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Negyedik előadás, Dornach, 1916. december 11.  
Mire irányítják ezek az előadások a lelki pillantásunkat. Valóságos hatóerők az emberiség 
történetében. Hogyan válhatnak emberek tudattalan eszközökké. Tudatos visszaélés a szellemi 
erőkkel. A szerbiai események az okkult testvériségek működésének példái. Az Obrenovićok 
és a Karadjordjevićek közötti dinasztikus ellentét. Obrenović Mihály meggyilkolása. Draga 
Mašin mint az orosz befolyás megerősítésének eszköze. Az Obrenovićok megdöntése és a 
Karadjordjevićek hatalomátvétele. Németország elhamarkodott elítélése a háborús felelősség 
kérdésében. Az angolok igazi kulturális küldetésének elnyomása. Az okkult testvériségek 
tanításainak hatása egy angol politikus példáján. Kettős mérce a háborús felelősség 
kérdésének megítélésében. A Németország elleni háború egy erős angol politikai csoport 
célkitűzése. A bekerítéstől való félelem Németországban. Friedrich von Bernhardi könyve és 
meggyőződése, hogy elkerülhetetlen a háborús összeütközés. 
Megjegyzések a negyedik előadáshoz (232–325.) 
Ötödik előadás, Dornach, 1916. december 16. 
 Az antropozófia összeegyeztethetetlen a fatalizmussal. Az emberiség fejlődési feltételeinek 
megismerésére van szükség. A kor eseményei a materializmus karmáját fejezik ki. Brooks 
Adams jelentős könyve a különböző típusú népekről. A tévedések forrása a szellemi megértés 
hiánya. A fizikai világban nincs kiegyenlítődés. Morus Tamás és könyve, az Utópia. Élesen 
bírálja az akkori Anglia társadalmi igazságtalanságait. Történelmi fejlődés a középkori 
Európában. A modern Olaszország keletkezése, politikai irányultsága. A háború kitörése előtti 
két nagy szövetségi rendszer és céljai. Az 1888-as és az 1914-es események közötti 
párhuzam. A cél Ausztria–Magyarország szétzúzása. Nincs meg az akarat a jelenlegi 
események okkult hátterének megismerésére. 
Megjegyzések az ötödik előadáshoz (326–409.)  
Hatodik előadás, Dornach, 1916. december 17. 
 A nép felfogása szervezetként Brooks Adams könyvében. Az okkult csoportok 
féligazságokkal dolgoznak. Az Utópia-beli állapotok. Hogyan kell érteni Morus Tamás 
leírásait. Előfeltétel az emberiség fejlődésének megértéséhez. A néplélek és az egyes ember 
lelke közötti nagy különbség. Az egyes ember lelkére vonatkoznak a reinkarnáció és a karma 
igazságai. Három különböző kor áramlata egyesül egy vérben Dante megtestesülésének 
előkészítéseként. A három réteg fejlődésének a nyugati testvériségek előtt ismert titka. 
Bizonyos népek múltbeli, jelenlegi és jövőbeli feladatáról szóló tanításuk. Utalás a 
küszöbönálló, nagy európai háborúra. Európa keleti része mint bizonyos szocialista kísérletek 
végrehajtásának helyszíne. A hangeltolódás törvénye mint az emberiség szellemi fejlődésének 
kifejeződése. Hogyan alkalmaznak embereket az angol politikában. 
Megjegyzések a hatodik előadáshoz (410–458.) 



Hetedik előadás, Dornach, 1916. december 18. 
Korunkban elfogulatlanságra van szükség. Rejtett gyűlölet a németekről szóló sok 
véleményben. Állam és nemzet kapcsolata a nyugati népeknél. Az Európa közepéről indult 
népvándorlások. A védekezés szükségessége és közös államalakulat iránti törekvés Közép-
Európában. Hogyan történt a német birodalomalapítás. Különböző vélemények az új Német 
Birodalomról. Jean Jaurès és az angol, valamint francia háborús szándékok leleplezése. A 
háború nem a politikai célok elérésének egyetlen eszköze. Miért visel az angol kormány is 
nagy felelősséget a háború kitöréséért. Az osztrák trónörököspár elleni merénylet háttere. 
Gyűlölet Ausztria iránt. A periféria politikai célja Közép-Európa rabszolgaságra vetése. Az 
angol nép nem harcias jellege. Az angol gondolkodás hatása a politikai tudományokra. A 
francia, az angol, a szláv és az orosz nép jellegzetességei. Az emberek új képességei az 
atlantisz utáni ötödik korszakban: a gépek meghajtása éteri rezgésekkel, a halál és születés 
erőinek uralása, a betegség szellemi okainak megértése. Az angol parlamentarizmus 
megrontása. A periféria nem akarja a háború befejezését. A valódi béke soha nem érhető el 
háborúval. 
 
Megjegyzések a hetedik előadáshoz (459–595.) 
 
 
  


