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1. přednáška, Berlín, 6. června 1916.......... .............. ...... .........M)
Svatodušní svátky, znamení pro nepomíjivost našeho Já

Vánoce, Velikonoce a svatodušní svátky v jejich vztahu к Zemi, 
kosmu а к Duchu vše pronikajícímu a jako zvláštní znamení pro 
tělo éterické a astrální a pro nepomíjivé Já člověka. Nutnost no- . 
vého oživení myšlení ve vývoji lidstva. К charakteristice situace 
v duchovním životě současnosti. Obtíž Hermanna Bahra dospět 
к duchovní vědě. Herman Grimm, Richard Wahle. . - y
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2. přednáška, Berlín, 13. června 1916.......:.............. '
Krev a nervy ,

Člověk ve své látkovosti jakožto projev duchovna. Nervy jakož
to výsledek dlouhého kosmického vývoje, na Zemi odumírajícího; 
krev jakožto produkt pozemských dějů, ale oživená kosmickým 
vlivem. Ahriman v odumírající nervové soustavě. Lucifer 
v oživené soustavě krevní: Vyrovnání protikladu mezi nervy a 
krví Kristovým mystériem. Je nutno myslit způsobem skutečnos
ti přiměřeným a imaginativním, aby se takové souvislosti pocho
pily. Příklady dnešního neduchovního myšlení. .

3. přednáška, Berlín, 20. června 1916....................................... 54
Dvanáct smyslů člověka

Vzpomínka na právě zesnulého generálplukovníka von Moltke. 
Dvanácternost lidských smyslových orgánů jakožto mikrokos- 
mický výraz pro průchod Slunce dvanácti souhvězdími



\ makrokosmu. Nutnost rozlišovat smysly noční, soumraku, úsvi
tu a denní. Od pouhého vnitřního cítění tělesného stavu až 
к bezprostřednímu vnímání duševna v druhém člověku. Dva 
sloupy Jakim a Boas ve svém významu pro život pozemský a 
kosmický. Tolstoj a Keely. „Nanebevstoupení“ Hermana Bahra; 
jeho líčení pravého duchovního významu zavražděného prince.

4. přednáška, Berlín, 27. června 1916................... .. £2
Vzájemná působení mezi články lidského organismu

Čtyrčlennost celé lidské bytosti jakožto výsledek vývoje člověka 
čtyřmi planetárními stavy. Budující vývoj na fysickém a éteric- 
kém těle na Zemi. Odbourávající působení Já a astrálního těla na 
těle éterickém a fysickém. Krátkodobé odbourávání a budování 
ve vzájemném vztahu fysického těla a Já, pozvolné stravování 
éterických sil silami astrálními během celého života. Nutnost du- 
chovně-vědeckého poznání pro pochopení životních skutečností.

5. přednáška, Berlín, 4. července 1916.................... ЮЗ
Životní rovnováha

Význam luciferského a ahrimanského bytí v lidském životě a na
cházení vyrovnání mezi oběma jednostrannostmi. Nutnost sym
ptomatického pozorování pro poznání pravého duchovního prů
běhu událostí a pro nacházení rovnováhy mezi životem v lidské 
duši a ději ve vnějším světě. Mysterium Golgaty jakožto centrál- 
m událost ve vývoji Země pro symptomatické pozorování dějin.

6. přednáška, Berlín, 11. července 1916................. 121
Cit pro pravdu

Duchovní věda jakožto zdroj impulsů také pro úpravu života ve 
vnější skutečnosti. Úsilí o pravdivost jako základní požadavek



pro celou budoucí práci ve vědě a umění. Příklady nepravdivos
ti. Nutnost a možnost nového porozumění Kristu pomocí duchov
ní vědy.

7. přednáška, Berlín, 18. července 1916.................................J42
Cesta к imaginaci

Snový charakter budovy světové skutečnosti získané na základě 
smyslového vnímání a všedního myšlení, cítění a chtění. Mož
nosti procitnutí к prožívání vyšší duchovní světové skutečnosti. 
Přecházení obyčejného myšlení na fysické úrovni v myšlení ob
razné, které vzniká pod impulsem duchovního světa. Souvislost 
mezi spolucítěním otevřeným pro svět a hudebními schopnostmi 
v průběhu inkamací. Vztah evropských národů к asijským, po
kud jde o chápání Krista. Skupinová duševnost, individualismus 
a egoismus. Oplodnění všech jednotlivých kulturních odvětví ja
kožto úkol duchovní vědy. Antroposofická společnost jakožto no
sitelka duchovní vědy a podmínky pro její působení ve veřejnos
ti.
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