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In haar bijdrage onderzoekt Michaela Glöckler de centrale 

plaats van de interesse in de andere mens als basis voor antro-

posofisch werken en de weerstanden waarmee deze geconfron-

teerd wordt. Uitgangspunt van het jaarthema is de stelling van 

Rudolf Steiner: “Wanneer de mens zichzelf doorgrondt, dan 

wordt het zelf tot wereld”.

Na het overlijden van de Duitse bioloog en vrijeschooldocent 

Ernst Michael Kranich in 2007 werd bij de rouwplechtigheid een 

boodschap van hem voorgelezen, gericht aan de aanwezigen bij 

de afsluiting van zijn levensbeeld door de priester: “Ik heb mij 

als onderzoeker intensief met mijn thema’s beziggehouden, ik 

heb me echter veel te weinig geïnteresseerd voor de mensen 

met wie ik collegiaal en beroepsmatig te maken had.” Deze 

zelfkennis aan het einde van het leven beschrijft tegelijk een 

wezenlijk aspect van de zin en het recht van bestaan van een 

Antroposofische Vereniging. Wat wordt daarmee bedoeld?

In de statuten van 1923-24, die sinds Pasen 2014 de juridische 

basis van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft vormen, 

wordt dit motief in paragraaf 1 helder ten grondslag gelegd: 

“De Antroposofische Vereniging dient een vereniging te zijn 

van mensen die het zielenleven in het individu en in de men-

selijke samenleving op basis van een waar inzicht in de geeste-

lijke wereld willen verzorgen.” In zijn laatste uitspraak hierover 

zegt Rudolf Steiner op 5 september 1924 in het Goetheanum: 

“Slechts concrete menselijke relaties kunnen in esoterische 

zin de grondslag vormen voor de Antroposofische Vereniging 

en haar in stand houden. Zodoende moet in de toekomst alles 

berusten op concrete menselijke relaties in de ruimste zin van 

het woord, op concreet, niet op abstract geestelijk leven.” (Kar-

maonderzoek 5, bladzijde 16, GA 260a)

Reële menselijke relaties

De hier zo duidelijk genoemde kwaliteit van de ‘concrete 

menselijke relaties’ is niet alleen doel en scholingsweg van de 

Antroposofische Vereniging in de landen met hun afdelingen 

en ledengroepen, maar ook van de antroposofische initiatie-

ven. Het is de ‘antroposofische manier van elkaar ontmoeten’ 

waar Rudolf Steiner in de brieven aan de leden uitgebreid aan-

dacht aan besteedt. Waar dit ‘met elkaar’ lukt, is een belangrij-

ke voorwaarde gecreëerd voor het gedijen van de instellingen 

en initiatieven.

In de wereld om ons heen beleven wij dagelijks hoe de media 

de gevolgen van de grote conflicten tussen mensen en volkeren 

behandelen. Ten aanzien van deze conflicten is het steeds weer 

schokkend om te zien dat onze eigen zelfkennis in antroposofi-

sche samenhangen, voor zover we die daadwerkelijk oefenen, 

bij ons in het klein naar dezelfde kwaliteiten verwijst die ken-

merkend zijn voor de mondiale catastrofes. Het zijn de krach-

ten van polarisering, nationalisme, machtstreven, ontbrekende 

transparantie op financieel en sociaal gebied, afwijzing, onver-

zoenlijkheid, onverschilligheid en egocentrisme.

Het principe van de medeverantwoordelijkheid

Als we zien hoe deze krachten werken, kunnen we de weg vrij-

maken voor een vorm van wereld- en zelfaanvaarding die geba-

seerd is op het principe van de medeverantwoordelijkheid: dan 

beleven we dat wat er ook in de wereld gebeurt, ook te maken 

heeft met mij, met ons in de Antroposofische Vereniging. En 

dat wat ik aan innerlijke overwinningen boek, ook zijn beteke-

nis heeft in de grotere samenhang op wereldniveau. Paul Mac-

kay heeft in het septembernummer (Motief 195) op de centrale 

motieven van het werk in de afdelingen gewezen, zoals Rudolf 

Steiner die de leden op het hart drukte met het oog op de voor-

bereiding op de zesde cultuurperiode. Deze motieven zijn het 

ook die tot op heden sterk hebben bijgedragen aan het bijeen-

houden van de wereldwijde antroposofische gemeenschap. Des 

te dringender dient zich daarom nu de vraag aan hoe de door 

deze motieven geïnspireerde specifiek sociale vaardigheden 

ontwikkeld moeten worden.
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Vreugde aan de ander

Als je bijvoorbeeld kijkt naar het sinds de jaren tachtig dalende 

ledenaantal van de Antroposofische Vereniging in het land van 

oorsprong Duitsland – terwijl tegelijkertijd de ledenaantallen in 

antroposofisch nog ‘jonge’ landen groeien – dan wordt duide-

lijk: wat de mensen in de nog ‘jonge’ landen enthousiasmeert 

is dat je niet alleen bent met jouw interesse in de antroposofie 

– je bent blij met de anderen die meedoen, je staat open voor 

iedereen die komt, je bent nog sterker in elkaar geïnteresseerd, 

ook al ken je nog maar weinig van de antroposofie en is er nog 

niet veel in de taal van jouw land vertaald.

Het ligt echter in het wezen van de antroposofie zelf besloten 

dat het leven door haar niet alleen eenvoudiger en inspireren-

der wordt – en daarbij maakt het geen verschil of zij in het land 

van oorsprong of in andere landen werkzaam wordt. Want waar 

de antroposofie ook opgenomen wordt, zij zorgt ervoor dat de 

individualisering onder de mensen toeneemt en daarmee ook 

het potentieel om de ander niet te aanvaarden maar af te wij-

zen, om jezelf als individualiteit sterker te kunnen beleven. Dit 

gegeven moet als een noodzakelijke ontwikkelingsfase aanvaard 

worden. Dit te erkennen is weliswaar pijnlijk maar onvermijde-

lijk. Om werkelijk te kunnen aanvaarden, zonder je alleen vanuit 

sympathie bij iemand of iets aan te sluiten, moet je beschikken 

over een voldoende mate aan individueel vermogen om ervoor 

te gaan staan. Want alleen dan ben je zo vrij, ook ten opzichte 

van jezelf en jouw voorkeuren en antipathieën, dat je open kunt 

zijn voor de ander. Als je dit vermogen om ervoor te gaan staan 

echter nog niet voldoende ontwikkeld hebt, neig je tot vormen 

van zelfbevestiging die ontstaan door het afwijzen en bekritise-

ren van menselijke en mondiale belangen.

In het kader van de herhaalde aardelevens wijst Rudolf Stei-

ner erop hoe vormen van gebrekkige interesse in de wereld 

ten grondslag liggen aan de verschillende lichamelijke ziekten. 

De karmische oorzaken van psychische ziekten daarentegen 

berusten op vormen van desinteresse in de andere mens. Dit 

te begrijpen, ons daardoor te laten inspireren, dat verbindt ons 

met krachten uit de geestelijke wereld die afkomstig zijn uit de 

sfeer van Michaël.

Michaela Glöckler is sinds 1988 hoofd van de internationale medische sectie aan 

het Goetheanum. Volgend jaar herfst zal zij deze functie overdragen aan de arts 

Matthias Girke.
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