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člověka v mateřském těle. Spánek kojence. Nepoužitelnost těla 
ve stáří. Rakovina střeva, žaludku a vrátníku. Přetěžování paměti 
a tvrdnutí orgánů. Skutečné, reálné poznání. Jak učinit vědu prak
tickou.

Pátá přednáška Dornach 13. září 1922 ..............................75
Vnímání a myšlení vnitřních orgánů. Mateřské mléko a mléko 
kravské. Umrtvování a opětné oživování potravy. Játra jako vnitř
ní smyslový orgán. Myslící činnost ledvin. Ztvrdnutí mozku. Cuk
rovka. Zvláštnosti jater. Játra jako vnitřní oko. Vylučování žluči. 
Oči zvířete jako myslící orgán. lanový hlavy Římanů.

Šestá přednáška Dornach 16. září 1922 ...........................90
Proces výživy v pohledu fyzicky-materiálním a duchovně-dušev- 
ním. Ptyalin, pepsin, trypsin. Játra cítí. Vylučování žluči. Škrob: 
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