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Pôvod rás
Ako vznikli rasy je stále otvorenou otázkou antropológie. Vychádzajúc
z neodarwinistických predstáv vedci predpokladajú, že genetická štruktú
ra človeka náhodne mutovala a podliehala selekcii pod tlakom prostredia.
Napríklad príslušníci mongolskej rasy majú úzke, zažmúrené oči, pretože
sa mali vyvinúť niekde na svetlom zaliatych snehových pláňach a podob
ne.
Podľa toho by jednotlivé fyzické znaky medzi sebou vôbec nemuseli
súvisieť, pretože vznikli náhodnými mutáciami v rôznych dobách, prostre
diach a z rôznych príčin. Nezdá sa však, že by rasu tvorilo len náhodné
zoskupenie nesúvislých a navzájom nijako neprepojených znakov.
Napríklad černošská tvár nám zreteľne pripomína fyziognómiu malé
ho dieťaťa. Tento dojem je umožnený len súhrou celého radu znakov, kto
ré musia ladiť navzájom: zaguľatené tvary, nevýrazná brada, ustupujúci,
nahor prehnutý nos ako u detí. Antropológovia hovoria o tzv. infantilno-fe
minínnom type. Je charakteristický rovnakými znakmi, aké sa inak u jed
notlivca spájajú s mladosťou alebo ženskosťou: hladká tvár, nízky nos, nevy
vinutá brada, menšie končatiny v pomere k trupu, tendencia k zaoblenosti,
menšie ochlpenie (okrem vlasov).
Naopak „skalistí“, kostnatí indiáni severoamerických planín s orlími
nosmi sa zaraďujú k tzv. maskulínno-senilnému typu. Stelesňujú totiž via
cero znakov, ktoré sa u jednotlivca spájajú s mužskosťou alebo staro
bou: ostro vyhranené črty, vystupujúci nos, brada a obočie, veľké a dlhé
končatiny, silnejšie ochlpenie a plešatosť.398
Už na prvý pohľad je vo fyziognómii rás určitá estetická jednoliatosť,
podobne ako v stavbe rastlín. Majú jednotného ducha alebo ideu. Na fyzio
gnómii jedných majú väčší podiel také sily, aké prevažujú u človeka (alebo
rastliny) na začiatku života - a na fyziognómii druhých také, aké ho formu
jú ku koncu života. Azda preto bolo potrebné dovážať čiernych otrokov z
Afriky, hoci poruke bolo predsa domáce indiánske obyvateľstvo. Černosi
boli poddajní a pritom vitálni ako mladé vàbové prútiky; indiáni sa podo
bali na suchý konár, ktorý sa dal už iba zlomiť.
Mesiac a Saturn sa vo fyziognómii rás prejavujú ako tzv. infantilno-fe
minínny a maskulínno-senilný typ. V klasickej astrologickej morfopsycho
lógii sú tieto dva typy dávno známe pod svojimi planetárnymi menami.
Mesačný typ má „sklon k zaoblenosti... telo skôr obalené než svalnaté... mäkkú,
bezvýraznú, okrúhlu tvár... mäsité pery... široký nos“. Saturnský typ charakterizu
je „úzka tvár, skôr hranatá... úzke pery, dlhá, špicatá brada... vrásčitá koža, nos
zahrotený smerom nadol... prepadnuté lícne kosti... dlhé a chudé telo“.39, 89, 90, 368
Rasy vznikli tak, že časti ľudstva boli počas dlhých prehistorických
období vystavené jednostrannému pôsobeniu rozdielnych duchov pohybu
(dynameis), ktorí sú inteligenciami planét v slnečnej sústave. Každý plane
tárny duch svojím spolupôsobením nejako modifikoval praobraz Človeka,
ktorý vyžaruje zo Slnka. Každá rasa má užší vzťah k nejakej planéte alebo
ich kombinácii, v ktorej je zašifrovaná postupná evolúcia tejto rasy v čase.
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