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„… A mi fizikai testünk remény-erőkből áll. Nemcsak atomokból és molekulákból áll össze a fizikai testünk, 
hanem a tisztánlátó számára megmutatkozó módon a remény tartja össze a fizikai testünket. Ez azt jelenti, hogy 

a remény és a bizalom a jó erők jelenlétében, ez most a legfontosabb, mert ezek által tudunk minden 
élethelyzethez felnőni.” Rudolf Steiner, GA130 

 

Hírek a Társaság tagjainak – 9. különszám 

Mi történik velünk és a világban? 
 

 

Kedves Barátaink! 

Ebben az első adventi különszámban két fontos hírrel is jelentkezünk. Karácsonyra megjelenik a 
Magyar Antropozófiai Társaság lapjának ez évi 3. száma, az újjászületett AntropoSophia, erről a 
2. oldalon olvashattok. A 3. és 4. oldalon az Adventhez kapcsolódó gondolatokat helyeztük el, 
melyek szerzői S. O. Prokofjev és Takáts Péter, végül az 5. oldalon karácsonyi könyvajánlónkat 
találjátok. 
 

 
ÚJ TERMÉKKEL BŐVÜLT A TÁRSASÁG WEBÁRUHÁZA 

A Magyar Antropozófiai Társaság webáruháza 2020. december 1-től 
kezdőden megkezdi a Weleda kozmetikai termékek forgalmazását. Ezeket 
a világviszonylatban is egyedülálló antropozófiai alapon készülő 
természetes kozmetikumokat 1921 óta gyártja a cég Németországban.  

A Weleda alapelve, hogy az egyes termékeknek a bőr sajátosságait és 
erősségeit kell kiemelnie, nem elfednie vagy eltörölnie az esetleges 
gyengeségeket. Ezért a Weleda termékeiben használt természetes 
összetevők célzott támogatást nyújtanak a test sajátos és természetes 
folyamatainak, a belső egyensúlyt növelve. Fokozzák gyógyító és tápláló 
képességét, hozzájárulva az egészséges és életerős bőrhöz. 

Ezért a Weleda csak és kizárólag természetes alapanyagokat használ, termékei „NaTrue” organikus minősítéssel 
rendelkeznek. A nyers növényi összetevők 84%-a ellenőrzött organikus, illetve biodinamikus termesztésből, a 
Weleda saját gyógynövény kertjéből vagy minősített, természetes forrásból származik. A kozmetikai termékek 
soha nem tartalmaznak mesterséges tartósítószereket. 

 

ADVENTI Weleda VÁSÁRT TARTUNK! 
Az adventi időszakban, december 1. és december 19. között azok a vásárlóink, akik regisztráltak 

a Társaság honlapján leadott megrendeléseik után, a weblapon feltüntetett fogyasztói árból, 
összesen 15% kedvezményt kapnak. 

 

A Weleda termékek megvásárlásával jelentős mértékben hozzá tudsz járulni a Társaság működésének 
finanszírozásához és a pénzügyi problémák enyhítéséhez, ezért köszönjük, ha egy termék megvásárlásával 
támogatod a Magyar Antropozófiai Társaságot.  

 

 

Kattints erre a linkre www.antropozofia.hu/termekkategoria/weleda-kozmetikumok/  és 

vásárolj egész évben 10% engedménnyel WELEDA kozmetikumokat! 
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ÚJRA INDUL A TÁRSASÁG LAPJA 

Rövid szünet után 2020. december közepén megjelenik a Magyar Antropozófiai Társaság 
folyóiratának ez évi 3. száma, az újjászületett „Élet és Szellemtudomány – AntropoSophia”.  

A Társaság közgyűlése elfogadta azt a kommunikációs stratégiát, hogy 
a jövőben olyan közösségi szerkesztésű kiadványokat jelentessünk 
meg, melyek a kor kihívásainak legjobban megfelelnek és 
összehangolják az eddig jól működő és a nemrég megtalált új formákat. 
2020. szeptember 29-én, a képviselő testület ülésén megalakult a 
kommunikációs munkacsoport, és ez a csoport megkapta a képviselő 
testület megbízását és felhatalmazását arra, hogy a kommunikációs 
stratégia megvalósításán dolgozzon és a Társaság lapját egy rövid 
szünetelés után indítsa újra.  

A kommunikációs csoport tagjai az elmúlt időszakban nagy erővel 
dolgoztak azon, hogy a Karácsonyi lapszám megjelenhessen. A Társaság 
tagjainak segítő közreműködése és javaslatai végül egy színvonalas és 
tartalmas lapszám megjelenését teszik lehetővé, egy olyan lapot, mely 
teljes egészében színes lesz és teljes formai átalakulás jellemzi. Ez a 
lapszám a Társaság lapjának 29. évfolyama 3. száma lesz.  

Az érdeklődés felkeltésére a Karácsonyi szám tartalmából itt egy kis ízelítőt adunk. A következő írások 
szerepelnek a lapban: Rudolf Steiner: Karácsony (vers); Molnár József: Amikor az „új” születik; Persőtzi Mihály: 
Rudolf Steiner él/Volt egyszer egy Arkánum Szellemi Iskola; Kiss Miklós: Fény, születés, fordulópont; Sebestyén 
Gabriella: A jövő áramló hópelyhei és harmatcseppjei; Szergej O. Prokofjev: A paradicsomi fák titka; Takáts 
Péter: A bölcsesség kozmoszától a szeretet kozmoszáig; Szilágyi Péter: Van-e dolguk a magyaroknak 
Európában?; Arthur Firstenberg: Vészhelyzet az égen; Varga Márta: A nagy együttállás; Terry Boardman: 
Ahrimán inkarnációja: mikor és hol?; Gellért Ferenc: Az aktivitás jótékony hatása; Seress Attila: A szeretet nyolc 
kérdése a jelen és a jövő életének szükségleteiben; Schneider Gabriella: Mit tudnak a mesék?; Mese: A jó szív 
jutalma; Szőke Henrik: 100 éves az antropozófus orvoslás; Czakó Anikó: A Szabad Szellemtudományi Főiskola 
Pedagógiai Szekciójának Magyarországi Tagozata; A Nyíregyházi Antropozófus Kör bemutatkozása; és végül 
egy Karácsonyi könyvajánló. 

A lap nyomtatott és elektronikus formában is megjelenik majd, és akik a Társaság honlapján regisztráltak 
automatikusan megkapják a lapszámokat pdf formátumban.  Azok, akik a lapot nyomtatott formában kívánják 
olvasni, ahogyan a korábbiakban is, most is megvásárolhatják az egyes lapszámokat a Társaság titkárságán, vagy 
előfizethetnek az egy évben megjelenő négy lapszámra.  

Az éves előfizetés díja 8.000.- Ft, és aki a kézbesítést postai úton kéri, annak a postaköltség természetesen még 
hozzájön. Egy lapszám postai kézbesítésének költsége 650.- Ft. Aki a lapot személyesen a Rudolf Steiner Házban 
vásárolja meg, annak egy lapszámért az eseti vételárat, azaz 2.200.- Ft-ot kell fizetnie. 

A lap megvásárlása és az előfizetés többféle módon is megtörténhet. Lehetőség van arra, hogy a Társaság 
webáruházában a www.antropozofia.hu/termekkategoria/antropozofia-folyoirat-antrosophia-lap oldalra belépve 
az ott található opciók közül megrendelje a megfelelő tételt..  

Ugyanakkor történhet a Társaság pénztárába való befizetéssel, vagy a bankszámlájára való átutalással. A 
bankszámla száma: Magnet Közösségi Bank, 16200106-11543596 – „AntropoSophia előfizetés” megjelöléssel. 

Kérjük tagjainkat és az antropozófia iránt érdeklődő barátainkat, hogy fizessenek elő a Társaság lapjára. 
Ugyancsak kérjük azokat, akik a lap elektronikus változatát olvassák, hogy támogassák a Társaságot 500.- Ft 
adomány megfizetésével, amit a Társaság Magnet Bankos számlájára „adomány” megjelöléssel kérünk átutalni. 
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A GONOSZT CSAK A LÉLEK MORÁLIS FEJLŐDÉSE ÚTJÁN LEHET IGAZÁN 
LEGYŐZNI. 

S. O. Prokofjev: „Az év körforgása, mint Krisztus lényének átéléséhez vezető beavatási út” című írásából 
egy Adventhez kapcsolódó részletet adunk közre. 

„… Ha az énnel rendelkező emberiség földi fejlődését vizsgáljuk, az ősi lemuriai kortól a Golgotai Misztériumig, 
azt látjuk, hogy ezen időszak folyamán négy nagy veszélytől mentették meg az emberiséget Krisztusnak, a Nap-
lénynek kozmikus-földi tettei. Ezeket a tetteket a „nátháni” lény segítségével hajtotta végre, kinek négyszeri 
áldozata nélkül az emberiség megmentése nem lett volna lehetséges. A nátháni léleknek, ennek az ősi, tiszta ádámi 
léleknek, „Az emberiség gyermekének” földi megszületésére emlékezünk minden évben december 25-én. Előző 
napon pedig Ádám és Éva napján ünnepeljük, s így összekötjük égi-földi történetének kezdetét és végét. 

Mint láttuk, az őszi Michael-ünneptől (szeptember 29.) karácsonyig tartó időszak a belső megpróbáltatások ideje. 
Az évszakok közül ez a megfelelője az emberiség egész kozmikus előtörténetének, melynek folyamán a Golgotai 
Misztériumot megelőző említett három fokozat bekövetkezett. Ebben az időszakban egyre inkább fogy a Nap 
világító fénye, növekednek az éjszaka erői, ami rámutat arra is, hogy fokozatosan milyen állapotba került az 
emberiség a palesztínai események idejére. Rudolf Steiner úgy jellemzi ezt az időszakot, hogy ez „a gonosz által 
való megkísértés ideje”. A luciferi és ahrimáni ellentéterők ugyanis különösen nagy erővel igyekeznek az 
emberhez férkőzni ebben az időszakban, bár más formában, mint azt a fejlődés előző korszakaiban tették, amikor 
is Krisztus a nátháni lélek segítségével elhárította támadásukat. 

Ami azonban a múltban mint kísértés és mint a kozmikus messzeségekből jövő segítő tett kívülről hatott, az a 
Golgotai Misztérium után, különösen a tudati lélek korának kezdete óta tisztán belső folyamattá vált. A kísértő 
erők ma bensejéből, lényének legrejtettebb mélységeiből közelítik meg az embert, aki csak szabadon, saját 
individuális erőfeszítései árán tudja véghezvinni bensejében azt, amit egykor a nátháni lélek az egész emberiségért 
a kozmoszból hatva vitt véghez. A nátháni lélek kozmikus tetteit ebben az évszakban az emberi léleknek saját 
belsejében kell megismételnie, s ehhez meg kell erősítenie morális-szellemi erőit. 

Az elkövetkező kísértésekre való felkészülésre buzdít az az ősi misztériumi felszólítás, hogy „őrizkedj a 
gonosztól”, (GA223: 1923.04.08.), amely az őszi, michaeli időszakra vonatkozik. … Ennek alaphangulatát Rudolf 
Steiner a következő szavakkal írta le. „Michael ünnepén az embernek lelkierői teljes intenzitásával éreznie kell a 
következőket: ’Ha nem akarok tompa öntudattal félholtként aludni halálom és újraszületésem között, hanem 
teljesen világos tudattal akarok átmenni a halál kapuján, akkor halálom előtt belső erőimmel fel kell ébresztenem 
lelkemet. Először a lélek feltámadása, azután a halál, hogy a halálban megtörténhessen az a feltámadás, melyet az 
ember saját bensejében ünnepel’.” (GA223: 1923.10.01.) 

… Erre az alapra építve erőt találhatunk magunkban arra, hogy most új formában véghezvigyük önmagunkban 
azt, amit a nátháni lélek egykor kint a kozmoszban vitt véghez. Így őszi ünnepén Michael maga hív fel bennünket, 
hogy lépjünk a nátháni lélek belső, aktív követésének útjára. Ami egykor az ember közreműködése nélkül, csupán 
a magasabb világoknak a makrokozmoszból jövő segítsége révén történt, azt ma neki magának kell saját belső 
morális fejlődése útján véghezvinni.  

A gonoszt csak a lélek morális fejlődése útján lehet igazán legyőzni. Ezért tűzi elénk ez az időszak azt a feladatot, 
hogy bizonyos tulajdonságokat fejlesszünk ki magunkban. És mivel az említett évszak bizonyos értelemben az 
emberiség Krisztus előtti fejlődését tükrözi, (GA150: 1913.12.21.) ezeket a tulajdonságokat a régi misztérium-
helyeken is megtalálhatjuk. Azok a tulajdonságok ezek, melyek később, mint a négy „plátói erény” váltak 
ismeretessé, azaz az igazságosság, a mértéktartás (megfontoltság), a lelkierő (lélekjelenlét) és a bölcsesség.  

Most az a feladata az embernek, hogy a Michael-ünnep helyesen felfogott gondolatából kiindulva, ennek a négy 
lelki tulajdonságnak a segítségével belső fegyvert kovácsoljon magának a kísértőerők ellen, akikkel ebben az 
évszakban saját burkaiban találkozik, melyekbe azok úgyszólván kívülről befele haladva hatolnak be. Így az 
említett folyamat egyben az önmegismerés folyamata is: az ember előkészül a kis küszöbőrrel való tudatos 
találkozásra.” 
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ADVENT ELSŐ HETE AZ IGAZSÁGOSSÁGRÓL SZÓL 

Az igazságosság az egyik a Platón által megfogalmazott erények közül. Azt, hogy mit is jelent az erény szó, 
egyszerűen úgy tudjuk megfogalmazni, hogy az erény az emberi akaratnak azt az erejét jelenti, amely által az 
ember a kozmikus erkölcsi törvények szerint él és cselekedeteiben teljesíti azokat. De csak akkor beszélhetünk 
erényről, ha ezt nem külső kényszerek, nem a törvények kényszerítő ereje által teszi, hanem saját szabad 
akaratából. Ebben az esetben -a kozmikus erkölcsi törvények szerint élni minőség az ember morális készségévé 
válik.  

Annak, aki az igazságosságot valóban élni és az életében gyakorolni akarja, annak meg kell tanulnia, hogy a 
világon minden dolgot és lényt a maga helyén kezeljen és ezekbe úgy bele tudja élni magát, hogy annak a valós, 
igaz lényegét megismerje. Ekkor ugyanis az ember a kozmoszban uralkodó igazságosságban tud élni és ekkor tud 
az igazságosság az emberi akaratnak azon mértékévé válni, ami megadja az embernek, hogy mi az, amit megtehet, 
ill. mi az, amit nem, vagyis milyen határokat kell meghúznia életében és cselekedeteiben.  

Az igazságosság szóban rejlő minőséget a magyar nyelv nem fejezi ki olyan szépen, mint a német. Németül 
ugyanis az igazságosság az GERECHTIGKEIT, amiben a RICHTEN szó is benne foglaltatik, ami egyfajta irányt, 
irányultságot jelent. Vagyis az eredeti Platóni gondolat jelenik meg benne, ami szerint ez az erény nem más, mint 
az ember életének morális  IRÁNYT ADÓ, az embert cselekedeteiben ORIENTÁLÓ minőség. 

Mivel a moralitás az akarattal és ezen keresztül az ember fizikai testével van kapcsolatban, ezért ez az erény 
teljesen áthatja az emberi testet és nyomában az emberben egy belső egyensúly, egyfajta kiegyensúlyozottság jön 
létre, ami a gondolatok, az érzések és az akarat teljes harmóniájában mutatkozik meg.  

Ma azonban egy olyan világban élünk, ahol a moralitás és határok teljes mértékben hiányoznak, amikor mindenki 
azt gondolja, hogy szabadon megtehet mindent, amire képes, vagy amit szeretne. Ez az önző és igazságtalan világ 
a gyakorlatban olyan, mint egy Istenkáromlás - mondja Rudolf Steiner, (GA159/S.23), mert az ember úgy 
viselkedik, mint aki elfelejtette isteni származását, aki elfelejtette azokat az Isteneket, akiktől leereszkedett a 
Földre. Ezért minden pillanatban, amikor rosszat teszünk bárkivel, emberrel, állattal vagy a Földdel, akkor 
Istenkáromlást követünk el.  

Az ember bensőjében, az emberi lélekben erősen él a vágy arra, hogy ezt a szabados és önző világot egy 
igazságossággal teli, az emberrel és a kozmosszal harmóniában élő világgal váltsa fel. Miközben az egyre 
tudatosabbá váló ember a Jézus-Krisztus által hirdetett testvéri szeretetet hiányolja maga körül, eközben egyre 
jobban felismeri az igazságtalan, az emberrel és a kozmosszal egyaránt diszharmóniában működő világ valódi 
problémáit, és egyre jobban szomjazza az igazságosságot kiárasztó testvéri szeretetet. Így, ma már egyre többen 
ismerik fel a lényeget, hogy az én egyéni változásom a feltétele annak, hogy a világ is megváltozzon, és ezért 
elkezdenek magukon dolgozni. Ők elindulnak egy olyan belső fejlődési úton, ami végül elvezet oda, hogy képessé 
válnak saját szabad akaratukból az emberi határokat meghúzni. 

Felismerik, hogy a platóni erények gyakorlása vissza tud vezetni bennünket oda, ahonnan származunk, és az 
igazságosság gyakorlásával ismét megtalálhatjuk kapcsolatunkat a kozmosszal. Újra felismerhetjük, hogy a 
kozmoszhoz kötődünk, és a jövőben így az igazságosság lehet majd az a mérce, ami megmutatja, hogy egy ember 
mennyire volt képes saját szabad akaratából újra az istenihez kapcsolódni. 

Ez a fejlődési folyamat nem csak Advent négy hetében, hanem az év minden napjában zajlik, és vannak akik 
komolyabban veszik és valóban haladnak azon a belső úton, ami az istenihez való kapcsolódáshoz vezet. 
Ugyanakkor vannak, akik még nem tudták elhatározni azt, hogy elinduljanak-e ezen az úton. Ezért az 
emberiségnek lesz egy kis magja, akik az antropozófia segítségével tudatosan haladnak ezen az úton, és végül az 
igazságosságot teszik életük irányadó eszményévé. Ők lesznek azok, akik tudatos szimpátiával fordulnak ahhoz, 
ami az embert, az Istenek által teremtett világrend alkotórészévé teszi, és tudatosan idegenkednek attól, ami 
elpusztítja az embert, ennek az Isteni világrendnek az építőelemét – mondja Rudolf Steiner (GA155/S.128).  

Takáts Péter 
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KÖNYVAJÁNLÓ – KARÁCSONYRA MEGJELENŐ GENIUS KÖNYVEK 

Charles Kovacs: Michael küldetése 

Rudolf Steiner 1924 őszén írta meg a Michael-leveleket, amely az egyetlen, eleve nyomtatásban való 
megjelenésre szánt műve a korszellemnek, Michaelnek a lényéről és működéséről. Ma a Michael-
levelek az Antropozófiai vezérlő tételek című könyvben olvashatók [GA 26]. 

Charles Kovacs (1907-2001) családja Magyarországról származott. Ő Bécsben született, Nagy-
Britanniában élt és dolgozott Waldorf iskolai tanárként. Sok antropozófiai könyvet írt és előadást 
tartott. Charles Kovacs Rudolf Steiner 12 Michael-leveléhez írt kommentárt, amely néhány évvel a 
német nyelvű első kiadás után most magyarul jelenik meg.  

Az első kommentárban Charles Kovacs megfogalmazza a Michael szellemében végzett tevékenység 
alapfeltételét: „Michaelt és a küldetését csak úgy szolgálhatjuk, hogy az érzékletmentes gondolkodásra 
törekszünk. Michaelnek – így mondja Rudolf Steiner – az a küldetése, hogy felébressze étertestünkben 
azokat az erőket, amelyek élő gondolkodáshoz vezetnek. Ez a mesebeli herceg, aki felébreszti 
Hófehérkét tetszhalott alvásából. Az erő ehhez az ébredéshez mindannyiunkban megvan. Csak 
akarnunk kell használni.” 

 

Rudolf Steiner: Emberré válás, világlélek és világszellem I. 

Rudolf Steiner 1921 nyarán 24 előadást tartott, melyeket Steiner műveinek kiadója Emberré válás, a 

világlélek és világszellem címmel jelentetett meg, és az összkiadásban a 205 és 206-os számon találhatóak. 
Az első kötet alcíme: Az ember, mint testi-lelki lény a világhoz való viszonyában. Ez a kötet terveink szerint 
2020. decemberében jelenik meg. A második kötet, melynek alcíme: Az ember, mint szellemi lény a 

történelmi folyamatban 2021 folyamán jelenik majd meg. A 2020. decemberében megjelenő első kötetből 
egy rövid idézet következik, mint ajánló. 

„… A mai tudomány a következőket állítja: itt van a világtörténés. A világtörténés folyamán a Föld 
valamikor létrejött. Aztán a Föld, ha majd az entrópia beteljesedik, elpusztul a hőhalálban, és így 
tovább. Ha az ember ma egy olyan szemléletet alakít ki, mint a kopernikuszi vagy annak valamilyen 
módosított változatát, akkor tulajdonképpen figyelembe veszi azokat az erőket, amelyek az ősködöt 
létrehozták, és így tovább, és az emberi élet emellett alapjában véve az ötödik kerék a kocsinál. Mert a 
geológus, az asztronómus egyáltalán nem tekint az emberre. Egyáltalán nem jut az eszébe, hogy az 
okokat egy jövőbeni világszemlélet számára valahogyan az emberben keresse. Az ember mindenütt 
jelen van ebben a világtörténésben, de az ötödik kerék a kocsin. A világtörténés lefolyik, neki semmi 
dolga nincs vele.  

Képzeljék el azonban így: ez az egész világtörténés kialakít egy Földet, aztán ez megszűnik, elvész a 
térben. Megszűnik, és annak számára, ami aztán itt kívül történik, az okok mindig az emberi bőrön 
belül vannak, az emberben, aki tovább folytatódik. És az, ami itt a világ, az csupán az emberen belül az 
ősi időkre utal. Ez ugyanis így van a valóságban. És ahogy a bölcsesség könyvei számunkra ezeket a 
dolgokat egyáltalán szavakban elmondják, úgy utalnak ezekre a dolgokra Krisztus Jézus szavai: „Ég és 
Föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el.” Mindaz, ami az anyagi világot jelenti, eltűnik, az 
azonban, ami a szellemből és a lélekből ered, és ezekben a szavakban fejeződik ki, az túléli a világ 
pusztulását, és tovább él a jövőben. A jövő eredete nem a bőrünkön kívül van, ezt nem vizsgálják a 
geológusok, ezt a bensőnkben kell keresnünk, az organizációnk belsejében nyugvó erőkben, amelyek 
átmennek a következő földi életbe, de aztán egy átalakuláson mennek át. Úgyhogy, ha a világ jövőjét 
keressük, az emberbe kell betekintenünk. Ami külsőséges, az mind elpusztul.” 
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KORCSOG BALÁZS: KI A KÖZÉP-EURÓPAI NÉPSZELLEM? AZ EURÓPAI 
ARKANGYALOK MŰKÖDÉSE 

A könyv első része Korcsog Balázs írása az európai népszellemek működéséről, 
különös tekintettel Közép-Európára, ill. a német népszellem működésének 
korszakairól.  

Ennek a résznek a tartalma: Európa szellemi régiói – a kontinens hármas 
tagozódása, A népszellemek működése Nyugat-, Közép- és Kelet-Európában és 
A közép-európai (német) népszellem működésének korszakai.  

A könyv második részében Korcsog Balázs fordításában Karl Heyer „Ki a német 
népszellem?” című írása található, majd pedig Szergej O. Prokofjev „A közép-
európai népszellem nyomában, avagy ki a német népszellem valójában?” című 
írása következik, melynek tartalma: Krisztus, Michael és a német népszellem, A 
germán lélektől a német szellemhez és A buddhista Merkúr-áramlat és a krisztusi-
rózsakeresztes ezotéria.  

A könyvet Rudolf Steiner szavai zárják az „Én angyaláról az északi-germán 
népeknél” címmel.  

 

Részlet Peter Selg új könyvének előszavából, melynek címe: „A Föld misztériuma. Írások a Korona 
idején” (2020) 

„Az antropozófia képviselőinek úgyszólván kötelességük állást foglalni ebben a kérdésben. Ha elhallgatják a 
véleményüket, vagy saját maguk cenzúrázzák önmagukat, mert nem akarnak rossz fényben feltűnni és különféle 
vádak céltáblájává válni a kritikus véleményük miatt [pl. hogy összeesküvés-elméleteket terjesztenek], akkor nem 
kevesebbet veszítenek el, mint saját létjogosultságukat, belső identitásukat, hitelességüket, »történelmi 
lelkiismeretüket«.”  

Fordította: Korcsog Balázs 

 

Manfred Schmidt-Brabant-tól, az Általános Antropozófiai Társaság, Dornach korábbi elnökétől, 
származik ez az idézet, ami az „Új Impulzus” című lap 2003. évi Karácsonyi számában jelent meg 
„Hogyan jutunk ki ebből az okkult fogságból?” címmel.  

Manfred Schmidt-Brabant egyik utolsó előadásában összefoglalta sok mai antropozófus csoport helyzetét: „A 
karácsonyi ülés előtt egy fél évvel, 1923. augusztus 31-én  Rudolf Steiner leírta azt a veszélyt, hogy – mint mondta 
– körülvesznek bennünket az okkult fogság szellemi falai. […] Rudolf Steiner akkori ezoterikus tanítványai 
tudták, hogy ez olyan állapot leírása, amelyben egy ember vagy egy csoport nem működhet már szabadon a 
világban, a törekvésük – mint mondják – mintegy falakról verődik vissza. […]  

Minden intézmény, előadások és tanfolyamok végtelen munkája ellenére: elakadunk, mint egy gettóban. […] nem 
olyan a helyzet, mintha az emberek között is falak emelkednének? Látjuk a sok kutató, szorgalmas, termékeny, 
okos embert, akik kiváló dolgokat hoznak létre, és mégsem alakulhat ki közöttük összekapcsolódás. […]  

Ki ne ismerné azokat az élményeket, amikor valamilyen probléma kapcsán körben ülünk, és kiváló, helyes 
kiegészítő dolgok hangzanak el […] végül pedig nem történik semmi! Szétszéledünk, és mindenki csalódott, 
mintha valami akadályozná az embereket abban, hogy összefogjanak törekvésükkel, és ezáltal erőteljes módon 
működjenek.” 
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