


   

  – Dornach, 

zondag  oktober  

De strijd tussen de aartsengel Michaël en de ahrimani-
sche machten van  tot herfst . De val van de
Geesten van de Duisternis en het gevolg daarvan: het
persoonlijk aangrijpen van de materialistische impulsen
door de mensen – een uitspraak van Henry Lichtenber-
ger als symptoom daarvan. Ziekten door bacillen en
Maaninvloeden als gevolg van soortgelijke gevechten in
vroegere perioden van de aarde. Voorbeelden van de ah-
rimanische denkwijze in de huidige wetenschap. De in-
vloed van de geestelijke wereld op het handelen van men-
sen van nu. De spiegeling van geestelijke gebeurtenissen
in het aardegebeuren. Solovjef en de kennis van de russi-
sche volksgeest.

  –  oktober  

Het ver van de werkelijkheid staan van veel idealen. Ver-
breiding van bepaalde gedachten in de de eeuw en hun



latere uitwerking. ‘Dreizehnlinden’ van Wilhelm We-
ber. Vooroordeel, onwetendheid en vrees als bevorde-
raars van de ahrimanische machten. Het begrip van het
voorbijgegane door de huidige natuurwetenschap en de
noodzaak om tot kennis van het toekomstige te komen.
De visies van James Dewar als voorbeeld van het falen
van huidige manier van voorstellen. Het werken van ah-
rimanische wezens in de monistische theorieën. Nood-
zaak tot het doordringen van materiële wetenschap met
spiritueel denken. De noodzakelijke omvorming van de
opvoeding. De betekenis van blije herinneringen uit de
kindertijd voor het leven als volwassene.

  –  oktober  

De Verinnerlijking van de menselijke zielenatuur – de
veruiterlijking van de wetenschapskultuur. Nieuwe im-
pulsen in de opvoedkunst als middel tegen de verahri-
manisering van het innerlijk leven. De verhouding van
dier en mens tot de zonne- en maanstromingen. Zinvol
vertellen uit de dieren- en plantenwereld als pedagogi-
sche noodzaak – aanzetten daartoe in het boek ‘Het le-
ven der dieren’ (‘Tierleben’ – ) van Brehm. Verar-
ming van de begrippen door het specialiseren. Voorbeeld
van een echte verbinding tussen geesteswetenschappelij-
ke impulsen om te kijken en een specialistisch gebied:
het boek over de kollektieve arbeidsovereenkomst van
Roman Boos. – Een waardevol artikel van hem in het
tijdschrift ‘Wissen und Leben’. – In een ander artikel in
hetzelfde tijdschrift: spel met abstrakte begrippen dat
geen vat kan krijgen op de werkelijkheid.

  –  oktober  

Het omlaag storten van de Geesten van de Duisternis als
oorzaak van de huidige gebeurtenissen. De opgave van
de Geesten van het licht in vroeger aardeperioden: het
bevorderen van de bloedsbanden; de opgave van de Gees-



ten van de Duisternis: de bevrijding van de mens van de-
ze banden – omkering van deze toestanden in de de
eeuw. De evolutieleer van Darwin als impuls uit het ver-
leden; de metamorfoseleer van Goethe als kracht voor
de toekomst. De verbinding van de mens met de aarde
door de erfelijkheid – zijn losscheuren van de aarde door
te vergeestelijken. Het ‘verindiaansen’ van de in Ameri-
ka wonende Europeanen en het overwinnen van deze
tendens.

  –  oktober  

De intenties van de Geesten van de Duisternis: hoogste
ontwikkeling van de menselijke scherpzinnigheid en be-
perking van de verbinding met de geest via spiritistische
methoden. Door de overwinning van Michaël is het voor
de mens mogelijk een zuivere verbinding te leggen met
de geest – tegenwerking van de duistere machten. Ge-
beurtenissen in de de eeuw als gevolg van de gevech-
ten in het geestgebied. Het verklaren van deel een en van
deel twee van Goethe’s ‘Faust’ door Oswald Marbach.
Woodrow Wilson als ‘wereldschoolmeester’. Het geeste-
lijk streven van Goethe uitgedrukt door Marbach in een
gedicht.

  –  oktober  

Het werken van Angeloi en Archangeloi in de geschie-
denis en in het menselijk organisme. De huidige manier
van menselijke voortplanting duurt tot in het zevende
millennium. Het streven van de Geesten van de duister-
nis in verband met het jonger worden van de mensheid.
Fritz Mauthner en het darwinisme. Diskrepantie tussen
gedachtenleven en wilsleven – de uitwerking van deze
diskrepantie in de moderne sociaaldemokratie. De jonge
leeftijd van de geschiedeniswetenschap en de noodzaak
haar te bevruchten door de antroposofie. Het bijenboek
van Maeterlinck. Illusoir gepraat over demokratie. Fran-



cis Delaisi over demokratie en de financiële wereld.
Alexander Millerand en Raymond Poincaré als voorbeel-
den voor het beïnvloeden van het politieke handelen
door financiële overwegingen.

 – Frans Lutters 

   

    

    

 

 

    

   




