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Ledennieuws

“Brengt de wereld niet met eenzelfde noodzaak het denken in 

het hoofd van de mens voort als zij de bloem aan de plant voort-

brengt?”

De filosofie van de vrijheid, vijfde hoofdstuk

Helmut Goldmann onderzoekt in het kader van zelfkennis en 

aanvaarding van de wereld, het jaarthema 2015-2016 van de 

Algemene Antroposofische Vereniging, hoe deze twee zich tot 

elkaar verhouden.

De spreuk die ten grondslag ligt aan het jaarthema 2015-2016 

schreef Rudolf Steiner in Elizabeth Vreede’s exemplaar van de 

Antroposofische weekspreuken:

“Wanneer de mens zichzelf doorgrondt,

dan wordt het zelf tot wereld;

doorgrondt de mens de wereld,

dan wordt de wereld tot zijn zelf.”

Wereldaanvaarding kan nooit de aanvaarding van een detail, 

een aspect van de wereld zijn. In die zin kun je bijvoorbeeld 

het boze niet aanvaarden; je kunt echter wel leren een wereld 

te aanvaarden, of die tenminste innerlijk toe te laten, waarvan 

het boze deel uitmaakt. De aanvaarding richt zich op de grote 

kosmische samenhang, met inbegrip van de mens. Een enthou-

siasmerende ontdekking in het werk van Rudolf Steiner is, dat 

deze wereldaanvaarding al in zijn vroege werken te vinden is, 

daar waar hij voor menigeen als atheïst of zelfs als materialist 

verschijnt: in zijn radikale afwijzing van alle voorstellingen van 

een hiernamaals die – vanuit het perspectief van een michaë-

lische wereldaanvaarding – als vlucht uit de wereld begrepen 

moeten worden. Verbonden daarmee is vaak het afstaan van de 

eigen verantwoordelijkheid aan dit hiernamaals, in wezen een 

vlucht voor de vrijheid.

Deze wereldaanvaarding in michaëlische zin is ook een aanvaar-

ding van de moderne mens: van zijn plaats in de tegenwoor-

dige wereld en in de wereld van zijn denken, voelen en willen. 

Hier openen de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden in de 

bewustzijnsziel, in het bijzonder sinds het begin van het Micha-

eltijdperk in 1879, iets nieuws voor de menselijke zelfkennis. Dit 

zijn voorwaarden en mogelijkheden die deel uitmaken van onze 

huidige wereldwerkelijkheid en die de grondslag vormen van 

onze vrijheid, voorwaarden en mogelijkheden die je kunt aan-

vaarden en als opgave oppakken.

Michaël en het denken van de mens

In de Michaëlbrieven van 1924-25 (zie Kerngedachten van de 

antroposofie) beschrijft Rudolf Steiner de kosmische weg naar 

de menselijke werkelijkheid van de vrijheid. Daarbij is de stap 

van de verstandsziel naar de bewustzijnsziel beslissend. In de 

tweede Michaëlbrief (31 augustus 1924) karakteriseert Rudolf 

Steiner deze stap: het denken verliest de inspiratie die het in het 

tijdperk van de verstandsziel (nog) had en “put [nu de ideeën] 

actief uit het eigen geestelijke leven van de mens”. Met de oude 

inspiratie gaan echter “de geestelijke wereldinhouden” verloren 

en de (naieve) “moed” van de mens om “gebruik te maken van 

zijn eigen verstand” beperkt zich in eerste instantie tot de “zin-

tuiglijke waarneming”.

Hoewel deze moed rationeel, theoretisch niet te verklaren is, is 

hij legitiem, want er ontstond in het innerlijk van de mens een 

volstrekt nieuwe mogelijkheid: “Maar terwijl het aanschouwen 

van dit tijdperk zich beperken moest tot de uiterlijke fysieke 

wereld, ontvouwde zich in het innerlijk van de ziel iets wat de 

mens beleefde als een gezuiverd, in zichzelf bestaand geestes-

leven.” In dit “in zichzelf bestaande geestesleven” is de moed 

gegrondvest, maar die is zich van zichzelf, van zijn innerlijke 

grondslag, nog niet bewust. Dan volgen kernzinnen van micha-

elische wereldaanvaarding: “Dit geestesleven moet nu in het 

Michaëltijdperk niet meer een onbewust beleven blijven, maar 

moet zich van haar eigenheid bewust worden. Dat betekent de 

intrede van het Michaëlwezen in de menselijke ziel.”

We moeten “spiritualiteit” niet meer zoeken in een in traditio-

nele zin “hogere” wereld, maar in de wereld waarin wij leven: de 
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mens moet tot deze spiritualiteit ontwaken uit de dode gedach-

teninhouden van het objectbewustzijn. Het is de uitdaging van 

de huidige tijd en van de toekomst om te ontwaken voor het 

herscheppen van de kosmische samenhang van mens en wereld 

door eigen geestelijke activiteit.

De mens is tegenwoordig vrij van de dwingende werking van 

oude inspiraties, hij kan op zoek gaan naar de bron van zijn vrij-

heid, van zijn denken. Dat is de michaëlische weg in de wereld. 

Als deze stap niet gezet wordt, kan er een luciferische spirituali-

teit ontstaan, of de mens kan met zijn nu gestorven, dat wil zeg-

gen ontwortelde denken alleen nog maar het dode in de wereld 

begrijpen en creëeren. “Van dit feit dat de ideeën van de mens 

niet alleen “denkend” blijven, maar in het denken ‘ziend’ wor-

den, hangt onmetelijk veel af.” (16 november 1924)

Van het dode naar het levende denken

Daarmee is gewezen op een constellatie in de verbinding van 

mens en wereld waarvan het kosmische ontstaan door Rudolf 

Steiner in de reeks voordrachten over het karma van de Antro-

posofische Vereniging (zie Karmaonderzoek 3 en 4) dramatisch 

beschreven wordt: in een “kosmisch onweer” in de 15de eeuw 

gebeurde het, dat uit het gebied van het hart “de serafijnen, che-

rubijnen en tronen de kosmische intelligentie overbrachten naar 

dat deel van de menselijke organisatie dat de zenuw-zintuigor-

ganisatie is, de hoofdorganisatie. (...) Vóór die tijd was de mens 

een hartemens. De mens is daarna een hoofdmens geworden. 

De intelligentie wordt zijn eigen intelligentie.” Het ware, leven-

de denken is daarmee echter voorlopig als het ware vergeten. 

Maar de vrije mens kan het op ieder moment uit eigen initiatief 

opnieuw oppakken; in zijn resultaten echter, in de voorstellin-

gen, is het vooralsnog alsof het vergeten is en daarmee dood.

In dezelfde reeks wordt ook de opgave geschetst die daarmee 

voortvloeit uit de ontwikkeling van onze kosmos en van ons 

menszijn: “Want na die tussentijd met de verduistering van het 

levende in het denken die nu optrad, moet het levende denken 

opnieuw veroverd worden, anders zal de mensheid zwak blijven 

en door de realiteit van het denken de eigen realiteit verliezen.”

Zelfkennis in het denken

Met deze opgave is ieder mens in eerste instantie voorlopig op 

zichzelf teruggeworpen: het gaat om een vrije daad. Het besluit 

om een innerlijke ontwikkeling in deze zin te zoeken moet ieder 

mens voor zich nemen of bevechten. Het is zijn antwoord op 

een ‘vraag’ van de wereld. Deze aanvaarding van de gegeven 

situatie is geen theoretische stap, zij is existentieel en betekent 

of vereist ook een met zichzelf in het reine komen van de mens 

– het is een zielendrama: hier gaat het erom het onbewuste 

egocentrisme, dat door het dode denken gevoed wordt, te over-

winnen.

Daarvoor zijn innerlijke zelfstandigheid en soevereiniteit nodig, 

want hierin is de mens alleen zichzelf verantwoording schuldig, 

een verantwoordelijkheid die hij niet kan afstaan. Toch kunnen 

deze zoekenden, die teruggeworpen zijn op hun oereigenste ver-

antwoordelijkheid, elkaar op een nieuwe manier vinden: in wat 

Rudolf Steiner antroposofische gemeenschapsvorming noemde 

(zie De antroposofische beweging I en II), in het bijzonder in de 

voordracht van 27 februari in het crisisjaar 1923: een mogelijk-

heid tot nieuwe gemeenschapsvorming dient zich aan door een 
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eerste spiritueel ontwaken in het gezamenlijke studiewerk, waar 

in het gesprek een begin gemaakt kan worden met een nieuwe, 

omgekeerde cultus. Je kunt de indruk hebben: dat drukte Rudolf 

Steiner de leden op het hart, omdat het een beslissende bijdrage 

aan de consolidering van de Antroposofische Vereniging zou zijn 

geweest. Deze gemeenschapsvorming kent een fundament en 

een praktijk.

Kennen in gemeenschap

Het fundament ervan is wat Rudolf Steiner vaak ‘spiritueel ide-

alisme’ noemt, een zelf verworven, door de wil gedragen idea-

lisme – in tegenstelling tot een idealisme dat is meegebracht 

of door opvoeding aangekweekt of dat alleen rationeel-gevoels-

matig gecultiveerd wordt. Hier, in deze samenhang, moet dit 

idealisme werkzaam worden als een onvoorwaardelijke accepta-

tie van de andere mens, zo als hij nu eenmaal is, als een uiterste 

tolerantie. Weer een motief van het aanvaarden van de wereld! 

De praktijk is wat Rudolf Steiner als de eigenlijke opgave van het 

werk van de leden- en/of werkgroepen beschrijft, dat je ervaart 

hoe antroposofie in de andere mens leeft: “[...] in de Antropo-

sofische Vereniging gaat het om het leven dat in haar verzorgd 

wordt.” (3 februari 1924) Dat je steeds individueel moeite doet 

om tot een werkelijk begrip van ideeën te komen die nu niet 

“beperkt blijven tot de uiterlijke fysieke wereld”, dat is leven, 

en deze levende ervaringen kunnen elkaar ontmoeten. Door 

steeds weer te ervaren hoe andere mensen moeite doen om tot 

inzicht te komen, mensen die ik door mijn eigen inspanningen 

ontmoet, daardoor kun je wakker worden: voor het vooralsnog 

“onbewuste beleven” van het “gereinigde, in zichzelf bestaande 

geestesleven”, dat de bron is van al deze inspanningen om tot 

inzicht te komen. Het is alsof het eigen initiatief tot inzicht in 

het tussenmenselijke een waarnemingsorgaan wordt voor deze 

“spiritualiteit”, in de anderen, in mij, tussen ons.

Dat alles is in ieder werkelijk gesprek in beginsel aanwezig. Voor 

wat betreft het antwoord is ieder op zichzelf en zijn scheppende 

vermogen aangewezen: een antwoord waarin alleen het beluis-

terde naklinkt of waarin alleen de oude gedachten van degene 

die antwoordt zich herhalen is geen antwoord. Maar in het 

weven van luisteren en antwoorden kan iets van een eerste ont-

waken plaatsvinden – iets waarnaar je echter niet in de gewone 

zin kunt streven, genade. Daarom is het gesprek “verkwikkender 

dan licht” (Goethe).  ||
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