmotnostmi. Z různě
velkého proudu, kterým ovlivňoval účinek elektromagnetu a z rychlosti, kterou se částice 
chloru z anody k fotografickému  papíru pohybovaly, mohl vypočítat, že vzájemná hmotnost 
byla v poměru 35, 37 a 39, odpovídající třem atomovým hmotnostem chloru 35, 37 a 39. 
Naproti tomu střední mnohými způsoby stanovitelná atomová hmotnost běžného chloru činí 
zkráceně 35.4579. 

Z Astonových pozorování tedy vyplývá, že tyto velké odchylky od celočíselných hodnot 
atomových hmotností chloru lze vztahovat ke skutečnosti, že je složen ze tří druhů chloru 
s atomovou hmotností 35, 37 a 39. Pomocí metodiky, kterou Aston použil, jsme názorně
poznali, právě tak jako jsme to předtím mohli konstatovat u olova, že chemický prvek chlor 
existuje minimálně se třemi různými hmotnostmi atomu, tj. hrubohmotně řečeno tíhami. 
Z obou zjištění lze snad nepochybně vyvodit závěr, že prvky nebo atomy nemohou být jen tak 
složeny z jednoho základního prvku, v našem případě z vodíku, neboť pak by nesměly 
existovat takové odchylky, protože na druhé straně víme, že každá vyšší atomová hmotnost 
podmiňuje zcela nový chemicky prvek. Musel by tedy chlor s atomovou hmotností 35 být 
v chemickém ohledu naprosto rozdílný od chloru s atomovou hmotností 37 a 39. 

Vraťme se zpět k úvahám o radioaktivních prvcích, zjistili jsme tedy mimo jiné, že při
rozpadu radia se uvolňuje helium. Helium je však těžší než vodík. Má atomovou hmotnost 
4,0. Helium je ale i po jiné stránce obzvláště zajímavé. Patří k tak zvaným ušlechtilým 
plynům, ke kterým řadíme ještě argon, neon, xenon a krypton. Tyto ušlechtilé plyny se 
odlišují od ostatních chemických prvků tím, že nemohou jakýmkoliv způsobem chemicky 
reagovat se žádnou jinou chemickou látkou nebo chemickým prvkem. Potvrzují tím zároveň
dále zmíněnou teorii, že všechny chemické přeměny látek, tedy reakce, jsou procesy, jež se 
odehrávají vlastně s molekulami. 

Víme totiž, že všechny chemické prvky, mimo ušlechtilých plynů a rtuti v plynném 
skupenství, existují jen jako molekuly, tj. že např. vodíkový plyn není tvořen atomem vodíku, 
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nýbrž že vždy 2 vodíkové atomy jsou spojeny v jednu molekulu. Správnost toho potvrzuje i 
to, že při sloučení určitého objemu vodíku (H) se stejným objemem chloru (Cl), za stejného 
atmosférického tlaku a stejné teploty, vzniknou dva objemy par kyseliny solné (HCl). Kdyby 
totiž oba plyny vodíku a chloru existovaly pouze v jednoatomové skladbě, tedy nikoliv jako 
molekuly, musel by po sloučení vzniknout jeden objem HCl. Toto odbočení mělo jen 
zdůraznit, že ušlechtilé plyny jsou skutečně jednoatomové a že teorie, podle které se chemické 
přeměny látek mohou odehrávat jen na úrovni molekul je správná; na základě toho musí tedy 
být ušlechtilé plyny nutně imunní vůči jakákoliv možnosti chemické reakce. Tato skutečnost 
stojí za uvážení. V ušlechtilých plynech můžeme vidět přinejmenším prvky, které stojí 
nejblíže původu ostatních chemických prvků, tj. tedy, počátku hrubohmotné materie. Neboť
pokud opakujeme sled úvah, zpětně od hrubohmotnosti k jemnohmotnosti, tak přece vidíme, 
že procesy hrubohmotně-chemických přeměn látek jsou záležitostí molekul, naproti tomu 
musí být přeměny prvků přinejmenším záležitostí atomů a že, opět dále ve zpětném sledu, 
vznik atomu nebo konec konců základního atomu samotného, musí vést k hranici 
jemnohmotnosti. Zařaďme tedy předběžně, pro ulehčení našeho zkoumání, pouze 
v atomárním stavu existující ušlechtilý plyn, disponující tak již poněkud méně hrubou 
hrubohmotností, mezi hrubou hrubohmotnost (tedy atom umožňující vytvářet molekulu) a
jemnohmotnost. 

Při uvolňování helia z radia během jeho rozpadu se kromě toho uvolňují tak zvané α-, β- ,γ-
záření. 

Záření α má přitom nejmenší rychlost a při bližším zkoumání bylo zjištěno, že není nic 
jiného než toliko kladné náboje, které jsou vázány na hmotu, jež je v tomto případě
přestavována heliem. Důkladnými experimenty bylo zjištěno, že každý atom helia, který tímto 
způsobem vzniká, obsahuje dva kladné náboje. Pomocí určitých opatření lze tyto α- částice, 
neboli tzv. α- záření, zviditelnit. Bylo totiž již dříve pozorováno, že za určitých podmínek, 
které budou ještě blíže objasněny, se může v uzavřených nádobách, jež obsahují vzduch 
nasycený vodní parou, vytvářet mlha. Pokud uzavřená skleněná trubice obsahuje takové 
množství vlhkosti, že i při vysoké teplotě, která bude muset přirozeně ležet pod 100°C, 
zůstane na dně ještě stále viditelně trochu vody, bude vzduch v trubici při každém nižším 
teplotním stupni nasycen vlhkostí. Měl-li vzduch uzavřený v trubici předtím 20°C a bude-li 
nyní tato teplota náhle nějakým zásahem značně snížena, musela by se ihned vytvářet mlha, 
protože vzduch při nižší teplotě je sycen již menším množstvím vodních par než při vyšší 
teplotě. Tato reakce nenastane však ihned, ale podle okolností může na sebe nechat značně
dlouho čekat. Pokusy ale ukázaly, že vznik mlhy urychluje přítomnost jemných prachových 
částic. Tyto částice vytvářejí tak zvaná mlžná jádra, kolem kterých se vytvářejí nejdříve malé 
mlžné kruhy, které se pak sdružují do stále větších útvarů. Tento proces se tedy dá srovnávat 
s procesy popsanými v předešlé přednášce, kde bylo popsáno zhutňování mlhy kolem vodičů 
napájených elektrickým stejnosměrným proudem pod vysokým napětím. Bylo to uvedeno 
jako příklad, abychom si ukázali, jakým způsobem síla vlévající se z počátku (zdroje) stvoření 
do jemnohmotnosti a nakonec do hrubohmotnosti, působí na částečky hmoty a tím způsobuje 
účinky tíhy. Stejný děj vytváření mlžných jader v trubicích prostřednictvím prachových částic 
může být vyvolán i prostřednictvím iontů plynu, které mohou být přechodně získány pomocí 
speciálních přístrojů a které se objevují i při rozpadu radia ve formě α- částic. Tyto ionty 
plynu jsou atomy plynu s volným kladným nábojem, které jsou neutralizovány spojením 
s negativními elektrony, čímž aktivita plynu zaniká. 
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Na základě našich dřívějších úvah ze dvou předešlých pojednání to tedy znamená, že hmota 
Helia, jejíž kladné náboje jsou pouze její funkcí, musí být nejdříve sloučena se 2 elektrony, tj. 
jednotkami energie nebo síly, aby - v pravém smyslu slova - vznikl stabilní atom. Jsou-li  nyní 
takové ionty plynu emitovány do trubice nasycené vlhkostí, vytvářejí se rovněž velmi rychle 
kolem těchto iontů malé mlžné útvary. Pomocí speciálních opatření lze dráhy, kterými α-
částice v tomto vlhkostí přesyceném vzduchu proletěly, zviditelnit. Přitom je možné 
zaznamenat pozoruhodný jev, a to, že částice určitou část dráhy letí přímočaře a pak se buď
náhle naprosto ztratí anebo ostře odbočí na nějakou stranu, a potom po dalším kratším letu se 
rovněž stane neviditelnou. Bylo proto na pochybách, jak by tyto pozoruhodné jevy mohly být 
vysvětleny. 
 

Již dříve uvedený popis vlastností α- částic nebo lépe iontů plynu nám říká, že charakter iontu 
trvá jen tak dlouho, dokud se atom helia nesetká s jedním a potom ještě s druhým záporným 
elektronem, které ho mohou střetnout přirozeně teprve při tomto letu. Tento jev vysvětluje 
náhlé vyhasnutí světelného záblesku, který je α- částicemi vyvoláván. 

Jinak je to při pozorovaném vybočení α- částic z přímočarého pohybu. Bylo by to velmi 
zdlouhavé, chtít zde poskytnout podrobné odvození konečného vědeckého poznání příčiny 
tohoto jevu. Bylo však nakonec zjištěno, a dokázáno důslednými matematickými výpočty, že
tato odchýlení jsou vysvětlitelná jen tím, že se α- částice srážejí s jádrem atomu. Pokud se 
částice setká s elektronem, kroužícím ve velkém odstupu kolem jádra, získá pouze, úměrně
velikosti této hmoty, tj. úměrně projevu dvojího kladného náboje, 2 elektrony. Narazí-li však 
na jádro, sráží se s hmotou. Dá se spočítat, kolik atomů se při známém tlaku a teplotě
v určitém objemu nějakého plynu vyskytuje. Z počtu takových vzájemných střetů α- částic 
s jádry se dá s pomocí pravděpodobnosti vypočítat, jak velké musí být skutečné jádro, tedy 
hmota atomu v porovnání k prostoru, který spolu kolem něho obíhajícími elektrony zaujímá. 
Dále bylo zjištěno, že při střetu α- částic s jádrem se z jádra uvolňují jiné prvky; a sice, pokud 
se α- částice srazila s atomem dusíku vznikl náhle vodík. Správnost těchto přeměn a vznik 
jiných prvků se dá lehce stanovit pomocí různých výzkumných metod a výpočtů.

Nyní je třeba něco říci o β- a γ- zářeních. 

Záření β vykazují velkou rychlost. Nejsou ničím jiným, jak je nesporně potvrzeno, než
zápornými elektrony, tj. nosiči nebo projevenou formou síly, tak jak ve formě elektrické 
energie proniká z jemnohmotnosti do hrubohmotnosti. Záření γ mají svůj název oproti α- a β-
záření zcela právem. Pronikají i značně silnými vrstvami olova, disponují velmi vysokou 
rychlostí a mohou být označeny jako elektromagnetické vlny. Vedle těchto tak zvaných tří
druhů záření se během rozpadu radia uvolňuje, jak již bylo úvodem zmíněno, také teplo. 
 

Konečně musíme ještě vědět, že rozpad radia se neuskutečňuje okamžitě, ale zcela postupně
stále stejnou rychlostí, kterou lze naprosto přesně vypočítat. Dodnes neexistuje prostředek, 
kterým by se dala tato rychlost rozpadu v nějakém směru ovlivnit. Nemůžeme ji urychlit ani 
zpomalit, nýbrž musíme s údivem a obdivem přihlížet, jak se tento proces před našimi zraky 
odvíjí stále znovu a znovu ve stejném tempu. V těchto nevšedních, pravidelných procesech se 
tedy viditelně projevuje část zákonitosti existující v celém vesmíru. 
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Vraťme se nyní zpět k heliu. Protože se, jak bylo popsáno, elektrony objevují teprve až v
určité vzdálenosti od radia, z něhož jsou při rozpadu emitovány α- částice - přitom helium 
elektrony mít musí, aby, ve smyslu našeho dosavadního pojetí atomu, atomem bylo - muselo 
být helium před svým vznikem „něčím jiným". Toto jiné jsme dříve označili jako iont, tedy 
jako plyn, který se ještě nesloučil se záporným elektronem. Uvažme ještě jednou myšlenkové 
pochody, kterými jsme se ubírali v souvislosti s otázkou původu tíhy v předchozí přednášce; 
bylo řečeno, že síla proudící z jemnohmotnosti do hrubohmotnosti, působí přitažlivě na 
částice hmoty tak, aby klesaly ve směru síly, tj. směrem k nejspodnější straně dění, ke 
hrubohmotnosti, tedy - pro nás pozemšťany - aby byly přitlačovány k zemi, zdánlivě touto 
zemí jakoby přitahovány. Nyní můžeme v našich úvahách učinit další krok. Vidíme, že před 
vznikem atomu je k dispozici iont. Teoretický fyzik na základě svých výzkumů těchto 
procesů vyvodil, že hmota atomu je funkcí náboje s ní spojeného, a dále konstatoval, že
atomová hmotnost je úhrnně dvojnásobkem kladných nábojů, tj. tedy, že prvek se dvěma 
kladnými náboji jako helium, musí mít atomovou hmotnost 4, pokud platí vodík = 1. Helium 
tedy musí být 4 x těžší než stejný počet atomů vodíku. Podle toho by musel mít uhlík 
s atomovou hmotností 12 šest kladných nábojů, což se také skutečně shoduje. (Pozn. překl.: 
Platí u lehkých jader. PS: Neutron byl objeven v r. 1932 / nukleon - proton, neutron).  

Fyzik, jak jsme již viděli dříve, ve svých zkoumáních pokročil a řekl, že v důsledku chápání 
hmoty jako funkce jejího kladného náboje, je tato hmota jen zdánlivá. My jsme naproti tomu, 
tím že jsme v našich úvahách šli cestami, na které nás - jako na správné, výhradně zákonité - 
upozornil Abd-ru-shin ve svém učení Grálu, poznali, že naopak kladný náboj je funkcí hmoty. 
Můžeme tedy potom právě tak říci, že kladný náboj je jen zdánlivý, ve skutečnosti vůbec 
neexistuje. Z našich úvah ohledně druhu a původu síly a úvah o vzniku tíhy, přece zřetelně
vyplynulo, že naše pojetí se shoduje s absolutní zákonitostí, o které nás Abd-ru-shin 
informoval jako o platné pro celé stvoření, především také pro duchovní dění.  

Máme tedy otázku: Co je iont a odkud pochází? Iont byl dosud znám jako něco individuálního 
s tím, že mu jen chybí něco, co musí mít atom, aby se mohl prokázat nejhrubší 
hrubohmotností. Iontu chybí právě pro každý druh atomu pevně stanovený počet volných 
elektronů, anebo jich má příliš mnoho. Protože ale iont jako element není poznatelný našimi 
hrubohmotnými pomůckami nýbrž je jen postřehnutelný, jak bylo například uvedeno výše, 
nepřímou cestou jako něco skutečně existujícího pomocí světelných stop, máme zde co do 
činění s druhem látky, prokazující se jemnější hrubohmotnou povahou než samotný atom. 

Mezitím jsme pronikli o další krok dále. Řekli jsme, že můžeme naše úvahy ulehčit tím, že
mezi jemnohmotnost a hrubohmotný atom dosadíme ty prvky, které, jako ušlechtilé plyny, 
mohou existovat pouze v jednoatomové skladbě. Nyní před tyto jednoatomové plynné prvky 
vsaďme ještě iont. Iont plus určitý počet elektronů, tedy nosičů síly, vytváří atom, alespoň
pokud jde o čistě hrubohmotné stavební prvky.  

Abychom si však iont pojmově přiblížili, bude vhodné povšimnout si procesů při elektrolýze. 
Víme, že každou sůl, tj. každou sloučeninu kladných a záporných iontů, můžeme disociovat 
ve vodním roztoku, tj. jakmile např. kuchyňskou sůl, chemicky zkráceně NaCl, rozpustíme ve 
vodě, nebude již část rozpuštěné soli ve formě sloučeniny NaCl existovat, ale zcela určitý 
podíl této soli se bude nacházet jen ještě ve volném vzájemném vztahu mezi kladně nabitým 
sodíkem (Natrium, Na) a záporně nabitým iontem chloru.  

Co jsou tedy ionty v této souvislosti? Představují něco, co  před nebo po určité reakci 
vykazuje vlastnost příslušného prvku, tedy iont chloru např. vždy reaguje s přidaným 
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roztokem dusičnanu stříbrného (Silbernitratlösung) a vytváří bílý, ke dnu klesající chlorid 
stříbrný (Silberchlorid). Sloučily se tedy ihned ionty chloru a stříbra tak, aby vytvořily 
nerozpustný produkt, tj. tedy, jsou tak úzce navzájem spojeny, chemicky vyjádřeno, mají 
navzájem tak velkou afinitu, že se dají disociovat jen v malé míře nebo již nikoliv. Pokud 
roztokem  protéká stejnosměrný proud, putují ionty buď ke kladné nebo záporné elektrodě, tj. 
putují buď ve směru elektrické energie nebo proti ní. Vysvětlujeme to tak, že např. ionty 
putující ke katodě, k zápornému pólu, mají vícero kladných nábojů.

Abychom i zde mohli uplatnit naše úvahy, které se nám dosud potvrzovaly jako správné,  
musíme přesněji říci, že iontům, které putují k zápornému pólu, chybí jeden nebo více 
elektronů, zatímco iontům putujícím ke kladnému pólu jeden nebo více elektronů přebývá. 
Dosud se ještě nikomu nepodařilo izolovat ionty jako takové a nikdo je ani nedokázal 
zvážit. I za použití sebevětších zvětšovacích přístrojů se dosud též nikomu nepodařilo přiblížit 
a zviditelnit ionty lidskému oku. Pouze ionty vyloučené na elektrodě, po té co se staly opět
atomy nebo molekulami, budou vážitelné a viditelné. Ionty při svém výskytu na elektrodě,
pokud putují ke kladnému pólu, odevzdávají své přebytečné elektrony. Pokud putují ke 
katodě, chybějící počet elektronů přijímají. V obou případech se z iontů stávají atomy nebo 
molekuly, neboť k anodě putují i určité zůstatky molekul, které tam následně s vodou okolí, 
nebo jiným způsobem, chemicky reagují.  

Vidíme tedy, že ve všech případech, ve kterých vznikají atomy nebo také ucelené útvary 
atomů a molekul, hrají záporné elektrony zvláště významnou roli. Abychom tyto děje mohli 
sledovat ještě přesněji, musíme si představit, co se odehrává v galvanickém článku v případě,
že mu odebereme elektrický proud. Galvanický článek, například Leclanché - článek, se 
skládá z kovové  a uhlíkové elektrody, která je obalená burelem, přičemž obě elektrody jsou 
ponořeny do čpavkového roztoku (Salmiaklösung). Jiné galvanické články jsou sestaveny tak, 
že např. u Daniellova článku je měděná elektroda ponořena do roztoku skalice modré 
(Kupfersulfatlösung - síran měďnatý) a zinková elektroda do roztoku skalice bílé 
(Zinksulfatlösung - síran zinečnatý). Obě elektrody jsou oddělené diafragmou, tj. 
polopropustnou přepážkou, která propouští elektrický proud, avšak oddělením zabraňuje 
promísení obou roztoků. Jsou-li obě elektrody spojeny měděným vodičem, můžeme pomocí 
sériově řazeného měřícího přístroje, zvonku nebo žárovky pozorovat, že celým systémem 
protéká elektrický proud, přičemž měď představuje kladnou a zinek zápornou elektrodu. 
Elektrický proud, tj. záporné elektrony, jako nosiči do hrubohmotnosti proniknuté síly, 
protékají tedy z prvku s nižší atomovou hmotností (měď, Cu) směrem k těžšímu, tedy ještě
hrubohmotnějšímu prvku, tak jak to na základě našich předchozích zjištění ani nemůže být 
jinak. Ostatně, že proud elektronů vždy usiluje o pohyb ve směru tíhy, smělo být již
experimentálně prokázané. 

Vraťme se nyní zpět ke galvanickému článku, na záporném pólu tedy musí být zřejmě trvale 
určitý nadbytek záporných elektronů, zatímco kladný pól je naopak o elektrony ochuzen, 
takže, při spojení obou z článku vyčnívajících elektrod kovovým vodičem, můžeme 
postřehnout elektrický proud. Protože obě elektrody jsou uloženy v roztocích, které obsahují 
ionty disociované soli, musí příčina tohoto elektrického proudu nutně spočívat v charakteru 
iontů, o čemž svědčí i výsledky specifických pokusů. Nemůžeme se v této souvislosti ovšem 
pustit do žádoucích jednotlivých reflexi, ale musíme je vyhradit zvláštnímu pojednání. 
Vidíme však, a to nám zde dostačuje, že na rozdíl od stabilních atomů se ionty nějakým 
způsobem podílejí na vzniku elektrického proudu, tedy předávání síly v určeném směru, která 
pronikla z jemnohmotnosti, že ionty jsou tedy svou povahou k jemnohmotnosti již mnohem 
blíže než atomy. Analogicky, tak jako v případě z radia emitovaného helia (α- částice) se 
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dvěma kladnými náboji, tedy s jedním v jádru ještě nehotovým atomem helia, nelze ani ionty 
vyskytující se v nějakém roztoku klást na roveň hrubohmotně již ucelených (dohotovených) 
atomů.

Abd-ru-shin ve své odpovědi na otázku „Co je energie? A co je tíha?" již poukázal na to, že
jemnohmotnost a hrubohmotnost nestojí v žádném případě navzájem ostře proti sobě, ale že
mezi oběma dějovými stupni je mnoho odstupnění od nejhrubší jemnohmotnosti až
po nejjemnější hrubohmotnost a že hrubohmotnost sama o sobě vykazuje kontinuitu 
hrubohmotností od nejjemnější až po tu nejhrubší. Poslední skutečnost - formou tří
skupenství: plynného, tekutého a pevného - se nám stala již známou a běžnou. Na druhé 
straně operujeme s pojmem „nehmotných" vln. Nenutí nás již jen jednoduchá logika přijmout 
to, že mezi těmito vlnami a plyny musí existovat další přechody, nebo se máme nadále 
domnívat, že hrubohmotný svět byl stvořen nebo vznikl znenadání z nějakého Abd-ru-shinem 
nikdy (pro nás) jasně formulovaného zdroje? Výzkumy jsou již dávno tak daleko, že můžeme 
předpokládat, že Slunce bylo před mnoha milióny lety „skrz na skrz" plynné a postupným 
ochlazováním se stalo žhnoucí hmotou. Co ale předchází plynnému stavu s jeho sotva 
představitelnými teplotami, a jaký je původ těchto vysokých teplot? Základní zákon o 
zachování energie říká jasně, že „z ničeho může vzniknout opět jen nic“. Musí tedy před 
plynnou hrubohmotností a mezi ní a jemnohmotnými vlnami být něco navíc, co dosud nebylo 
známo nebo uznáno, protože cesty k tomuto poznání chyběly. Že lidské bádání dosud 
nemohlo tuto hranici překonat, dokazuje jen to, že se ještě nenaučilo upřednostňovat 
opravdové vyciťování a teprve následně formulovat myšlenky. Učení Grálu nám nyní ukazuje 
cestu, kterou musíme nastoupit, abychom mohli proniknout k plnému a skutečnému poznání 
jemnohmotnosti, která je trvale i dnes „nad námi" a která existovala časově již před 
hrubohmotností, a potom dále k poznání bytostnosti, pokud jen opravdu chceme a prolomíme 
dosavadní metody.  

Poté, co jsme o něco blíže poznali povahu α- částic, které se uvolňují během rozpadu radia a 
získali též celistvější a poněkud plastičtější pojem o iontech, zaměříme nyní pozornost na β- a
γ- záření.  

Záření β, jak již bylo zmíněno, nejsou nic jiného než elektrony. Představují tedy částice síly, 
která proniká z jemnohmotnosti do hrubohmotnosti a svým bytostným jádrem okolní 
prostředí formuje a zhutňuje. Jsa bytostně řízeny, se mnoho takových jemnohmotnými a 
hrubohmotnými záhaly obklopených ostrůvků sil, podle zákona stejnorodosti navzájem 
přitahuje a tím se zhutňuje, takže pak ve stvoření klesají hlouběji a takovým způsobem 
následně vytvářejí hrubohmotnou materii. Tak vznikla atomová jádra s jejích zdánlivé 
kladnými náboji, které pak přitahovaly další elektrony a těmto, obdobně jako je to u planet, 
vnutily jejich dráhu kolem centra hmoty. Nespočívá v tom žádný rozpor, neboť slunce rovněž 
nemá jiný náboj než kolem ní kroužící planety. Nebo je snad Země nabita kladně a Měsíc 
záporně? Protože však máme pro všechny stejné procesy ve stvoření jen tu samou zákonitost, 
naskýtá se tu otázka, proč by měly procesy v atomu činit výjimku.  

Toto odbočení bylo nutné pro lepší porozumění skutečnosti, že při rozpadu radia současně
uvolňované teplo vzniká tím, že určitý počet elektronů tvořících jádro invertuje a zároveň
nabývá hrubohmotný charakter síly vracející se do jemnohmotnosti a dalších stupňů stvoření, 
tj. přeměňuje se v teplo. Záření β jsou naproti tomu elektrony z „planetárního prstence" - jako 
stavební prvky iontů jsou ještě jemnější hrubohmotné povahy než ionty a mají k 
jemnohmotnosti tedy mnohem blíže než k hrubé hrubohmotnosti.  
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Zbývá nyní ještě γ- záření. Představuje elektromagnetické vlny a je tedy stejné podstaty jako 
světelné záření. Oba druhy vlnění nebo záření se však ještě prokazují určitou, i když již
mimořádně jemnou hrubohmotností, což ostatně vyplývá z toho, že mají ještě měřitelnou, byť
nesmírně velikou rychlost - jemnohmotnost naproti tomu je vždy a všude ve veškeré 
hrubohmotnosti. O tom bude ještě pohovořeno v pozdějších pojednáních. Záření γ představuje 
v našich úvahách nejjemnější dosud nalezenou hrubohmotnost, která již od nejhrubší 
jemnohmotnosti nemůže být příliš vzdálená.  

Elektromagnetické vlny známe co do jejich účinku velmi dobře, co do jejich podstaty a 
povahy, nám zůstaly však neznámé. Také o magnetismu jsme dosud ještě nehovořili. Podle 
našich běžných pojmů však musí mít magnetismus, ať již o něm uvažujeme v jakékoliv 
souvislosti, něco do činění s přitažlivostí. Musí tedy mít něco společného s prouděním síly, 
respektive s účinkem síly. Protože se elektromagnetické vlny uvolňují při rozpadu radia, 
můžeme se beze všeho domnívat, že se jedná o určitý výsledný produkt něčeho, co bylo 
původně do radia při jeho vzniku rovněž vloženo. Abd-ru-shin upozorňuje na moc silnějšího,
když o zdánlivě magneticky přitažlivém účinku duchovní síly na bytostné a hmotné říká, že
účinek této síly je přitažlivosti jen podobný, že se naproti tomu přirozený účinek této 
vládnoucí síly ukazuje ve vnější formě jako magnetické přitahování, vzájemné poutání, 
sdružování apod. V této fázi spočívá klíč k nalezení konečného děje, který vede ke vzniku 
hrubohmotné materie. Je to duchovní síla, která - nedosažitelně pro lidskou vůli a  lidský vliv 
- proudí do hrubohmotnosti a do stavebních prvků oživených bytostným, které sdružují 
elektrony a ionty do atomů podle vůle Stvořitele a jeho nejvyšších služebníků. Rovněž tak 
jsou duchovní silou formovány i tyto stavební prvky samotné, tak jako všechno hrubohmotné, 
ať již je sebevíce jemné povahy. Protože ale tato síla průchodem přes různé vrstvy stvoření 
přijímá jejich obaly, musí se tyto obaly či schrány také při rozpadu hrubohmotných 
stavebních kamenů projevit jako produkt něčeho hrubohmotného, byť i sebejemnějšího. A 
tímto produktem jsou  γ- záření, resp. elektromagnetické vlny. V souvislosti s pojmem 
„elektromagnetický", jež se vyprofiloval na základě pozorování účinků těchto sil, bylo řečeno, 
že se jedná o formu síly, která stojí výše než čistě elektricky proudící, usměrňovaná síla, resp. 
energie v hrubohmotnosti. Ono zdánlivě přitahující, ovládající je to, co je 
elektromagnetickým vlnám vlastní. Chtěl by snad někdo těmto elektromagnetickým vlnám, 
které jednoduše nazýváme světlem, upírat sílu ovládající veškerý organický život 
v hrubohmotnosti? Víme dobře, že na druhé straně jsou pro organickou výstavbu živých 
buněk zapotřebí organické stavební látky, vlastně atomy a molekuly. Při formování rostlin, 
zvířecích a lidských těl z těchto prvků a sloučenin, tedy z hrubohmotných obalů bytostných a 
duchovních jader spolupůsobí elektromagnetické vlnění světla a jeho viditelné a neviditelné 
složky. Světlo je při tom také jen hrubohmotný produkt nebo lepe řečeno schrána, ve které se 
duchovní síla při svém vstupu do hrubohmotnosti zviditelňuje. Při svém návratu do vyšších 
stupňů se stává γ- zářením. Je za tím prostá myšlenka, pokud tu samou silu poznáváme i jako 
vládnoucí, určující a formující sílu stavebních kamenů organického života. Je jen štěstím, že
člověk nemá žádný vliv na tuto nad ním samotným stojící sílu, jinak by bylo stvoření rychle 
v troskách.  

Shrneme-li nyní výsledek našich předchozích zjištění a vyvodíme-li důsledky z dosavadních 
vývodů, vyvstává před námi obraz, který již v hrubých rysech ukazuje cestu postupujících 
navazujících dějů při vzniku hrubohmotnosti - i když neobsahuje všechny jemnosti a 
jednotlivosti, protože k tomu je zapotřebí mnoha rozsáhlých a důkladných studií, jež nelze 
provést v rámci jediného, poměrně krátkého pojednání.  Poznali jsme, že elektrony 
představují další stupeň zjemnění hrubohmotnosti, zatímco γ- záření vykazuje nejjemnější 
hrubohmotný charakter, jaký jsme dosud v našich úvahách mohli poznat. Hrubohmotný 
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charakter tohoto záření je již tak jemný, že může proniknout hrubohmotným tělesem, např.
olovem v poměrně silných vrstvách. Po elektronech následují ionty, jako např. α- částice.
Tyto částice vlastní již kladné náboje, tedy hmotu v silně hrubohmotném smyslu, jsou to ještě
však tak jemné útvary, že je s dosavadními pomocnými prostředky nemůžeme zachytit ani 
zvážit. Za další přechod k nejhrubší hrubohmotnosti můžeme považovat ušlechtilé plyny. Ty 
jsou ve fyzikálním ohledu již nutně hrubohmotné, neboť je lze vážit. Po chemické stránce 
jsou však ještě naprosto indiferentní, nedají se žádným způsobem slučovat s jinými prvky, 
postrádají tedy ještě konečné znaky nejhrubší hrubohmotnosti. Všechny další odstupnění od 
vodíku až k hrubohmotnému prvku, uranu, můžeme však s dnešními pomocnými nástroji 
sledovat bez těžkostí.  

Viděli jsme dále, že se prvky s největší atomovou hmotností znovu rozpadají, od uranu, 
mateřské substanci radioaktivních prvků, až dolů ke koncovému článku této zajímavé řady, 
olovu. Při rozpadu se uvolňují kromě α- částic a β- částic i γ- záření. Zde budiž ještě jednou 
zopakováno, že se u tohoto záření jedná o elektromagnetické vlny. Již při výkladech o původu 
síly bylo poukázáno na to, že se síla vrací z hrubohmotnosti jakožto nejhlubšího bodu dění 
opět do jemnohmotnosti, a to v absolutním nulovém bodě. Zcela analogicky se při
radioaktivním rozpadu vrací γ- záření do kosmu.  

Lze konstatovat, že radioaktivita se u nejtěžších prvků objevuje proto, že představují nejnižší 
bod hrubohmotnosti a proto zde musí spočívat bod obratu materiálního dění. Můžeme tedy 
příčiny vzniku hrubohmotnosti hledat v silovém jádru γ- záření. Má ze všech námi dosud 
popsaných látkových druhů nejjemnější hrubohmotný charakter, předchází tedy, co se týká 
původu, elektrony a ionty (α- částice). Obojí je též uvolňováno při rozpadu právě tak jako 
teplo, u kterého se jedná o návrat původně proniknuté síly přes jemnohmotnost do bytostného. 
Musely tedy podle toho nejdříve vzniknout ionty, aby potom pod donucovací mocí γ- záření, 
resp. jeho ekvivalentu, který se vlil jako síla duchovního, vytvářely s volnými elektrony nám 
uchopitelnou hrubohmotnou materii. Protože ekvivalenty γ- záření svým účinkem materii 
vytvářely, musí při rozpadu radioaktivních prvky docházet k jejich uvolňování. Že to tak být 
musí, vyplývá již z toho, že celou přeměnu způsobuje změna hmoty atomového jádra, protože
výsledkem je atom s nižší atomovou hmotností. Zároveň se v atomovém jádře uskutečňuje i 
sycení α- částic elektrony, tedy jak to již bylo dávno dokázané, nemá to nic společného 
s elektrony obíhajícími kolem jádra.  

Ponoříme-li se nyní ještě jednou do Abd-ru-shinova učení, můžeme konstatovat, že veškeré 
dění má svůj původ v proudící prasíle a tato, při svém proudění všemi stupni dění, formovala 
a utvářela příslušné okolí, přitom vytvářela stále další odstupnění, až vznikla poslední fáze: 
Nejhrubší hrubohmotnost. Odtud se síla vrací zpět, právě tak jako se znovu rozkládá i 
hrubohmotný stav. Abd-ru-shin označuje naprostý rozklad hrubohmotnosti jako rozklad 
v prasémě (v pralátku).  

Bude nyní úkolem, tyto otázky prozkoumat zcela podrobně a v širším rámci. Doposud 
dosažené výsledky výzkumů vlastností prvků radia k tomu poskytují nejlepší základnu, 
zatímco v určitém rozsahu mohou být pro srovnávání zohledněny také nové výsledky, 
především experimentálního druhu, v oblasti výzkumů záření. 

Zpět na "Exaktní poznávání"

_______________________ 

http://poselstvigralu.nazory.eu/exaktni-poznavani
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6. Výstavba a rozklad 
Výstavba a rozkladné síly – Dr. Kurt Illig, Berlin

Bylo již napsáno mnoho o tomto 
tématu. Nebylo by denního listu, ve 
kterém by již ten či onen novinář, ať
už k tomu účelu povolán nebo ne, 
nepojednával více či méně
přesvědčivým způsobem toto pro něho 
vděčně jevící se téma. Vztahy mezi 
kulturou a technikou jsou většině lidí, 
kteří otevřeným zrakem pozorují bytí a 
vývoj duchovních a materiálních 

výdobytků, tak blízké, že se jim pozorování těchto dvou směrodatných oblastí 
pro celkový vnitřní a vnější vývoj lidstva přímo vnucují. 

Je podivné, že doposud ještě nikdo nepozoroval předchozí příčinu kulturního 
vývoje a poslední konec techniky, materiální rozvoj nynější doby z hlediska, 
které jedině činí způsobilým nahlédnout do dění na této zemi. Jen tehdy, až se 
původ nebude hledat v samotném lidském díle, nýbrž ve velikém mocném dění 
vesmíru, a až se budou používat nám známé zákony také na tak mnohé jiné 
oblasti a jejich jevy způsobem posuzování těchto obou fenoménů.

Proto má být učiněn následující skromný pokus nasadit nejmodernější 
poznatky, které výzkum a vědění o absolutně zákonitém dění vyžadovaly, aby se 
kultura a technika pozorovaly jako účinky mocných, nad námi stojících sil. 
Lidské dílo, tzn. ono Jak, nastává teprve v druhé řadě; prvně musí být proudění 
nebo ještě lépe proudění síly. Úkolem člověka může být pouze to, aby pomocí 
svého rozumu, který je mu dán pro tuto zemi, řídil proudící síly v něm tak, že
se na hrubohmotné zemi z tohoto může stát lidské dílo. 

Nejmodernější poznání, o kterém jsem mluvil, je učení Abdruschina. Stačí
odkaz na všechno to, co je v tomto učení řečeno o vývoji od nejvyšších stupňů 
dění až dolů k hrubohmotnosti, stejně jako odkaz na ony 3 základní zákony, 
které celým učením Abdruschina procházejí jako červená nitka, zákon 
vzájemného působení, zákon stejnorodého a zákon tíže. Kdo čte bez tohoto 
předpokladu, tedy aniž by toto učení četl a pomocí přirozeného logického citu 
do sebe přijal, níže uvedená pozorování, ten je od začátku neoprávněn jakkoli 
kritizovat. 

Co je kultura? Krátce řečeno, je to vnější projev, potvrzení současného 
duchovního vývoje lidí nebo jednotlivých skupin lidí, přijímaného z nejčistšího 
cítění. Stejně jako náboženství či víra, jež by měly být jen projevem cítění, tak i 
pravá kultura smí být jen produktem nebo přenesením čistého cítění do 
hrubohmotné skutečnosti. Nadarmo nemluvíme o kultu, který je nerozlučně
spojen s náboženskými cítěními, obyčeji a zvyky jednoho národa nebo více 
stejnorodě naladěných národů. Je lhostejné, co doposud o pojmu kultura 
vypověděli největší z našich filozofů. Člověk je jedinec, své osobní já nosí v 
hrubohmotném těle a pouze jeho osobní já má nárok na osobitost. Záleží jen na 
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tom, jak dalece nahoru dosahuje jeho cítění do jemnohmotného a duchovního a 
jak dalece je uzpůsoben rozlišovat pravé a falešné cítění a přenášet je pomocí 
svého rozumu do slov a jednání. 

Já sám cítím kulturu tak, jak jsem to právě řekl, jako produkt nejčistšího 
cítění a nejčistšího chtění s cílem přivést také bližní na toto nejčistší a 
vybídnout je, pokud to rovněž cítili jako pravdivé a pravé, udržovat a nést ji 
kupředu v ideálním společenství a propůjčit tomu výraz ve všech činech, ve 
veškerém vyjádření, vůbec ve všem, co má být lidským dílem na této zemi. 
Víme, jaké nádherné plody se mohou na takové půdě vyvíjet. Pohled do 
starověku nás ještě dnes udivuje před vysokou kulturou, před podivuhodnou 
formou projevu čistě a opravdově cítěného umění, tedy měl by nás udivovat, 
neboť žel většina lidstva zapomněla obdivovat a následovat ryze pravdivé a 
čisté; proč, uvidíme později. 

Sledujeme-li dějiny, tak vidíme, že kultura sahá zpět až do nejdávnějšího 
pravěku. Hojně a dobře je nám dochována kultura Féničanů a Egypťanů, více 
kulty, než kultura starých Germánů. Jdeme-li nazpět ještě dále, tak se 
dostaneme k nejprimitivnějším počátkům u jeskynních lidí doby kamenné. 
Centrum veškeré kultury se nacházelo na úzkém segmentu země v Evropě, v
severní Africe a v malé Asii. Čas pokračoval dále. Kultura v těchto zemích 
zanikla. Proč neví dnes nikdo, zůstává pouze skutečnost. Potom byla opět
nalezena v netušené dokonalosti ve střední Americe, u Aztéků a jejich 
sousedních národů. I toto údobí muselo ustoupit a nyní se nachází kultura v 
nejvzdálenější Asii opět s hlavním sídlem v Číně a Tibetu. 

K přemýšlení mě to přivedlo poprvé, když jsem četl ve školní knize, že
Číňané 2000 let před námi měli papír, a že znali ve stejné době již střelný 
prach. Co tehdy poznali, co objevili, věrně opatrovali až do doby před několika 
lety. Vnější znamení, čínská zeď, byla postavena i duchovně kolem Číny a dnes 
ještě existuje okolo Tibetu, oné tajuplné země, touhou našich badatelů. Národ 
lidí, kteří žijí jen kulturou a uměním a mimo to pouze ještě vykonávají ostatní 
životní potřeby. Jaká nádherná myšlenka spočívá a je hluboce zakořeněna v 
kultu čínských předků. Pro Evropany je nepochopitelný, protože je v jejich 
očích nepraktický a bezúčelný, neboť kult předků požaduje, aby každý Číňan 
měl alespoň jednoho syna, aby zde byl potomek, který může po jeho úmrtí 
prosit za jeho duši, aby mohla najít cestu k nejvyšším výšinám. Nepochybně
mělo důsledné provádění tohoto kultu za následek obrovské přelidnění čínské 
říše. Avšak její přelidnění existovalo již také před 2000 lety, aniž by Číně
škodilo. Veliké přírodní zákony se staraly čas od času takřka třídící a čistící 
činností o to, aby i zde byla vyvážená domácnost. 

Potom se přesunula kultura opět zpět do Evropy. Nastal věk našich velkých 
mistrů v oblasti malířství, poezie a hudby a skončil v současné době.
Pozorujeme-li tuto cestu, kterou se odebrala kultura, tak vidíme, že tatáž vedla 
okolo země z východu na západ, až kultura ve svém dalším vývoji zůstala vězet 
tam, kde původně započala ve svém východisku. Běžela stejnou cestou, kterou 
se denně ubírá světlo, ony nádherné a silné paprsky, jež k nám proudí a září
viditelně vstříc od slunce a vůbec z veškerenstva, v závislosti na otáčení země.
Musí přeci nepochybně existovat souvislost mezi těmito duchovními silami a 
proudy a oněmi jemnohmotnými paprsky, které přijímáme na zemi z vyšších 
sfér. Stejnorodý je směr a může také být jen jeden směr, neboť kdyby k nám 
proudilo duchovní a hmotné případně jemnohmotné ze dvou směrů, nebyla by 
jednotnost v přírodě a v absolutním dění. To je přece nemožné, neboť 2
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prameny veškerého původu jsou nemyslitelné, protože by se musely navzájem 
zničit. 

Jinak je to s technikou. Kultura a technika šly původně ruku v ruce, dokud 
zůstávala technika individuálním lidským dílem. Významný badatel národů
pojmenoval jednu ze svých knih „Kultura nekulturních“. Ve svém díle spojil 
navzájem úzce primitivní techniku společně se současným a vpředu jdoucím 
vývojem kulturního cítění a projevů. Pozorujeme-li dnes celkový vývoj 
technického myšlení a jednání, tak na vrcholu všech výkonů stále ještě stojí 
technika umělce a řemeslníka ve svém oboru. Ne nadarmo milujeme všichni tak 
velmi ona díla, do nichž se vložil osobní ráz, jsou-li to nábytek, obrazy, knihy. 
Neprojevuje se, ale přesto existuje a žije kus této osobnosti v osobním 
vytvořeném díle. Je to jakoby něco jemnohmotného této osobnosti zůstávalo 
tkvět v jejím díle, co k nám vřele září vstříc. 

Máme pěkné přísloví: „Řemeslo má zlaté dno“. Jedině řemeslo to také pouze 
bylo, které původně i vyrábělo potřebné technické výrobky pro větší masu. 
Dokonce i nejjednodušší věc, jaká slouží k nějakým praktickým účelům, byla 
vyrobena ručně, od osobnosti. Dokud byl toto ten případ, běžela technika v tom 
samém směru, tou samou cestou, kterou šla kultura. Vedle všeho tohoto žil 
obchodník. Z původního ohodnocení předmětů směnným obchodem se vytvořila 
vymyšlená (zdánlivá) hodnota peněz. Jakou pravdu měli Řekové, když učinili 
Merkura za boha obchodníků a zlodějů. Pravdu v tomto poznání, že to byli lidé, 
kteří nechtěli směnit opravdovou hodnotu za jinou pravou hodnotu, nýbrž
vytvořili vymyšlené hodnoty, které měly člověku předstírat, že údajně obdrží
něco stejně hodnotné za jeho práci, za jeho výkon. Rozdíl je jednoznačný; peníze 
postrádají osobnost. Neulpívá na nich tedy ono fluidum, které vtéká do díla 
osobnosti člověka a zůstává v něm zachováno dlouho po jeho vlastním životě.
Zdání a klam zakotvily a s nimi „zdání“ zlata. Myslíme-li na zákon vzájemného 
působení od Abdruschina, tak nám bude mnohé jasné. Původně vložil člověk
pozitivní chtění do předávání nadpozemské síly, k němu proudící. Účinek musel 
být pozitivní. Byly stvořeny kulturní statky, než přišel onen první člověk, 
kterého neznáme, ale který byl zde a přinesl vymyšlenou hodnotu peněz. Jeho 
chtění bylo zaměřeno negativně a muselo se proto v tomto směru projevit 
negativně, až proudilo neomylným vzájemným působením zpět v rozmanitém 
druhu k původcům tohoto chtění a k tomuto druhu lidí, k materialistům. 
Materialismus byl stvořen a nastoupil své vítězné tažení nad zemí, zřizujíce si 
svoji baštu v Americe, v oné zemi neomezených možností. Materialismus se stal 
nepřítelem individualismu a tím padlo řemeslo. Racionalizace, Taylorův systém, 
pásová výroba zabraly místo, tzn. snižování člověka k mašinismu. Vyřazení 
osobnosti v jednání. Člověk se stal mašinou (strojem) neboli kouskem velkých 
strojů podoben těm, které měl stvořit. Jakou bezmyšlenkovitou krutost mohl 
přinést tento materiální vývoj, ukazuje pohled do obrovských jatek Chicaga, kde 
každou minutu musí skončit život zvířete, kde se neptá po účelnosti a nutnosti, 
kde vládne jen hromadné vraždění. 

Svoji korunovaci nalezl materialismus v myšlenkách koncernu. Srovnání a 
sdružení všech řemesel, všech provozů, které obstarávají stejné věci, v jeden 
jediný veliký stroj, mašinu bez osobnosti, bez individualismu, pouze právní 
soubor. 
Často nad tím naříkáme, že ten či onen zvířecí druh vymírá nebo, že je blízko 

vyhynutí. Požadujeme přírodní chráněné parky, ochranné zákony a tak dále. 
Ale ještě nikdo nepožadoval přírodní ochranu pro individuum člověka. 
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Individuum je ve státním rozpočtu vymírající. Duch v člověku, právě to, co ho 
má obzvlášť vyzdvihovat a čím se má vyznačovat v dění na této zemi a kdekoliv 
jinde, co ho má stavět nad zvířata a rostliny a nad všechno bytostné, tak toto Já 
se uměle zabíjí, minutou za minutou, podobno těm nebohým jatečním obětem 
na jatkách v Chicagu. „Obchod“ je heslem doby. Obchodem se má stát život. 
Obětí člověk. Nemá vládnout pocit a cítění, touha po opravdovém, krásném a 
dobrém, nýbrž peníze a kapitalismus. To je Amerika. Jak ještě dlouho a toto 
vítězné tažení postihne zcela i Evropu a bude vtažena zcela do jeho kletby, až se 
v poslední minutě stane to strašné, většinou lidstva neočekávané, a přece co v 
logickém důsledku musí přijít, má-li být dění správné. 

Již lze poznat začátky, světová válka byla úvodem. Nebojovalo se o ideály, o 
kulturu. 

Tento zápas byl rozdmýchán z obchodně-politických hledisek, z hamižnosti, 
závisti, z materialismu. Evropa válku prohrála, Amerika zvítězila. Všechny 
peníze této vymyšlené hodnoty, která ještě ponechávala národy do určité míry v 
rovnováze, plynuly do Spojených států. Již před válkou byla Evropa bohatá na 
kartely a trusty, avšak byly mikroskopicky malé oproti ohromným koncernům v
Americe. Ale teď, krmeny americkým zlatem, rostly také v Evropě stále hrozivěji, 
stávaje se stále většími a jak dlouho ještě porostou, nebudeme-li potom i my 
úplně rozvolněni do onoho tempa, do onoho strojově neosobního.... 

Ještě je v Evropě velká touha po kultuře. Pohled do Asie toto ukazuje 
každému, kdo to vidět chce. Každý se snaží ještě rychle zachránit to, co může
pochopit na kultuře z těchto vzdálených oblastí Asie. Neboť tato moderní 
technika, toto neosobní, materialistické putuje opačným směrem než kultura ze 
západu na východ a pracuje proti původním silám, které k nám dolů proudí z 
vesmíru. 

Jak ještě dlouho? 
Kdo posílí? 
Nemůže být obtížné zodpovědět tyto otázky tomu, kdo je skálopevně

přesvědčen o Boží všemohoucnosti a jejího díla. Jaká nesmírná drzost a 
domýšlivost musí náležet k jednání proti přírodě v očekávání trvalého úspěchu 
a pokroku. Copak je vůbec pokrok? Lze nazvat dnešní technický vývoj 
pokrokem? Chtěl bych toto silně zpochybnit a se mnou jistě mnozí další. 
Vzpomeňme na telefon. Jak šťastni byli lidé, když se Philipu Reißovi podařilo 
vytvořit první telefonní spojení z Norimberku do Fürthu. Úžasný úspěch; 
naprosto obdivuhodný. Podařilo se přeci člověku správně poznat přírodní 
zákonitost tak, že se naučil uměle vytvořit veškeré předpoklady, které mu 
umožnily takový přenos jemnohmotné látky. To byl pokrok. Pokrok v nejčistších 
myšlenkách kultury. 

Ale lze nazvat pokrokem to, když dnes v kanceláři zvoní zodpovědnému 
člověku každou minutu více přístrojů?

Lze nazvat pokrokem to, když těch málo hodin, které člověku zbývají pro jeho 
Já, mohou být rušeny ještě tím, že jeho zaměstnání ho kdykoliv může vytrhnout 
z času náležejícímu pouze jemu? 

Bude to pokrokem, když všechny tyto úspěchy budou ještě umocněny? 
Nebohý člověče, co z tebe ještě zbývá, než nervózní tělo. Budeš mít kdy ještě

čas, starat se o svého ducha, žít kulturou? 
Avšak kdo posílí? Duchovní nebo materiální? 

Víme, že jen duchovní samo, ono čistě pozitivní, které bylo Bohem vloženo do 
zákonitosti, si může odnést konečné vítězství. Musíme také poznávat jasným 
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zrakem, že stojíme zcela těsně před oním bodem, na kterém musí obě síly 
nesmírnou vahou na sebe narazit. A tento bod se musí podle popsaného vývoje 
nutně nacházet v Evropě. Musí být ve střední Evropě, tam, kde spolu zápasí 
nejprudčeji silné kulturní myšlenky a silné materialistické chtění stahovat dolů.

Je smutným znamením to, že dnešní výchova člověku takřka zakazuje 
mluvit o ideálech. Zlomyslný smích jeho spolubližních ho může přivést k 
nejhlubšímu studu tak, že bude nucen to, co je v něm ještě za ideály, vnitřně
hluboko uzavřít, aby nebyly od jeho spolubližních házeny do prachu. 

Co je úspěchem tohoto materialistického režimu na tomto světě? Nepotřebuji 
to líčit, můžeme to denně vidět a číst. Nasměrujme přeci jen pohled na život 
velkoměsta, na způsob, jakým naše dospívající mládež dnes stojí vůči životu. 
Tito ubozí mladí lidé, ta většina z nich nese již zárodek úpadku v sobě, když
opouští rodný dům. Kolik z nich bude mít potom ještě v sobě sílu, živit a 
posilovat snad ještě v nich jemné proudící čisté cítění tak, že přece zachrání 
pozitivní Já ve svůj další život! Není obtížné všechno toto, co označujeme 
několika slovy „mrav a morálka“, přivést do přímé souvislosti s dnešním, čistě
materiálně uzpůsobeným vývojovým procesem techniky. 

Je příliš pozdě, aby se změny vytvořily dobrovolně. Představuje se, že dnes 
nejautoritativnější vůdce tohoto materialisticko-technického vývoje přesto 
pozná, že jimi popsaná cesta je nesprávná, negativní a musí vést neodvratně
bezpodmínečně k zhroucení. Kdo by věřil, že by se přesto něco změnilo; ani 
kdyby tito lidé chtěli, nemohli by již nic změnit. Proč? Protože zprvu vylíčenou 
tvůrčí činností oné vymyšlené hodnoty peněz, muselo být vytvořeno vzájemné 
působení materialismu do tak hrozně mnohonásobných způsobů, že takto 
přizpůsobení lidé musí být bezpodmínečně tímto vzájemným působením 
zasaženi. Odkud měli by také brát síly, teď v poslední minutě, po tak dlouho 
umocňované vývojové době k tomu, aby se vzepřeli proti nastávající a jimi 
chtěné, ničivé padající lavině? Kultura měla být bezděky rozvrácena. Avšak 
kultura musí zesílit jako produkt čisté síly přicházející z nejvyšších sfér, jako 
ono vymyšlené dílo lidského chtění na zemi. Nejen kultura bude konec konců
postižena rozkladnými silami, ale i ono vymyšlené dílo lidí, materialismus a 
materialisticky sloužící technika — a to sice brzy! 
 
Přeložil:  denis.mach@volny.cz

_______________________ 
 

*** 
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Co je energie? Abd-ru-shin, Odpovědi na otázky. 
.
Otázka: 

Co je energie? A co je tíže? 
 
Odpověď:
Tyto otázky jsou předčasné, neboť o nich podrobně pojednají teprve příští přednášky. Chci 
však přece alespoň ve vší krátkosti naznačit odpověď.

Energie jest duch! Právě kapitolu o duchu musím ještě častěji probrat, neboť duch 
obsahuje téměř všechny nevyřešené otázky naší nynější vědy. Duch má také mnohá 
odstupnění, což dosud nemohlo být bráno v úvahu, poněvadž to nikdo neví, protože „duch" 
nebyl lidstvem dosud vůbec poznán. 
 

Duch je tak mnohostranný ve svém odstupňování, že v těchto  odstupěních dal vznikout 
všem těm omylům, jimiž si lidé stále ještě marně lámou hlavu. 
 

Co exaktní věda nazývá energií, je tedy duch. Ne však takový duch, z něhož se tvoří
sebevědomý lidský duch, nýbrž jiného druhu. 
 

Dnes o tom jenom krátce: Prastvoření vyzařují ve svém chtění v duchovním stvoření, tedy 
v ráji. Tato vyzařování jsou také duchovní, avšak o stupneň nižší, neboť to nejsou přímá 
vyzařování Ducha svatého, Božské vůle, nýbrž vyzařování prastvořených, kteří byli stvořeni 
skrze Ducha svatého. Tato vyzařování pronikají jako duchovní odstupnění paprskovitě dolů
přes hranice duchovní říše a proudí jinými částmi vesmíru. Nesou však  přes své odstupnění 
vždy ještě jako duchovně existující v sobě živou sílu, která nejen naráží a nutí, nýbrž působí 
také magneticky přitažlivě na jinorodé neduchovní okolí. 
 

Magneticky přitažlivá síla u těchto duchovních proudů není však ve své síle tak veliká jako 
síla prastvoření, která udržuje celý vesmír. Tak se stává, že proudy, proniknuvší z duchovní 
říše, mohou k sobě přitáhnout vždy jenom malé částice jinorodého okolí, a tím jsou jimi 
obalovány. Tento děj rozdrobuje proudy zprvu jednotné. Takový duchovní proud je tím v 
přirozeném dění rozdělen v nesčetné částečky, poněvadž obaly z druhu, který byl přitažen, 
působí k rozdělení proudů. Tyto obaly jsou ovšem jenom zcela nepatrné, tenké vrstvy 
rozličných okolních druhů, poněvadž jednotlivý malý duchovní prášek z proudu má své 
nepatrnosti odpovídající jenom malou magnetickou sílu k zadržování. Tím vznikají pak 
pozvolna elektrony, atomy atd. 
 

Avšak cesta až sem jest nekonečně daleká. I tuto cestu chci dnes krátce popsat. Představte 
si: Vyzařování Prastvořených v jejich aktivitě chtění pronikají přes hranice ráje ven. 
Přicházejí do říše bytostného jako magneticky přitahující cizinci. Bytostné samo se skládá 
opět z mnoha odstupnění, která chci předběžně rozdělit zatím jenom ve tři základní druhy: Na 
jemnou, střední a hrubou bytostnost, nehledě na základní druhy vědomé bytostnosti, která je v 
tomto druhu nejvyšší, a na druhy nevědomé bytostnosti. 
 

Při vstupu duchovního proudu do jemného druhu bytostnosti nastává, jsouc vyvolána 
magnetickou silou proudu, ihned obalování touto jemnou bytostností, a tím současně ihned 
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začíná neúnavný pohyb. Tento děj obalování vypadá tak, jakoby se nepřátelská armáda vrhla 
na tohoto vetřelce, na duchovní proud, zatímco však ve skutečnosti jenom  duchovno v tomto 
jemu cizím druhu svého nového okolí  vyvolává tento pohyb  magnetickou přitažlivou silou 
jemu vlastní. Bytostné, jsouc přitahováno, spěchá mu vstříc v největším chvatu. S obalováním 
nástává současně rozprášení proudu. Není žádného směšování duchovního s jemnou 
bytostností, nýbrž jenom obalování duchovního bytostným. Jádro je duchovní prášek, který je 
kolem dokola obalen jemnou bytostností, která je zadržena magnetickou silou přitažlivosti 
duchovního jádra. 
 

Duchovní jádro podržuje však své magnetické vyzařování bez ohledu na obalení a proniká 
tak jemným bytostným obalem. Při tomto pronikání vzniká však teplo a zářením duchovního 
prášku nastává změna. Spojením vystupuje toto záření jako jiné, než bylo dříve, a získává 
touto změnou vliv na střední bytostnost. 
 Současně s přitahováním jemné bytostnosti a s obalováním nastává stlačování jednotlivých 
částic jemné bytostnosti, tedy jejich nakupení kolem každého duchovního prášku. A toto 
stlačení a nakupení vyvolává zmenšení objemu určité masy vůči ostatnímu ještě volně se 
vznášejícímu neovlivněnému okolí jemné bytostnosti. Tím, na rozdíl od ještě volných částic, 
není tato masa již udržována na stejné výši přitažlivou silou duchovní říše, ráje. Slačením 
nastává další vzdálování od stále stejnoměrně pracující magnetické centrály sil, které tkví ve 
vlastnostech duchovního stvoření, ráje. A tento děj je nastoupení zákona tíže. Je současně
bodem obratu, pokud jde o popud k dění až dosud se odehrávajícího. 
 

Tento děj je nutné přesně pozorovat: Činností chtění prastvořených vznikají vyzařování. 
Nutno ovšem upozornit, že tato vyzařování nejsou chtění samo, nýbrž jenom průvodní jevy 
chtění, vedlejší účinky hlavního proudu chtění. Přesto dostávají tyto vedlejší účinky, 
nekontrolované svými původci, vždy ještě tolik průbojné síly, že jsou vypuzovány přes 
hranice duchovní říše ven, a tam vyvolávají - následkem svého duchovního druhu a v nich 
spočívající magnetickou silou přitažlivosti - účinek, který jsem právě vylíčil. Hlavní proud 
chtění Prastvořených nemá s tím nic společného. Ten se projevuje vždy přímo na chtěném 
cíli. Mnohem silněji, vědoměji. O tom promluvím jindy. 
 

Okamžité obalení duchovního prášku, který pronikl přes hranici, brání bezprostředně jeho 
samočinnému proudění zpět do duchovna, poněvadž se mezi ně vtlačila vrstva jemného 
bytostného, nebo lépe, je vlastní přitažlivostí duchovního prášku mezi tím držena. První děj
vzdálení se od magnetického centra bylo tedy vypuzení ven jako vedlejší účinek nějakého 
vědomého chtění. S prvním obalením však nastupuje ihned jako původce dalšího pohybu 
pravý opak: Nutnost dalšího vzdalování se následkem zhuštění jemné bytostnosti, vzniklého 
přitažlivostí, v poměru k dosavadnímu okolí ostatní ještě nezhuštěné jemné bytostnosti. Odtud 
spolupůsobí potom stále více činitelů při podněcování k pohybu. Při každém dalším obalení 
přistupuje k tomu nový činitel. 
 

Zde je nutno opět dodat, že každý jednotlivý druh v celém stvoření je ve zcela určitém 
stupni, podle svých vlastností, citlivý vůči přitažlivé síle duchovního stvoření, v základě je 
naladěn vždy na volný, těsně nespojený, tedy nestlačený druh. 
 Jemnohmotnost je tedy citlivá na jiný stupeň přitažlivé síly než hrubohmotnost. Rovněž 
tak i bytostnost  je opět jinak naladěna. Tak se stává, že při obalování duchovního prášku 
stlačováním jemné bytostnosti nastupuje ihned jiný stupeň pro přitažlivou sílu duchovního 
stvoření, který dovoluje obalenému duchovnímu prášku vzdálit se dále od bodu přitažlivosti. 
 

Tento děj se opakuje při každém novém obalování. Je nazýván zákonem tíže, který je ve 
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skutečnosti zakotven v současné možnosti vzdálit se od přirozené přitažlivé síly duchovního 
stvoření! Tato možnost vzdálení se je podmíněna současným stavem a jeho různými 
změnami. 
 

O dalším ději mohu se vyjádřit stručněji: Stlačený obal jemné bytostnosti přináší s sebou 
podle našich pojmů řečené klesání vlivem shora uvedeného působení a blíží se tím střední 
bytostnosti. Na ni nyní právě tak přitažlivě působí obalem změněné vyzařování duchovního, 
tak jako dříve duchovní prášek působil na jemnou bytostnost. Zde je nutno opět si všimnout 
toho, že přímé, tedy nezměněné vyzařování duchovního prášku, by nemohlo na střední 
bytostnost působit tak silně jako vyzařování změněné nyní obalem jemné bytostnosti. Teprve 
to může působit na střední bytostnost tak, že se ihned klade opět jako další obal přes obal 
jemné bytostnosti, a je udržováno změněnou přitažlivou silou duchovního prášku. 
 Tím vzniká tentýž pochod jako v jemné bytostnosti, a také zde je vyzařování duchovního 
prášku opět změněno, poněvadž je již ovlivněno dvěma obaly. Tak to jde dále do hrubé 
bytostnosti, odtud do jemné, střední a hrubé jemnohmotnosti. Duchovní prášek přijímá vždy 
nové obaly rozličných druhů, až nakonec vstupuje pak do jemné hrubohmotnosti, a tím kolem 
sebe klade tento obal. Odtud jde do střední hrubohmotnosti a potom teprve do těžké, tedy do 
hrubé hrubohmotnosti, která ve svém volném stavu úplně odpovídá hrubohmotnosti našeho 
těla a našeho viditelného okolí. Teprve zde se však stávájí částice vším tím, co je exaktní 
vědě dneška známo, stávájí se elektrony, atomy atd. 
 

Hnací energií je však jenom jádro ve všem, nepatrný duchovní prášek, který jako nejnižší 
stupeň v duchovnu je jenom jedním zprůvodních jevů chtění prastvořených v takzvaném ráji, 
v duchovní centrále stvoření. 
 Vylíčení je při tomto výkladu přirozeně ještě velmi jednostranné. A z toho, co bylo řečeno, 
možno mít užitek tehdy,  vezmeme-li také v úvahu zákony stejnorodosti. Při tom se musí dbát 
v první řadě na obaly, neboť každý obal je podroben zákonům svého druhu, což je souznačné 
s tím, že prášek ducha se může správně projevovat vždy jenom tam, kde jeho současný vnější 
obal je ve své stejnorodosti. S hrubohmotným obalem tedy jen v hrubohmotnosti a zde opět
jen ve zcela určitém příslušném druhu. S jemnohmotným obalem jenom ve stejnorodé 
jemnohmotnosti. V bytostném obalu jen v příslušném druhu bytostnosti. 
 

Samozřejmě z toho vyplývá, že námi již popsaný zákon tíže, tedy  možnost vzdálení se od 
přitažlivé síly duchovní říše, působí vždy jenom převážně na současný zevnější obal. Tento 
vnější obal je tedy rozhodující pro místo pobytu a pro sílu k přímé činnosti. Klíče k otevření 
vchodu do jiných druhů, jako na příklad z jemné bytostnosti do střední a hrubé, tak jako 
potom do hmotnosti, jsou vždy ve změnách vyzařování duchovního prášku, jež vznikají vždy 
dalším obalováním. Bez těchto změn by nebyl možný ani přechod  ani činnost v přitahování. 
Duchovní muselo by tedy zůstat úplně bez působení, jakmile by  přešlo bez přechodu přímo 
do hmotnosti, poněvadž by tím chyběla jakákoliv možnost spojení. 
 

Na konec  ještě něco: Z mého výkladu vyplývá, že pouze duchovní není podrobeno zákonu 
tíže! Nezná žádné tíže a proto vždy, jakmile jsou uvolněny jeho obaly, musí nezadržitelně
stoupat, letět vzhůru do duchovní říše, která nepodléhá zákonu nám známé tíže. 
 

Abych předešel omylu, chci poukázat na to, že duchovní sémě člověka je zcela jiného 
druhu duchovna, než zde znázorňované proudy. Má také mnohem více přitažlivé síly a 
projevuje ji až do určitého stupně také přímo na obalené duchovní prášky. Mnohý posluchač
bude si moci nyní představit, že neustálé veliké dělení duchovních druhů v pozdějším 
stvoření, tedy také našich částí, v jejich oproštění od tíže okolí nese v sobě nesmírnou 
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povzbuzující sílu směřující k duchovnímu původu. A tím, spojeny s přitažlivou silou 
odtamtud vycházející, dávají tyto proudy celému vesmíru oporu a pomáhají určovat dráhu, po 
níž má všechno jít. 
 

Tato oblast je tak ohromná, že dnešní malý přehled musí být rozdělen do mnohých 
přednášek, aby byli posluchači a čtenáři správně do toho zasvěceni. Avšak přes zdánlivou 
obtížnost je to všechno nakonec opět jenom prosté. Jedině odklonění lidského ducha, 
potlačení jeho duchovní vnímavosti mne nutí, abych po léta v přednáškách vedl posluchače
namáhavou cestičkou rozumu, poněvadž se každý bez výjimky ztratil v jeho houštinách. 
 V sérii samostatných přednášek pojednám o nakupení vylíčených částeček ve hvězdy, o 
vznikajícím při tom nahromadění magnetické síly duchovna, které je v nich obsaženo.  Kromě
veliké na ně působící centrály sil v duchovní říši mají mezi sebou a v sobě opět vlastní, ve 
srovnání s duchovní říší přirozeně mnohem slabší centrály přitažlivosti, které ve velké 
vzdálenosti od ráje jako hlavního centra mohou působit zvláště také mezi sebou, přestože
zůstávají stále ve svazku hlavní přitažlivé síly duchovního ráje. Právě tak jejich nakupení v 
těla lidská, zvířecí a rostlinná bude ještě probráno. 
 

Vědění je moc! Často se používá tohoto výroku, avšak k tomu je nutné jiné vědění než to, 
které se lidé  domnívají dnes již mít. Musí to být duchovní vědění, nikoliv jenom rozumové! 
Dosud v tom exaktní věda ještě nic zvláštního nedokázala, a všichni ostatní se ztrácejí se 
svým nejistým tápáním v říši nesčetných nedostatků nižších oblastí. Jenom ten, kdo zná 
všechna tajemství stvoření, může hmotnému světu dát rozkvést, nebo jej obrátit v trosky. 
 

Abd-ru-shin, Odpovědi na otázky, 1924 - 1937 

(Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg -Tirol, 1980) 

Zpět na "Síla a energie"

_______________________ 
 

*** 

http://poselstvigralu.nazory.eu/3-sila-a-energie
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Světový učitel  
Světový učitel jako vůdce vědy

„Raději připouštíme naše omyly a nedostatky morální, než naše vědecké!" (Goethe) 

Učitel světa jako vůdce vědy - podnět k zamyšlení - Dr. Kurt 
Illig, (1929)

M o t t o: „Kdo nad realitu se neodváží,  
k pravdě se nikdy nedostane." (Schiller) 

Naši přítomnost nelze charakterizovat ničím lépe, než heslem „materialismus". Materialismus 
stojí na praporu politických a stranických bojů. Obsahuje ve své celé hloubce neutěšenou 
propast mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; křičí ze šlépějí vpřed pronikající civilizace, zírá 
ze sutin a trosek vypuzované přírody. Kam pohlédneme a poznáme příznaky moderní lidské 
činnosti, utvrzujeme se dnes již téměř podvědomě: U díla je materialismus. 

Jen ještě daleko venku ve světě, tam kde železnice, moderní lodě a jiné dopravní možnosti 
zcela nebo částečně chybí, stojí příroda ještě v původním nádherném hávu nedotčené 
vznešenosti, tak jak v přizpůsobování a přirozeném vývoji v dějinách stvoření na zemi 
vznikla. 

Pohlédneme-li nazpět, ne o tisíciletí, ne o mnoho století, nýbrž o jedno, nanejvýš dvě století, a 
uvědomíme si, jakým vývojem technika a vše, co s ní souvisí, prošla, unikne nám bezděky 
zvolání obdivu vůči tomuto obrovskému výkonu, který byl v tak krátkém, překotném čase 
vykonán lidským mozkem a lidskýma rukama. 

Před našim duchovním zrakem vidíme v tomto obdivování pokrok, kterého podle našich 
dosavadních pojmů člověk dosáhl ovládnutím přírody, napodobováním jejích zákonitostí, 
nahrazením přírodních pracovních elementů a sil umělými ekvivalenty, nasazením strojů,
syntézou atd. Srovnávajíce pozorujeme, jak lze dnes lehce překonat obrovské vzdálenosti ve 
dnech a hodinách, k čemuž bylo dříve zapotřebí mnoho měsíců a týdnů. S potěšením 
nasloucháme hudebním přenosům u reproduktorů, díky radiotelegramům a karoluszellovým 
přenosům obrázků sledujeme události na druhém konci světa se zpožděním několika málo 
hodin. 

Věříme v náš pokrok! 

Národy spolu soupeří ve vytvoření největšího, nejrychlejšího letadla. V každé zemi má stát 
největší věž, má být postavena největší loď a provozován nejrychlejší vlak. Země se navzájem 
předstihují v objemech těžby důležitých surovin, které považují za svůj majetek. S 
nejmenšími náklady chtěji dosáhnout největšího exportu a tím docílit největšího importu 
peněz. 

Rekord triumfuje! 

Je toto pokrok? 

http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/svetovy-ucitel-jako-vudce-vedy
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/svetovy-ucitel-jako-vudce-vedy
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K čemu tento chvat, takové překračování mezí? Ke službě lidstvu? Je takto rozséván mír? 

Existují mnohé kousíčky země, o které se dnes mezi hraničními národy vede zuřivý boj, 
diplomaticky, válečně nebo hospodářsko-politicky. Boj miliónů o území, která kvůli jejich 
nepatrným velikostem nebyla předtím na žádných mapách zakreslena. 

Proč tento boj, proč tato závist? 

Protože tam leží uhlí nebo nějaká ruda, popřípadě obojí, a protože nikdo, kdo s tímto územím 
sousedí, ho druhému nechce dopřát, jenom aby sám poklady těchto pozemků mohl 
vyzvednout a proměnit za peníze. 

Peníze! Honba za dolary! To je konečný cíl každého pokroku naší doby, výraz toho, co je 
označováno pojmem materialismus v jeho konečných důsledcích. 

Teprve tento hospodářský boj koncentroval velké množství pracovníků, vytvořil velkoměsta, 
průmyslová centra, stranické boje a připravil půdu pro moderní revoluci. A jaký je konečný 
cíl, kvůli kterému je generací za generací takto plýtváno? 

Podíváme-li se jednou přesně na to, co je dnes vytvářeno, musíme s úlekem poznat, že nejde o 
nic jiného, než o zběsile rychlou spotřebu přírodního bohatství, které je nám k dispozici jako 
výsledek po miliony let trvajících dějin jeho vzniku. 

Těžíme uhlí, které spalujeme nebo zkapalňujeme, vyrábíme parní sílu, elektřinu, světlo. Uhlí 
je přitom spotřebováváno aniž by současně vznikalo nové. 

Spalujeme i dřevo a využíváme ho k mnoha věcem, ale na rozdíl od uhlí nám každý rok nebo 
alespoň během každé generace dorůstá nové. Ne tak uhlí. Těží se ze stále hlubších štol a 
nalézat uhelná ložiska ve velkých hloubkách je pro horníky stále těžší ... dokud jednoho dne 
nedojde k vyčerpání zásob. Co potom? 

V dnešní době se člověk rychle utěší: Někde ve světě se najdou nové zásoby uhlí, třeba na 
Jižním pólu, ke kterému se snad do té doby budeme moci dostat již pohodlně. A když se 
vyčerpají i tyto zásoby? Co pak? 

Pak - myslí si takový člověk dále - pak budou lidé sílu, kterou potřebují, možná čerpat z 
latentní energie atomů… jejich štěpením. 

A jak to bude s kovy, pokud se jednou vyčerpají také jejich zásoby? Co bude potom? Lze i 
tyto vyrobit stěpením atomů? Jaké prvky mají být štěpeny a přeměňovány, abychom pak 
obdrželi kovy? 

Kam povede tato cesta, pokud ji promyslíme dále? 

Nezáleží na tom, že je někde s menší nebo větší spolehlivostí vypočteno, že zásoba uhlí např.
v Německu je ještě na 300 let, nebo že zásoby mědi v celém světě budou vyčerpány během 
několika desetiletí. I kdyby to měla být záležitost několika staletí! Nezvratně trvá skutečnost, 
že světové zásoby uhlí, mědi, nebo jakéhokoliv jiného kovu, budou jednoho pěkného dne, 
pokud se dřív svět neocitne v troskách, pro lidské využití vyčerpány. 
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Přijde nějaká zvlášť chytrá hlava, která se bude domnívat, že se vlastně nic neztrácí, neboť
měď zůstává mědí, železo železem, zinek zinkem, nemůže se tedy nic ztratit, pokud by tedy 
právě tyto prvky nepadly za oběť štěpení atomů. Ale proč také právě tyto, existuje přece dost 
jiných. 

Kde ale zůstávají kovy? Kam jde stříbro, které fotografové na svých deskách používají jako 
bromid stříbrný? Zůstává na deskách nebo jde do vývojky či ustalovače a občas je sbíráno, - 
většinou se však vylévá. 

Kde zůstává patice od žárovky, když se rozbije a nepoužitelné vinutí přijde do odpadního 
koše? Většinou je to vyhazováno tam, kde odpadky nikoho neruší. Jen v málo případech se 
shromažďují nebo při spalování odpadu vrací zpět. 

Avšak co jsou drobky oproti bochníku chleba! 

Nakonec budou z mnoha takových drobků, které jsou formovány v nové předměty, opět
sesbírany jen další drobky, až bude jednou spotřebováno vše. A byť by i trvalo tisíciletí, než
se všechno beze zbytku roztrousí, rozdělí a prohospodaří do takové jemnosti, že se již nikde 
na nějakém místě toho nebude moci nasbírat ani jeden kilogram, potom je to již pro užitek lidí 
ztraceno, a tak to touto nebo podobnou cestou jde konec konců se vším. Jde právě o to, že je 
to skutečně rozprášeno do tisícero stran. 

Možná se objeví i takový vynálezce, jemuž se podaří nejen štěpit atomy, nýbrž také 
přeměňovat prvky, z křemíku hliník, z olova měď - třeba také zlato. Ale co potom? Budou 
pak lidé šťastnější? Neroztrousí do všech stran také tyto produkty přeměn? 

Na čem záleží, je mít možnost poznat, chtít poznat, že naše uvažování je nesprávné, že
celé naše konání je nastaveno pouze na spotřebu, ničení, drancování. 

Čím vlastně my lidé vyplňujeme náš život? Bereme to, co v důsledku stvoření na zemi 
vzniklo, vytvořilo se a zušlechtilo, těžíme to, zhodnocujeme a spotřebováváme. A k čemu? 

Abychom něco živého přeměnili na peníze. Pojem, jenž démoničtější nemohl v tomto světě
povstat. Neboť právě tyto peníze, toto materiální a zároveň mrtvé, je přece tím, čím chceme 
ovládat život. Nejsou jen otroci peněz. 

Hluboká proluka zeje v naši schopnosti chápání, v našem myšlení, v užívané metodice 
naší vědy, kterou nás chce věda poučovat. 

A proč? Protože i naše věda je nakažená a zamořená touto dobou materialismu. Jistě, většina z 
těch, kteří jsou ve vědě činní, naprosto nevědí, že metodika jejich vědeckého uvažování je 
nesprávná; o sobě samých se domnívají, že jsou největšími idealisty a nepochybně jimi také 
jsou, v mnohem praktičtějším vztahu k jejich způsobu života, avšak nikoliv v jejich vědě.

A v čem vlastně spočívá podstata současného vědeckého učení a výzkumu? 

Toto materiální, jako konečný produkt vývoje, tak jak nám je k dispozici, nalézáme, 
analyzujeme a zároveň ze všech stran strukturálně zkoumáme. Pokoušíme se stanovovat 
zákonitosti s tím cílem, abychom vypátrali faktory, které jsou rozhodující pro vývoj druhů.
Jsou zkoumány biologické souvislosti v celistvé domácnosti přírody - natolik, nakolik je 
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můžeme postřehnout našim zrakem. Kosmické souvislosti a zákonitosti, podle kterých se 
jednotlivé viditelné hvězdy pohybují vesmírným prostorem, jsou uspořádávány pomocí 
experimentálních fyzikálních metod a matematických výpočtů do číselných vzorců.

Nezůstali jsme u toho, abychom látku pouze izolovali a popsali v jejím přirozeném stavu; šli 
jsme dále, a děláme to dodnes, abychom vyzkoumali, jak jsou atomy sestaveny, z čeho se 
skládají a jaký životní impuls se v nich zachvívá. 

Mnoho svazků je již napsáno, aby zaznamenaly v celé velikosti a hloubce ony podivuhodné 
pochody, které směřují k životu, život plodí a život uzavírají. 

Tady jsme se ale dostali již k bodu, kde pro jakoukoli úvahu o viditelném a hmatatelném 
životě narážíme na hromově znějící příkaz přicházející z trůnu naší vědy: Stop! 

Fyzika se mimo jiné zabývá zářením. Známe záření rentgenové, záření alfa, beta a gama; 
známe čárové spektrum a víme, že se nejedná o nic jiného, než o projev odlišných frekvencí 
obsažených v záření světelného spektra. Známe ony podivuhodné děje při rozpadu rádia. 
Víme, že dosud nedisponujeme prostředky nebo možnostmi k vyvolání síly, která by rozpadu 
prvků mohla zabránit nebo ho urychlit. S údivem a zároveň s obdivem stojíme před tímto 
zvláštním jevem. Avšak můžeme ho jen konstatovat. Více nedokážeme. Jako bychom byli 
bezmocní. 

Naučili jsme se zvuk a řeč, tedy zvukové vlny jakéhokoli druhu měnit v elektrické kmity a 
vysílat je do světového prostoru a někde na jiném místě země je malým přístrojem, který 
potřebuje jen nemnoho energie, zachytávat a měnit zpět ve stejné zvukové vlny, libovolně
zesílené, hlasitější než jak byly původně na druhé straně světa do vysílajícího zařízení 
namluveny nebo nazpívány. Přitom je lhostejné, zda sedíme v domě za silnými, pevnými 
zdmi nebo zcela hluboko ve sklepě, nebo zda se na toto vysílání naladíme v letadle vysoko v 
oblacích, tato vlnění (kmitočty) lze přijímat na kterémkoli místě této země.

Jedinečný div! Kdo se nad ním někdy důsledně zamyslí? Kdo pochopí hluboký smysl oněch 
dějů, které toto zázračné dílo umožňují? 

Nepochybně, posuzováno experimentálně-fyzikálně na hrubé materii, existují teorie, 
hypotézy, které poskytují vysvětlení. Avšak člověk, především vědec, přísně vychován ve své 
disciplíně, si tyto děje vysvětluje vždy jen čistě hmotně pozemsky. Hovoří o vlnách, o letu 
elektronů; éterické vibrace (Ätherschwingungen) jsou něčím, co vědec nedokáže lépe objasnit 
a je spokojen, když nalezl vysvětlení, které se mu zdá logické a které je jen slovem bez 
obsahu, pouhou výmluvou, protože nezná právě nic lepšího. 

Co je éter? Existuje mnoho jeho výkladů. Avšak extrakt všech těchto vysvětlení spočívá - 
poctivě přiznáno - v tom, že právě éter je něčím, co ve skutečnosti vůbec neznáme. Je tam, 
kde není nic z toho, co jsme dosud mohli pochopit. - Více o tom ještě pohovoříme později. 

A chemik? Co říká na ono klíčové slovo „katalýza"? I katalýza je jednou velkou výmluvou 
pro všechny ty chemické pochody, které proběhnou tak nenadále, že pro to není jiné 
vysvětlení, než že se řekne: Zde musí působit nějaký katalyzátor. Na téma katalyzátoru a 
podstaty katalýzy, bylo již provedeno mnoho studií. Ale nikde v našich výzkumech, nikde v 
naší dnes nepsanými zákony přípustné vědě se nenajde odkaz na to, že se zabýváme 
zjištěním, proč éter, proč katalýza, jsou záležitosmi, které našim materiálním způsobem 
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uvažování nemůžeme pochopit. Bylo by však jistě jednou zajímavé, tento zcela protichůdný 
předpoklad výzkumného úkolu uvést předem. 

Tak jak je to obvyklé v obchodním a ve všeobecném hospodářském životě, snaží se také 
věda, aby byla věrná zásadám materialistického světového názoru: spekuluje. Musí být jednou 
otevřeně vyřčeno, že vědecké spekulace a dohady operují se zcela vágními, rozpaky 
budícími pojmy. 

Omračovat a vynášet se bezobsažnými hesly je rys naší doby a proto, žel, je to oblíbené i ve 
vyjadřování vědy; je to zcela nevědomé, je to výrazem současného způsobu myšlení. 

Není to naprosto obyčejným podfukem, když se na místo toho, co vůbec nevíme, dosadí 
jednoduše pojem éter nebo katalyzátor? Jen proto, aby se laickému publiku nemuselo přiznat, 
že skutečná podstata těchto jevů není známá. 

A proč je nám něco takového předkládáno? 

Protože každý, kdo je odchovaný ve vědě a smí se proto označovat jako nositel této vědy, 
vyrůstal nepozorovaně ve svém vědeckém dogmatu tak důsledně, že největší strach z 
možného nejhoršího prohřešení se vůči tomuto dogmatu ho olupuje o svobodu myšlení, bere 
mu odhodlání vymanit se z těchto pout a zdí, kterými je svou výchovou svázán a obklopen. 

Myšlenkami, které by nás vynesly ven z tohoto zajetí, nepronikneme, protože železná falanga 
vědecké omezenosti nedovolí, aby se vyskytlo něco - a všemi prostředky to také potírá - co by 
mohlo způsobit, že svatozář, kterou jsou jejich dogmata ověnčena, bude rozcupována a 
pohasne. 

Pohleďme jednou zpět. Co zpočátku v nejdávnějších dobách utvářelo poznání a vědění? Kdo 
především byli ti, kteří poznávali a chápali nejpodivuhodnější souvislosti všech kosmických 
zákonitostí a zprostředkovávali je lidem? Byli to filozofové, hvězdopravci a astrologové. A co 
bylo ono Delfské Orakulum, o jehož podivuhodně moudrých výrocích nemůže historie nikdy 
psát dostatečně oslavně? O prorocích v dobách před a po Kristu ani nemluvě.

Byli to lidé, kteří nebyli předpojati dogmaty svých otců, lidé, kteří svůj nejniternější cit v celé 
jeho velikosti a celé jeho dokonalosti udržovali čistým, kteří ho nechávali znít a kteří konali, 
hovořili a oznamovali jen to, co jim - jako něco výhradně správného - tento jen čistý cit 
předpovídal. Jak jinak mohla vzniknout astrologie? Jak ony výroky z Delf? A nebyla 
Kassandra také historickou osobností, onou největší jasnovidkou, jakou dosud světové dějiny 
poznaly? 

Tak tomu bylo tenkrát ve starověku. Ještě dnes bychom to rádi ponechali v platnosti a věřili 
tomu. A pak přišla doba upalování čarodějnic, doba alchymistů.

Není příznačné pro hmotně materiální postoj lidí, že upalují své bližní, když tito svým 
jemnějším založením a badatelskou prací poznávají něco, co jim dosud bylo neznámé a co jim 
připadalo nezvyklé? 

A jak je to dnes? Nenechali bychom právě tak rádi zmizet v propadlišti ty, kteří strhávají 
oponu před rozevírající se mezerou nevědění? 
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Proč lékař píše své recepty latinsky, a proč dává nemocem latinská jména? Ó ten slavnostně
odsouhlasený divotvůrce, jak mnoho dokáže v očích těch, kterým je tato latina cizí! Není také 
zrovna takovým kouzelníkem a šamanem, jak přírodní národy nazývají podivína svého 
kmene, který má, jak věří, přímé spojení s jejich bohy? 

Proč se naše moderní teoreticko-fyzikální bádání vyjadřuje tak nesrozumitelně, že ničemu z 
toho nerozumí ani ti jinak vědecky školení kolegové, kteří se zrovna tuto disciplínu a 
tajemství jejího způsobu vyjadřování neučili? 

Není to všechno nimbus do nebe volajícího druhu? 

Nepochybně: to, co je matematicky stanoveno a vyjádřeno, je matematicky správné. Neboť
matematika má přede všemi ostatními vědeckými disciplínami tu výhodu, že nikdy nelže. Ale 
v čem to spočívá? Přece jistě v tom, že předpoklady, které jsou základem výpočtů, se shodují 
se skutečností. 

Avšak je všechno, co se dnes např. v teoretické fyzice vypočítá, skutečností? Nikoliv! Ne 
nadarmo to nazýváme hypotézou, když si předpoklady vymyslíme, vybájíme a pak, 
provádějíce operace se znamenitou matematikou, spekulujeme. 

Kdo tyto skutečnosti jednou věcně uváží a upřímně se udeří v prsa a zeptá se, jakou nemocí 
trpíme, musí poznat, že jde o neúprosné panování rozumu. Již nikoliv původní cit jako u 
oněch velikánů starověku, nýbrž vychytralý, praktický a spekulativně vypočítavý rozum, je 
pohnutkou k úvahám a základnou nové a dnešní metodiky myšlení. Neboť, když dnes někdo 
přijde a řekne: „Kdyby to mělo jít podle toho, jak to cítím, muselo by být něco tak a tak, 
dokázat to ještě nemohu," potom se setká jen s pokrčením rameny. Co chce tento fantasta, 
tento utopista vzhledem k již pěkně vypočteným hypotézám? Bude mít punc směšné figury; 
všemi prostředky bude postaráno o to, aby nikým nebyl brán vážně.

Všechno myšlení, tak jak je v našich výzkumech prováděno, jako konečný efekt zaznamenalo 
následující: analýza, zjištění, statistika, rozbor, demontáž. Zkoumáme hmotnou materii, 
posuzujeme ji a máme radost z každého poznaného zákona, který je základem viditelného 
průběhu děje. A všechno, co hrdě nazýváme výstavbou, není nic jiného než spojování nebo 
shlukování hmoty s hmotou, tedy úkony prováděné s hmatatelnou materií. O původu a vzniku 
této hmoty samotné se však mystifikujeme dobře znějícími hesly a frázemi. Otázka „odkud", 
s níž je spojeno vážné hledání oné hmotnosti, jež je jemnější, než tři fyzikální stavy 
skupenství a jež má primární vliv na vznik naši hrubé stavební hmoty, na chemické prvky, 
nebude moci být dosavadními cestami vědeckých postupů uvažování nikdy spolehlivě
zodpovězena. Krátce vyjádřeno: Pozorujeme hmotu. 

A kde je původ života? (Světový učitel jako vůdce vědy)
Kde je původ života, jenž dřímá v semínku a znovu vypučí, když je semínko vloženo do 
země, toho života, jenž vstupuje do embria, jakmile je připraveno lidské tělo pro nějakou 
osobnost? 

Co je to vlastně „já", individuum, co je život v jeho nejvyšším významu vůbec? 

Nezesměšňují se ti, kteří tvrdí, že elektron v atomu je pouze zdánlivý a tím i atom samotný a 
také vše to, co vidíme, cítíme a jiným způsobem našimi smysly vnímáme? My sami jsme asi 
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jen klam, prázdnota, lež! Pod pláštíkem vážné vědy takové tvrzení vůbec stanovit je 
bezútěšné. 

Rozpaky budí skutečnost, že dosavadní vědecký způsob myšlení - kvůli jeho vázanosti 
na pouze materiálně a fyzikálně doložitelnou hmotu - nemůže pojmout, nedokáže
pochopit skutečný, hluboký smysl a chod stvoření. A protože to nechceme vědět lépe, 
přibíjíme na zlatou bránu poznání prkna a vysvětlujeme všechno dění a bytí zkrátka jako něco 
jen zdánlivého. 

Mohl by vůbec ortel smrti, který si tím naše věda sama vyslovila, znít jasněji?! Nejsou 
pak jednoduše i ti, kteří takové tvrzení ustanovují, také pouze zdánlivé existence? A není tak 
prostě všechno zdáním a klamem, co sami tak hlasitě proklamují? Nebude muset toto zdání 
žalostně vyblednout, až bude ozářeno oslňujícím světlem Pravdy? 

To všechno může poznat každý, kdo někdy poznat skutečně chce, pokud prodlévá ve své tiché 
komůrce, tam, kde to vše jinak nikdo nevidí a neslyší, kde ho žádný z jeho kolegů nemůže
soudit. Nemusí potom takový v sobě naslouchající člověk zoufat nad tím, že on - jenž tak 
poctivě chtěl, jenž sám o sobě tvrdil, že je idealista, se vší tou velikostí, která v něm dřímá -
této iluzi rovněž propadl nebo přinejmenším do této hodiny propadal? 
 
Neboť, co nám chybí, abychom se mohli dostat ze slepé uličky, ve které se 
nacházíme?
Dvojí. Za prvé odvaha a poctivost chtít si přiznat, že to, co dnes nazýváme vědou, si ve 
vlastním slova smyslu takové označení zcela nezaslouží, nýbrž že to není nic jiného, než
posuzování a výzkum toho, co můžeme vidět našim zrakem, čeho se můžeme dotknout 
našima rukama a pocítit našim hmatem, co přináší zvuková vlna k uchu a dovoluje 
rozpoznávat chuť i čich, a spekulace o běhu podivuhodných, stále se opakujících, námi 
neovlivnitelných událostí. 

To druhé, co nám chybí nebo lépe, chybělo, je opravdové, pravé učení o všech dějích v 
kosmu, nad námi i pod námi, ve viditelném i v neviditelném. Když je splněn první 
předpoklad, tj. když se roztrhnou pouta našeho způsobu uvažování v důsledku lepšího chtění, 
pak se v poctivém opravdovém hledání najde sama od sebe cesta k tomu učení, které nám 
může zprostředkovat všechno to, co nás uvede do stavu, který dovolí vznik nového způsobu 
myšlení, nového vědeckého postupu uvažování. 

Neboť to, co nám nejvíce chybí je: Skutečný všeobsáhlý světonázor, jenž nám může být 
podnětem k novému myšlení, pobídkou k proniknutí nad naši materiální hmotnost výše 
- tak jako u již zmíněných starců, kteří jejich nezkaleným, čistým vyciťováním mohli přijímat 
to, co k nim proudilo, a co, poznávajíce jako jedině správné, v nich rostlo, a co následně - jako 
světonázor, jako filozofii, jako kosmické učení, nazývané astrologie, a jako životní moudrosti 
- mohli srozumitelnou formou lidem zprostředkovat. 

K čemu je to těm, kteří se cítí být těmito řádky ve své vědecké hrdosti hluboce raněni a 
pisatele by chtěli označit vinným z velezrady na tradičním dogmatu, nebo těm, kteří by mu 
rádi odepřeli smysl pro realitu a logiku, když se ještě proti tomu tak ostře vyhraňují písmem a 
slovem. Pravdu nemohou za to trestat lží! 
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Měli by jednou vejít do své tiché komůrky, zavřít za sebou dveře, a jednou se zcela poctivě
sami sebe zeptat, zda vlastně již častokrát necítili ve svém životě něco docela jiného jako 
správné, přesvědčivější a srozumitelnější než to, co jim bylo jejich učiteli a v jejich 
učebnicích s pracnou vykonstruovaností předkládáno. Pro zpřístupnění opravdového a 
pravého citu - tedy toho, co jako spoluzachvívající se součást reality vesmíru je v nás živé a 
chtělo by proniknout, aby mohlo být zachyceno a pochopeno námi samými- musí být jednou 
odsunuto stranou vše, čím bylo dosud tělo napěchováváno a čím si nejeden, korunován mnoha 
poctami, vydobyl velké jméno, uctíván těmi, kteří si jeho učení, jeho poznání přivlastňovali, 
na něhož hleděli s úžasem ti, kteří jeho učenosti nerozuměli. 

Veškerá tato přítěž a suť rozumových výtvorů musí být někdy odsunuta. Nepochybně je v tom 
hodně cenného a je v tom také skryta mnohá velkolepá práce. Přesto ale bude lepší, když to 
vše bude jednou vyřazeno. A potom si představme, že bychom o těchto všech učeních, 
učenostech a plodech rozumu dosud nic nevěděli. Takto volní, nezatížení a bez předpojatosti 
bychom se pak pohroužili do živoucího dění, do stvoření a jeho nezměnitelného řádu a 
nechali na sebe působit celou velikost jeho tepu. Když následně do nás pronikne veškerá tato 
úchvatná podivuhodnost a necháme ji na nás zapůsobit tak, jak jedinečně a sama o sobě
existuje, jaká již nesčíslně dlouho byla a také nikdy ani jiná být nemůže, stojíc nad každou 
lidskou schematičností. Co prožijeme v tomto zaposlouchání se do sebe pak? A kdo navzdory 
všem okolním tlakům již takové hodiny někdy nezakusil? 

Prožijeme, že náš cit, byť se ještě našemu rozumu může jevit směšným, nám přiblíží děje s 
takovou jasností, s takovou logikou a jejich průběhy tak přirozeně, že v tom určitě správně
poznáme - tím samým našim citem, se kterým jinak ostatně např. chceme také s jistotou 
rozlišovat lidi pravdivé od neupřímných - velikost a pravost. 

Cožpak každý člověk sám nemůže zachytit a přijmout to veliké a přesahující, co je ve 
stvoření samotném již obsaženo ? 

Vždyť není to podivuhodné, že máme atomy a že se atomy rozpadají? Nezdravíme 
dennodenně opět Slunce v jeho světle a teple? Není to zázrak, že toto teplo stále znovu a 
znovu k nám zářením proniká, a nejsou všechny výpočty ohledně entropie, tj. tepelné smrti 
Země, vzhledem k takřka bezčasovému chodu věčného zákona, dávno uvrženy na hranici? 
 
Co nyní musíme poznat, abychom se dostali dále?
Musíme dojít k poznání, že tato materie, tento svět, ve kterém žijeme, a souhvězdí, která 
můžeme postřehnout, představují jen určitý druh celkové hmotnosti a že všechno to, co jako 
zázraky se pozorovatelně odehrává před našim zrakem - jako rozpad atomu, tepelné záření, 
elektrické a magnetické děje v jejich vnitřní podstatě, právě tak, jako všechna ostatní záření - 
přísluší jiné hmotnosti; tato je opět jen určitým druhem celkové hmotnosti. 

Nemluvíme často o tvoru, když hovoříme o nějakém zvířeti? Nestává se pro nás strom, 
rostlina, květina, které máme v našem pokoji něčím důvěrným, něčím živě bytostným? Není 
kůň a pes, tito nejvěrnější průvodci člověka, bytostí se zcela zvláštním sloužícím „já". A co je 
to, co nazýváme duchem, co v nás utváří myšlenky, co jásaje do nebeských výšin nebo 
otřásaje do hlubin v nás tká a žije, námi proniká, nechává nás žít, dává popud k největšímu 
úsilí a k nevětším výkonům, co nás sráží a odebírá nám sílu, abychom žili dále a může
způsobit rozpad a smrt? 
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Ty, k nimž tyto řádky směřují, míjí toto vše beze stopy? Nepocítil nikdo jen jedinkrát ve svém 
životě alespoň na minutu něco takového? Nevyžaduje kdekdo takové poznání, které nám 
dovolí proniknout nad naši pozemskou hmotnost do oněch sfér, o nichž jsme tušili, že tu jsou, 
ale o kterých jsme přece nic nevěděli, z nichž přijímáme záblesky ducha a ze kterých je 
vyživován veškerý náš cit? A co se děje při rozpadu atomu radia? Co se děje s veškerým 
zářením, které při tom vzniká a s teplem? Odkud se kdysi vzala tato záření, která tento atom v 
jeho přezrálém stavu nepřipouštějícího již jeho další trvání, zformovala? Nemusíme pátrat po 
zákonech, které této pozemské změně stavu hmoty vládnou a které v nejopravdovějším 
smyslu slova jsou základem materiálních dějů?

Také zde máme před sebou vznik a zánik, tak jak je to u příchodu a odchodu člověka, u onoho 
pověstného „zemři a buď" („Stirb und Werde"). Nepozorujeme tu prokazující se vnitřní 
zákonitou souvislost mezi vznikem a zánikem v její obecnosti? Stejně jako u tepla, jež k nám 
proniká a nám uniká? 

Musíme poznat a poctivým hledáním a chtěním také poznáme, že světový názor a 
přírodovědný výzkum musí být neoddělitelně vzájemně spojeny. Teprve tehdy, až
dojdeme k tomuto poznání a nalezneme skutečný světový názor, můžeme poctivě hovořit o 
tom, že u díla je věda, která nám poskytuje přírodovědné a moudré učení, tak jak to bylo 
kdysi ve starověku u těch několika vědoucích, o kterých jsme mluvili výše. 

Až toto poznání dozraje, budou existovat také jiné hranice mezi přirozeným a 
nadpřirozeným.Nepatří právě to, co dnes označujeme jako nadpřirozené, mezi 
nejpodivuhodnější procesy a děje v přírodě? Stavíme sami sebe do středu dění a úvah, neboť
vše, co nemůžeme pojmout našemu smysly a našim věděním, označujeme jako 
nadpřirozené,tj. jako stojící mimo naši schopnost poznání. Opět slovo, které má pomoci z 
rozpaků, jen nepřijít o trůn, na který věda a jí sloužící lidé, proti všem ostatním zákonům, 
sami vznášejí nárok. 

Co je mystika? Také něco, co jsme nemohli pochopit. 

V našich dosavadních úvahách budeme muset namísto subjektivity uplatňovat objektivitu. 
Musíme se naučit, při současném přiznání naši omezenosti, záležitosti ve velkém dění 
posuzovat tak, jaké jsou a jaké jedině ve skutečnosti být mohou. Objektivními budeme vždy, 
pokud necháme hovořit čistý, neporušený, rozumu nepodřízený cit. A pokud rozum zůstane 
tím, čím být má: nástroj našeho citu, aby vyjadřoval myšlenky a uspořádával činy, které jako 
správné ustanovuje cit. 

Vše, co bylo řečeno dříve, by muselo odeznít do ztracena a nemělo by dnes žádný účel, 
kdybychom mezitím nedostali možnost onu výhradně správnou a skutečnou Pravdu, o které 
byla předtím tak často řeč, nyní konečně poznat. 
 
Co je tedy Pravda? (Světový učitel jako vůdce vědy)
Je to, co jako jediné nám dává možnost, abychom samotné a skutečné zákony uplatňující se 
ve veškerém dění a v celém vesmíru poznali jako takové. 

Pravdivý je proto pouze ten světonázor, který tento požadavek splňuje. 
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Pravda musí tedy spočívat v učení o absolutnu, v učení o prazákonech. Tato učení sama 
jsou světlou Pravdou. 

A jak poznáme, že máme před sebou skutečnou Pravdu? 

Pravdivé nemůžeme poznávat podle toho, co jsme se naučili ve škole, právě tak k tomu nejsou 
způsobilí ti, které na základě jejich vědomostí nazýváme vůdci vědy. 

Ne! Pravdu lze poznat pouze a výhradně našim citem. Kolikrát již každý člověk musel ve 
svém životě zakusit, že vznést nárok na pravdivost může jenom to, co jako pravdivé a pravé 
cítil. 

Ten však, jenž tuto výhradní Pravdu, ono učení o prazákonech učí, ten pak musí být 
nazýván prvním mezi všemi učiteli, kteří kdy byli a budou, - 

musí být světovým učitelem! 

Být světovým učitelem ale znamená, že člověk, který v sobě toto povolání nese, musí mít 
kvality a vědění, jaké dosud ještě žádnému člověku normálního lidského původu nebyly 
vlastní. Na jedné straně musí zcela a plně znát způsoby vyjadřování a postoje lidí, zatímco na 
straně druhé musí být svým nejvlastnějším „já", svým duchem, více než kdokoli jiný, jenž
dosud pobýval na zemi, otevřen intuici a citu. 

Leč, co se nazývá věděním? Jako skutečné a pravdivé vědění může být nazýváno pouze to, co 
jako moudrost bylo přijato z původu, ze stvoření. A tak jako v jednotlivém případě geniálně
intuitivní vynálezce, jenž, jak dokazují nesčetné příklady, nemusí být nutně odborníkem, 
náhle bez hloubání a bez systematického výzkumu ví, že něco se může odvíjet jen ve zcela 
určitém směru a tuto znalost přenáší k užití lidem, tak pravý a skutečný světový učitel musí 
vědět všechno o tom, jaké zákonitosti a jaká skutečná dění doopravdy probíhají. Nesmí 
existovat žádná otázka, kterou by nemohl, čerpaje z prazákonů, jednoznačně zodpovědět, 
nikoliv na základě hloubání nebo něčeho naučeného, nýbrž na základě v každém okamžiku 
správného, absolutního vědění, jak ho jeho duch, jeho intuice přijímá z míst, odkud jsou do 
nás vkládány pouze záblesky ducha. 

Kdo to chce popírat, ten vskutku neměl nikdy vlastní nápad a tvůrčí myšlenku, která tento 
nápad formuje! 

Tyto požadavky jsou kladeny na osobnost onoho světového učitele, jehož příchod byl 
předpovídán ve věštbách, proroctvích a v astrologických jakož i jasnovidných pracích pro 
současnou dobu, ne pouze jednou, nýbrž mnohokrát. Je tedy namístě předpoklad, že toto 
velké světové učení, tato osvícená moudrost, tento výhradně správný světonázor, v této době
vznikne nebo již vznikl. 

Existují mnohá učení, která si chtějí činit nárok na to, že obsahují dokonalou moudrost. Ale 
doposud mezi nimi nebylo učení, které nepřipouští něco, co lze vyvrátit a které by důsledně
dosáhlo až k nejzazšímu původu jednotné zákonitosti platné pro celé stvoření. Avšak kdo je 
upřímně a vážně zkoumá, ten bude moci u velké většiny těchto učení konstatovat, že usilují k 
jednomu jedinému cíli, který často nejasně a mlhavě tuší, aniž by dosud k této nejvyšší 
moudrosti, tj. poznání jediného stvoření a jeho zákonů tato učení došla. 
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Když tedy autorem těchto řádků byla psána tato brožura, k jejímuž vzniku vedly důvody 
objasněné v předmluvě, dělo se tak pod niterním tlakem a v důsledku cítění neodvratné 
potřeby, upozornit všechny odborné kolegy, lhostejno z jakého vědního oboru, na dílo, jež se 
mezitím objevilo a jež - v důsledku hlubokého dojmu, kterým jeho obsah a z něho čerpané 
poznání na autora zapůsobilo - v něm probouzelo stále hlasitější hlas, který by rád volal do 
celého světa: 

světové učení je zde! 

Autor světového učení, Abdruschin, nazývá své vědění, které sepsal v Listech Grálu 2. díl, v 
časopise „Volání" a v knize 

„Ve světle Pravdy"

učením Grálu. Se stejným přesvědčením, které, jak jsem cítil, mě zavazovalo na toto dílo 
poukázat a nazvat ho světovým učením, mohu logický tvrdit, že v Abdruschinovi jako jeho 
autorovi, před nás předstupuje 

světový učitel! 

Nemusí tento svět, toto lidstvo, které prožívá tak velký den, padnout na kolena a děkovat 
Bohu, že smí prožívat epochu, na kterou bylo staletí a tisíciletí upozorňováno a která nás má 
osvobodit od vnitřního a vnějšího nátlaku, kterému jsme se poddali následkem výchovy, 
tradice a chtěním všechno vědět lépe? Nemusí to u všech, kteří skutečně poctivě hledají a 
zkoumají, kteří chtějí považovat vědu a moudrost za své vlastnictví, vyvolat nadšený jásot, že
nyní konečně stojí před obratem, protože nám světový učitel ukazuje onu úzkou bránu, skrze 
níž vede jediná cesta ven z této hrozné slepé uličky, do které jsme zabředli, z čarodějného 
kotle našeho materialistického věku?! 

Je zde již celá řada lidí, kteří stejně jako autor mohli poznat a uvědomit si absolutní holou 
Pravdu, která je v učení Grálu uložena. Jsou to opravdoví lidé ze všech profesních vrstev, od 
velkoprůmyslníků až po prosté sedláky, kteří právě prostřednictvím učení Grálu poznávají 
absolutní logiku celkového dění, a kteří ve své nezkalené ryzí citovosti vidí zářit světlo, které 
k nám z tohoto učení skrze temnotu přítomnosti proniká. 

Autor těchto řádků nevidí svůj úkol v tom, aby nádhernou moudrost zakotvenou v učení Grálu 
velebil profánními slovy a přibližoval ji co do obsahu těm, kteří právě tak jako on cítí v sobě
touhu poznat skutečnou Pravdu. Je to jen smysl pro povinnost neznající žádné překážky a 
bázně, který neodolatelně nutí upozornit na skutečnost, že toto učení existuje, aby bylo 
nalezeno těmi, kteří kámen mudrců nechtějí hledat v dílech lidí a v lidských spekulacích, 
nýbrž kteří dávno vědomě nebo nevědomě v hloubi nitra tuší nebo vědí, že jej lze nalézt jen 
tam, kde světlo Pravdy k nám dolů zářivě svítí z nejvyššího zdroje. 

Tak jako z neodolatelného smyslu pro povinnost vzniklo niterné nutkání k napsání těchto 
řádků, stejně tak také ale musí být železnou povinností těch několika málo mezi opravdovými 
badateli, kteří rovněž nalézají v učení Grálu jedinou Pravdu a cestu k vědění, aby to otevřeně
a svobodně vyjádřili, aniž by se ohlíželi kolem a bez ohledu na onu falangu vědecké 
omezenosti, jež se musí tímto poznáním žalostně zhroutit. 

Netušil již Schiller ve svém hlubokém citu pro pravou skutečnost ten den, když zvolal: 

http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/co-je-poselstvi-gralu/seznam-prednasek-ve-svetle/vznik-a-vydavani-poselstvi-gralu
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„Staré se hroutí, mění se čas 

a z trosek nový život vzkvétá!" 

Tato slova by měla hlasitě znít v uších těch, kteří si pro sebe chtějí nárokovat právo kritizovat 
tyto řádky nebo pokud možno hned učení Grálu samotné. Pro ně budiž opakováno, co Goethe
svým duchovním zrakem jasně poznal, a co přenesl do oněch rezignujících slov: 

„Raději připouštíme naše morální omyly 

a nedostatky, než naše vědecké!" 

******* 

Světový učitel jako vůdce vědy .. http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-
uceni-gralu/svetovy-ucitel-jako-vudce-vedy

Copyright 1929 by Verlag „Der Ruf“ G.m.b.H., München  
( Překlad - PhMr. Jiří Holfeld ) 

http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/svetovy-ucitel-jako-vudce-vedy
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/svetovy-ucitel-jako-vudce-vedy
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/1-uceni-gralu/svetovy-ucitel-jako-vudce-vedy
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/pravda-a-tradice/j-w-von-goethe
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Biografie - Dr. Kurt Illig 
 

http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/dr-kurt-illig-biografie

Fyzikální chemik, * 8.7.1894 Frankfurt/ Main, † 18.4.1945 Freising (následkem 
leteckého útoku). 

��������	�

Otec → Johann (1865-1922), společník a vedoucí továrny na elektrické motory ve 
Frankfurtu/M. a spoluzakladatel Osmose-Ges. (Otto Gf. Schwerin), S d. Kaufm. Joh. Franz u. 
d. Franziska Klaeger;  
Matka →Martha (1871-1923), T d. Hotelbes. Hermann Meyer u. d. Dorothea Buerdorf; ↑
Gertrud Eisener (*1898) aus Hannover; 2 S. 
�
�	����������

Kurt Illig studoval chemii ve Frankfurtu. Po promoci na Dr. phil. nat. u R. Lorenze (1921, 
Disertace.: Experimentální důkaz izotopu chlóru pomocí difuze, 1923)  
Nastoupil do elektrochemického oddělení u Siemens & Halske AG v Berlině. Již v r. 1923 
převzal jako přímý spolupracovník Gg. Erlweina, tehdy šéf-chemik Siemens & Halske, 
vedení všech vývojových laboratoří. 
 
Jako člen vedení oddělení elektrochemie, vedeném V. Engelhardtem, vyrostl Kurt Illig  na  
obchodních a obzvláště také marketingových úlohách uvnitř firmy. 

 
Mezi oblasti, které mu náležely jako odpovědnému  vedoucímu technického vývoje a 
obzvláště pak oblasti vývoje metod, patřilo především:  

- studium podmínek vylučování chromu jakož i technický vývoj metod 
chromování,

- vývoj elektrochemické metody získávání berylia (spolu s H. Fischerem), 
- intenzivní intenzivní podporování získávání struskového jílu (struskový korund) jako    

izolačního materiálu při vyšších teplotách ( spolu s Reichmannem), 
- vytváření nových metod pro anodickou oxidaci hliníku na bázi kyseliny oxalové, 

následně pak použivání spolu s kyselinou sírovou coby elektrolyticky účinné metody 
jako metoda eloxování. 

 
Na základě prací Otty (kníže) Gf. Schwerina, týkajících se odvodnění rašeliny a jílu, obnovil 
postupy elektroosmotického odsolování a  vedl  k vytvoření  zařízení k elektroosmotickému 
odsolování vody, které se pak po dlouhá léta osvědčovaly v praxi. 
 
Po Engelhardtově odchodu do důchodu v roce 1932 Kurt Illig přebírá vedení oddělní pro 
elektrochemii. Jeho činnost tudíž spočívala spíše na obchodním zhodnocování elektrochemických a 
elektrotermických technologií, jejichž těžiště se pak stále více přesouvalo do zahraničí. S
mimořádnou schopností získával a navazoval kontakty, rozhodující mírou se podílel na 
získávání zakázek ve Velké Británii, Itálie, Jugoslávii a Řecku. 

http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/dr-kurt-illig-biografie
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�
Předvídajíce výsledek druhé světové války, rozvinul Kurt Illig  ke konci plány na zahájení rozličných 
nových oborů elektrické látkové přeměny, které ale již nemohl uskutečnit. 
 

����	����

Mimo jiné Berylium a jeho výroba, v: časopis Nauka o kovech, 18, 1926,  
Elektroosmotické metody v technice, v: časopis pro užitnou chemii, 39, 1926,  
Výroba a použití lehkého kovu berylia, tamtéž. 40, 1927,  
Elektrochemie v rámci čtyřletého plánu, tamtéž. 52, 1939,  
Supl. Zkoumání diafragmat, v: Vědecká zveřejnění z koncernu Siemens 6, seš. 1, 1927 (spolu 
s N. Schönfeldtem) a 7, seš. 1, 1928  (s dtto),  
Pokus o vysvětlení surového berylia a k výrobě se hodících solí berilia pro elektrolýzu,
tamtéž. 8, seš. 1, 1929 (spolu s M. Hosenfeldem a H. Fischerem),  
Fyzikální a chemické vlastnosti berylia, tamtéž. V. Engelhardt k 70. nám v: časopis pro 
elektrochemii a užitkovou fyzikální chemii 42, 1936,  
Úkoly a význam elektrochemie v technice a ekonomii, v: časopis Siemens, 17, 1937, Pogg. 
VI.  
 
������

V Institutu W. von Siemense, Mnichov 
�
����

Hermann Walde 
�
������������� !����	���

Walde, Hermann, “Illig, Kurt“, v: Nová německá biografie 10 (1974), Str. 137 
[verze online],  
����������		


�������������������	��������������� !

(Dr. Kurt Illig - Biografie)

(Překlad do češtiny - Petra Schreiberová) 

http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/dr-kurt-illig-biografie
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/dr-kurt-illig-biografie
http://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/exaktni-poznavani/dr-kurt-illig-biografie
http://www.deutsche-biographie.de/pnd117653020.html
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Kurt Illig – jako Ebranit, Josef z Arimatie a Zelený rytíř

K osobě Dr. Kurta Illiga nutno dodat, že tu byl vždy, aby provázel a ochraňoval 
vyslance ze Světla – Syny Boží při jejich inkarnaci na Zemi. A zřejmě vždy měl sehrát onu 
zvláštní úlohu diplomata čí jakéhosi tajného dvojího agenta a ochránit je proti útokům
temna prezentovaného zvrhlou církevní a světskou mocí tohto světa. Ne vždy se mu to 
však dařilo. Temno na této planetě hluboce zapustilo kořeny a ve všech případech 
v konečném výsledku zabránilo splnění tohoto úkolu tím, že v ten nejdůležitější a 
rozhodující okamžik jednoduše nebyl na správném místě... 

V případě Abd-ru-schina – Arabského knížete jako Ebranit nestihl varovat před 
plánovanými vražednými úklady faraona. V Ježíšově době sice patřil mezi velmi vlivnou 
a bohatou Židovskou šlechtu.  Ale při zatčení Ježíše byl bezstarostně vzdálen za svými 
obchody ve vzdálených krajích, a tak se vrátil až když už bylo pozdě a Syn Boží mrtev visel 
přibit hřeby na kříži. Svá pochybení měl pak možnost napravit jako povolaný Zelený rytíř
v době Abdrushina - Syna Člověka. Opět však svůj úkol na konci nesplnil...   

 
Kanaďan Hugo Saint – Hilaire píše:

Zeleným rytířem byl Kurt Illig (předtím v době prince Abdrushina měl být Ebranitem,
potom Josefem z Arimatie, v době Ježíše). On měl pochovat Syna Člověka, ale ve chvíli kdy 
tam měl být 6. prosince 1941, se nedostavil. Podle svědectví Helmutha Müllera, po 
Pánově uvěznění v březnu 1938 a po různých zásazích z jejich strany, jich obou u gestapa, 
zelený rytíř mu prohlásil:

„Musíme se zřeknout Pána a považovat ho za ztraceného; ostatně, máme jeho Poselství; 
dali mi diskrétně vědět, že nás brzy zatknou." 

Dne 18. dubna 1945, v den výročí narození Abdrushina, ho zasáhl naplno výbuch 
bomby při jeho útěku z Berlína před Rusy. 
 

(Čo sa stalo so svätým Slovom - Hugo Saint – Hilaire) 
 
Dlužno ještě dodat, že Dr. Kurt Illig přednášky obsažené v tomto spise sepsal ještě před 
rokem 1938.  
 

*** 
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