

  



 – Rudolf Steiner



  – Oslo (Christiania),
dinsdag  juni 
Engelen, volksgeesten en tijdgeesten en hun werkzaamheid
in de mensheidsontwikkeling.
De goede wil en het zich vrij maken van vooroordelen om de
spirituele inhouden over volkeren op te nemen; de ‘vaderlandloze mens’. Zelfkennis van de volksaard. De begrippen
volksziel, volksgeest. De zevenledige mens. De oertoestanden
van de aarde. Angeloi, één trap hoger – Archangeloi, twee
trappen hoger – Archai, drie trappen hoger dan de mens.
Omvorming van de lagere wezensdelen tot geestzelf, levensgeest en geestmens. Dirigerende volksgeesten op de trap van
de Archangeloi. Boven de volksgeest uit gaat de tijdgeest: uit
het rijk van de Geesten van de Persoonlijkheid (Archai). De
voortgang van de tijdperken gestuurd door de volksgeesten.
Angeloi als bemiddelaars tussen volksgeest en individuele
mens. Individuen worden instrumenten bij de opdracht van
de volksgeesten.



  – Oslo  juni 



Normaal en abnormaal ontwikkelde aartsengelen en tijdgeesten. De geesten van de taal en van de wijze van denken.
Het zichtbaar worden van de aktiviteit van de volksgeesten.
Het verschil tussen de menselijke aura en de etheraura van een
gebied op aarde. De werking van de volksgeest in het etherlichaam dat zich boven de bodem verheft. De inwerking van de
etheraura op de mens: op het cholerische, flegmatische en sanguinische temperament. Menselijk etherlichaam, volksetherlichaam, volkstemperament: werking van de volksgeest. De hiërarchieën van de geesten. Achtergebleven Geesten van de Vorm.
De werking van de taalgeesten. Omdat geestelijke wezens afzien van de normale ontwikkeling hebben wij de taal: een liefdedaad. Het met elkaar verbinden van de fysieke omstandigheden door de Archai, de Oerkrachten. Voorbeelden: de verrekijker; ontdekkingen van Galilei, Kepler en Newton, geïntueerd door de Archai. Het intuëren van Geesten van de Persoonlijkheid als achtergebleven Geesten van de Vorm. De achtergebleven Geesten van de Vorm die het karakter van de Geesten van de Persoonlijkheid hebben, brengen in de mens een
heel bepaalde denkwijze tot stand. Twee typen door de tijdgeest geaktiveerde mensen. De tijdgeesten geven hun bevelen
aan de normale volksgeesten; deze werken in de mens samen
met de taalgeesten en met de denkgeesten. Denken en sanskriet-taal in de indische kultuur. De samenwerking tussen de
drie krachten: de normale volksgeest (aartsengel), de abnormale aartsengel en dat wat de ware tijdgeest het volk innerlijk
geschonken heeft. De moeilijkheid het woord ‘volk’ te definiëren. De definitie van een volk (bijvoorbeeld de Zwitsers)
dat wel op één grondgebied woont maar drie talen spreekt, anders dan volkeren die slechts één taal spreken.

  – Oslo  juni 
Het innerlijk leven van de volksgeesten. De vorming van de
rassen.
Het driegelede menselijk innerlijk. De drie innerlijke modifikaties van de volksgeesten in het etherlichaam. Innerlijke ervaring: het voorbeeld van de driehoek. Het bewustzijn van de
aartsengelen; geen waarneming van de uiterlijke wereld, wel



van innerlijk bewustzijn: morele, ideële, esthetische gedachten
etcetera. Het voelen van de aartsengel van opkomst en neergang van het volk; belichaming in een ander volk. Engelen:
middelaars tussen aartsengel en mens. De volksaura. De aartsengel geeft bevelen, verdeelt taken die door de engelen in de
mensen worden gebracht. Abnormale Geesten van de Persoonlijkheid kunnen de maatregelen van de aartsengelen doorkruisen. Grote veelzijdigheid van de volksaard. Soms neemt
de tijdgeest iets van de aartsengel af: afzondering van bepaalde
volksgemeenschappen. Afsplitsing nederlandse volk van het
gemeenschappelijke duitse volk; de overzeese opdracht van de
tijdgeest. De afsplitsing van het portugese volk van het spaanse. De Nederlanders en de Portugezen krijgen hun eigen normale en eigen abnormale aartsengelen. Het belang van de stelling ‘de wereld is maja’. Het resigneren van de hogere geesten.
Het samenwerken van normale en abnormale Geesten van de
Vorm, de achtergebleven Geesten van de Beweging: het ontstaan van de mensenrassen; andere gemeenschappen dan volksgemeenschappen.

  – Oslo  juni 
De ontwikkeling van de rassen en van de kulturen.
Geesten van de Vorm gaven de mens de mogelijkheid ‘Ik’ te
zeggen. De levensfasen. De mens krijgt van de abnormale
Geesten van de Vorm vermogens die hij anders pas omstreeks
zijn 20e jaar zou krijgen. Het uiteenvallen van het leven in
drie geledingen. Abnormale Geesten van de Vorm maken de
mens sterker afhankelijk van de aarde; het ras via de erfelijke
voortplanting, niet meer plaatsgebonden. Raskenmerken stammen uit Lemurië. De fout van Sinnett. De kenmerken van een
volk wissen het rassenkarakter weer uit. Invloeden van de aardekrachten op de mens; Afrika, Azië, Europa. Alle mensen
gaan in verschillende reïnkarnaties door de verschillende rassen heen: geen benadeling. In onze tijd wordt het rassenkarakter overwonnen. De ontwikkeling van rassen naar kulturen.
De trek van west naar oost: jeugdige frisheid. De indische, de
perzische kultuur. Naar het westen gaand wordt de kultuur
steeds onproduktiever. Europa – Skandinavië en Duitsland –
moet zich op de eigen produktiviteit bezinnen; het westen



moet iets vanuit het oosten ontvangen. Grieken en Romeinen.
Het karakter van het rozenkruiserdom. Karakterisering van
Plato met betrekking tot zijn uiterlijk wezen.

  – Oslo  juni 
De manifestatie van de hiërarchieën in de natuurelementen.
De opdracht van de Saturnus-, Zonne-, Maan- en Aardefase.
Een objektieve karakteristiek van een ras of van een volksaard
niet persoonlijk op te vatten. Door te inkarneren in alle rassen
ontvangen we de zegeningen van alle rassen en volkeren. Het
oppervlak van de aarde: de ontmoeting van naar binnen stralende en naar buiten stralende krachten. Samenwerking van
de Tronen met de Geesten van de Beweging: verschillend gekonfigureerde oppervlakte van de aarde. Ontstaan van het Alpenmassief. In het vloeibare element werken de Tronen, in de
lucht de Cherubijnen, in de warmte de Serafijnen. De Geesten
van de Vorm brengen de oppervlakte tot vorm; daarachter de
Geesten van de Beweging en de Geesten van de Wijsheid. In
de natuurkrachten werkt de tweede hiërarchie, in de diepten
van de aarde de eerste hiërarchie. In het licht werken de Geesten van de Vorm. Chemische krachten: Geesten van de Beweging – sferenmuziek – Goethes ‘Faust’. De Geesten van de
Wijsheid: instralende wereldether. De Archai: de menselijke
geschiedenis. De aartsengelen: de geesten van de volksstammen. Engelen: bemiddelaars tussen mens en aartsengelen. Oude Saturnus, uit de Geesten van de Wil: fysiek lichaam – wil.
Oude Zon, uit de Geesten van de Wijsheid: etherisch lichaam
– voelen. Oude Maan: astraallichaam – denken. Aarde-opdracht: evenwicht tussen denken, voelen en willen; de gelijkzijdige driehoek. Een nieuw element: de liefde. Opdracht voor
de Aarde: de drieheid tot vierheid maken. Bizondere opgave
van de Geesten van de Vorm: het indrukken van de liefde. De
hogere geesten hebben ondergeschikte wezens; de Geesten van
de Wil – de nimfen; de Cherubijnen – de elfen of sylfen; de
Serafijnen – de vuurgeesten. Abnormale Geesten van de Vorm
hangen samen met het aardegebondene, met de voortplanting. Het gevaarlijkste terrein van de astrale wereld; te vroeg of
onjuist tot schouwen komen.



  – Oslo  juni  ’s morgens



De vijf oorspronkelijke rassen van de mensheid.
Het samenwerken van de hiërarchieën; zeven Geesten van de
Vorm of zeven Elohim, in de zon. De mens in het tweede derde deel van zijn leven. Eén van de Geesten van de Vorm maakte zich los: Jahwe – de maan. De reden voor de afsplitsing van
de zon. Het middelpunt voor de abnormale Geesten van de
Vorm: de planeten. De normale Geesten van de Vorm: centrum in de zon. Jahwe: centrum in de maan. Vijf centra van
beïnvloeding door de abnormale Geesten van de Vorm: de vijf
rassen. Afrika: het Merkurius-ras, zwarte ras. Azië: het Venusras, maleise ras. Het brede gebied van Azië: het Mars-ras, mongoolse ras. Europa: Jupiter-mens, de europese mens. Amerika:
het Saturnus-ras, indiaanse ras. De mysteriën van Atlantis.
Het Ik beeldt zich af in het bloed, het astrale lichaam in het zenuwstelsel, het etherlichaam in het klierstelsel; het fysieke lichaam is een afbeelding van zijn eigen wezen. Het ‘koken’ van
de rassengeesten in de drie systemen. Merkuriuskrachten: klierstelsel. Venusgeesten: zenuwstelsel. Marsgeesten: bloed. Bizondere modifikatie: het semietendom. Het semitisch-hebreeuwse volk en de werking van het bloed. Jupitergeesten:
werken in op de zintuigen. Volkeren gedisponeerd voor verschillende taken. De Grieken: het Jupiter- of Zeus-volk. Taak
van het kaukasische ras: de weg naar de geest te vinden via de
zintuigen. De twee centra: Venus (oosten) en Jupiter (westen).
Boeddha, Zarathoestra, Skythianos. Saturnus-invloed: klierstelsel; werking zichtbaar bij het indiaanse ras. Wereldhistorische dialoog – de koperrode man: de Grote Geest; de bleke
man: onwaarheid.

  – Oslo  juni  ’s avonds
De opstijgen van de volksgeesten tot tijdgeesten. Monotheïsme en pluralisme. Exoterisch en esoterisch christendom.
Het opstijgen van de aartsengelen tot een hogere rang, de Archai. Afbrokkeling van Atlantis; verdeling van rassen in Europa, Afrika en Amerika. Sturende aartsengel in de volksstroom
van het oosten (in de oerbevolking van India) verheven tot de
rang van een Archè, werkt intuërend op de grote leraren van
India, de heilige Risji’s. De oer-perzische tijd: de tijdgeest



werkt als intuïtor van de Zarathoestra of Zoroaster. De leider
in de chaldeeuwsch-egyptische periode. Het semitische volk
uitverkoren. De twee geestelijke stromingen in de mensheid:
de een gaat uit van de veelheid (pluralisme). Het oude India:
Brahma, Sjiva en Visjnoe. In de duitse mythologie de drieheid
Odin, Hönir en Lödur. De ander gaat uit van de eenheid (monisme): de semitische volkeren. De aartsengel van de Grieken
ontwikkeld zich tot Archè; de tijdgeest van het egyptische en
het perzische volk opgestegen tot een Geest van de Vorm. De
griekse kultuur stond zijn leidende tijdgeest af opdat deze leider van het exoterische christendom kon worden. Het ervan
afzien van de keltische volksgeest om Archè te worden: hij
werd de inspirerende geest van het waarachtig esoterische christendom. Doorwerking in de graal en het rozenkruiserdom. De
aartsengelen van Europa stelden zich in dienst van de gemeenschappelijke Christus-tijdgeest. Onze tijdgeest staat onder de
invloed van de oude egyptische tijdgeest. De hang naar het
materialisme. Cirkel waarin Detmold en Paderborn liggen:
germaans inspiratiecentrum voor het uitstromen van de opdracht van de verhevenste geesten; het centrum van de heilige
graal. De noordse mythologie: duidelijkste beeld van de wereldevolutie, voorstadium van het geesteswetenschappelijk
beeld van de wereldontwikkeling.

  – Oslo  juni 
De vijf na-atlantische kulturen. Griekse en germaanse mythologie.
Het vergelijken van mythologieën en religies. Het werkelijke
karakter van de germaans-noordse mythologie. De germaansnoordse volkeren: volledig ontwikkeld Ik, de oeroude indiërs:
een zekere dofheid. Verschillen tussen de mensen van de vijf
kulturen. De religievergelijking vergelijkt alleen de ‘uniformen’. Trektochten van west naar oost: kwijtraken van de helderziendheid. De Indiërs het meest voortgeschreden; MoelaPrakriti (Geesten van de Beweging) en Maha-Poeroesja (Geesten van de Wijsheid). De perzische kultuur; de Amsjaspands
(Geesten van de Vorm). De chaldeeuwsche volkeren: Geesten
van de Persoonlijkheid. Germaanse volkeren: beleven van engelen en aartsengelen; grieks-latijnse volkeren: herinnering



aan engelen en aartsengelen (scherpere omtrekken). De moeilijkheid voor oosterse volkeren om het westerse geestesleven te
begrijpen. De germaanse volkeren; het ontwaakte Ik. De Wanen: goddelijke wezens uit Atlantis. De Asen: engelen en aartsengelen. De goden-inwijding van Odin; het schenken van de
taal. Hönir, Lodur – normale aartsengelwezens. Wili en We –
abnormale aartsengelwezens. Thor – een wezen dat van zijn
ontwikkeling heeft afgezien en op de trap van engel is blijven
staan. Beleving van de verwantschap van Thor met het individuele menselijk Ik. Odin schenkt de taal- en runenwijsheid
(mikrokosmos), en de beweging van de wind, en de bliksem
en donder (makrokosmos). Wat in de makrokosmos korrespondeert met het pulseren van het bloed in de mens (het Ik),
dat is bliksem en donder in de waaiende winden en wevende
wolken. De germaans-noordse mens ziet innerlijk het weven
van de lichamelijk-psychische mens Vanuit het menselijk
noorden de twaalf hersenzenuwen van het hoofd: Nevelheim.
Uit het menselijk zuiden, uit het hart: Muspelheim. Ginnungagap, het begin is van de germaans-noordse chaos. Reuzenheim.

  – Oslo  juni 
Loki. Hödur en Balder. De godenschemering.
Schijnbare tegenspraak. India: een grote bloei van het subjektieve Ik; de germaans-europese volkeren: waarneming van het
imaginatieve beeld van het Ik. Europa voorbestemd om het Ik
van de mens in verbinding te brengen met de andere wezens.
In het oosten alles onpersoonlijk, in Europa alles in verhouding tot het Ik. Lemurië: inprenting van luciferische krachten
in het astrale lichaam; daardoor de vrijheid èn de mogelijkheid
tot het kwaad. De invloed van Ahriman het gevolg van de luciferische invloed. Het Oude Testament: de slang, een beeld
voor Lucifer. Het Markus-evangelie en het Mattheus-evangelie: demon en satan. Perzische kultuur: minder de luciferische
invloed, meer de ahrimanische. De germaans-noordse mythologie: luciferische invloed als een weldadige invloed. De invloed van Loki of Lucifer: in het astrale lichaam zelfzucht
(Midgardslang), in het etherlichaam leugen en onwaarachtigheid (Fenriswolf), in het fysieke lichaam ziekte en dood (Hel).



Voorbeeld van iemand die van het dak valt: uiterlijke feiten
vaak hetzelfde, innerlijke oorzaken volledig verschillend. Zonsverduistering: de wolf achtervolgt de zon. De blinde Hödur
doodt met Loki’s mistel de in-de-geestelijke-wereld schouwende Balder. De germaans-noordse mens: nog lang een direkt waarnemen van de geestelijke wereld. De diepzinnige
woorden van Johannes de Doper. Het toekomstvisioen van de
noordse ingewijden: Ragnarok, de godenschemering.

  – Oslo  juni 
De opdracht van verschillende volkeren en kulturen in verleden, heden en toekomst. Solovjof.
De taak van Europa: het Ik op te voeden, langzamerhand te
ontwikkelen. De germaans-noordse mens voelde zichzelf nog
als met een groepsziel behept. Tacitus’ beschrijving van de
Germanen van Midden-Europa. De groepsziel; Sif. De opgave van de volksgeest van de Kelten; de druïdenpriesters. De
hele europese kultuur: geschenk van de europese mysteriën.
Uiteenlopende situaties om het Ik op te voeden. Hoge ontwikkeling van de indische volksziel; waarnemen met de krachten van het etherlichaam. De Veda’s. De perzische volksziel:
waarneming van het astraallichaam. De egyptisch-chaldeeuwsche kultuur: waarneming van de gewaarwordingsziel. De
grieks-latijnse volksgeest was aktief in de verstands- of gemoedsziel. Volkeren na de Grieken: gebruik van het fysieke lichaam tot de ontwikkeling van de bewustzijnsziel. De germaans-noordse volkeren konden nog in de geestelijke wereld
kijken. Het romeinse volk: de grondslag voor het privaatrecht;
het Ik staat tegenover het Ik. De volkeren van het italiaanse en
pyreneese schiereiland: vermenging van het Ik met de gewaarwordingsziel. De volkeren op franse bodem: vermengingen
van de verstands- of gemoedsziel met het Ik. Groot-Brittannië: de bewustzijnsziel in het menselijk Ik. De middeneuropese filosofieën van Fichte, Schelling en Hegel. Twee grote naatlantische tegenstellingen: het indische volk (ontwikkeling)
en het chinese volk (afsluiting). De chinese muur. Atlantis:
tussen Afrika en Europa enerzijds en Amerika anderzijds. De
golfstroom die ooit het atlantische kontinent heeft omspoeld.
Chinese kultuur voor-indisch (Atlantis). De opgave voor de



zesde kultuurperiode, voorbereid door de volkeren van WestAzië en de vooruitgeschoven slavische volkeren van Oost-Europa. De bizondere manifestatie van de ziel van de oosteuropese volkeren. Wat in de ziel ontspruit: het zegenkind van de
hemelvader en de aardemoeder. De oosterse ziel is in staat in
een natuurgebeurtenis wezens te zien. De Oost-Europeaan bereidt zich voor op het geestzelf. Het Christusbegrip in zijn
tweeledig wezen; Solovjof. Het Christusbegrip bij Augustinus.
Oosteuropese volksgemoed en filosofie: kiem van een toekomstige ontwikkeling. Russisch volksgemoed gevoed vanuit
de oude griekse tijdgeest.

  – Oslo  juni 
Nerthus, Freyr en Gerd. Godenschemering. Widar en de
nieuwe Christusopenbaring.
Germaans-noordse mythologie in imaginatieve vorm sluit aan
bij het moderne geesteswetenschappelijk onderzoek. Het afdalen van de Saturnus-, Jupiter-, Mars-, Venus- en Merkuriuszielen. Tacitus; de Nerthus-mythe. Njord, het mannelijke tegenbeeld. Vermengingen en verbindingen van volkeren. De
Wanensagen. Freya, Freyr en Gerd. Bloedhoef. In de toekomst: mensen bij wie de etherische organen zijn ontwikkeld,
komen in steeds groter getale tot helderziendheid; het karmische tegenbeeld van de mensendaden in de etherwereld. Een
nieuwe openbaring van de Christus. Paulus’ schouwen van de
Christus in de etherwereld. Geen herhaling van de vroegere
Christus-openbaring. De geesteswetenschap: een voorbereiding voor de nieuwe Christusopenbaring. Het westerse en het
oosterse materialisme. Sjabtai Zwi; valse Messiassen. Thor –
het Ik; Loki (Lucifer) in het astraallichaam. Thor tegen de
Midgardslang; Odin tegen de Fenriswolf. Freyr bezwijkt onder Surt. Overblijfselen van de oude helderziendheid; de etherische Christusgestalte. Widar zal de Fenriswolf overwinnen.
Niet vasthouden aan de naam van de Christus. Noords-germaanse mythologie, evenals de geesteswetenschap gegeven
voor de gehele mensheid. Een waar christendom erkent de
mensheidsgod. In de geesteswetenschap: niets op autoriteit en
geloof aannemen, maar toetsen wat door helderziende waarneming is verkregen; het autoriteitsprincipe uit den boze. Wat



vanuit de bronnen van het rozenkruiserdom wordt gezegd, is
te verifiëren. Slavische filosofie en slavisch volksgevoel, in het
stadium van voorbereiding. De germaans-noordse aartsengel:
inspirator voor de hele mensheidskultuur. De geesteswetenschap wil bijdragen aan de ontwikkeling van mens, engel en
aartsengel, niet aan het overwinnen van de ene volksgezindheid door de andere; wil oproepen tot harmonisch samenwerken. Offervlammen door de geesteswetenschap samenvoegen
tot een machtig offervuur tot heil van de mensheid.

 – Frans Lutters
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