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Az antropozófi ai orientáltságú szellemtudomány alapját Rudolf 
Steiner (1861–1925) közreadott írásművei képezik. Mindezek 
mellett 1900–1924 között számos előadást és kurzust is tartott, 
részben nyilvánosakat, eleinte a Teozófi ai később az Antropo-
zófi ai Társaság tagjai részére. Szabadon elmondott előadásait 
nem kívánta írásban rögzíteni, mivel azokat „szóbeli, nem 
nyomtatás céljára szánt” közlésekként kezelte. Miután azonban 
a hallgatóság részéről egyre több „hibás jegyzet” készült és került 
terjesztésre, úgy vélte, szabályoznia kell az elhangzottak rögzíté-
sét. E feladattal Marie Steiner von Sieverst bízta meg. Az ő dolga 
volt a gyorsírók kijelölése és a leírások (stenográfi ák) rendezése, 
azoknak a kiadáshoz szükséges áttekintése. Mivel Dr. Steiner idő 
híján csak ritkán tudta a lejegyzéseket átnézni, minden kiadásnál 
fi gyelembe kell vennünk a következő megjegyzését: „Kénytelenek 
vagyunk elismerni, hogy az általam nem ellenőrzött írásokban 
hibák találhatók.”

A tagoknak tartott előadásokkal kapcsolatban, amelyeknek 
lejegyzései csak belső használatra voltak hozzáférhetők, valamint 
a nyilvánosan kiadott írásai közötti kapcsolatról Rudolf Steiner 
önéletrajzában találunk utalásokat („Életutam”, 35. fejezet). Az 
ott elmondottak érvényesek az egyes szakterületek kurzusaira is, 
amelyek csak korlátozott számú és a szellemtudomány alapjait 
már ismerő hallgatóság előtt folytak. 

Marie Steiner halála után (1867–1948) az általa megadott 
irányvonalak szerint kezdődött meg Rudolf Steiner összes művé-
nek (GA) teljes kiadása. E kötet az összkiadás része.
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Bevezető szavak a hallgatók üdvözléséül
Helsingfors, 1912. április 3. 15. old.

I. előadás – Helsingfors, 1912. április 3.  19. old.
A Föld étertestében létező elementálok látásához vezető út. Az 
ég kékje, a növénytakaró zöldje, a hótakaró fehér színe morális 
érzéseket ébreszt: a jámborságot, a megértést, az érzéket az anyag 
iránt. A hangban és ennek oktávjában megéljük a vágy és az ész 
egybecsengését. Az okkult pillantás a fémesség mögött élesen 
körülhatárolt formájú lényeket talál: a Föld elementáljait. A sze-
merkélő esőben és a növekvő felhőzetben állandóan átalakuló 
lények vannak: a víz elementáljai; tavasszal ezek húzzák elő a 
növényeket a földből.

II. előadás – 1912. április 4.  33. old.
Villámszerűen felvillanva jelennek meg a levegő elementáljai. 
Ők a hervadásban és elhalásban élnek benne, ők gondoskodnak 
az érlelődésről. A tűz elementáljai a csírákat felügyelik. Az alvó 
ember átéli a Föld asztráltestét, amelyben a keringési idők szelle-
mei élnek, akik az évszakok váltakozását idézik elő. Ők forgatják a 
Földet a tengelye körül és hozzák létre így a nappalt és az éjszakát. 
Okkult fejlődésében nem veszítheti el az ember az emlékezetet és 
a lelkiismeretet. Ekkor képes lesz felébredni az énjében és látni 
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fogja a Napot éjszaka is a pályáján. A természeti szellemek világa 
kifejeződik a természeti erőkben, a keringési idők szellemeinek 
világa kifejeződik a természeti törvényekben, a bolygók szellemei-
nek világa pedig a természet értelmében.

III. előadás – 1912. április 5. 49. old.
Az ember egy belső életet is folytat magában. Az angyalok az abszo-
lút igazságban élnek. Amit ők érzékelnek, az a belső természetük 
megnyilatkozása a külvilágban. A belső élet helyett a szellemmel 
telítettséget tapasztalják; ők az egyes emberek vezetői. Az arkan-
gyalok a népek vezetői. A korszakok vezetői az archék. Ezeknek 
követői a föld természeti szellemei, az arkangyalok követői a víz 
természeti szellemei, az angyalok követői a levegő természeti 
szellemei. Ha az ember szeretetből fakadó tetteket hajt végre, gaz-
dagabb lesz, nem szegényebb: ezt példázza a vízzel félig telt olyan 
pohár, amiből ha kiürítünk, egyre telibb lesz. Iskolázás a szokásos 
belső élet legyőzése érdekében. Erre szolgál a matematika.

IV. előadás – 1912. április 6. 65. old.
A tisztánlátás első fokán az asztráltestet használjuk. Amit ilyenkor 
észlelünk, arra később emlékezni is tudunk. A második fokon az 
étertestet használjuk, majd belevisszük a tisztánlátást a minden-
napi tudatállapotba, és megismerjük a második hierarchia lényeit: 
az exuziákat, a dünamiszokat és a küriotészeket. Elmerülve érez-
zük magunkat más lényekben. Ehhez hasonlít a mindennapi 
tudat területén a részvét, a szeretet érzése. A második hierarchia 
lényeinél mint önálló valami marad vissza a lényük megnyilatko-
zása, és a bensőben megjelenik egy olyan élet, amelyet szellemi 
hangokként, a szférák zenéjeként érzékelünk. Az exuziák a forma-
adói minden élőnek. A dünamiszok a formák megváltozásában 
játszanak szerepet. A küriotészeket a fi ziognómia és azután a levél, 
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a virág formáinak szemlélésében ismerhetjük fel. A második hie-
rarchia lényeinek követői a növények és állatok csoportlelkei.

V. előadás – 1912. április 7. 77. old.
A tisztánlátás harmadik fokán eggyé válunk a szemlélt lénnyel. 
Ezután érzékeljük az első hierarchia lényeit: a trónokat, kerubokat 
és szeráfokat. Ezek teljesen elkülönítik maguktól a lenyomatukat; 
más lényeket teremteni, ez az ő belső életük. Követőik a keringési 
idők szellemei. Magasabb lényeknek az exuziák a legalsó tagjuk, 
azután következnek a dünamiszok, a küriotészek, majd a trónok, 
a kerubok és a szeráfok. Ők feltekintenek a Szentháromságra 
[Szent Hármasságra]: ez az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. – Egy 
formaszellem (exuzia) külső formája egy bolygó; mögötte van-
nak a mozgás, a bölcsesség, az akarat szellemei, és a kerubok és 
a szeráfok. – Az időjárás jelenségeiben a dünamiszok működnek; 
a bolygó tudata a küriotészek. A trónok szabályozzák a bolygók 
mozgásait a térben. A kerubok ezeket a mozgásokat egymással 
egyeztetik. A szeráfok az egyes bolygórendszereket hangolják 
össze. A legfelső hármasság a kozmoszban burokként működik az 
egyes bolygórendszerekben.

VI. előadás – 1912. április 8. 93. old.
A luciferi szellemek törekvése az, hogy önálló belső életet alakít-
sanak ki; ezáltal a valótlanság szellemei lesznek. Ahelyett hogy a 
magasabb hierarchiákkal telítődnének, elszakadnak tőlük. – Egy 
bolygó az, ami éterszubsztanciával tölti meg azt az egész teret, ame-
lyet behatárol a látszólag elliptikus pályája. A Napból működnek a 
forma szellemei, akik egy bolygó éterszféráját uralják. Ezzel ellen-
tétesen hatnak kívülről az exuziák luciferi szellemei, ezáltal egy 
begyűrődés keletkezik: a fi zikai bolygó. – Földünk valójában egy 
lyuk a világűrben. – Az anyag: széttöredezett forma. – A szeráfok 



és kerubok a Nap fényének hordozói. Velük szemben működnek a 
luciferi szellemek, és visszaverik a fényt. Erről először Zarathusztra 
beszélt. Ő nevezte a Nap szellemét Ahura Mazdaonak, a sötétség 
rebellis szellemét Angra Mainjunak.

VII. előadás – 1912. április 10. 111. old.
Szellemi lények, a szeráfoktól a bölcsesség szellemekig uralják a 
Nap és az állócsillagok fejlődését. A formaszellemekig tart a boly-
gók befolyásszférája. Az arkangyalokéig a Holdé. – Az asztráltest 
hatja át az agyat és a lépet, az étertest a májat, az én a vérrendszert. 
A holdak a bolygórendszer holttestei, a bolygók az élő fi zikai test, 
mint az állatok a Földön. A Nap okkult szemléletben olyan, mint 
a növények éterteste: benne van a bolygórendszer éterteste, amely 
annak legkülső széléig nyúlik. A bolygók szellemi lényeinek aszt-
rálteste is van. – A luciferi lények ártalmas erőit összegyűjti az 
üstökös, amely többnyire újra létrejön a bolygórendszerbe való 
belépéskor, és azután ismét megszűnik, amikor a tér dimenzióin 
kívülre kerül. Az üstökösökben a szeráfok és kerubok működnek.

VIII. előadás – 1912. április 11. 133. old.
Az okkultan fejlődő embernek meg kell tanulnia az angyalok 
szemléletmódjával látni a világot. Ők semmit sem látnak a fi zikai 
testekből, de emlékképük van az égitestekről; ezek múltbeliként 
mutatkoznak. – A Hold visszavezet bennünket az ős-Hold kor-
szakba. Ez a Hold állapot az exuziák munkája révén alakult át 
a mai Földdé. Ha a tisztánlátó pillantás a bolygókra tekint, egy 
emlékkép is felidéződik benne. Amikor érzi az ember a részvétet 
és a szeretetet, akkor eltűnik a fi zikai Nap. Az egyiptomi miszté-
riumokban éjfélkor látták a Napot: visszamentek a Föld ős-Nap 
állapotába. – A nibelungok kincse egy arany talizmán volt. – Az 
embernek a fi zikai világban énje van. Az állatok csoporténje az 
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asztrálsíkon található, a növényeké az alsó devahánban, az ásvá-
nyoké a felső devahánban. Tavasszal, a növények kisarjadásakor a 
növények asztrálteste elalszik az asztrális világban; ősszel, az elher-
vadáskor pedig felébred. Ha széttörjük a köveket, az jóleső érzést 
vált ki az ásványok asztráltestében a devahánban. Ha gyökerestül 
kitépünk egy növényt, azt a növény asztrálteste fájdalomként éli 
meg az asztrális világban.

IX. előadás – 1912. április 13. 155. old.
Az állatvilágban is hatékony az ész: a darazsak papírt állítanak elő. 
6–7 bolygóról az állatok csoporténje fejt ki hatást az állatvilág fő 
típusaira; ebbe specifi kusan hat bele az állatöv 12 jegye. Ezek a 
csoportének a dünamiszok követői, akik a ős-Hold korszakban 
az embernek az asztráltestet adták. A nekik megfelelő luciferi 
szellemek a bolygókról specifi kálták az emberi nemet fajokká. A 
dünamiszok a bolygókról inspirálják a nagy kultúrimpulzusokat, 
például az okkult Merkúrról a buddhizmusét; ezért mondja H. 
P. Blavatsky: Buddha = Merkúr. – A növények asztráltestén a 
dünamiszok követői dolgoznak a bolygókról; ők hozzák létre a 
csavarvonalas levélnyúlványokat. A növény szárának irányában a 
növények csoporténjei a Napról fejtenek ki hatást. Ők a kürio-
tészek követői. – A keringési idők szellemei a spirálmozgás elvét 
összekapcsolják a szár princípiumával: a spirális princípium a kör-
formájú portokokban, a szárban levő  magházban. – Az ős-Nap 
korszakban a küriotészek adták az embernek az étertestet. Ezek 
most a Napból lefelé hatnak a növény függőleges irányára. – A hét 
risi visszahozta az emlékezést Atlantisz hét nagy kultúrájára, de 
ezen túl volt számukra Vishvakarman; Zarathusztra a bölcsesség e 
szellemét Ahura Mazdaónak nevezte, az egyiptomiak Ozirisznek, 
akit Typhon feldarabolt, és akivel az ember a halál után találko-
zik. Az Atlantisz utáni 4. kultúrkorszakban Krisztust három éven 
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át közvetlenül inspirálta a bölcsességnek ez a napszelleme. Ő a 
földi kultúra egységszelleme. A Nyugat ezt a Krisztus-impulzust 
a Kelettől vette át.

X. előadás – 1912. április 14. 179. old.
Az ásványvilág kristályformáit vissza kell vezetnünk a forma szel-
lemeinek vagy követőiknek hatására. Az éteriség a dünamiszoktól 
leárad a bolygókra és megalkotja szubsztanciáikat: a Szaturnuszról 
az ólmot, a Jupiterről az ónt, a Marsról a vasat, az okkult Vénusz-
ról a rezet, az okkult Merkúrról a higanyt. – Az ásvány asztralitása 
a küriotészektől vagy a Napon levő követőiktől jön. – A luciferi 
bölcsességszellemek a Napról árasztják ki az éteriséget a Földre, 
és létrehozzák az aranyat, és ezáltal egyensúly jön létre a Holdról 
kiinduló éteri áramlásokkal, amelyek az ezüstöt hozzák létre. – A 
bölcsesség szellemei az állócsillagokon élnek; ezeknek fi zikai fényét 
a luciferi bölcsességszellemek okozzák. – Az ásványok csoporténje 
a bolygórendszeren kívülről fejt ki hatást, a trónokon vagy köve-
tőiken keresztül. Ha ezek luciferiek lesznek, úgy a meteorokban 
és az üstökösökben jelennek meg. Ezek a bolygórendszeren tör-
ténő áthaladásukkor bekebelezik az ásványiságot, ami a trónoktól 
is származik. – A Szaturnusz korábban egy csóvát mutatott, ami 
később zárt gyűrűvé húzódott össze. Ez ugyanaz, mint egy üstö-
köscsóva. Az Uránusz és a Neptunusz olyan bolygók, amelyek 
sokkal később jöttek/kerültek ide. A trónok szintjén a luciferi 
lények hatására az üstökös ásványi természetet kap. – Eredetileg 
az exuziák teremtették az emberek csoporténjét, ezt azután diff e-
renciálták a különböző hierarchiák egyéb lényei. Jahve Krisztus 
tükröződése a Holdról. H. P. Blavatsky szerint is Jahve  Holdisten 
és Lucifer az ellenfele. Krisztus az igazi (Lucifer) Fényhozó. A koz-
mikus világ ilyen vizsgálódásainak morális erőforrássá kell válnia, 
amely harmóniát és békét hoz a földre.

TARTALOM



13

Az okkultizmus és a beavatás
Nyilvános előadás. Helsingfors, 1912. április 12. 205. old.

Élet a halál után, újraszületés és sors. – Csak azt ismerhetjük meg, 
aminek a létrehozásában is részünk van. – A nappali életünk egy 
rombolás-folyamat, amely éjszaka teremtően ismét kiegyenlítő-
dik. A részvét és a szeretet átjuttat bennünket a másik emberbe. 
A lelkiismeret belülről beszél bennünk, egy magasabb világ hang-
jaként. – A meditáció és a koncentráció általi iskolázás eljuttat 
a magasabb megismeréshez. Ez először az imaginációban képek 
átéléséhez vezet, amelyeknek maga az ember a forrása. Az inspi-
ráció a magasabb tudatállapot, amelyben kijutunk a kozmoszba. 
– A régebbi időkben az iskolázás a guru vezetésével történt, akit 
jelenkorunkban már nekünk magunknak kell helyettesítenünk a 
saját erőteljes akarati jelenlétünkkel. – A mi időnkben már nem 
hivatkozhatunk tekintélyekre; H. P. Blavatsky még gurukra hivat-
kozott. Az egészséges emberi értelem által is beláthatók a beavatás 
igazságai.
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