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Első előadás, düsseldorf, 1909. április 12. délelőtt ...................9. old.
az ősi világ bölcsessége. h.P.blavatsky dzyan-strófái. a rózsake-
resztes tanítás. buddhizmus és kereszténység. a bolygók, mint 
a szellemi lények fokozatainak sora. a kopernikuszi mitológia. 
dionysios areopagita hierarchiái, mint a bolygók megnevezései. a 
bhagavad gita egyik mondása.

Második előadás, 1909. április 12. este .................................. 21. old.
a tűzről szóló keleti tanítás. a bhagavad gita mondásának értel-
mezése.

Harmadik előadás, 1909. április 13. délelőtt ..........................34. old.
az archék élete a régi Szaturnuszon, az arkangyalok élete a régi 
napon.

Negyedik előadás, 1909. április 13. este .................................46. old.
a régi Szaturnusz melegét a trónok árasztották ki. a régi nap fé-
nyében élő arkangyalok segítségére a kerubok siettek; nevük az 
állatövben maradt fenn. a kerubok alakították ki az első állatfor-
mákat a nap éjszakáin.

Ötödik előadás, 1909. április 14 ............................................56. old.
a régi Szaturnusztól a vulkánig terjedő fejlődés. az állatöv kiala-
kulása. egy új naprendszer tervei a Szentháromságtól származ-
nak, megvalósításukat az első hierarchia végzi el. a Szaturnuszt a 
küriotészek tömörítik nappá, ezt pedig a dünamiszok régi holddá. 
a kisbolygók az égi viszály maradványai. a régi Szaturnusz a mai 
Szaturnuszig, a régi nap a Jupiterig, a régi hold a marsig terjedt ki.



Hatodik előadás, 1909. április 15 ..........................................67. old.
az angyalok vezetik az emberek individualitását egyik inkarnáci-
óból a másikba, az arkangyalok a népszellemek, az archék a kor-
szellemek. az emberiséget az exuziák vezetik a Jupiter-állapotba. 
a kopernikuszi és a szellemtudományos világrend. a trónok a Sza-
turnuszig érnek, a dünamiszok a marsig, az exuziák a napig, az 
archék az okkult vénuszig, az arkangyalok az okkult merkúrig, az 
angyalok a holdig. az emberiség ősi tanítói a vénusz és a merkúr 
fiai voltak.

Hetedik előadás, 1909. április 16 ...........................................80. old.
az angyalok testisége a vízben, az arkangyaloké a levegőben, az 
archéké a tűzben van. a lemúriai emberiség vándorlásait a vénusz 
fiai vezetik. atlantiszon a merkúr-szellemek működtek. manu 
megőrzi a hét atlantiszi orákulum vezetőinek étertestét, és átad-
ja a risiknek. az angyalok élettel hatják át az atlantisz utáni kor 
emberiségének vezetőit. a dhyani buddhák, a bódhiszattvák és a 
buddhák lénye.

Nyolcadik előadás, 1909. április 17.  .....................................92. old.
a régi Szaturnusz az Oroszlánban jön létre a trónok által, a nap 
a Sasban (Skorpió) a küriotészek által, a régi hold a dünamiszok 
révén a vízöntőben, a föld a bikában.

Kilencedik előadás, 1909. április 18. délelőtt ........................ 104. old.
a mostani Szaturnusz, Jupiter és mars keletkezése. a tejút. adam 
kadmon és az állatöv. a megtermékenyítés folyamata. a teremt-
ményből teremtővé való fejlődés. az asztráltest manasszá, az éter-
test buddhivá, a fizikai test atmává történő átalakítása. zarathuszt-
ra és hermész.

Tizedik előadás, 1909. április 18. este ................................. 115. old.
a föld jövője. a kristályég. Uránusz és neptunusz. az első hie-
rarchia az istenség szellemében, a második megnyilatkozásában 
él. az akadályok istenei, a gonoszság létrehozói. michael harca a 
sárkánnyal. krisztus az énig hatol. az ember megváltja lucifert. az 
ember a szabadsággal a szeretetet hozza a világba. az ember, mint 
a tizedik hierarchia.



Kérdésekre adott válaszok, 1909. április 21........................... 131. old.
a tér a Szentháromság alkotása. az idő keletkezése. az ahrimáni 
szellemek. az elohák exuziák, vezetőjük krisztus. az azurák. a 
fekete mágia befolyásától az értelem véd meg. a méhek, hangyák, 
korallok csoportlelke. a görög és a germán istenek atlantiszon an-
gyalok voltak. az állati csoportlelkek sorsa a Jupiteren. Születés 
előtti nevelés. vérrokonság és karma. a szenvedés szükséges a 
megismeréshez.

Kérdésekre adott válaszok, 1909. április 22 ..........................138. old.
Jób könyvéből. Okkult hangtan. az atlantiszi ember a magerőket 
technikailag tudta felhasználni. a számok okkult ismerete. a mars-
csatornák.

Jegyzetek ...........................................................................143. old.


