

  



  – Leipzig,



zondag  december 
In het zieleleven van de mens in de eeuwen voor en na
het mysterie van Golgotha vond een grote verandering
plaats. Verdieping van het menselijk denken door de
griekse filosofie. Evenwel ontbrak in die tijd de mogelijkheid tot het begrijpen van het mysterie van Golgotha. Dezelfde hoge geestelijke kracht heeft zowel de intensivering van het denken als de Christusimpuls bewerkstelligd. De theologie van Paulus. De gnostische
begrippen: Oervader, Zwijgen,  eonen, goddelijke Sofia, Achamod, Zoon van de Vadergod, Heilige Geest,
demiurg.

  –  december 
Bij de gnostici ontbrak het begrip voor de samenhang
tussen het Christuswezen en Jezus van Nazareth. De
oud-indische Risji’s, de leerlingen van Zarathoestra en
de chaldeeuwse wijzen hadden het verschijnen van de



Christus kunnen begrijpen. Goud, wierook, mirre. De
Christus kwam op aarde in het tijdperk dat het minst
geschikt was om hem te begrijpen. De theologische wetenschap heeft zich steeds verder verwijderd van het begrijpen van de Christus. De sibillen. Michelangelo’s profeten en sibillen. De sibillen vertegenwoordigen resten
van een oude wijsheid, die door de Christusimpuls werd
vernietigd. Paulus, nakomeling van de oude profeten.
Paulus en de wereld van de olijfboom.

  –  december 



De twee Jezuskinderen. De menselijke zieleontwikkeling in de loop van de aardeontwikkeling. De drievoudige harmoniserende invloed van het wezen van het
nathanische Jezuskind: op de zintuigontwikkeling, op
de levensorganen en op de zieleontwikkeling van de
mensheid (denken, voelen en willen). Sint Joris overwint de draak. De muzische kunsten (Apollo) als weerschijn van deze harmoniserende krachten. De mythen
van Midas en Marsyas. Het binnentrekken van de Christus in de ziel van Apollo.

  –  december 
De nawerkingen van het drievoudige Christusgebeuren
in de na-atlantische tijd. Zarathoestra: de wereldbeschouwing van de chronologie. Ahoera Mazdao, Ahriman, Zaruana akarana. De Amshaspands en de Izeds.
Egyptische en chaldeeuwse mysteriën: astrologie. Griekse mysteriën: meteorologie. De oud-hebreeuwse wijsheid: geologie. De profeten. De kultus van Attis en van
Adonis als verkondiging van de komst van het mysterie
van Golgotha. Johannes de Doper als reïnkarnatie van
Elia. Apollo en de laurier, Paulus en de olijfboom.



  –  januari 



De werkzaamheid van de Christusimpuls in de diepten
van de ziel. Een voorbeeld: de zege die Constantijn behaalde op Maxentius. Parcival en de graal. De heilige
schaal. De Piëta van Michelangelo. De Parcivalsage bij
Chrétien de Troyes en Wolfram von Eschenbach. Het
raadsel ‘Kyot’. Het opnieuw zichtbaar worden van het
sterrenschrift in het geheim van Parcival. Ganganda greida, de voortschrijdende proviand.

  –  januari 



Het paasfeest. Het doorchristelijken van de geestelijke
openbaringen. Jahwe: de verbinding van de ‘Aardeheer’
met de ‘Maanmoeder’. De Maagd van Orléans als moderne, doorchristelijkte sibille. De harmonie van de geschiedenis van de mensheid met het sterreschrift. Johannes Kepler. Het sterrenaspekt en het menselijke
aspekt van de graal. Het gebied van priester Johannes.
‘Ex oriente lux’.

 — Ed Taylor
   



   



















