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TIZENHETEDIK ELŐADÁS, Dornach, 1917. január 13. Az okkult impulzusok valóságossága. Lépések a szimptomatikus történelemszemlélet felé. Indokolatlan ellenségesség Treitschkével szemben. Wilhelm von Humboldt és kísérlete az 
állami tevékenység határainak megállapítására. Treitschke alapkérdése: szabadság és állam összeegyeztethetősége. Mennyire beszélhetünk „népszellem”-ről? A társadalmi életben sem 
Treitschke, sem Nietzsche nem akarta bevezetni a hatalmi elvet.  Treitschke fellépése a nők érdekében. Az antantjegyzék és következményei Ausztria–Magyarországra. A közép-európai etnikai viszonyok ismeretének hiánya. Az antantjegyzék eszmei sugalmazói. Raszputyin 
meggyilkolásának hátteréről.  
TIZENNYOLCADIK ELŐADÁS, Dornach, 1917. január 14. Az emberi lény bonyolultsága. Az idegi folyamat az idegdúcok rendszerében mint az én 
fizikai csatlakozási pontja. Az én megfertőzése luciferi erőkkel. A szellem kötöttsége az ember szerveihez a földi élet során. Az én elszabadulásának fizikai hatásai. Milyen hatása lehet a vegetáriánus táplálkozásnak? Az asztráltest fizikai csatlakozási pontja a gerincvelői 
rendszer. Az asztráltest luciferi-arimáni megfertőzése. Az asztráltest elszabadulásának fizikai következményei. Az étertest fizikai csatlakozási pontja az agyi rendszer. Az étertest 
elszabadulásának veszélye. Az étertest arimáni megfertőzése. A mai lélektan nem érti a lelki betegségek három alapvető formáját. Miért nehéz a lelki betegségek gyógyítása?  Hogyan hatnak az angyalok és az arkangyalok az emberben? A szexuális és a nemzeti érzések 
közötti belső összefüggés. Csoportérdekek kiszolgálása okkult tudás segítségével. Európa jövőbeli térképe az okkult társaságok szándékai szerint. Az amerikai elnöknek szóló 
antantjegyzék mint ezeknek az elképzeléseknek a kifejeződése. A struccszemlélet végzetes lehet.  
TIZENKILENCEDIK ELŐADÁS, Dornach, 1917. január 15. A szellem és az anyag egymásba kapcsolódása az emberben. A légzési folyamat mint 
példa. A múlt kulturális impulzusainak hatása az atlantisz utáni ötödik korszakban. A római katolicizmus mint a hierarchikus-egyházi elem megtestesülése. Az egyetemes francia monarchia a diplomáciai-politikai elem kifejeződése. Hogyan kell érteni a francia forradalmat 
és Napóleont? A brit világbirodalom az ipari-kereskedelmi elem megnyilvánulása. E három elem kapcsolata az ember lelkének három tagjával. Európa területi újrafelosztása az ipari-
kereskedelmi világuralom alapja. Az atlantisz utáni ötödik korszakban karmikus szükségszerűség a tisztán materialista kultúra kialakulása. Hatalmas terv: a brit kereskedelmi birodalom orosz ellenpólusának megteremtése. Miért kell létrehozni a balkáni 
államszövetséget? Közép-Európa küldetése a nyugati szlávokkal való együttműködés. A nyugati szlávok három eleme. Miért volt ellenséges Ausztria a nyugati 
szabadkőművességgel? A modern hadseregek történetéhez. A Közép és a periféria viszonyát az együttműködés és a szembenállás jellemzi. Kísérlet a szellem létezésének 
bizonyítására anyagi eszközökkel. I. Jakab nagy spirituális jelentősége a britek számára. Mi az okkult testvériségek célja a szürke mágiával? A szellem és az egyetemes emberiesség ápolásának szükségessége. A szocializmus három nagy alaptörvénye. Az antropozófiai 
mozgalom kozmopolita beállítottsága. A frázis legyőzésének szükségessége.  
HUSZADIK ELŐADÁS, Dornach, 1917. január 20. Az emberi lélek természetes kapcsolata a szellemi világokkal az ősi időkben.  A mai ember nem tudja megérteni az álmok képi beszédét. Hogyan lehet fokozni a szellem iránti 
fogékonyságot? A korábbi időkben magától értetődő volt, hogy a halottak részt vesznek az emberek életében. Mitől kell  a halottnak menekülnie? A szellemtudomány azzal kapcsolatos 



feladata, hogy a halottak megfelelően hassanak a fizikai világban. A földet a valótlanság 
aurája veszi körül. Az okkult társaságok törekvése, hogy még inkább materializálják a világot. Hogyan lehet az ember három idegrendszerére hatni a ceremoniális mágiával? A 
külső világ hatásának felerősítése a ceremoniális mágiával. Arimáni fertőzés a halhatatlanságra való törekvésben. Az emberek egyre inkább elveszítik a valódi halhatatlanság tudatát. Okkult társaságok mint „az arimáni halhatatlanság 
biztosítótársaságai”. Szűk kör használja fel a tagok nagy tömegét. Az e mögött álló szellemi lények. 
 HUSZONEGYEDIK ELŐADÁS, Dornach, 1917. január 21. A fej kialakulása a korábbi inkarnáció testéből. A test a következő inkarnáció fejévé alakul át. 
A fizikai ember a világmindenség képmása. A fej kialakulása a kozmikus szférából. A mellkasi szervekben a keleti félgömb kisugárzása nyilvánul meg. Az altesti szerveket a Föld 
középpontja alakítja ki, területi különbségekkel. Az egész embert a Föld környezete formálja. A háromdimenziós tér érvényességi területe. A halál utáni négy fejlődési fok. Az első fok a 
csillagállás utórezgése. A halál pillanatára felállított horoszkóp kifejezőereje. A második fok a keleti irány. A harmadik fok a szellemi világba való átmenet. A negyedik fok a szellemi világ erőivel végzett munka. A materializmus megnehezíti a halottak közreműködését a 
társadalomban. Miért akadályozzák a merev fogalmak a test nélküli lelkeket? A halottak kínzása spiritiszta kísérletekkel. A halottak élőkre gyakorolt bénító hatásának oka. Vonzódás 
a szellemhez a külső merkantilista érzület ellenére. Ernst Haeckel példája. A Teozófiai Társaság otromba materializmusa. A mai életben a fogalmak zűrzavara uralkodik.  
HUSZONKETTEDIK ELŐADÁS, Dornach, 1917. január 22. A szellemi világ mindig körülöttük van. A halál utáni tudat. Az élet az angyalok és 
arkangyalok világában. Mit észlelnek a halottak és mire vágynak? A beszéd mint a szellemi világba való felnövés gátja. Az okkult testvériségek célja, hogy megakadályozzák a halottak felemelkedését az arkangyalok világába. Mi a vonzó az arimáni halhatatlanságban? A 
tévedhetetlenség dogmája mint fontos okkult impulzus. Az Alcyone-felfordulás mint sikertelen okkult impulzus. Krisztus közreműködése a nemzeti elv legyőzésében. A népek 
békés együttélése elképzelhetetlen a helyes fogalmak nélkül. A hangeltolódás törvénye az egyik példa a valóság eleven felfogására. A német nép és kulturális kisugárzása a környezetére. A belőle kiindult három alapvető áramlat felhasználása okkult célokra. A 
merkantilista elem nagy jelentősége az atlantisz utáni ötödik korszakban. A sajtó az érdekcsoportok szolgálatában. Sir Edward Grey angol külügyminiszter beismerése. A 
merkantilista és az okkult elem keveredése. Mi van a „német” szó mögött? Az egyes népek hajlama a militarizmusra. Amikor az elképzelések törékennyé válnak. A halottak és az élők 
közötti híd építésének szükségessége. 


