
Bij het jaarthema 2015-2016 

 

De mens en de wereld 

 

Het jaarthema van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft neemt de spreuk van 

Rudolf Steiner als uitgangspunt: 

 

Wanneer de mens zichzelf doorgrondt, 

dan wordt het zelf tot wereld; 

doorgrondt de mens de wereld, 

dan wordt de wereld tot zijn zelf. 

 

Voor een dieper begrip wordt deze spreuk verbonden met Rudolf Steiners boek De filosofie 

van de vrijheid. 

Karakteristiek voor de mens in de huidige fase van de ontwikkeling van de mensheid is de 

beleving van het eigen ik als afgezonderd van de wereld. Weliswaar beleeft de mens zichzelf 

als buiten de ‘wereld’ staande, maar in hem leeft tegelijkertijd dat hij niet een wezen buiten 

deze wereld is maar binnen het universum. Dit gegeven schept een existentiële spanning die 

door afzonderlijke mensen meer of minder sterk beleefd wordt. 

 

Autonomie en verbinding 

 

Rudolf Steiner onderzoekt in zijn De filosofie van de vrijheid (GA 4) wat ten grondslag ligt 

aan deze spanningsrelatie en hoe de tegenstelling tussen binnen- en buitenwereld kan worden 

overwonnen. Zo vinden we daar het volgende: “De geschiedenis van het geestelijke leven is 

een voortdurend zoeken naar de eenheid tussen ons en de wereld. Religie, kunst en 

wetenschap richten zich allemaal op dit doel.” (tweede hoofdstuk) 

De oertegenstelling ontstaat in het bewustzijn van ons mensen doordat wij ons bevrijd hebben 

van de moederbodem van de natuur en ons als een ik tegenover de wereld hebben geplaatst. 

Goethe verwoordde dit in het aan hem toegeschreven fragment Die Natur als volgt: “We 

leven middenin haar [de natuur] en zijn haar vreemd. Zij spreekt voortdurend met ons en 

verraadt ons haar geheim niet.” 

In De filosofie van de vrijheid wordt een weg beschreven die uitgaat van het feit dat wij ons 

bevrijd hebben van de natuur, en toch iets van haar in ons eigen wezen hebben meegenomen. 

“Dit natuurwezen in ons moeten wij opzoeken, dan zullen wij de samenhang ook weer 

vinden.” (ibidem) Hier stelt Rudolf Steiner ons voor een opgave om tot zelfkennis te komen. 

In de diepten van zijn eigen wezen kan de mens tot een beleven komen: “Hier zijn we niet 

meer alleen ‘ik’, hier ligt iets wat meer dan ‘ik’ is.” (ibidem). Hier kan de mens de elementen 

die bij de scheiding van de natuur veiliggesteld zijn, terugvinden. 

 

Het denken is bovenpersoonlijk 

 

In het verdere verloop van de ontwikkeling van zijn gedachten laat Rudolf Steiner zien dat er 

iets is wat in het denkende bewustzijn wordt beleefd en wat tegelijkertijd de inhoud van de 

wereld is, en dat dit iets uit de ideeëninhoud van de wereld bestaat. “Ons denken is niet 

individueel zoals ons beleven en ons voelen. Het is universeel.” (hoofdstuk 5) 

Het denken overstijgt subject en object, het vormt deze begrippen net als het alle andere 

begrippen vormt. In het denken kan de tegenstelling tussen subject en object opgeheven 

worden. Het intellectuele denken kan deze beleving niet bereiken, het is verstrikt in een 

voorstellingswereld, waarin de illusie ontstaat dat de gedachten alleen in de mens zijn. Voor 



het bereiken van een zuiver, voorstellingsvrij denken is het menselijke denken aangewezen op 

een meditatieve verdieping. 

In de antroposofie bestaan vele aanwijzingen voor de meditatie die een hulp kunnen zijn als je 

je wilt verdiepen in de relatie tussen mens en wereld. Zo vinden we bijvoorbeeld in de 

Genezend opvoeden van Rudolf Steiner de beschrijving van een meditatie die een geestelijk 

aspect heeft en die tegelijkertijd leidt tot inzicht in de lichamelijke constitutie van de mens. ’s 

Morgens kan de meditatie ‘Ik ben in God’ de ziel vervullen, ’s avonds ‘God is in mij’. De 

meditatieve woorden worden met het voorstellingsbeeld – een blauwe punt in een gele cirkel 

’s morgens, respectievelijk een gele punt in een blauwe cirkel ’s avonds – verbonden. In het 

oefenen laat je de punt in een cirkel en de cirkel in een punt veranderen. Na de beschrijving 

van de meditatie roept Rudolf Steiner de toehoorders op: “U moet begrijpen dat een cirkel een 

punt is en een punt een cirkel en dat moet u heel innerlijk begrijpen.” (voordracht van 5 juli 

1924) 

 

Existentiële verbinding verdiepen 

 

In het meditatieve oefenen moet de stemming heersen dat je in de werkelijkheid onderduikt, 

ja, dat je de werkelijkheid pakt. Het werken aan inzicht en het meditatiewerk, die voortvloeien 

uit de antroposofie, hebben niet tot doel de mens af te schermen van de werkelijkheid, maar 

hebben in tegendeel tot doel de feitelijke existentiële verbinding van de mens met de wereld 

op het niveau van lichaam, ziel en geest te verdiepen. 

In de ‘Inleidingen tot Goethes natuurwetenschappelijke werken’ (GA 1) schrijft Rudolf 

Steiner: “Het gewaarworden van de idee in de werkelijkheid is de ware communie van de 

mens.” (in VI. Goethes Erkenntnis-Art, in Band II) Daarmee richt hij zich tot deze verbinding 

nog een keer vanuit een ander perspectief. 
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