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Het geheim van de dubbelganger
Geografische geneeskunde
St. Gallen, 16 november 1917
De ommezwaai sinds de zestiende eeuw naar het materialisme vraagt
tegenwoordig om spirituele inzichten. De betekenis van het gemeenschappelijk verzorgen van de geesteswetenschap voor het leven van
de ziel na de dood. Spirituele begrippen als kennislicht. Het binnendringen van de geestelijke wereld in de fysieke wereld. De dubbelganger.
Relaties van de dubbelganger tot de diverse uitstralingen van de aarde.
Geografische geneeskunde. Relaties tot Amerika vóór en sinds het tijdperk van de bewustzijnsziel. De Iers-Schotse kerstening. De aarde als
levend organisme. Nationalisme en wereldcultuur. Rusland – Amerika.
Geesteswetenschap als levenskracht.
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