


   

       

Dornach,  januari 

Het effekt van alkohol op de hele zielegesteldheid. Het ver-
schijnsel van de kater. Over de dronkemanswaanzin, het zoge-
noemde delirium tremens. Alkohol tast uitermate sterk het bloed
aan, maar het bloed is goed beschermd tegen deze aanvallen. De
rode bloedlichaampjes zijn belangrijker bij de vrouw, de witte
bloedlichaampjes zijn belangrijker bij de man. De periode van
de vrouw; het mannelijk zaad. Als de vrouw veel drinkt worden
de inwendige organen van het kind geruïneerd door de zwaarte;
als de man veel drinkt, dan wordt het zenuwstelsel van het kind
geruïneerd. Schadelijke effekten van fosfor als deze van buiten
af in het lichaam komt. Bij chronisch alkoholgebruik werkt de
alkohol als alkohol, dan wordt er te veel gekonserveerd. Bij het
zogenoemde chronische alkoholisme wordt het beenmerg met-
tertijd zwak, en geleidelijk wordt het bloed geruïneerd. Is een
alkoholverbod wenselijk? Het gebruiken van kokaïne. Het be-
lang van voorlichting.

 

Het effekt van alkohol op volwassenen en kinderen
Dornach,  februari 

Invoerverbod op alkohol. De mens maakt zelf in zijn lichaam
alkohol aan, voor zijn konservering. Wijn wordt gemaakt van
het buitenaardse, van het zonneachtige. In de steenkoollagen zit
overal zonnekracht. Bij de volwassene werkt alkohol in op zijn

AlkoholN.qxd  24-11-2009  15:14  Pagina 5



astrale lichaam èn vooral op zijn Ik zelf. Speciale schadelijkheid
van alkohol voor het kind.

  

De missie van de alkohol — 

Bacchus en de wijn — 

Alkohol en de spirituele ontwikkeling — 

Over het verschil tussen alkohol en opium — 

De vorming van alkohol in de mens — 

Alkohol: bier en wijn/sterke drank — 
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