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Első előadás, Dornach, 1916. december 4. 
Az antropozófiai szellemtudomány viszonya a kor kultúrájához. Sok emberszámára az a 
legfontosabb, hogy melyik nemzet fia. Rosa Mayreder: a kor elemzése. A tények iránti érzék 
mint a valódi igazság megtalálásának előfeltétele. Az igazságérzék elvesztése. A nyugati 
okkult testvériségek és az elkövetkező háború emlegetése. Európa jövőbeli kialakításának 
térképei. Nem kielégítő ítéletalkotás a balkáni politikai eseményekről. A perspektivikus 
beállítottság szükségessége. Jacob Ruchti írása a háború kitöréséről mint példa. Georg 
Brandes törekvése a semleges, tényeken alapuló véleményalkotásra. A kis nemzetek 
szabadságáért és jogaiért folytatott küzdelem frázisa. Közép-Európa megértéséhez nemcsak 
állami, politikai, hanem szellemi szempontok is szükségesek. Alexander von Gleichen-
Rußwurm a népekről és kormányaikról. Az ítéletalkotás folyamatának alapfeltételeit kell 
kidolgozni, nem az egyoldalú vélemények nyilvánítása a fontos. 
Megjegyzések az első előadáshoz (1–103.) 
Második előadás, Dornach, 1916. december 9. 
Nem állásfoglalásra törekszik. A fizikai sík eseményei a szellemi hatalmak hatásának 
függvényei. Bizonyos okkult testvériségek helyzete a világ egészében, hogyan próbálnak 
befolyásra szert tenni. Helena Petrovna Blavatsky példája. Moriz Benedikt bécsi pszichiáter 
tapasztalatai. Mi mindent fog át a szláv népi jelleg. Az okkultisták tudomással bírnak a jövő 
szlávokban levő eleméről. A britek politikai gondolkodása mint az atlantisz utáni ötödik 
korszak jellegzetessége. Nagy Péter végrendeletének példája. Tudatos munka az ellentétes 
áramlatokkal. Az okkult testvériségek felfogása szerint az emberiség angol nyelvű része a 
rómaiak valódi örököse, és abban hisznek, hogy korunkban övé a vezető szerep. A 
szuggesztió hatása Pavel Pavlovics Mitrofanov orosz történészprofesszor példáján. 
 
Megjegyzések a második előadáshoz (104–164.) 
Harmadik előadás, Dornach, 1916. december 10. 
Elkerülhetetlen a bepillantás a szellemi világba. Hermann Bahr osztrák író és regénye, a 
Mennybemenetel. Személyes találkozások Hermann Bahrral. A szlávok és a russzizmus 
közötti különbség. Ferenc Ferdinánd és Rudolf trónörökösök különböző irányú szándéka. A 
Narodna odbrana mint példa arra, hogyan végeznek politikai munkát az okkult társaságokkal. 
Az élet ellentmondásainak ma szokásos kezelése. Hatalmas ellentmondás: Júdás árulása a 
Golgotai Misztérium előfeltétele. 
Megjegyzések a harmadik előadáshoz (165–231.) 
  


