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A
aanschouwing, de spirituele ~ en het materialistische wereldbeeld 329
aantrekkingskracht (gravitatie) (zie ook zwaartekracht)
32, 68, 119, 121, 139, 220, 221,
335
aanvallen, de ~ van Ahriman en Lucifer
64
aar, Maagd draagt een ~ in haar hand (haar zinnebeeld)
279
aard, de verschijnselen van licht- en chemisch-etherische ~ van de
sterren
272
aardas, de ~ beschrijft een kegeloppervlak
325
aardas, de ~ blijft parallel aan zichzelf en zo ontstaan jaargetijden 324, 327
aardas, de ~ draait in 25.920 jaar om de ecliptica-as
284, 324
aardas, de ~ wijst naar de poolster
39
aardas, de constellatie van de ~ ten opzichte van de naburige
sterren
342, 343, 347
aardas, de helling van de ~ t.o.v. de ecliptica-as verandert
347, 348
aardas, de kegel- of cirkelbeweging van de ~
342
aardas, de nutatie van de ~
96, 115
aardas, de rotatie van de ~
24, 97, 112, 116, 117, 118
aardas, de stand van de ~ ten opzichte van de ecliptica-as
342, 343, 344, 349
aardas, de tolbeweging van de ~
119, 347
aardas, het gedrag van de ~ bij de derde beweging van Copernicus 323, 325, 326
aardas, het 'knikken' of schommelen van de ~
118, 119
aardas, in newtoniaanse zin blijft de ~ 'vanzelf' parallel
326
aardbaan
118, 228, 328, 343
aardbevingen
21
aarde, als hypothese de omwenteling van de ~ weglaten
55
aarde, bij Copernicus draait de ~ rond de zon
71, 79
aarde, de ~ als factor bij plaats van geboorte
188
aarde, de ~ als lichaam van Christus
185
aarde, de ~ als middelpunt van de wereld
333
aarde, de ~ als spiegel van de kosmos
275
aarde, de ~ als ster in de kosmos
94, 273
aarde, de ~ als Werkwelt is het vierde stadium
23
aarde, de ~ draait om de ecliptica-as
327
aarde, de ~ wordt aangetrokken door de maan
118
aarde, de ~ wordt in de winter een afgesloten kosmisch lichaam 273
aarde, de beweging van de ~ in samenhang met de tijdperken
107
aarde, de diepten van de ~
154, 158

aarde, de geestelijke grootte van de ~
aarde, de hereniging van de maan met de ~
aarde, de jaarlijkse omloop van de ~ t.o.v. vallende sterren
aarde, de nietigheid en onbeduidendheid van onze ~ volgens
het materiële wereldplan
aarde, de omwenteling van de ~ was bekend in de mysteriën
aarde, de onmiddellijke omgeving van de ~
aarde, de verbinding van de ~ met de geestelijke zon
aarde, de vereniging van Christus met de ~
aarde, de vergeestelijkte ~
aarde, de 'verste kosmos' van de sterrenwereld kan de ~ zeer
krachtig doordringen
aarde, de wetmatigheid van de ~ toegepast op de sterren
aarde, het astraallichaam van de ~
aarde, het element ~
aarde, het etherlichaam van de ~
aarde, het fysieke lichaam van de ~
aarde, het systeem van de pythagoreeërs met een bewegende ~
aarde, in de begindagen van januari staat de zon het dichtst bij de
~ (in Boogschutter)
aarde, in de zomer ademt de ~ haar ziel uit
aarde, in juli staat de zon het verst verwijderd van de ~
aarde, krachten ingeplant in de ~
aarde, krachten uit het middelpunt van de ~
aarde, planeetkrachten worden naar de ~ gezonden
aarde-aura
aardebestaan (zie ook aardeleven), de mens op weg naar een
nieuw ~
aardebeweging, de jaarlijkse ~
aardeconjunctie, de laatste ~ zal in 2000 in Stier zijn
aardedaad, de vrije ~ van de mens
aardediepten
aarde-evenaar
aarde-maanwetmatigheid
aardeleven (zie ook aardebestaan)
aardelevens, de kennis van de herhaalde ~
aardelevens, vroegere ~
aardenatuur, de amorele zwaarte van de ~
aardeontwikkeling

321
356
241
321, 322, 329
331
28
49
22
54
346
307
26
315
26
26, 37, 79
322
339
345
339, 340
135
183
21
181
142
328
316
140
159
105, 112, 315
69
84, 138, 204, 205
138
148, 150
172/73
23, 30, 31, 53, 54, 62, 63, 64,
202, 248, 253, 333
69, 350
141

aardeontwikkeling, de middenfase van de ~
aardeontwikkeling, de oertijden van de ~
aardeorganisme, de vloedcatastrofe moest het fysieke omwoelen
voor het ~ brengen
348
aardeperiode, de huidige ~
129
aardeplaneet, de wezens die hebben ingegrepen in de geschiedenis
van de ~
253
aarderuimte, het model van de ons bekende ~
250
aardesfeer, het binnentreden van de ~
181, 201
aardesfeer, het copernicaans systeem is gebaseerde op de ~
322
aardestoffen, een werken van sterren in ~
264

aardewarmte
aardeziel, de verhouding tussen ~ en zonneziel (apsiden)
aarde-zonverhouding, de intensiteit van de ~
aardoppervlak
aardrotatie, de ~ van west naar oost
aartsengelen
aartsengelen die hun mensheidsniveau doormaken
aartsengelperiode
aartsengelwezen, volksgeest
aartsengelwezens, achtergebleven ~
aberratie, de jaarlijkse ~ van het licht
abstractie, de ~ van een wereld zonder zon etc.
academie, de ~ voor praktische astronomie van Tycho Brahe
Academie der Lynxen (Accademia dei Lincei)
academies, het denken over vallende sterren binnen wetenschappelijke ~ eind achttiende eeuw
Accademia dei Lincei (Academie der Lynxen)
activiteit, astraalreinigende ~
adem, het inblazen van de ~ door Elohim
ademhaling
ademhalingsproces van de oude zon
ademhalingsproces van ons wereldstelsel
ademritme, de verhouding van ~ tot bloedritme (18:72)
ademtocht, de eerste ~ van de mens
Adhémar, J.
aerolieten
afbraakkrachten in het menselijk hoofd
afbraakverschijnselen, Lucifer ontvlamt menselijk bewustzijn op
basis van
afdrukken in planeetsferen die ons lot bepalen
afdrukken, al onze ~ tussen aarde en maan
afmetingen van het wereldal
afstanden, het denkbeeld van de ontzaggelijke ~ tot de sterren
afstanden, het vaststellen van ~ door meten
afstanden, de ~ tussen maan, aarde en zon
afvalproducten, dierlijke ~ waarin de chaos werkt
afwisseling, de ~ van dag en nacht
Ahriman
Ahriman beschrijft Lucifer
Ahriman, de aanvallen op de mens van ~
Ahriman, een tweetal dwaalsporen (Lucifer en ~)
Ahriman en de vermogens in de mens
Ahriman, de godheid tussen ~ en Lucifer is het thema van alle
mythologie tussen Nieuwe Tijd en toekomst
Ahriman, de vergelijking van ~ met Typhon
Ahura Mazdao
Akasha (ether)
Akashakroniek
alexandrijnse school, de mathematisch-geometrische aanpak van
de ~
Al-Battani (Albategnius), Arabisch astronoom rond 900 n. Chr.
alchemisten

155
346, 349
340
100
327
21, 24,34/35, 63, 258, 268, 269
308
34, 35, 36
174
51
328, 330
41
314
317
230
317
27
53
53, 120, 121
307, 308
121
120
148, 187
347
230, 231
52, 53
52
167, 168, 172, 248
166
38
37, 251, 255, 260, 322, 323
250
92, 250, 328, 339
299
39, 346
151/52
50
64, 244
151
50
300
131, 157
47, 273
300
165, 166, 248
66
336, 338
85

Algol, de veranderlijke ster ~
Almagest, geschrift van Ptolemaeus
altaren van de oude cultusplaatsen
Amerika, het wordt ijzig koud tot zelfs in ~
Anaël
anatoom
Andromeda
Andromedanevel
Andromedidenzwerm
Angeloi, engel, engelwezen, beschermgeest
Angeloi, luciferische ~ (in ontwikkeling achtergebleven engel)
antroposofie
Anubis (Hermanubis), de gids
Aphrodite, de ster van ~
Apocalyps
aphelium
apogeum
apogeum, de siderische omwenteling van het ~
Apollo
apostelen
apsiden, het lijnenkruis van de ~ en de jaarpunten
apsidenbeweging
apsidenkruis
apsidenlijn

303, 306, 307, 312
108
154
349
34
161
242, 279, 282, 284, 285, 293, 295
288, 289, 294
229, 232
21, 22, 24, 258
52, 258, 259
95, 111, 196, 250, 330, 333, 363
131
65
221, 226, 227, 245
334, 338
92, 337, 338, 341, 345, 346, 353
341
133
94, 157
340, 360
331, 336, 338, 340, 345, 347
341
337, 338, 339, 342, 346, 347,
349, 351, 353, 360
apsidenomloop, de siderische ~
361
apsidenomwenteling
341, 348
apsidenritme, het samenkomen van het precessieritme met het ~ 360
Aquariden
232, 240
Aratus
284
Archai
21, 24, 63, 175
Archai, achtergebleven ~
51
Archangeloi, zie aartsengelen
Archangeloi, luciferische ~
259
Aristarchus van Samos
250
Aristoteles
65, 66, 226, 302, 318, 331
Aristoteles, een vereenvoudiging als voorwaarde voor een groter
waarheidsgehalte
331
Aristoteles over kometen
225, 230
aristotelici
303, 318
Arjuna, legeraanvoerder ~ (Bhagavad Gita)
360
arts, de kosmische ~
246
as, de ~ van de aarde
104
as, de korte ~ van een ellips
339, 340, 343, 347
as, de lange ~ van een ellips
329, 339, 340, 343, 347
as, de omwenteling van de ene ~ om de andere
115
as, de rotatie van de sterrenhemel om een ~
39, 56
ascendant
183, 188
aspecten
35, 128, 164, 198
assenkruisen, de ontmoeting van beide ~
343
asteroïden
211
astraallichaam
26, 34, 76, 134, 140, 149, 166,

177, 185, 268, 297
245, 246

astraallichaam, de impulsen van kometen werken op het ~
astraallichaam, de microkosmische spiegeling van de verhouding
van zon en maan in ons ~ en etherlichaam
33
astraallichaam, het ~ achterlaten als lijk
169, 269
astraallichaam, het ~ van de kosmos wordt zichtbaar in de sterren 263
astraallichaam, het hoofdgedeelte van het ~
145, 293
astraallichaam, het in en uitademing van het ~
121
astraallichaam, het omkleden met een ~
83, 175
astraallichaam, het omwerken van een embryo-omhulsel tot
uitdrukking van het ~
202
astraallichaam, het ontbreken van, het hebben van ~
41, 42, 194
astraallichaam, kosmisch bewustzijn zonder etherlichaam, ~ en Ik 41
astraliteit, de ~ van de sterrenwereld
296
astraliteit in relatie tot de nutatie
121
astraliteit, slechte ~ en kometen
208
Astrid (mysteriespelen)
192, 193
astrologen, moderne ~
138, 237
astrologie
23, 34, 108, 128, 134, 135, 136,
137, 139, 140, 142, 145, 149,
151, 152, 154, 157, 158, 161,
163, 190, 196, 198, 199, 201,
236, 237, 266, 275, 301, 315
astrologie, sociale, niet persoonlijk-egoïstische ~
200
astroloog, een in traditionele zin slechte ~
137
astroloog, Ptolemaeus de ~
108
astronomen, Arabische ~
108
astronomen, de twee Chinese ~ Hi en Ho
101
astronomen, Griekse ~
90, 337
astronomie
20, 32, 39, 45, 95, 101, 103, 108,
109, 132, 134, 135, 153, 154,
155, 158, 160, 161, 209, 240,
243, 247, 249, 251, 256, 260,
264, 266, 267, 275, 282, 294,
301, 307, 311, 315, 316, 320,
321, 330, 332, 342, 363
astronomie, de oorsprong van de nieuwe ~
314
astronomie, een spirituele ~
329, 363
astronomie, het ruimtelijk-abstracte wereldbeeld van de huidige ~ 251, 255, 260, 309
astronomieboeken
327
astronoom
42, 65, 160, 161, 230, 239, 240,
252, 319, 320
astrosofie
45, 134, 264, 266, 301
atheïst
167
Atlantis
30, 359
atlassen
251
atmosfeer, de astrale ~
25
atmosfeer, de ~ van de aarde
92, 229, 232
atmosfeer, de ~ van de zon
50
atmosfeer, de reiniging van de astrale ~
208
atmosfeer, schadelijke invloeden voor de astrale ~ door de mens 225
atomen, trillingen en ~ (atomisme)
156, 159, 160, 161

Aton
aura
aura, het ~ van de aarde
aura, het ~ van mysteriewoorden
aura, het grote ~ rondom de zon – Ahura Mazdao
aureool, een roodachtig ~ omgeeft een nieuwe ster
Avondland, het ~
avondster (zie ook Hesperos, Venus, Mercurius)
Azië

48
147, 155
157
53
47
319
314, 358, 359, 360
71, 73, 75, 81, 131, 176, 369/17
99, 156

B
baan, de excentrische ~ van een hemellichaam
baan, de schijnbare ~ van de zon
baanstreep, de ~ van een zonsverduistering (zie ook
verduisteringsbanen)
baanvorm, de elliptische ~ bij planeten en periodieke kometen
baanvorm, de elliptische of parabolische ~ bij kometen
baanvorm, de hyperbolische ~ van kometen
Babyloniërs
banen en lussen van planeten als kenmerk van beweeglijkheid
banen van de planeten rond de zon (ellipsvormen, Kepler)
banen van een zonsverduistering (zie ook verduisteringsbanen)
Bartholomeusnacht, de ~ van 1 april 1572
bedekking, (zie zons- en maansverduisteringen)
beeld, de onderschatting van het zintuiglijke ~
beeld, het niet-ruimtelijke, imaginatieve ~
beelden, gevormd door het ruimtelijk-onruimtelijke
beelden schouwen in de etherische wereld
beelden, stereoscopische ~ van de sterrenhemel
beelden van de dierenriem
beeldenwereld, de levendige ~ van de droom
beendergestel, een stevig ~ door aanblik van de sterrenwereld
beenderstelsel, het wereldwoord leeft fysiek in de mens als ~
beest, het ~ met de twee horens
beest, het zevenkoppige ~ met de tien horens
begeerte, een sterke binding met het aardse leven door ~ en
hebzucht
begeerten die schadelijk zijn voor de astrale atmosfeer
begeleider, de ~ van een Algolster
begrippen, aardse ~ in ruimtelijke processen
belichaming, de fysieke ~
belichaming, de weg naar een nieuwe ~
benamingen, de verouderde ~ van de sterrenbeelden
benedenconjunctie
Benedictus
berekeningen, de ~ van de astronoom
berekeningen, Neptunus werd ontdekt aan de hand van ~
beschonkene, een god die rondwaggelt als een ~
beschouwing, een astrale ~
beschouwing, een radiale ~

80, 347
44
98, 100
209, 210, 211, 220
209, 210, 211
211
65, 108, 236
247
334, 335
99, 100
315
252
253
274
362
295
172
301
262
288
227, 228
226, 245
166
225
307
250
145
171, 251
110
81, 133
151, 302
42, 237, 263
266
65
93
90, 250, 328

beschouwing, een sferische ~
beschouwingswijze, de spirituele ~ is een absoluut noodzakelijke
bij de beschouwing van de sterrenwereld
beschrijving, een wetenschappelijke ~ van de zon
Bessel
bestaan, de herinnering aan het voorgeboortelijk ~
bestaan, de mens vóór zijn fysieke ~
bestaan, het inwerking van aardekrachten op het embryonaal ~
bestaansniveaus, morele ~ van wezens in de kosmos
Beta Lyae-type, sterren van het ~
Bethlehem
Bethlehem, de ster van ~
betrekkingen van bovenzinnelijke aard
bevruchting, (zie ook conceptie)
beweging, de ~ in declinatie (de derde beweging)
beweging, de ~ van het lentepunt
beweging, de dagelijkse ~ en parallaxen
beweging, de derde ~ van Copernicus
beweging, de derde ~ van Copernicus volgens Steiner
beweging, de eerste ~ van Copernicus
beweging, de jaarlijkse ~ van de aarde t.o.v. een ster (parallax)
beweging, de jaarlijkse ~ van de zon
beweging, de natuurlijke ~
beweging, de natuurlijke ~ in newtoniaanse zin
beweging, de ordening in de ~ van de planeten
beweging, de retrograde ~
beweging, de retrograde ~ van hemellichamen
beweging, de retrograde ~ van het lentepunt
beweging, de retrograde ~ van planeten
beweging, de tweede ~ van Copernicus
beweging, een lemniscaatachtige ~
bewegingen, de ~ van zon en maan
bewegingen, de gelijkvormige ~ van planeten
bewegingen, de schijnbare ~ van hemellichamen
bewegingskrachten, vormkrachten mengen zich met ~
bewegingsrichting, de ~ van manen
bewegingstendensen, de ~ van planten
bewustzijn, Ahriman maakt zich meester van ons door demping
van ons ~
bewustzijn, de middeleeuwse scholastiek heeft de ontwikkeling
van ~ en wetenschap beïnvloed
bewustzijn, de noodzaak vol ~ te ontwikkelen in de geestelijke
wereld
bewustzijn, een verschraling van het menselijk ~ door het
copernicaanse systeem
bewustzijn, geestelijk ~
bewustzijn, gemeenschappelijk ~ binnen het planetenstelsel
bewustzijn, het ~ van de planeten wordt geregeld door de geesten
van de wijsheid
bewustzijn, het helderziend ~
bewustzijn, het materialistisch ~
bewustzijn, het zwarte tijdperk doofde het ~ als een zondvloed

90
320
46, 50, 52
328
359
144
164, 183
264
306, 307
153, 156
315
139
182, 184
324, 325, 326
104, 353
318, 327, 328, 329
323, 324, 325, 326
326/327
323, 327
327
53
324, 325, 326
326
22
108, 115
75, 81, 82, 87/88, 90, 103
110, 353
65
323, 324, 326
327
87
65, 68
23, 56
278
222
276
244
348
262
323
129
21
256
297
300
354

bewustzijn, kosmisch ~ zonder etherlichaam, astraallichaam en Ik 41
bewustzijn, vroegere stadia van het ~ van de mensheid in de
oertijd
23
bewustzijnsverandering versus waarheidsgehalte bij de
verschillende wereldsystemen
322
bewustzijnsziel, de ~ en de uiterlijke sterrenwereld
38
bewustzijnsziel, het tijdperk van de ~
37, 38, 195, 197
Bhagavad Gita, de verschrikkelijke oorlog waarover de ~ bericht 360
Biela, de komeet ~
227, 228, 229, 238, 239, 240,
245
Bielidenzwerm
229, 240
bijgeloof
25, 93, 138, 139, 145, 157, 236,
252, 265
bijschaduw bij totale zonsverduistering
92
binnenplaneten
66-68, 71, 79, 81, 85, 169, 176,
193
binnenplaneten als omkering van de buitenplaneten
83
binnenplaneten, de oude esoterische volgorde van de ~
71
binnenplaneten, de sterkste werkzaamheid van de ~
81
binnenplaneten, de verhouding van de ziel tot de ~
192
binnenplaneten, de volgorde bij Copernicus
71
binnenplaneten, het verschil met de buitenplaneten
168
biologie
275
bladvorm, de ~ als verwijzing naar oerbeelden
279
blauwzuur (cyaan) in de komeet Halley
207
Blavatsky, H.P.
360
blik, de occulte ~
25, 222, 259, 279
blik, de vertroebeling van de ~ in de geestelijke wereld rond 1250 348
blik, een astronomische ~ zoals bij het registreren van een
omwenteling
39, 103
bliksem
94
bliksem, door de ~ dringen de Tronen onze wereld binnen
258
bloed, de ijzervorming in het ~
244, 273
bloed, de tweede zon leeft in ritme, ~ en polsslag
53
bloedbanen, de ~ zijn afkomstig van het wereldritme
287
bloedritme, verhouding tot het ademritme (18:72)
120
bloedsomloop
53, 183
bloemen worden vergeleken met sterren
276
Bode-atlas
241
bodem, als oorzaak in de verscheidenheid van de plantenwereld 281
Boeddha
317
boekdrukkunst
132
boerenkalenders
110
bol, de mens als spiegelende ~
190
bol, de zon als ~
50, 308
bol, het hemelgewelf als ~
37, 249, 295
bol, het oppervlak aan de binnenkant van de ~ van het
hemelgewelf versus de afstandsverschillen van de sterren 295
bollen, de leer van de ronddraaiende ~ in het wereldruim
300, 323
bolvorm van de aarde, de ~ gevonden door de Grieken
90
bolvorm van het hemelgewelf
37, 295
Boogschutter, het sterrenbeeld ~
110, 113, 313, 316, 317, 338, 340

borstmens
borstmens, het ritmische in de ~
borstsysteem
botsing van sterren
bovenconjunctie van Venus of Mercurius
Bradley
Brahe, Tycho
Brahe, Tycho, de waarnemingen van ~
Brahe, Tycho, het systeem van ~
Brahe, Tycho, over de nieuwe ster van 1572
brandpunt van een ellips
breedte, geografische ~
breedte, de geografische ~ komt overeen met de poolhoogte
buikvlies, de macrokosmische beelden van ons ~
buitenplaneten
buitenplaneten als omkering van de binnenplaneten
buitenplaneten, de ~ zijn vertegenwoordigd in het systeem
van het hoofd
buitenplaneten, de sterkste werkzaamheid van de ~
buitenplaneten, de verhouding van de ziel tot de ~
buitenplaneten, het verschil met de binnenplaneten
Byblos (in Phoenicië)

52, 53
53
183
312
75, 81, 133, 176
118
68, 137, 150, 180, 303, 314, 315,
316, 317, 318, 328, 333
333, 334
333
315
334, 335, 339, 347
57, 188
282
294
66-68, 79, 81, 84, 85, 168, 190,
193
83, 168
287
81
192
83, 168
130, 132

C
camera, zie fotocamera
Capesius
Cassiopeia
catastrofe, de Atlantische ~
catastrofe, de Atlantische ~ in het mensheidskarma als
de zondvloed
catastrofe, de Atlantische perioden op aarde zoals de ~ worden
geleid vanuit de macrokosmische ruimte
catastrofe, rond de Atlantische ~ was de geestelijke wereld voor
de menselijke ziel onmiskenbaar aanwezig
catastrofen
causaliteitsbegrip, een fysiek ~ leidt tot materialisme
cel, de bolvorm van de ~ als nabootsing van het wereldal
cel, de ~ als oerbouwsteen van organische vormen
Centaur
Chaldea
Chaldeeërs
Chaldeeuws-Hellenistische astrologie
Chaldeeuwse mysteriën, de sferenleer uit de ~
Chaldeeuwse regel
chaos
chaos, de ~ werkt in op de microkosmos
chaos, de kosmos kan niet werken zonder ~
chaos en de tegenpool a-chaos

193
279, 293, 314
342, 346, 348
346, 360
342, 343, 344
348
138, 356
312
277
287
289
155
23, 24, 38, 90, 135, 352
136
250
34
184, 298, 299, 301, 302
299
299
300

Cherubijnen

22, 24, 27, 28, 207, 208, 219,
252, 253, 256, 258, 270, 273, 352
Chinezen
286, 314
christendom
114, 157/58
christendom, het esoterisch ~
53
christendom, het niet-kosmisch ~
49
Christus
22, 26, 37, 47, 53, 62, 63, 64, 77,
94, 109, 110, 121, 122, 126, 135,
136, 141, 143, 150, 152, 153,
156, 157/58/59, 169, 174, 185,
186, 201, 202, 205, 246, 248,
253, 273, 322, 333, 362
Christus als trooster, raadgever, bijstand en Parakleet
205
Christus, alsof ~ de gehele sterrenhemel in zich droeg
36
Christus, de gang van ~ naar de doden in de onderwereld
204
Christus, de sterfdag van ~
201
Christus ervaren in Zijn etherische gestalte
362
Christus, het afdalen van ~ naar de aarde bij de doop in de Jordaan201
Christus, het fysieke lichaam van ~
94
Christus, het geboortejaar van ~
198, 201
Christus, het geheim van ~ als zonnewezen
49
Christus, het opnemen van ~ door de mensheid
31, 34
Christus leeft in het aarde-aura
185
Christus, verbonden met de geestelijke wereld door ~
202
Christus zou alleen maar een etherische verschijning zijn
geweest
158
Christus zou eerder zijn gekomen
135
Christusdaad
135
Christusdrager
54, 273
Christusgebeurtenis
54, 136, 156, 161
Christusimpuls
94, 109, 135, 136, 151, 158, 169
Christusimpuls, de ~ in de gnosis had luciferische trekken
gekregen
158
Christusimpuls, de conceptie en de geboorte van de ~
201
Christuskind
54, 161
Christuskracht
78, 159, 161, 185, 186, 195, 273
Christuskracht, de ~ verteerde het zuivere lichaam van Jezus
202
Christuswezen, de verbinding van het Ik met het ~
49
Christuszon
53, 54
chromosfeer
50
Cicero
156, 322
cirkel, sterren lijken een ~ te beschrijven
327
cirkel versus ellips
334, 335
cirkelbeweging, de kegel- of ~ van de aardas
342
cirkelbewegingen, het dogma van uitsluitend ~ van planeten
334
cirkelbewegingen, planeten onderscheiden zich door ~ die
tegengesteld zijn aan de hemelrotatie
249, 250
cirkelomtrek
104
cirkels, bij Plato bewegen de planeten in ~
65, 66
cirkelvorm, de ~ werd als goddelijk ervaren
65, 68
Claudius, Matthias
197/198
Clemens Romanus
157

Clerke, Agnes, in de Encyclopaedia Britannica
321
coma, de ~ is de eigenlijke komeet en heeft eigen licht
212, 237
commensurabiliteit, zie getalsverhoudingen
concentratie
149
concentratieoefeningen
84, 149
conceptie (zie ook bevruchting)
conceptie, de ~ en de doop van Christus
201
conceptie en geboorte
175, 177, 182, 191, 200, 262
conceptie, geboorte en dood bij Christus
205
conceptie in overeenstemming met sterrenconstellaties
200
concilie, de afschaffing van de mens als drieheid
49
concilie, het hemels ~ in de Atlantische tijd
208
concilie van Constantinopel in 869
49
concilie van Nicea, de invoering van de Juliaanse kalender
114
concilie van Nicea, de invoering van het beweeglijk paasfeest
76, 77
configuratie, de ~ van de sterrenhemel van zuidelijk en noordelijk
halfrond
284
configuratie, de innerlijke ~ van een planeet
21
conjunctie, de ~ van kometen met de zon
240
conjunctie, de ~ van planeten en maan met de zon
66-68, 73, 75, 76, 80, 87, 127,
133, 146, 148
conjuncties van Jupiter en Saturnus (Grote Driehoekperioden)
315, 316, 317
consonanten, de kosmische ~
172
constellatie(s)
31, 32, 34, 35, 36, 135, 136,
146/47, 156, 163, 164, 204, 349
constellatie, de aanpassing van de ~ door de ziel bij geboorte
164
constellatie, de ~ bij de grondsteenlegging
126-128, 132, 133
constellatie, de ~ bij overlijden
163, 164
constellatie, de kosmische ~ leidde de mens af van de uiterlijke
wereld
342
constellatie, een kosmisch ritme en niet een directe ~
360
constellaties, groepen mensen op aarde vormen ook ~
268
continuïteit, de ~ van het wereldal
136
Copernicus
38, 68, 70, 71, 108, 150, 250,
251, 302, 314, 322, 323, 324,
327, 328, 330, 331, 332, 333,
334, 338
Copernicus, de derde beweging van ~
323, 324, 325, 326
Copernicus had het astraallichaam van Nicolaus Cusana
332
Copernicus, het lot van ~ in de Oud-Egyptische tijd
322
Copernicus plaatste de zon in het middelpunt van het planetaire
stelsel
331
zie ook copernicaanse met Ctrl+F
Corona Borealis (Noorderkroon), het sterrenbeeld ~
280
corona, de ~ van de zon
52
correctie, de theorie over de sterren werd fataler omdat ~
ontbreekt
264
crypte
94
culminatie, de ~ van een hemellichaam
41, 80
cultus, de Mithras ~
49
cultuur, de ~ van tegenwoordig
49, 246
cultuur, de Egyptische ~ (het Egyptische tijdperk)
131, 331, 132, 322

cultuur, de Egyptisch-Babylonische ~
cultuur, de Grieks-Latijnse ~
cultuur, de Grieks-Romeinse ~
cultuur, de Griekse ~ (tijd)
cultuur, de Romeinse
cultuur, de vooruitgang van de ~
cultuur, het ontwikkelingsstadium waar de ene ~ ophoudt en de
andere begint
cultuurimpuls, de overgang van de ~ van Ram naar Vissen
cultuurleven
cultuurperiode, de oer-Perzische ~
cultuurperiode, de vierde na-Atlantische ~
cultuurperiode, de vijfde na-Atlantische ~
cultuurperiode, de volgende ~ en de astrologie
cultuurperioden, de hiërarchieën hebben zich in de verschillende
~ nadrukkelijk aan de mens geopenbaard
cultuurperioden in samenhang met het lentepunt
cultuurperioden, met de werking van ~ wordt gerekend vanaf het
midden van de sterrenbeelden
cultuurperioden, na-Atlantische ~
cultuurtijdperken zie cultuurperioden
Cusanus, de zieleverwantschap tussen Copernicus en ~
Cusanus Nicolaus (Nicolaas van Cusa)
cyaan (blaauwzuur)
cyclus, de ~ van 24 uur in de voedselopname, de stofwisseling

32, 38, 106, 134, 137
114, 137, 349
106
38, 65, 109, 236, 359
114
121, 285
291
136
346
47, 361
114
38, 47, 131, 132, 331
199
342
106, 113, 121, 353
353
65
332
322, 332
245
39

D
daden en nalatigheden in het huidige leven
daden, sterrengroepen zijn zichtbaar geworden ~ van de wezens
van de hoogste hiërarchieën
dagbogen van de zon
dag- en nachtevening
dag- en nachtevening, het voortschuiven van de ~ (precessie)
daglicht, invloed van het ~
darwinisme
datum, de vaststelling van de ~ van het paasfeest
datum, de veranderlijke ~ van het paasfeest
De docta ignorantia (Cuasanus)
De Revolutionibus Orbium Coelestium (Copernicus)
De stella nova in pede serpentarii (Kepler)
decadentie, de ~ van de Egyptisch-Chaldeeuwse cultuur
declinatie-beweging
deferent
Delta Cephei, de sterren van de groep ~
demonen bij verduisteringen
demonen in oude cultusplaatsen ten tijde van Jezus
denkbeeld in het moderne bewustzijn
denken, de geboorte van het ~
denken, de te vroege ontwikkeling van het ~ door Lucifer
denken, het ~

165
260
59, 281
103, 110, 127, 181
342, 343
39, 44
264, 330
76, 77
76/77
332
323
318
38
327
66-68, 71, 328
307
101
154
37, 38, 68
65
43
93, 194, 223

denken, het leren ~
denken, het mathematische ~
denken, een vereenvoudiging als voorwaarde voor een groter
waarheidsgehalte als eis van het wetenschappelijk ~
denken, verstandelijk ~
denken, voelen en willen verenigd in de ziel
denkkracht, een michaëlische aansporing voor menselijke, nietkosmische ~
denkorgaan, het fysieke ~
denkrichtingen worden als eerste in de astronomie gevormd
denkwijze, de latere astrologische ~
derde stadium, het ~ van het kosmische bestaan
diagram van een ster met een veranderlijke periode
diagrammen, de grootteklassen van sterren in ~
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Galilei)
diametraal, sterren met de ´grootste cirkel´ staan ~ tegenover
elkaar
dichotomie, de tweeledige mens
dieptedimensie, de ~ in de sterrenwereld
dierengestalten, goden als ~ bij de Egyptenaren
dierenriem, de afbeeldingen van de ~ in de zielekalender
dierenriem, de beelden van de ~
dierenriem, de beelden van de ~ en hun symbolen
dierenriem, de beweging van de apsidenlijn door de ~
dierenriem, de ~ als geestelijk-werkzaam wezen
dierenriem, de ~ als 'rijk van de duur '
dierenriem, de ~ boven en achter de horizon
dierenriem, de ~ en de verhouding tot de menselijke gestalte
dierenriem, de ~ en het getal 12
dierenriem, de ~ ontstond uit wezens van de eerste hiërarchie
dierenriem, de ~ voorgesteld als tweedimensionaal of
driedimensionaal
dierenriem, de ~ was een massa van gevlamde strepen
dierenriem, de indeling in vier driehoeken
dierenriem, de jaar- en dagbeweging van de ~
dierenriem, de lichte en duistere tekens van de ~
dierenriem, de rondgang van de Grote Driehoeken door de ~
dierenriem, de rondgang van de knopen door de ~
dierenriem, de rondgang van de maan door de ~
dierenriem, de rondgang van de planeten door de ~
dierenriem, de rondgang van de zon door de ~

83
140
331
38, 39, 43
46
245
194
332, 363
131
77
304/5
304
318
40
49
295
24
111
55, 192, 253, 279
55
339, 340, 360
270
247
188
196, 270
35, 106, 108, 151, 157
253, 255
253
29, 252, 253, 272
315
59
136, 356
316
95, 96
33, 60, 96
60, 66, 87
44, 57, 60, 96, 103, 104, 280,
336, 337
112
61
58

dierenriem, de rondgang van het lentepunt door de ~
dierenriem, de schuine positie van de ~ t.o.v. de evenaar
dierenriem, de slingerbeweging van de ~
dierenriem, de sterren van de ~ bezitten een andere kwaliteit dan
de overige sterren van de vaste sterrenwereld
253
dierenriem, de tekens
338
dierenriem, de trap (het niveau) van de ~
252
dierenriem, de verschuiving van opkomst en ondergang van de ~ 59
dierenriem, de vormen van de planten komen van de vaste sterren
buiten de ~
277

dierenriem, de wereld aan gene zijde van de ~
dierenriem, de werking van afgezwakte beelden van de ~
dierenriem, de 3 kruisen van de dierenriem
dierenriem, de 12 tekens en de 12 apostelen
dierenriem, de 12 delen van de ~ in de belichaming van de mens
dierenriem, door de mensheidsontwikkeling moet een nieuwe ~
ontstaan
dierenriem, een ~ kan niet worden begrepen als fysiek
verschijnsel
dierenriem en apsidenlijn
dierenriem, het beginpunt van de ~
dierenriem, het poolpunt van de ~
dierenriem, het tekenen van de ~
dierenriem, het voorstadium van de ~
dierenriem, krachten die neerregenen op aarde uit de ~
dierenriemkrachten, het neerdalen en weer opstijgen van de ~
dierenriemteken
dierenriemtekens als uitdrukking van samenwerking tussen
hoge hiërarchische wezens
dierenriemtekens, de duistere ~
dierenriemtekens, de lichte ~
dilettantisme
discipelen
doden, leren van de ~
Dodenboek, het Egyptische ~
131
dogma's, goede vragen zijn vrij van ~
dogmatisme
Dom van Pisa
dood, de compensatie tussen leven en ~
dood, de ~ in de doodshoroscoop van Christus
dood, de ~ van Christus aan het einde van drie jaar 'embryonaal
leven'
dood, de ~ van de gewone sterveling komt overeen met de
hemelvaart
dood, eigenschappen die oplichten bij de ~
dood en opstanding
dood, het leven tussen ~ en nieuwe geboorte
dood, het overwinnen van de ~
dood, het zinnebeeld van de ~
dood, Schorpioen is het teken van de onderwereld en de ~
doodsconstellatie
doodselement, het ~ in de zwaartekrachtwet
doop in de Jordaan
dopplereffect
draak, de draak op aarde geworpen
draak, het gevecht van Michaël met de ~
Draak (Draco), het sterrenbeeld ~
Draakpunt
Drakenkop (stijgende maanknoop)
Drakenstaart (dalende maanknoop)

301
188
352
157
301, 302
351
252
338, 360
103, 108
56, 59
189
29
253, 288, 351
351
104, 151, 204
253
356
351, 356
138
94, 204, 205
132
269, 270
157
316
146
203
202, 203
205
154
204, 273
31, 138, 142, 145, 148, 149, 154,
159, 167, 169, 173, 185, 190,
199, 251, 262, 266, 268, 274
94
288
131
163, 164
32
54, 201, 202
295
227
244
56, 105, 106, 116, 261, 282, 283
115
87, 98
87, 95, 98, 99

draken- en slangenvormen in het vormprincipe van vegetatie
Drie-eenheid, de hoogste ~ en de plannen voor een nieuw
wereldstelsel
Drie-eenheid, de openbaring van de ~
Drieëenheid, de Goddelijke ~
Drie-eenheid, het mysterie van de ~
drieheid, de ~ zon maan en aarde
Driekoningen
driften
dromen, onze ~ zijn verwant aan nevelvlekken en – sluiers
droom
droombeelden, de levendige wereld van de ~
droombewustzijn, de verhouding van ~ tot waakbewustzijn
droomgestalten
droom-nevelwereld
droomwereld
droomwereld, de ~ protesteert tegen de natuurwetten
Du Bois-Reymond
dubbelster
duisternis, de ~ bij de dood van Christus
duisternis en helderheid als in- en uitademen op de oude zon
duisterniswezens, geestelijke ~
duur, de ~ van de lichtwisseling van sterren
duur, de wereld van de ~, van de eeuwige onveranderlijkheid
duur, het aspect ~ van de vaste sterrenhemel
duur en intensiteit van lichtschommelingen bij sterren
dwaalsporen, een tweetal ~ (Lucifer en Ahriman)
dwaalsterren
dwapara yuga (bronzen tijdperk)
Dynameis

282
252
359
252
46
62
34
21
296, 297
95, 120, 140
298
297, 301
302
298
34, 298, 301, 302
301
160
319
203
308
92, 100
303
302
289
303, 305
151
66
359, 360, 361
21

E
eb en vloed
Echnaton, Amenhotep IV, farao ~
eclipsen
ecliptica
ecliptica, de helling van de ~
ecliptica, de korte as van de ~
ecliptica-as
ecliptica-as, de aarde draait om de ~
ecliptica-as, de stand van de aardas ten opzichte van de ~
ecliptica-as, het terugdraaien van de noordzuidas om de ~
eclipticabegin
ecliptica- en evenaarcoördinaten
ecliptica-evenaar-indeling
eclipticapool
eclipticavlak

21
48
44
33, 44, 56, 87, 88, 103, 104, 105,
107, 118, 129, 189, 252, 282,
324, 343
347
349
104, 105, 112, 115, 116, 119,
337, 339
327
342
326
107
109
111
56, 59, 105, 116, 284, 293
105, 115

Eddington, A.S. in de Encyclopaedia Britannica
eenzaamheid, leven in ~ in de Venussfeer
eeuw, de achtste ~
eeuw, de achttiende ~
eeuw, de elfde ~
eeuw, de negende ~
eeuw, de negentiende ~

eeuw, de tiende ~
eeuw, de tweeëntwintigste ~
eeuw, de twintigste ~
eeuw, de vijftiende ~
eeuw, de zesde ~ v. Chr.
eeuw, de achtste ~ v. Chr.
eeuw, de derde ~ v. Chr.
eeuwige regelmaat, een ~ zonder zon, maan en planeten
eeuwigheid, de hele duur van de ~
eeuwwisselingen
efemeriden, astrologische ~
efemeriden, astronomische ~
egoïsme
Egyptenaren
eicel
eigenbewegingen, de ~ van bepaalde sterren
eigenlicht, fysiek ~ door de luciferische geesten
element, het ingrijpen van een etherisch ~ bij de astrale samenkomst van Saturnus en Jupiter
element, het natuurkundig ~ en het etherisch-astrale
element, het ritmisch ~
element, het ritmisch ~ van de veranderlijke sterren
element, het ruimtelijk perspectivisch ~ bij verduisteringen
elementaire wereld
elementaire wereld, het aflezen van verhoudingen in de ~
elementen, de gezamenlijke ~ of de vier ethersoorten
elementen, het verdichte rijk der ~
ellips, de ~ gevonden door Kepler
ellips, de excentriciteit van de ~ verandert voortdurend
ellips, de jaarlijkse ~ van een ster in Zwaan
ellips-as
ellips-assenkruis
ellipsen, brede ~ bij kort-periodieke kometen
ellipsen, planeetbanen als ~ rond de zon
elliptische baan, de Leoniden volgen een langgerekte ~
Elohim
Elohim, de ~ en de borstmens
Elohim, de ~ vormen een ziele-geestelijke zon
elongatie, de ~ van Mercurius

321
167
175, 245
118, 224, 230, 266, 328
175
175, 245, 314
101, 141, 150, 159, 160,
161, 224, 227, 230, 237,
238, 240, 245, 246, 252,
260, 264, 266, 272, 290,
303, 309, 311, 318, 328,
330, 347
175
97
161, 230, 246, 309, 311
106, 114, 136, 150, 175
135, 155
316
222, 284
39
318
115
110, 127
333
138, 139, 200
23, 24, 47, 65, 130, 132, 133,
161, 236, 250, 331
181, 184
261
259, 262
316
45
35, 36, 77
302
90, 92, 93
93, 165, 181, 226
36
316
126
334, 339, 340
346, 347
328
344
341
220, 239
252
238
26, 110
53
46, 62
81, 193, 204

elongatie, de ~ van Venus
embryo, het menselijk ~
embryologie
emoties, herinnering zonder ~ door de invloed van Saturnus
engel, zie Angeloi
engelrelatie, de ~ van de mens
epicykel
epicykelmiddelpunten
epicykeltheorie
epidemieën, kometen veroorzaken ~
equator (zie evenaar)
equinox
erfelijkheidsstroom, de ~ komt uit de geestelijke wereld
erfelijkheidsstroom, stamboom
erfzonde
ervaring, de zintuiglijke ~ geldt niet meer
ether, de chemische ~
ether, de morele ~
ether, de relatie van de ~ tot de zon
ether, natuurkundige ~
ether, zonverwante aarde-~
etherkrachten van het gehele planetenstelsel vormen het etherlichaam van de mens
etherleer, de antroposofische ~
etherlichaam

73, 75, 81, 193, 204
291
275
149
22
66-68, 71, 328, 334
71
250
226
336, 343
184
173, 174, 175, 184
359
39
315
177
121
251
48
177
315
26, 32, 34, 135, 140, 145, 163,
176, 182, 184, 185, 297
358
177

etherlichaam, de basis van de Oud-Indische cultuur is het ~
etherlichaam, de binnenzijde van het ~
etherlichaam, de microkosmische spiegeling van de verhouding
van zon en maan in ons ~ en astraallichaam
33
etherlichaam, de rol van het ~ bij de oude mysteriën
76
etherlichaam, de verhouding tot het astraalichaam
33
etherlichaam, het ~ afleggen na de dood
164
etherlichaam, het ~ voegt zich in de maansfeer
83/84, 176
etherlichaam, het ~ vóór de invoeging
178, 180
etherlichaam, het omwerken van een embryo-omhulsel tot
wat uitdrukking is van het ~
202
etherlichaam, het ontbreken van, hebben van een ~
41, 42
etherlichaam, het oplossen van het ~ na de dood
183
etherlichaam, kosmisch bewustzijn zonder ~, astraallichaam en Ik 41
ethersfeer, de ~ tussen aarde en maan
166
ethersoorten, de vier ~
177, 316
etherwereld
165, 166, 225
etherwereld, de vormende krachten van planten behoren tot de ~ 279
Eudoxus
65
euritmievoorstelling
109
Europa in de greep van de ijstijd
346, 348, 349
Europa, oorlogen in heel ~
315
evangelie, het ~ van mededogen en liefde
317
evangeliën, de cycli over de ~
201
evangeliën, de ~ zijn geschreven door bundeling van oude
wijsheid
156

evenaar (equator)
evenaar, aan de ~ komen de sterren loodrecht op
evenaar, de dagelijkse beweging zon parallel aan de ~
evenaar, de ~ van de hemelpolen
evenaar, de geringe verdikking van de ~
evenaar, de overschrijding van de ~ door de zon
evenaar, de overschrijding van de ~ door Mercurius
evenaar, de tellurische krachten aan de ~
evenaar-as
evenaarpool (-polen)
evolutie, de ~ die verloopt tussen oernevel en warmtedood
evolutie, het geheim van de goddelijke ~
evolutiegedachten, geesteloze ~
excentrische baan, de ~ van een hemellichaam
excentriciteit, de ~ van de ellips verandert voortdurend
Exousiai
experimenten, natuurkundige ~ bij het verklaren van dromen
Ezechiël

100, 104, 129, 282, 284, 315,
324
281
45
57
118, 119, 120, 121
109, 114
109
281
104, 105, 344
105, 106, 116, 284, 293
264
257
330
80, 347
346
21
298
34

F
fabel, de ~ van de kikker
familie, de vaststelling van de ~
fantasie, droomfantasie
fantasieleven, het ~ heeft nog verband met het imagineren
fase, de ~ van een hemellichaam
fase, tijdens de embryonale ~ leeft de mens in het element water
Felix Balde, het vierde mysteriedrama
fenomenen, afstand nemen van de ~
fenomenen, kosmische ~ en de overeenkomst met de oude
sterrenbeelden
filosofisch fundament, de op het ~ rustende mathematische
wetenschap
firmament
flora, de weelderige ~ in de polaire zone
fluïdum
foronomie
foronomisch-geometrisch systeem
fotocamera ~ en telescoop bevestigen de astronomische
opvattingen
fotografie
foto's
fotosfeer, de ~ op het oppervlak van de zon
fototoestel, een ~ met een telelens
fouten en gebreken uit een vorige incarnatie
functies, lichamelijke ~

319
84, 173, 174, 175, 176, 180, 190
297
64
34, 74, 75
201
168, 169
250
300
66
40, 48, 56, 145, 155, 212, 232,
244, 249, 250, 251, 253, 260,
295, 313, 329, 357,
281
155
155, 161
68
294, 300
267, 311, 318
289, 291, 295
50, 51
295
138
137

G
Gabriël
Gabriëltijdperk
Galileeërs
Galilei
gas
gas, het woord ~ voor de damp- of luchtvormige fase
gas, het gloeiende ~ van de zon
gaslichamen, brandende ~ geeft een dode kosmos te zien
gaswerelden, brandende ~
gaswolken
Gea, de echtgenote van Uranus
Gea, ~ en Uranos
gebaren, de tulp en de lelie beelden twee ~ uit
gebied, zielen na de dood in het planetaire ~
geboorte
geboorte, de constellatie bij de ~
geboorte, de ~ van het Jezuskind
geboorte, de ~ van werelden uit nevelvlekken
geboorte, de ziel keert terug voor de ~
geboorte, het leven in de geestelijke wereld vóór de ~
geboorte, het leven tussen dood en nieuwe ~
geboorte, het leven tussen dood en nieuwe ~ verslapen
geboortehemel, de ~ van elke individuele mens
geboortehoroscoop
geboortehoroscoop, de ~ van het mysterie van Golgotha
geboorteuur
gedachten, het niet meer hebben van ~ kosmische
gedachten, innerlijk licht
gedachten, kennis afkomstig uit abstracte ~
gedachten, mathematische ~ bij Ptolemaeus en Copernicus
gedachten, menselijke ~ mogen niet worden vergeleken met
goddelijke ~
gedachten, slechte ~ die neerstromen op aarde
gedachten, volledig abstracte ~ voortgebracht door het
natuurwetenschappelijk tijdperk
gedachten, wezens uit de negatieve ~ van de mens
gedachtenleven, ~ i.p.v. oude helderziendheid
gedachtenleven, luciferisch ~
gemoed, het menselijk ~
geest, de menselijke ~
geest en materie gaan in elkaar over
geesten, de wereldstrijd tussen goede en kwade ~
geesten, luciferische ~
geesten van de beweging
geesten van de duisternis en het kwaad

34, 133, 181
34, 35
136
75, 286, 316, 317, 318, 326, 330
307
299
50, 51, 64, 133
263
263
288, 293, 294, 299
266
300
279, 285
266
187, 188, 192, 194, 195, 201,
202, 262, 268
32, 37, 95, 136, 137, 139, 142,
147, 148, 149, 150, 194, 197, 268
94, 153
264
164
262
31, 138, 142, 145, 148, 149, 154,
159, 167, 169, 173, 185, 190,
199, 251, 262, 266, 268, 274
262
95, 163, 268
164, 169, 183, 190, 193, 198, 200
201, 202, 203
188, 191
76
47, 52, 53, 160
84, 269
326
332
101
326
26
64
53
154, 158
94, 121, 144, 160
53
218
258, 259, 262, 263
21, 24, 27, 46, 63
94

geesten van de omlooptijden
geesten van de persoonlijkheid, achtergebleven ~
geesten van de vorm
geesten van de vorm, achtergebleven ~
geesten van de vorm, de ~ en hun invloed op de mens
geesten van de vorm, het werken in de mens door de ~ d.m.v. de
natuurrijken
geesten van de wijsheid
geesten van de wil (Tronen)
geestenland
geestesdaad, concentratie en meditatie als vrije ~
geestesleven, het Griekse ~
geestesleven, het Romeinse ~
geestesonderzoeker
geestesoog, zonlicht dat oplicht voor het ~
geesteswereld, de ~ in de zonnesfeer
geesteswetenschap, de nieuwe ~

24, 25, 26
51
21, 24, 27, 46, 50/51
50/51
349
342
21, 22, 24, 46, 51, 253, 255, 259,
276
22, 24, 28, 219, 222, 252, 253,
256, 258, 270, 273, 298, 299
169
149
49
114
149, 150
54
205
84, 101, 138, 144, 153, 160, 168,
195, 198, 199, 249, 250, 251,
265, 332
93, 362

geesteswetenschapper
geestkoloniën, het midden tussen de zichtbare sterren en de
onzichtbare ~
297
geestsubstantie, het vervuld zijn met ~ bij engelen
258
geestzelf, het element van het ~ van de kosmos
310, 312
gegevens, statistische ~ over het aantal sterren
267
geheimschrift, de letters van een ~
320
geheugen, de werking van het ~ in de mens
33, 46, 148/49
gelijkvormigheid van planeetbewegingen
68, 81
gelijkvormigheid van ritmen
71
gemeengoed van de mensheid, de afdrukken van één ziel
worden ~
166
gemoedsbewegingen
149
gemoedsziel, zie verstands-gemoedsziel
generatiestroom
184
Genesis
37
genialiteit
154
genius, de ~ werkt vanuit de chaos
299
genootschappen, occulte ~
165
geocentrisme (geocentrisch)
67, 334, 336, 345
geografie
282
geografie, de invoering van 'lengte' en 'breedte'
281
geometrie
155, 161, 332
geometrie (geometrisch systeem)
68
geraamte (skelet), kalk en magnesium vormen het vaste ~
288
Germanië, het oude ~ van het derde en vierde millenium v. Chr. 200
geschiedenis, de ~ als ritmisch-noodzakelijk verlopende wetmatigheid
358
geslacht, het bepalen van het ~
178
geslachtelijkheid van de mens
180
gestalte, alles wat ~, vorm heeft wordt veroorzaakt door beelden 274

gestalte, de bouw en functies van de menselijke ~
gesteldheid, de organische ~ is verbonden met de binnenplaneten
getallen, niet onderling vergelijkbare ~
getalsverhoudingen
getalsverhoudingen, commensurabele of incommensurabele
gevoel, de wierook van het gelouterde ~
gevoelens, onze ~ gedurende het leven op aarde
gevoels- en zielebelevenissen
gevoelsleven, het hart
gewaarwordingsziel
geweten, wereldbeschouwing en de stem van het ~
gezicht, bij Volle Maan wordt er gewerkt aan het ~
Giordano Bruno
gletsjers, substantie in de vorm van stof uit vallende sterren komt
voor in ~
gnomen
gnosis
gnosis, christelijke ~
God, de drijvende kracht van ~
God, kometen als uitdrukking van de toorn van ~
God, wezens die de directe aanblik van ~ genieten
goden, de ~ die tot de mens komen
goden, de ~ leiden de planeten rond
goden, de goede ~ en de snelheid van de zon
goden, die zich openbaarden tijdens schrikkeldagen, -weken etc.
goden, Griekse ~
goden, lagere ~, zie nakomelingen
goden werken vanuit de astrale wereld op de etherwereld
godendaden, de uitdrukking van ~
godengestalten, Egyptische ~
godenlichamen, sterren zijn verlaten ~
godenwereld, de mens dringt door tot de ~ achter de sterren
godheid, de ~ tussen Lucifer en Ahriman is het thema van alle
mythologie tussen Nieuwe Tijd en toekomst
godsbewijs, het zoeken naar een ~ (middeleeuwse scholastiek)
goede, het ~ als oerprincipe
Goede Vrijdag
Goede Vrijdag, de constellatie van ~
Goethe
Goetheanum, het eerste ~
Goetheanum, het tweede ~
Goetheanum, de opening van het ~
Golgotha, zie mysterie van Golgotha
golflengteveschuivingen in het spectrum van de sterren
goud, het ~ van de wijsheid
graf , het aardse ~ van Christus
gravitatie, zie aantrekkingskracht en zwaartekracht
Greenwich-meridiaan
grens, de ~ van het fysiek-zintuiglijke
Grieken
Grieken, het luciferisch element bij de ~

161
193
28
31, 32, 92, 120
32
156
268, 269
160
53
38, 134, 237
301, 302
187
38, 317
231
24
157/58
204
326
236
252
32,
68
43
115
38, 65
310, 314, 319
310
24
257
301
300
348
48
185, 330
203
39, 95, 166, 286
109
129, 171, 201
126/27
295
156
78
100
269
48, 49, 65, 68, 130, 133, 135,
298, 300
65

Griekenland
Griekenland, de bloeiende astrologie in ~ (Hellas)
groeikrachten van planten
groepen mensen die geestelijk bij elkaar horen
groepszielen van dieren, planten en mineralen
grondsteen
grondsteenlegging
grootte, de geestelijke ~ van de aarde
grootte, Hipparchus bepaalde de ~ van sterren
grootte, sterren van de achttiende ~
grootte, sterren van de derde ~
grootte, sterren van de dertiende ~
grootte, sterren van de eerste ~
grootte, sterren van de negende ~
grootte, sterren van de tiende ~
grootte, sterren van de twaalfde ~
grootte, sterren van de tweede ~
grootte, sterren van de vijfde ~
grootte, sterren van de zesde ~
grootte, sterren van de zestiende ~
grootte, sterren van de zevende ~
grootteklassen, de ~ van sterren in diagrammen
Grote Beer
Grote Conjunctie
Grote Driehoek, de aardse ~ (Steenbok, Stier en Maagd)
Grote Driehoek, de vurige ~ (Ram, Leeuw en Boogschutter)
Grote Driehoek, de waterige ~ (Vissen, Kreeft en Schorpioen)
Grote Driehoeken, de rondgang van de ~ door de dierenriem
Grote Driehoekperioden
Grote Hond
Grotnevel

107
108
276
167
24, 28, 257, 276
129
109, 126-129, 132, 133
322
313
311
303, 317, 319
312, 319
279, 311, 329
319
319
319
267, 319
303, 319
291, 312
311
319
304
260, 261, 277, 282, 293
315
316
315, 316, 317
315, 316
316
315
280
289

H
haar, de kleur van ons ~ en de maanfase
Haar van Berenice
Hagen, J.G., de waarnemer van het Vaticaan
halfrond, de zone van het noordelijk ~ en de vegetatie
halfrond, het noordelijk ~
halfrond, het verschil tussen de sterrenhemel van het noordelijk ~
en die van het zuidelijk ~
halfrond, het zuidelijk ~
halfsfeer, de borstorganen zijn afkomstig uit de ~
Halve Maan
Halve Maanperiode
Handbuch der Astronomie
harmonie der sferen
harmonie tussen de loop van de sterren en het aardeleven
hart, de mens is zelf ~ geworden
hart, de wijsheid van het ~

181
293
300
282
57, 230, 293, 319, 324, 325, 345,
347
284
282, 283, 284, 289, 313, 345, 347
183
36
181
66
249
142
169
154, 159

hart, het gevoelsleven
hart, het onderdeel van het borstsysteem
hart-longslag
hart, vanaf de Maan zien we onze maag, ons ~ etc.
hartenwijsheid, van ~ via lichaamsvrije kennis naar inspiratie
hartslag, de menselijke ~
Hebreeën, het Tohoe-wa-wohoe van de ~
heelal, het materiële ~
Heilige Geest
Heilige Nachten
helderheid, de ~ van zichtbare sterren is ingedeeld naar grootte
in zes klassen
helderheid, kleur en spectrum van de sterren
helderheidsschommelingen, de ~ van nieuwe sterren
helderziendheid, de nieuwe 'lichte' ~
helderziendheid, de oude (atavistische) (droomachtige) ~

53
183
183
271
159
303
298
321, 329
94, 205, 263, 330
182

303, 320
309, 320
312
362
64, 93, 110, 130, 132, 135, 153,
182, 252, 353, 358, 359
helderziendheid, het verdwijnen van de oude ~
131, 132, 155
helderziendheid, verdwijnende ~ als woekering in het schouwen 358/59
helderziendheid verworven uit de eigen wil
277
Helena, de vrouwelijke helft van de man
157
heliocentrisme (heliocentrisch)
250, 333, 334, 336, 373
Helios
48, 49
Hellas, de bloeiende astrologie in ~ (Griekenland)
108
hellevaart, de ~ van Christus verzinnebeeldt door Saturnus
204
Helmont, de rozenkruiser Van ~
299
hemel, de ~ als oerbeeld van het onveranderlijke
225
hemel, de ~ is zichtbaar dankzij de luciferische geesten
259, 262
hemel, de omwenteling van een punt aan de ~ herleiden
115
hemel, de sterrenrijke zuidelijke ~ wordt minder geobserveerd
319
hemel, de idee van een ruimtelijke ~
51, 249, 250, 274, 285, 294, 299
hemel, het bestaan in de ~
205
hemel, een zwarte ~ overdag
155
hemel, krachten en mens richten zich naar de gang langs de ~
32
hemelas, de benaming van de aardas door de antieken
39
hemelbol
328
hemelbol, in de geestelijke wereld is de mens ~
183
hemelconstellatie, de ~ bij de geboorte
191, 268
hemelevenaar
103, 104, 105, 127, 343
hemelevenaar, wat is de ~ ? (uitleg)
57
hemelfotografie
311
hemelgewelf
33, 37, 38, 105, 250
hemelklok
31
hemelkoepel
57, 92
hemelkunde, een spirituele ~
275
hemellichaam, de astrale verhouding van een ~
80
hemellichaam, de etherische verhouding van een ~
80
hemellichaam, de excentrische baan van een ~
80, 347
hemellichaam, de fase van een ~
34
hemellichamen als goddelijke wezens
65
hemellichamen, betrekkingen tussen de ~ en hun bewoners
140
hemellichamen, de bewegingen van de ~
35

hemellichamen, de aantrekkingskracht tussen de ~
hemellichamen, de fysieke wereld van de ~
hemellichamen, de ~ in relatie tot de hiërarchieën
hemellichamen, de retrograde beweging van ~
hemellichamen, de schijnbaar mechanische gang van de ~
hemellichamen, de schijnbewegingen van de ~
hemellichamen, de werking van de ~
hemellichamen, de wezens in de ~
hemellichamen, het ondergaan van de ~
hemellichamen, het ontstaan van de ~
hemellichamen, het opkomen, de opkomst van de ~
hemelmechanica
hemelnatuurkunde
hemelnoordpool
hemelpool
hemelrichtingen
hemelritmen
hemelruimten, de ziel doortrekt de ~
hemelschrift
hemelvaart
hemelverschijnselen verklaren uit de ~ zelf leidt tot
hypothetische en relativistische theorieën
hemelwereld, de ~ als openbaring van de Werkwelt aan
zichtorgaan
Hercules, de slangen in de hand van ~
Herder, de Goede
herders
herderszielen
herdertijdperk
herfst, de stand van de aardas tijdens de ~
herfst, het begin van de ~
herfst, het begin van de ~ in de Griekse tijd
herfstdag- en nachtevening
herfstpunt
herhaling van voorafgaande stadia in de na-Atlantische tijd
herinnering, het ontstaan/het hebben van een ~
herinneringsvoorstellingen
Hermes, de ster van ~
Hermes (Psychopompus)
hermetische regel
Herschel, de ontdekker van Uranus
hersenen, de kosmos drukt zich af in de menselijke ~
hersenen, de menselijke ~
hersenen, de vergelijking van de ~ met de hemelruimte
hersenen, het aan de ~ gebonden verstand
hersenzenuwen zijn ontstaan uit de twaalf stromen uit Niflheim
Hertha- of Nerthuscultus
Hesperos, de avondster
hiërarchie, de derde ~
hiërarchie, de eerste ~
hiërarchie, de nakomelingen van de derde ~

119
20, 23, 29, 32
22
75, 81, 82, 87/88, 90, 103
146
56
134
23
39, 41
64, 362
39, 41
226, 347
226
118
40, 56, 261
40
32
185
131, 352, 357
204, 205
275
37
282
110
153, 154, 157, 158, 159, 161, 298
155
298
324
103
109
109, 113
87, 103, 113, 127, 315, 336, 340,
341, 342, 343, 344, 353
65
33, 46
141, 149
65, 75, 154
130, 131, 132, 133
37
266
187, 268, 297
52, 148, 160, 188, 194, 268
188
130
272
182
75
270, 287
22, 270, 271, 288
24

hiërarchie, de tweede ~
hiërarchie, wezens van de hoogste ~ en de plannen voor een
nieuw wereldstelsel
hiërarchieën, de ~ hebben zich in verschillende cultuurperioden
nadrukkelijk aan de mens geopenbaard
hiërarchieën, de ~ in relatie tot hemellichamen
hiërarchieën, de wezens van de (hogere) ~
hiërarchieën, geestelijke wezens die zich willen afsplitsen van
hogere ~
hiërarchieën, het niet alleen vervuld willen zijn met de geestsubstantie van de hogere ~
hiërarchieën, het plan van de ~ voor het planetaire stelsel
hiërarchieën, het werken van de ~ in het geestelijke middelpunt
van de aarde
hiërarchieën, het zich terugtrekken van de ~
hiërofant, Benedictus de ~
hiërogliefen
Hipparchus
hitte en koude, de verdeling van ~ op aarde
hoekafstanden
hoofd, de buitenplaneten zijn vertegenwoordigd in het systeem
van het ~
hoofd, de mens vormt zijn ~ omdat hijzelf ~ is
hoofd, het ~ als 'begin' van de mens
hoofd, in ons ~ bevinden zich voornamelijk afbraakrachten
hoofd, in ons ~ dragen wij een afspiegeling van de gehele
sterrenhemel
hoofd, ´kanalen´ die materieel werden in het menselijke ~
hoofdhaar, het ~ van de mens is vergelijkbaar met het plantendek
hoofdmens
hoofdmens, de mens is meer stofwisselingsmens naarmate hij
minder ~ is
hoofdmens, in de ~ leeft licht
hoofdster
horizon, de ~ bij de geboorte
horizon, meridiaan en ~
horizon, noord- en zuidpunt op de ~
horizon, op de evenaar staat de poolster op de ~
horoscoop
horoscoop, de doods~ is tegelijkertijd geboorte~ op Golgotha
Horus, zoon van Isis en Osiris
houding, sociale ~
huid, de gestaltevormende kracht van de planeten vormt de ~
Humboldt, Alexander von
Hven, het eiland ~ met het slot Uraniborg van Tycho Brahe
Hyaden
Hydra (Waterslang), het sterrenbeeld ~
Hyperborea

46, 50, 53, 270, 287
252
342
22
20, 21, 22, 126, 167
258
258
24
333
24, 31
302
130, 131
107, 108, 113, 250, 281, 286,
313, 314, 318, 336, 337
342
31
287
183, 191
109
53
277, 288
272
276
39, 52, 291, 293
293
53
260, 282, 306
188
189
40
281
135, 138, 139, 144, 147, 148,
151, 173, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199
202
130, 133, 157, 201
269
287, 288
238
314
261
283, 284
30, 63

I
idealen die niet verwerkelijkt konden worden op aarde
166
idioot door shock na voorschouw van het komend leven
183
ijstijd(en)
336, 344, 346, 347
ijstijd, de nieuwe ~
356
ijstijdperiode
342, 348, 349, 352
ijsvorming
346
ijzer, de impulsen van het kosmische ~
218, 219, 237
ijzer, het ~ in de vallende sterren
231, 237
ijzer, het ~ in het bloed van de mens
273
ijzer, het kosmische ~
230, 232, 237, 244
ijzermeteoren
231
ijzersulfiet
231
Ik
31, 76, 143, 148, 190, 296, 297
Ik, de impuls voor het verdrijven van het ~ uit spirituele
wereldbeschouwingen bij de veschijning van kometen
223
Ik, de inslag van het ~
30, 135
Ik, de verbinding van het ~ met de eicel
184, 185
Ik, het afschaffen van het ~ op het concilie van 869
49
Ik, het in- en uitademen van het ~
121
Ik, het omwerken van een embryo-omhulsel tot uitdrukking
van het ~
202
Ik, het ontbreken van een ~ / het hebben van een ~
41, 42, 46, 47
Ik, kosmisch bewustzijn zonder etherlichaam, astraallichaam en ~ 41
Ik, vrijheid beleven in het ~
140
Ik-bewustzijn, de emancipatie van het ~
147
Ik-bewustzijn, het ~ ontwaakt
360
Ik-impuls, het binnentrekken van de ~ in de mens
362
Ik-organisatie, krachten als steun voor de ~
141
Ik-wezen, de mens is ~ in het middernachtelijk uur
269
illusie, de zintuiglijke ~
38, 39, 333
illusie, het beeld van een ruimtelijke zon als ~
51
illusies, verhoogde vatbaarheid voor ~
85
imaginatie, de etherische vorm van een plant is een ~
277, 279
imaginatie, de kracht van de maan om tot ~ te kunnen komen
64
imaginatie, droge mathematica wordt ~
159
imaginatie, een mathematica vanuit de ~
161
imaginaties, atavistische ~
130, 279
imaginaties, de oude ~
131, 154
imaginaties, de wereld van de ware ~
75, 130, 133
imaginaties, de oude ~ m.b.t de sterrenbeelden
110, 261, 279, 301
imaginaties, geesteswetenschappelijke ~
128
imaginaties, het tweedimensionale is eigen aan ~
253
imaginaties, ~ gegeven door de maan
129
imaginaties, sterrenbeelden zijn ~
277
immoraliteit
264
impuls, de ~ van nieuwe sterren
310
impuls, de luciferische ~
31, 63
impuls, de sterke kosmische ~ van het zintuiglijke
148
impuls, over langere perioden is een ~ niet blijvend in

overeenstemming met de mensheidsontwikkeling
impulsen, spirituele ~ uit vorige incarnaties
incarnatie
incarnatie, ervaringen en belevingen uit een vorige ~
incarnaties, de gang van het Ik door de ~
incarnaties, de ~ van de menselijke geest
incommensurabiliteit, zie getalsverhoudingen
Indiërs, de Oude ~
individualiteit, de menselijke ~
individualiteit, toen de mens nog geen vrije geestelijke ~ was
individualiteiten, belangrijke menselijke ~ en nieuwe sterren
indruk, de zintuiglijke ~
ingewijde, Keplers incarnatie als Egyptisch ~
ingewijden, oude ~
Ingvaeones (Noordzeegermanen)
inhalen, het ~ van een ster door de maan
initiatie, de wereld van de ~ in relatie tot het waakbewustzijn
initiatieweg
inlaatpoorten voor het astrale
innerlijk, het ~ van de mens
inspiratie, de wereld van de ~
inspiratie uit niet voltooide werken van grote geesten
inspiratie, van hartenwijsheid via lichaamsvrije kennis naar ~
instinct
instituten, astronomische ~
instrumenten, de ~ die Tycho Brahe gebruikte
instrumenten, de ~ uitgevonden door Hipparchus
intellect, beleven van wat is opgenomen met het ~
intellect, het ~ voor de verstandsmatige opname
intellect, het van de kosmos losgescheurde ~
intellect, in de vorm van sluwheid, arglist
intellect, luciferisch ~
intelligentie, de kosmische ~ ontviel Michaël
intelligenties, de hemelse ~ bewegen de planeten
intuïtie, de hoogste graden van ~
invloed, de luciferische ~ op de mens
invloeden, de persoonlijke ~ van de kosmos
inwijding
inwijdingshandeling van de grondsteen
inzichten, de ~ van het antroposofisch geestesgoed
inzichten in de ontwikkeling van aarde en mensheid
inzichten, zedelijke kracht naast ~
Isis

222
137
171
138, 194
47, 49, 106, 107
121
358
151, 192
141
319
149
137
101, 130, 359
200
43
302
302
95
153
133
166
159
262
298
315
313
43
43
43, 237
131
53
197, 245
326
140, 144, 197
42, 253
152
131, 136, 149
126/27
309
336
84
130-132, 153, 156-162

J
jaar, de duur van het ~ wordt verkort
jaar, de inkorting van het ~
jaar, de lengte van het ~
jaar, de lengte van het ~ vóór Atlantis
jaar, de werking van het ~ en de tempering daarvan door de

114
104
114
361

afwisseling van dag en nacht is belangrijk voor de ziel
jaarcirkel, de indeling van de ~
jaargetijde, welk sterrenbeeld staat in welk ~ boven welke streek
jaargetijden
jaargetijden, de ongelijke lengten van de vier ~
jaargetijden, het ontstaan van ~
jaarkruis
jaarpunten
jaarpunten, het lijnenkruis van de apsiden en de ~
jaartelling, het begin van de ~
jaartemperatuur, de gemiddelde ~ die aanzienlijk daalt over lange
perioden
Jachthonden, het sterrenbeeld ~
januari, in de begindagen van ~ staat de zon het dichtst bij de
aarde (in Boogschutter)
januskop
Jeruzalem, het Nieuwe ~
Jezus, Christus die in ~ leefde
Jezus van Nazareth
Jezuskind(eren)
Jezuskind, het Nathanische ~
JHWH
JHWH, de tegenstelling met Lucifer
Johannes (mysteriedrama's)
Johannes-Bau-Verein
Johannes de Doper
Johannes-doop
Johannes Thomasius
Jordaan, de doop in de ~
Jozef Kühne (mysteriedrama´s)
juli, in ~ staat de zon het verst verwijderd van de aarde
Julianus Apostata
Julius Caesar
Jupiter
Jupiter beschrijft zijn lus in 6 maanden
Jupiter, de siderische omloop van ~
Jupiter, de werkingen van ~ in de natuurrijken
Jupiter, het verzorgen van de kosmische wijsheid door ~
Jupiterbaan
Jupiterbestaan
Jupiter-familie
Jupiterkracht
Jupiterkrachten, het veronachtzamen van ~
Jupitermanen
Jupitersfeer, in de ~ komt de mensenziel tot wereldgedachten
Jupiterwezens

K

346
110
281
181, 347
336
324, 327
341
349, 350, 354, 360
340, 341, 342
109
347
290, 293, 298
339, 340
111, 171
246
122, 150
154, 202, 273
153, 156
201
26, 46, 53, 77, 78, 110, 121
42, 43, 45, 62, 64
193, 268
126
157, 168, 202
201, 202
301, 302
54, 201, 202
168, 169
339, 340
137
114, 206
26, 27. 72, 79, 83, 87, 147, 173,
194, 248, 266, 272, 278, 295,
315, 316, 317
81
80
84
83
63
221
84
85
286
83
30, 63

Kaiser, Wilhelm
kalender, de geschiedenis van de ~
kalender, de Juliaanse ~
kali yuga (duistere of ijzeren tijdperk)
kalk
kamaloka
kanalen, strepen op Mars die voor ~ worden gehouden
Kant
Kant-Laplace, de theorie van ~
karakter, aanleg van ~ door zon en binnenplaneten
karma

330
114
114
223, 353, 354, 357, 359, 360, 361
288
205
272
197
253, 255, 330
84
32, 138, 148, 150, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 172, 173, 174,
175, 177, 183, 191, 195, 198,
199, 262, 301
karma, de binnenplaneten en het bepalen van het ~
83
karma, de verwerking van het ~
163
karma, het ~ van Copernicus in de Oud-Egyptische tijd
322
karma, menselijk ~
168
karmavoordrachten
261
keerkring(en) het verschil in positie van de ~ met nu in vergelijking
tot de derde eeuw v. Chr.
284
keerpunten, belangrijke ~ in de mensheidsontekkeling
345
kegel, de evenaar-as beschrijft een ~
104, 105
kegel, de ~ bij cirkels die bewegingen uitbeelden
117
kegel- of cirkelbeweging van de aardas
342
kegeloppervlak, de aardas beschrijft een ~
325
kegelsneden, kometen bewegen zich in banen die eruitzien als ~ 209
kennis afkomstig uit abstracte gedachten
84, 269
kennis, de christusimpuls leefde nog niet in de ~ van de
mens
158
kennis, de ~ van de geestelijke zon
49
kennis, de ontgeestelijkte ~ van de sterrenhemel
159/60
kennis, hartenwijsheid moet lichaamsvrije ~ worden
159
kennis, het voortschrijden van het bovenzinnelijke ~ brengt
ontwikkeling in het sociale leven
199
kennis, occulte ~
9
kennis, onze huidige intellectuele ~
154, 260
kennis, sociale ~
199
kennis, van hartenwijsheid via lichaamsvrije ~ naar inspiratie
159
kennis, wetenschappelijke ~, heldere ~
140
kenniskrachten, hogere bovenzinnelijke ~
139
Kepler
25, 68, 137, 150, 179, 180, 208,
209, 303, 317, 326, 330, 331,
333, 334, 335, 336, 339
Kepler, de wetten van ~
334, 335, 336
kerk, de christelijke ~
157
kerk, het optreden van de ~
158
kern, de ~ van een komeet
212
kernschaduw bij zonsverduisteringen
92
kerstfeest
94, 153
Kerstmis
34, 44, 54
kerststemming, Steiner over de ~ in het boekje Weihnacht
309

kersttijd
kiem, de aardse ~ die afkomstig is van de ouders
kiem, de geestelijke ~
kiem, de geestelijke ~ van het menselijk lichaam
kiem, de ~ van het mensenlichaam
kiem, het verlies van de geestelijke ~
kind, het Jezus~
kind, het ~ in het moederlichaam (rijk der hemelen)
kind kunnen blijven
kinderen, wie niet wordt als de kleine ~
kinderjaren, eigenschappen van de mens in de ~
kinderlijke zielen, de ~ van de herders
klankether
klasse, de ~ van sterren, zie grootte
Kleine Beer
kleur, helderheid en spectrum van de sterren
kleuren, het licht als geestelijke kracht
klierfuncties
klimaat als oorzaak in de verscheidenheid van de plantenwereld
klimaat, de karakteristieken van ~ en bodem
klimaatinvloeden
klimaatomstandigheden
klinkers en medeklinkers waarin het wezen klinkt
klok, het astraallichaam als naar beneden geopende ~
knippersterren
knippersterren, periodieke trillingen bij ~
knoop
knoop, de omloop van de maan~
knooppunt, een ~ van de aardebaan met een komeetbaan
knooppunten, bepaalde jaren zijn ~, ingrijpende keerpunten
Kofler, Franz
Kolenzak, de ~nevel in het sterrenbeeld Centaur
Kolisko, Lili
komeet, blauwzuur in de ~ Halley
komeet, de ~ als boodschapper van de hoogste hiërarchie
komeet, de ~ als geestelijk krachtcentrum
komeet, de ~ Biela
komeet, de ~ Brorsen
komeet, de ~ Halley
komeet, de ~ Holmes
komeet, de ~ Morehouse
komeet, de ~ Tempel
komeet, de ~ 1843 was waarneembaar bij daglicht
komeet, de astrale reiniging door een ~
komeet, een astraal verschijnsel
komeet, een mogelijke botsing van een ~ met de aarde
komeet, het ijzer in de ~
komeet, het ontstaan van een komeet
komeet, het permanent ontstaan en vergaan van een ~
komeet, het verschil van een ~ met een planeet

181, 273, 345, 349
182
155, 171
172, 174, 176, 182, 184
163, 166
177
161
202
154
202
154, 155
154
63
106, 261, 277, 282
309, 320
84
84
281
155
21
342
266
175
305, 307, 308
308
99, 100, 103
96, 97
228
342/343, 349
347
289
36
207, 210, 239
219
210, 212, 223
227, 228, 229, 238, 239, 240,
245
229
207, 210, 211, 220, 221, 222-224,
230, 240, 246
229
230
229
218
212, 225
212, 225
227
219
219, 220
215, 220
215, 217

komeetbaan, het snijpunt van een ~ met de aardebaan
komeetbanen die overeenkomen met meteoorzwermen
komeetbanen, een net van ~ om zon en planeten te vangen
komeetkern, afsplitsingen en oplossingsproducten van de ~
komeetkern, de ~ reflecteert zonlicht, de coma heeft eigenlicht
komeetkern, een gespleten ~
komeetstaart, de wetenschap over de ~
komeetverschijningen zorgen dat het Ik fysieke en etherische
organen krijgt
kometen

228, 239
240
222
239, 244, 245
212
229
216
223
22, 23, 25, 26, 28, 31, 156, 206,
207, 208, 209, 210, 225, 226,
227, 230, 232, 236, 237, 239,
241, 245, 246, 311
25, 206, 223, 224, 227, 236
206
218, 220
207

kometen als de 'tuchtroeden Gods'
kometen belichamen een moreel element
kometen, de astronomische kant van ~
kometen, de hoofdeigenschap van ~
kometen, de impuls voor het verdrijven van het Ik uit spirituele
wereldbeschouwingen bij de veschijning van ~
223
kometen, de indeling van ~ door Aristoteles
225
kometen, de opgave van ~ in het planetenstelsel
208, 220, 237
kometen, de opvattingen over ~ in de loop der tijd
237
kometen, de periodiciteit van ~
210, 221, 238,239
kometen, de rol van ~ bij het binnenleiden van het Ik in de zintuiglijke wereld voor de verbinding met de Christusimpuls 223, 224
kometen, de specifieke impuls van ~
208
kometen, de strijd van goede en kwade geesten bij de vorming
van ~
219, 222
kometen, de substantie van ~ en vallende sterren uit de zon
237
kometen, de tegenstelling tussen ~ en de maan
207
kometen, de uitzonderingspositie van ~
207, 220
kometen, de verandering van de missie van de ~ tengevolge van
de mensheidsontwikkeling
237
kometen, de zielehouding van de vroegere mensheid m.b.t. ~
236
kometen en de maan tonen het verschil tussen een mannelijk en
een vrouwelijk lichaam
207
kometen en de Oude Maanfase
207
kometen en de samenhang met meteoren
237-240
kometen en meteoren als zonnesubstantie
218, 219, 220
kometen en zonnevlekken
217, 220
kometen en zonsverduisteringen
208
kometen, het oplossen van ~
210
kometen in de middeleeuwen
206
kometen in de Oudheid
206, 229, 230
kometen in de wetenschappelijke opvatting
207, 218, 220, 221, 222
kometen komen tot stand door krachten van de zon en de
Marssfeer
219
kometen, ~ reiken tot buiten het planetaire stelsel
210
kometen, kort-periodieke ~
220
kometen, niet-periodieke ~ verschijnen willekeurig qua plek en
qua moment
209
kometen omcirkelen de zon dichtbij
213, 214, 218, 219

kometen, periodieke ~
kometen, retrograde
kometen voegen zich niet naar de algemene wetmatigheid
kometen vormden bepaalde organen in de mens
kometenregen
kometenstof, kometenresten
Koningen uit het Oosten
koolstof als diamant is een bestanddeel van aerolieten
koper is een bestanddeel van aerolieten
kosmogonie, een ~ van onzichtbare donkere nevelgestalten
kosmologie
kosmologie, de Egyptisch-Babylonische ~
kosmos, de astrale ~ werkt op de etherische ~
kosmos, de ~ kan niet werken zonder chaos
kosmos, de ~ van buitenaf bekijken
kosmos, gevoels- en wilsmatig verbonden zijn met de ~
kosmos, het element van het geestzelf van de ~
kosmos, het vrij worden van de ~

25, 209, 220, 222, 228, 246
222
221
245
229
245
156
231
231
300
20, 199, 232
107
263
299, 301
277
70, 149
310
135, 137, 141, 148, 150, 158,
197, 246
342
287
326
84

koude, de verdeling van hitte en ~ op aarde
kracht, de gestaltevormende ~ van de planeten vormt de huid
kracht, de ~ die de planeet voortbeweegt door de ruimte
kracht, geestelijke ~ in de zin van het morele
kracht van het lot, de teruggestuwde kracht van het morele
als ~
167
kracht, zedelijke ~ naast inzichten
84
krachten, astrale ~
27, 36
krachten, de geestelijk-morele ~ in de oertijden
141
krachten, de ~ van het eugenetische occultisme
199
krachten, de ~ van het hygiënische occultisme
199
krachten, de ~ van het mechanische occultisme
199
krachten, de tellurische ~ aan de evenaar
281
krachten, de toekomstige drievoudige ~ uit de menselijke natuur 199
krachten, de vormende ~ bij de plantengroei zijn afkomstig van
de planeten
277
krachten die het Ik ervaart gedurende het lange kosmischgeestelijke bestaan
190
krachten die neerregenen uit de dierenriem
253
krachten die zich terugtrekken uit de mens
144
krachten, een openbaring van geestelijk bovenzinnelijke ~
130
krachten en atomen
161
krachten, goddelijk-geestelijke tegenover luciferische ~
45, 253, 259, 260
krachten, het sterker inwerken van kosmische ~ in de poolstreek 281
krachten, in de embryonale fase van de mens worden kosmische
~ overgedragen via het element water
201
krachten, kosmisch-geestelijke ~
202
krachten, kosmische ~
150, 187, 191
krachten, kosmische ~ die niet ingrijpen in de natuur
141, 148
krachten, kosmische ~ door de Christusimpuls
109, 135, 141
krachten, kosmische ~ van de geestelijke kiem
184
krachten, kosmische ~ waar we onafhankelijk van moeten worden 195
krachten, orgaanvormende ~ komen van de planeetsferen
248

krachten, radiale ~
krachten, rekening houden met bewegingen in plaats van ~
krachten, vernietigende ~ in de mens
krachten voor de nieuwe lichamelijkheid
krachten, vrij van kosmische ~ in zijn geestelijke leven
krachten, zich bedienen van de planetaire ~
krachten-componenten, het sferische vervangen door aardse ~
krachtenwerkingen, geestelijke ~ van Mercurius
Kreeft, het begin van de zomer in ~ (Griekse tijd)
Kreeft, het sterrenbeeld ~
kreeftskeerkring, de ~ beschreven door Aratus
kreeftteken, het ~ of wervelteken uit de occulte schrift
kribbe
Krishna
kristalhemel
krita yuga (gouden tijdperk)
kromming, de ~ van een baan of lijn
kronieken, oude ~ waarin de komeet Halley voorkomt
Kronos en Zeus
kruis, de dood aan het ~ en de geboorte van de Christusimpuls
kunst, een nieuwe ~
kunst, wat de antroposofie kan brengen aan wetenschap en ~
kunsten, geestelijke wezens onderwezen in ~ en wetenschappen
kunsten, Toth de uitvinder van ~ en wetenschappen
kwaad, het ~
kwadratu(u)r(en)
Kyriotètes

69
326
52, 53
168
150, 246
84
69
129
109
291
284
291
161
360
38, 249, 251, 328
359, 360, 361
334, 335, 337
222
300
202
133
111
30
130
93, 100, 101
146, 148
21

L
Lalande, de astronoom ~
Lam Gods
Laplace
Lazarus, de opwekking van ~
Le Verrier
ledematen, worden op aarde toegevoegd aan het hoofd
leegte, een klein stofje en enorme afstanden in de enorme ~
leer, de aristotelische ~
leer, de Indische geheime ~
leer, de ~ van de tijdperken
leer, een ~ versus eigen actieve inspanning
leerstellingen, de oorsprong van alle morele en intellectuele ~
Leeuw

221, 227
110
160
136
160
183
322, 323
318
359
359
85
299
32, 113, 173, 232, 238, 239, 260,
349
156
160

legende, een Perzische ~ verteld door Cicero
Leibniz
leiders, door God gezonden geesten verheffen zich als ~ boven de
overige mensen
267
leiding, goddelijke ~
35
lelie, de ~ als plantenvorm is gemaakt door een sterrengroep
279, 280, 285
lemniscaatbewegingen
70, 81

Lemurië
lengte, de ~ van het jaar
lengtegraden, de ~ van sterren
lente, de stand van de aardas tijdens de ~
lente, het astronomische begin van de ~
lente, het begin van de ~
lente, het begin van de ~ in Ram (Griekse tijd)
lente, jaargetijde, voorjaar
lentedag- en nachtevening
lentepunt

30
114
107
324
104, 108
112, 114, 115, 121, 181, 182
108
24, 76, 77, 103, 107
115
87, 103, 104, 106, 107, 108, 109,
112, 113, 114, 189, 284, 315,
323, 336, 337, 340, 341, 342,
343, 344, 349, 350, 351, 352,
352, 353, 354, 356
lentepunt, de ontdekking van het ~
313
lentepunt, de retrograde beweging van het ~
110, 353
Lepaute, Hortense, berekende de terugkeer van de komeet Halley 221
Leonardo da Vinci
166
Leoniden, de novemberzwerm van de ~
229, 232, 238, 239, 240, 241, 245
leren, geheime ~
140
leringen, de bovenzinnelijke ~ die Christus zijn dicipelen gaf
204
letters, de ~ van een geheimschrift
320
letterschrift
132
leugen
165
leugenachtigheid, toenemende ~
85
leven, de compensatie tussen ~ en dood
146
leven, de differentiëring van het geslachttijdens het embryonale ~ 180
leven, de opbouw van het menselijk lichaam tijdens het
embryonale ~
187, 188, 291
leven, de persoonlijke invloeden van de kosmos op het
organische ~
152
leven, de wetmatigheid van het morele ~
295
leven, een sterke binding met het aardse ~ door begeerte en
hebzucht
166
leven, het culturele ~
104, 348
leven, het dierlijke ~
154
leven, het embryonale '~' van Christus in Jezus van Nazareth
202
leven, het ~ tussen dood en nieuwe geboorte
31, 138, 142, 145, 148, 149, 154,
159, 167, 169, 173, 181, 185,
190, 199, 251, 262, 266, 268, 274
leven, het ~ tussen dood en nieuwe geboorte, middenperiode
181
leven, het ~ van de kosmos
32, 41
leven, het sociale ~ in de Oudheid
34
leven, het uiterlijke sociale ~ in de Egyptisch-Chaldeeuwse tijd 135
leven in de stofwisselings-ledematenmens
53
leven na de dood
164, 165, 183, 248
leven na de dood, onderzoek uit het ~
66
leven, uitdrukkingen uit het morele ~ om de natuur van sterren te
karakteriseren
263
leven, voorgeboortelijk ~
138, 183, 191
leven, vrij van kosmische krachten in zijn geestelijke ~
150, 246
levendigheid van de kosmische 'mechanica'
97

levensether
levenskrachten, een vaste ster stuurt ~ naar haar planeten
levenslot
levensomstandigheden, verbetering van de uiterlijke ~
levensopvattingen, onze ~ gedurende het leven op aarde
levensorganen, de zeven ~
levensprocessen, opbouw stofwisselingsmens
levenstableau (tableau van het voorbije leven)
lichaam, de eerste aanleg van het menselijke fysieke ~
lichaam, de geestelijke kiem van het menselijk ~
lichaam, de individualisering van het fysieke ~
lichaam, de vorming van het fysieke ~ door de hele sterrenwereld
lichaam, het verschil tussen een mannelijk en een vrouwelijk ~
lichaam, een slap ~ door desinteresse in de sterrenhemel
lichaam, fouten zouden zich uitdrukken in het ~ van
de mens
lichaam, ziel en geest als drieheid
lichaam, ziel en geest, effect op ~
lichaamsbouw, een krachtige ~ door de aanblik van de
sterrenwereld
lichamen, de ~ van ziel en geest versus de wereldbollen
licht, de golfachtige uitbreiding van het ~
licht, de jaarlijkse aberratie van het ~
licht, er was nog geen ~ op de oude saturnus
licht, fysiek ~ van een zon
licht, geestelijk ~ van de zon
licht, het kosmische ~
licht, het ~ van de gedachten
licht, het ~ van planeten of sterren
licht, in de hoofdmens leeft ~
licht, luciferisch ~
licht, nevelsluiers hebben deels eigen, deels gereflecteerd ~
licht, rebellerende geesten houden eigen~
licht, uiterlijk waarneembaar (is geroofd)
lichtademhaling
licht- en krachteffecten stromen van de beelden naar de aarde
lichtende, het uiterlijk ~
lichtether
lichtgraad, de ~ van nieuwe sterren
lichtjaren
lichtkrachten
lichtopenbaring, het waarachtig goddelijke spreekt door de ~
lichtpuntjes, een astronomie die sterren ziet als ~
lichtpuntjes, in de telescoop verschijnen sterren als ~
lichtschommeling van sterren
lichtschommelingen, de duur en intensiteit van de ~ bij sterren
lichtsnelheid
lichtsterkte, de ~ van sterren (zie ook 'grootte')
lichtstralen, de sterren zenden ons ~ die miljoenen jaren lang
onderweg zijn
lichtuitbarstingen van veranderlijke sterren
lichtvormen, plantachtige ~ op de oude zon

63, 315
248
85, 136, 139, 144, 182, 248, 296
199
268
287
53
164, 182
252, 270
172, 174, 176, 182, 184
268
288, 296
207, 208
262
165
49
39
262
309
251
328, 330
51
308
22, 27
270
52/53
249
53
53, 258
289
258, 259
27, 259
131
278
27
177, 315
311
37, 251, 322, 329
141, 142
263, 274
155
249
303-309
303-309
251
303, 306, 319
251
305
51

liefde, in de borstmens ontstaat ~
liefde, sterren zijn uitdrukking van ~
Lier, het sterrenbeeld ~
lijk
lijken, manen de ~ van een planetenstelsel
lijn, de equinoxiale ~
lijn, de overgang van ~ naar vlak
lijnen, equinoxiale ~
lijnenkruis, het ~ van de apsiden en de jaarpunten
Littrow
Littrow, berekende de mogelijkheid van een samenkomen van
een komeet met de aarde
longen, als onderdeel van het borstsysteem
lood, Saturnus, de maker van ~
loofbomen zijn karakteristiek voor de gematigde zones
lot, de samenhang tussen ~ de planetenbanen
lot, de verbondenheid van Christus met het ~ van aarde en mens
lot, het geestelijke ~ van de huidige tijd en de toekomst
lot, het ~ van Copernicus in de Oud-Egyptische tijd
lot, het ~ in de uiterlijke wereld
lot, het menselijk ~
lot, voorgevoelens en gewaarwordingen omtrent het ~
lot, zich onttrekken aan zijn ~
lot, zonder dwang van het uiterlijke ~
lotpakketje
lotsduiding, waarschuwen voor ~
lotservaring, de ~ van de voorchristelijk tijd
lucht, de etherische ~
lucht, het element ~
luchtademhaling
lucht- en zeestromingen als gemetamorfoseerde processen
Lucifer
Lucifer, de aanvallen op de mens van ~
Lucifer, de ban van ~
Lucifer, de godheid tussen ~ en Ahriman is het thema van alle
mythologie tussen Nieuwe Tijd en toekomst
Lucifer, de rol van ~ bij kometen
Lucifer, de ster van ~ Phosphorus
Lucifer, de tegenstelling tussen ~ en JHWH
Lucifer, de zichtbaarheid van zon en sterren
Lucifer, een tweetal dwaalsporen (~ en Ahriman)
Lucifer-Gnosis
Lucifer, het wetmatig werken van de sterren versus ~
Lucifer kiest het volk waartoe wij gaan behoren
Lucifer leidt de mens tot de Saturnussfeer en sterrensfeer
Lucifer ontvlamt menselijk bewustzijn op basis van
afbraakverschijnselen
Lucifer, zoals Ahriman hem beschrijft
Luna
lussen van planeten
lusvorming, de benadering met de ~ i.t.t. de perspectivische

53
263
232, 239, 280, 292
25, 26, 121, 161, 269
25
344, 351
335
343
340, 360
230
228
183
145/46
282
236
205
236
322
150
155, 166, 167, 177, 183, 188, 296
182
138
149, 150
84
144
133
64
63/64, 245, 315
131
272
133, 157, 158, 185, 259, 260,
261, 291
64
169
300
212
75, 259, 274
42, 43, 45, 62, 77, 78, 121
46, 50, 53, 54, 270
151
139
174
174
169, 174
52
50
192, 193
66, 75, 76, 81, 247

opvatting
Luther
Lyell, geoloog
lymfestelsel, het meest astrale in het stofwisselingssysteem
Lyriden, aprilzwerm

81
175
347
293
232, 239, 240

M
maag, vanaf de Maan zien we onze ~, ons hart etc.
271
Maagd, de ´weegschaalpositie´ van Mercurius in ~
109
Maagd, het sterrenbeeld ~
156, 279, 293, 316
Maagd, het herfstpunt in ~
113
Maagd, het lentepunt in ~
106
Maagd, het teken ~
349
maan
22, 193, 249
maan, afnemende ~
75
maan, de achterkant van de ~
179
maan, de draairichtingen van een ~
222
maan, de geestelijke bewoners van de ~
177
maan, de hereniging van de ~ met de aarde
356
maan, de jonge wassende ~ als avondster
71
maan, de ~ als satelliet
79
maan, de ~ bewerkstelligt uiteindelijk de geboorte
193
maan, de ~ bij Christus' dood
204
maan, de ~ brengt de mens in de aardse zwaarte
83
maan, de ~ en de kometen tonen het verschil tussen een mannelijk
en een vrouwelijk lichaam
207
maan, de ~ trekt aan de aarde
118
maan, de ~ verlaat de aarde in de oertijd
64
maan, de ~ verzamelt alle invloeden in zich
177
maan, de ~ werkt mee aan de vorming van ons hoofd
187
maan, de omlooptijd van de ~
33
maan, de siderische omloop van de ~
32, 34, 43
maan, de siderische en synodische omloop van de ~
80
maan, de synodische omloop van de ~
32, 33/34, 35, 43
maan, de veranderingen van de maan en het zieleleven
145
maan, de vereniging van JHWH met de ~
46
maan, de voor- en achterkant van de ~
178 e.v.
maan, de wereld onder de ~
318
maan, de west-oostbeweging van de ~
60, 61
maan, een innerlijke ~ bij het opwekken van geestelijk bewustzijn 129
maan, het ontbreken feitelijke asomwenteling
60, 323
maan, het wezen van de ~ is verbonden met de sterren
193
maan, hiërarchieën die reiken tot de ~
21
maan, spiegel van het wereldal
177
maanbaan
87, 88. 90, 92, 95, 101, 103, 118,
120, 165
maanbaan, de as van de ~ (maanas)
115-119
maan, de beweging van de ~
120
maandemon
180
maanfasen
178, 179, 180

maanhemisferen
maanjaar
maanknoop
maanknoop, de dalende ~
maanknopenomwenteling
maankrachten, de eerste zeven jaren van de mens
maanlicht
maanlicht, afwezig ~
maanlicht, het verwantschap tussen ~ en het gebruik van het
strottenhoofd
maan-maanden, de 10 ~ voor de geboorte
maan-nachtwerkingen
maanomloop
maanontwikkeling, zie oude maanontwikkeling
maanperiode (bij verduisteringen)
maanritmen, verschil tussen siderisch en synodisch ~
maanschijf
maansfeer
maansfeer, de doorgang door de ~
maansfeer, de ~ is de geestelijke basis van het ptolemaeïsche
systeem
maansikkel
maansverduisteringen
maansverduistering, een gedeeltijke ~ bij Christus' dood
maantrekkracht
maanvlak
maanwerkingen, geestelijke ~
maanwezens
machine versus bewegingen in de kosmos
machten, de kwade ~ worden op aarde geworpen
machten, de tegenstrevende ~
machten en krachten, de bovenzinnelijke ~
machten, satanische ~
macrokosmos
macrokosmos, de ~ op microskosmische nagebootst (in de
mysteriedrama's)
macrokosmos, de microkosmos in de ~
macrokosmos, de samenhang tussen ~ en microkosmos
macrokosmos, het ademen van de ~
Magelhaense wolken
magiërs, de ~ die de ster in het oosten zien
magiërs verkondigen de geboorte van Alexander de Grote
magiërstroming
magiër-wijsheid
magneetnaald
magnesium
manen
manen, de lijken van een planetenstelsel
Maria (in de mysteriedrama's)

180
34, 35
87/88, 90, 95-98, 100, 115, 116,
118, 119, 120, 132, 338
95, 98, 99
115
83
101, 129, 177
93
271
187
129
34, 60/61, 77
86
33
88, 90, 92, 93, 97
72, 129, 165, 166, 167, 176, 178,
180, 181, 182, 191, 201
269
322
75, 100
65, 86/87, 89, 90/91/92/93, 96,
97, 98, 99, 101, 132
203
121
115
129
177, 180
31, 32
227
301
130
221, 224, 227
171
302
126
271
120
294
153, 154, 155, 157, 158, 159
156
159
159
275
288
249
25
192, 193, 268

Maria Magdalena, Christus verschijnt aan ~
Maria-Sophia
Mars

203
157, 158
26, 72, 79, 80, 87, 139, 173, 176,
248, 272, 278, 317
Mars beschrijft zijn lus in ongeveer 4½ maand
81, 82
Mars, de siderische en synodische omlooptijd van ~
81
Mars, de werkingen van ~ in de natuurrijken
84
Mars was als planeet al bekend bij de Ouden
249
Mars wordt vastgehouden in een vroegere ontwikkelingsfase
272
Marsbaan
63
Marsbaan, het punt waar kometen nog worden waargenomen
211, 213
Marsbewoners
272
Marskanalen
272
Marskrachten, het veronachtzamen van ~
85
Marskrachten en zonnekrachten in onze huidige tijd
217
Marssfeer, de afdruk van een karaktereigenschap in de ~
167
Marssfeer, de ~ heeft grote betekenis voor kometen en meteoren 212
Marssfeer, de mensenziel komt tot wereldlogos
83
Marssfeer, de samenhang tussen de ~ en de na-Atlantische
tijdperken
217
Marsveld, de planetoïden tussen Mars en Jupiter
63, 87, 168, 219
Marswezens
30, 63, 272
massa, de ~ materie die op aarde valt d.m.v. vallende sterren
231
massa's, de inwendige gloeiende ~ van nova's
312
materie, de fysieke ~ verliet de goden en werd ster
257
materie, fysieke aardse ~ wordt fysiek mensenlichaam
175, 187
materie is niet in de uiterlijke natuur te vinden
271
materiaal, het erfelijk ~
184
materialisme, de astronomie is steeds weer baanbrekend geweest
voor het ~
330
materialisme, de komeet Halley en de maning van Steiner
224
materialisme, het ~ in dienst van de christusimpuls
223
materialisme in de astronomie, opening voor ~
60
materialisme in het kennen
199, 220, 264, 309, 312, 330
materialisme, modern ~ versus oude spiritualiteit
77, 136, 197
materialistische onwetenheid
138
materie
27, 64, 94
materie, de eenheid van ~ in het wereldal
160
materie, de ~ van de fysieke mens
52, 53
materie en geest gaan in elkaar over
53
materie, erfelijke ~
182
materie, fysieke aardse ~ wordt een fysiek mensenlichaam
175, 187
materie, nevels als oervorm van de stellaire ~
300
mathematica
153, 155, 158, 159, 161, 199, 267
mathematica, de abstracte ~ transformeren
159
mathematisch-astronomische sectie, de ~
110
maya
20, 22, 25, 27, 142, 158, 251,
257, 259, 332, 362
maya, dubbele ~
56
mechanica
155, 161, 321, 326
mechanica, de levendigheid van de kosmische ~
97
mechanica doortrokken van het geestelijke
68

mechanica, hemelse ~
mechanisme, het ~ van Aristoteles' planetenstelsel
mechanisme, schijnbaar geestloos ~
mechanismen van hemelbewegingen
meditatie
medium
Medusa, het afgehakte hoofd van ~
meetinstrumenten
mei-Aquariden
Melkweg, de ~

160, 326
66
24, 31
68
149
129
279, 303
328
240
262, 267, 288, 289, 293, 294,
295, 300, 307, 313, 319
melkweggebied, de polen van het ~
293
melkweggebied, de positie van sterren t.o.v. het ~
309
melkwegpolen
300
Melkwegstelsels, de ~ die worden vermoed door de astronomen 294
mens (de mens)
20, 21, 33
mens, astraal-fijngevoelige punten in de geboortehemel van de ~ 95
mens, de drie werelden waar de ~ deel van uitmaakt
270
mens, de drieledige ~
46, 52, 184
mens, de hiërarchieën hebben zich in de verschillende cultuurperioden nadrukkelijk aan de ~ geopenbaard
342
mens, de houding van de ~ tegenover geestelijke wereld
47
mens, de individuele ~
147
mens, de levensduur van de ~
267
mens, de maankrachten in de eerste zeven jaren van de ~
83
mens, de morele ~
167
mens, de ~ als alzijdige synthese van het hele wereldal
277
mens, de ~ is de samenhang tussen micro- en macrokosmos
271
mens, de ~ lijkt afgesloten van de kosmische werking
349
mens, de ~ richt zich op en beweegt
83
mens, de ~ was nog volledig verbonden met de geestelijke wereld 359
mens, de ~ wordt medeschepper van het kosmische proces
351
mens, de samenhang tussen ~ en planetenwereld
287
mens, de sterrenhemel als oerbeeld van de ~
309
mens, de tweede ~
129
mens, de verhouding van de zon tot de ster van de ~ gedurende
zijn aardebestaan
267
mens, de verovering van aardse krachten in de eerste levensjaren 83
mens, een astrosofie die betrekking heeft op de ~
301
mens, een innerlijk proces in de ~ straalt ´s zomers de kosmos in 272
mens, elke ~ heeft een ster
266
mens, het deel van de ~ dat niet vrij is
144
mens, het fysieke lichaam van de ~
32, 41, 42, 135, 140, 145, 149,
165, 172, 176, 183, 185
mens, het geestelijke wezen van de ~
141
mens, het ritmisch systeem van de ~
183, 288
mens, onder leiding van geestelijke wezens werkt de ~ aan zijn
toekomstig lichaam/leven
172, 183
mens, rond St. Jan wordt de ~ een lichtend wezen
273
menselijke, het ~ mag niet worden vergeleken met het goddelijke 332
mensenhuid
271
mensenkiem
181, 182

mensenkiem, de toestand van de ~ bij de belichaming van
Christus
mensenkiem, na de dood werken aan de nieuwe ~
mensenleven, de overeenkomsten met het leven van Christus
mensenlichaam, fysieke aardse materie wordt het fysieke ~
mensenziel
mensenziel, de ~ komt tot de wereldlogos
mensheid, de vooruitgang van de ~
mensheid, het ontwikkelingsverloop van het filosofisch streven
van de ~
mensheidsfase, de ~ van de Archai
mensheidskarma, de Atlantische catastrofe in het ~ als de
zondvloed
mensheidsleraren
mensheidsontwikkeling
mensheidsontwikkeling, de rol van meteoren en vallende sterren
in de ~
mensheidsontwikkeling, de spiritualiteit of onspiritualiteit van
onze aardse ~
mensheidsontwikkeling, door de ~ moet een nieuwe dierenriem
ontstaan
mensheidsontwikkeling, gebeurtenissen van doorslaggevende
betekenis voor de ~
mensheidsontwikkeling, over langere perioden is een impuls niet
blijvend in overeenstemming met de ~
mensheidssfeer, andere kant van de ~
mensheidsstromingen
menskunde, een ware ~ verbonden met de kennis van horoscoop
en karma
menszijn, het effect op het ~ door de oost-westbeweging
Mercurius bij Christus' dood
Mercurius bij Copernicus
Mercurius, de geestelijke ster ~
Mercurius, de planeet ~ bij Ptolemaeus
Mercurius, de siderische en synodische omloop van ~
Mercurius, de vorming van ~
Mercurius, de ´weegschaalpositie´ van ~
Mercurius en Venus, de verwisseling van ~
Mercurius, geeft ons onze gedachten voor de aardse hersenen
Mercurius, Hermes ~
Mercurius, het aantal conjuncties en lussen van ~ in 1 jaar
Mercurius, het goddelijk wezen ~
Mercurius in het Egyptische systeem
Mercurius in Weegschaal
Mercurius, maan van de zon
Mercurius, morgenster / avondster
Mercurius was als planeet bekend bij de Ouden
Mercurius werkt aan het lijfelijke wezen van de mens
Mercurius werkt op het stofwisselingsleven

201
167
201
175, 187
154, 155, 157, 163, 172, 180, 185
205, 257, 265, 270
83, 84
106, 178, 248
316
51
346, 348
358
46, 47, 49, 69, 136, 181, 182,
199, 220, 222, 223, 248, 250, 359
230
363
351
350
222
47
153
199
39
204
79
129
66
80
63
109
71, 83
83
130, 132
76
129, 130
68
126/127-129
132
71, 75, 82, 109, 127/28, 131, 133,
193
249
84
147

Mercuriusbewustzijn
Mercuriuskrachten, de ~ in tweede zeven jaren van de mens
Mercuriuspassages voor de zon
Mercuriussfeer

133
83
72
63, 72, 129, 167, 169, 174, 176,
191
Mercuriussfeer, de doorgang door de ~
269
Mercuriuswerkzaamheid
129, 139
meridiaan
80, 188, 189
meridiaan, de ~ van het waarnemingspunt
40
meridiaan, het hoogste punt van de dag van de zon
42, 56
mest
299
metamorfose, de planetenwereld bewerkstelligt ~ in plantengroei 274
metamorfose, de plantenwereld wordt voortdurend in ~ gehouden 278
meteoorijzer
244
meteoorlichamen, opeenhopingen van ~
238
meteoorstenen
230, 231, 237, 239
meteoren
27, 206, 229, 230, 231, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 245, 273
meteorenregen, het innerlijk van de mens wordt een ~
273
meteorenzwerm
232, 240, 244
meteorenzwermen bengen het kosmische ijzer
224
meteorieten
230, 231, 237, 245, 246
meteorietenregen
229, 238, 239
meteorologie (het meteorologische)
21, 230
Michaël
34, 77, 133, 141, 142, 148, 191,
Michaël behoedt de verbinding mens – sterrenwereld door de
geboorteconstellatie
197
Michaël, de daad van ~
142
Michaël, de heerschappij van ~
150, 230, 240
Michaël, de kosmische intelligentie ontviel ~
197, 245
Michaël, de kosmische wapenrusting van ~
244
Michaël, de opdracht van ~
84, 140
Michaël, de relatie tussen ~ en de Perseïden
243
Michaël, de strijd van ~ met de draak
226, 227, 232
Michaël, de strijd van ~ tegen het wezen van de komeet
224, 228, 229
Michaël gebruikt de impulsen van het kosmische ijzer
218, 219, 244
Michaëlgeest
237, 246
Michaël-impuls
245
Michaëlskracht
144
Michaëlsmissie
141, 143, 232
Michaëltijd
244
Michaëltijdperk
34, 35, 36, 135, 141, 198
microkosmos, de chaos werkt in op de ~
299
microkosmos, de ~ in de macrokosmos
126
microkosmos, de samenhang tussen ~ en macrokosmos
271, 287
microscoop, eventuele bezwaren tegen de ~ en de telescoop
286, 287
middag(en), tijd tussen twee ~ is 24 uur
42
mid-dagpunt
59
middeleeuwen
108, 114, 236, 249, 250, 314,
328, 345
middeleeuwen, de ontwikkeling van het denken tot aan de ~
84
middelpunt, het ~ van het wereldal
38

middelpunt, het ~ van een epicykel
Midden-Amerika
Midden-Europa
middengebied, het ~ tussen het lijfelijk-fysieke en de vrije
geestelijke houding van de mens
middernachtszon
midwintertijd
mineraal, een ~ met automatisch bewustzijn
mineraal, een ~ met kosmisch bewustzijn
mineralen danken hun vaste vorm aan de achtergebleven geesten
van de wil en de achtergebleven geesten van de vorm
Mira Ceti
mirre, de ~ van de zuivere wil
Mithras, zonnegod van de Romeinen
moed in de onbewuste diepten van de menselijke ziel
Mondentraum
moraliteit, groei van ~ door het inleven in bovenzinnelijke
werelden
morele, het kosmisch ~ van de sterrenwereld
morele, het ~ in ons gebruiken bij het karakteriseren van de
sterrenwereld
morele, bron van al het ~
Morgenland, het ~
morgenster, Mercurius en Venus als ~
Morgenstern, Christian
Muspelheim, de warme stroom van ~ in het zuiden
Müller, Johannes, de natuuronderzoeker
mysterie van Golgotha

68
238
89, 99, 281
148
54, 94
94
42
41
219
302, 304, 317
156
49
138
180
199
172, 295, 300

263
48
360
71, 73, 75, 131, 176
256, 257
272
298
22, 26, 47, 48, 49, 64, 77, 84, 94,
109, 110, 113, 114, 141, 133,
135, 157, 161, 169, 195, 200,
223, 316, 356, 361
mysterie van Golgotha, de sterrenconstellatie van het ~
202
mysterie van Golgotha, het ~ als cesuur in de aardeontwikkeling 185
mysteriedrama, het vierde ~
168, 169
mysteriedrama's
192, 198, 301, 302
mysteriehandelingen
106
mysteriën
30, 32, 34, 46, 47, 48, 49, 65, 77,
106, 107, 182, 268, 332
mysteriën, Egyptische ~
149
mysteriënleer
66
mysteriepriesters
101
mysteries van de drievoudige zon
46
mysteriescholen
135
mysteriewezen, sporen van het ~ in het systeem van Ptolemaeus 67
mysteriewijsheid, het belang van ~ in deze tijd
185
mysteriewijsheid omtrent vaststelling paasdatum
76
mysteriewoorden, aura van ~
53
mysticus
34
mythen
106
mythologie, de gebrekkige copernicaanse ~
300
mythologie, de Germaans-Noordse ~
272
mythologie, de godheid tussen Lucifer en Ahriman is het thema

van alle ~ tussen Nieuwe Tijd en toekomst
mythologie, de Griekse ~
mythologie, de ~ van de toekomst
mythologie, een kosmologische ~
mythologie, een nieuwe ~

300
300
300, 301
301
300, 309

N
naamgeving, de vroegere ~ van mensen en sterren was niet
willekeurig
nacht, eeuwige ~
nachtkant, de ~ van de aarde
nakomeling, afsplitsing van geestelijke wezens
nalatenschap, de morele ~
natuur
natuur, de moderne waarneming van de ~
natuur, de morele werking van de ~
natuur, de ~ beantwoord een vraag op de manier zoals die gesteld
wordt
natuur, een ~ die zielloos en geestloos is
natuur en kosmos als maya
natuur, het beschrijven van wat in de ~ is achtergebleven
natuur, het kosmisch-morele element van de ~
natuur, het lot ingeweven in de lichamelijke ~
natuur, kennis van de ~
natuur, verschillende werelden leveren krachten voor de
verschillende rijken van de ~
natuur, wezens die zich terugtrekken uit de ~
natuuraanschouwing, de uiterlijke ~ van artsen en natuuronderzoekers
natuurbeschouwing, de oude ~
natuurgeesten (zie ook natuurwezens)
natuurkrachten
natuurkunde, de ~ over de sterrenwereld
natuurkunde, de wetten van de ~
natuuronderzoek
natuuronderzoeker, de wereld van de ~
natuurprocessen
natuurprocessen, morele krachten in ~
natuurrijk, de onderdrukte krachten uit het ~
natuurrijken, de werkingen van planeten in de ~
natuurrijken, geesten van de vorm werken in de mens door de ~
natuurverschijnselen
natuurwetenschap, begin van de nieuwe ~
natuurwetenschap, de eerste academie voor de experimentele ~
natuurwetenschap, de huidige ~ is de doodskist van Isis
natuurwetenschap, de ~ over het innerlijk van de zon
natuurwetenschap, de nieuwe ~
natuurwetenschap, een ~ die inspiraties ontvangt
natuurwetenschap, in het vijfde na-Atlantische tijdperk moet een
uiterlijke ~ ontstaan

265
41
90/91/92
24, 25, 276
150, 168
20, 141, 144
155
84
329
155
25
50
84
167
122
275
24
158
84
24, 25, 26
25, 26
263, 321
155
159
156, 158
141
85
141
84
342
24
84
317
158
50
303
161
331

natuurwetenschap, Rudolf Steiner schetst de ~
natuurwetenschappen, de aristotelische suprematie in de ~
natuurwetmatigheden (-heid), aardse ~
natuurwetten
natuurwetten, de droom bekommert zich niet om ~
natuurwetten, de geldigheid van ~ neemt af in kwadraat tot de
verwijdering
natuurwezens (zie ook natuurgeesten)
Nazaratos
negatie van ruimte
Neptunus
Neptunus, ~ behoort eigenlijk niet tot ons planetenstelsel
Neptunus-familie
nervositeit
netvlies, de macrokosmische beelden van ons ~
nevelbeelden, kosmische ~
nevelgestalten, een kosmogonie van onzichtbare donkere ~
nevelgestalten zoals de 'geest van Johannes' jeugd'
nevelgroepen als oorsprong van sterren en dierenriem
nevelmassa's
nevelmaterie
nevelringen
nevels als oervorm van de stellaire materie
nevels, de ~ ten tijde van Atlantis
nevels, kosmische ~ en sterrenhopen
nevels rond een nova
nevels zien er uit als een langgerekte schijf
nevelsluiers
nevelvlek
nevelvlek, het eerste wat van een komeet wordt waargenomen is
een ~
nevelvlekken
nevelvlekken, de geboorte van werelden uit ~
nevelvlekken en de vergelijking met dromen
nevelwereld, de kosmische ~
nevelwolken, nevelstrepen
Newton, H.A.
Newton, het systeem van ~
Newton, Isaac
nietigheid, de ~ van onze aarde
niets, het ~ als omschrijving van het wereldal
Nieuwe Maan
Nieuwe Maan als morgenster
Nieuwe Tijd, de ~
Niflheim, twaalf stromen uit het koude ~
noodlot, de werking van het ~
noodzakelijkheid en karmische beschikking
Noord-Amerika en Zuid-Amerika
Noordelijke IJszee
noordelijke pool van een globe

50
318
298, 299
25, 26, 138
297, 301
295, 296
141
155
50
160, 249, 266
222
221
85, 246
294
299
300
302
253
312
313
312
300
30
286, 288, 293, 294, 297, 299, 300
320
294
288, 294, 299, 320
286, 294, 299, 319
212
288, 297, 298
264
290, 301, 302
302
312
240
121, 207, 224, 326
28, 60, 68, 69, 119, 121, 210,
221, 226, 326, 335
322
322
31, 32, 35, 36, 88, 89, 97, 101,
131, 177, 178, 181, 187
71
300
272
142
166
99
98, 100
105

Noord-Engeland
Noorderkroon (Corona Borealis), het sterrenbeeld ~
Noordpool
noordpool, de ~ van de aardas
noordpool, de ~ van de ecliptica
noordpool, de ~ van de hemel
Noordpool, verduisteringen aan de ~ ontstaan bij de stijgende
knoop
noordzuidas, het terugdraaien van de ~ om de ecliptica-as
Nostradamus
nova (nieuwe ster)
Nova Aquilae (de nieuwe in Adelaar)
Nova Persei 1901
Nova Pictoris
nutatie

100
280, 313, 319
105, 346
112
112
56, 323
98, 100
326
137
156, 286, 259, 294, 297, 302,
303, 310-319
319
311, 319
319
96, 112, 115, 119, 120, 121, 328

O
objecten, minerale ~
observatorium, het ~ van Uraniborg (Tycho Brahe)
occultisme, het Indisch ~
occultisme, het ~ over vaste sterren als 'rijk van de duur'
occultist
oefeningen, geestelijke ogen ontwikkelen door ~
oerbeeld, de sterrenhemel als ~ van de mens
oerbeeld, het ~ van de fysieke mens onthuld door de
sterrenwereld
oerbeelden, de geestelijke ~ van het toekomstige mensenwezen
oerbeelden, de ~ van het menselijk stofwisselingssysteem
oerbeelden, kosmische
oerbeelden, sterrenbeelden zijn ~ van alle vormen op aarde
oerbeelden van bloemvormen
oerbegin, de eerste zon, de Christuszon was er in het ~
oerchristendom
oerkrachten
oerlicht, het ~
oernevel, de wetenschap laat de wereld ontstaan uit een ~
oertijd(en)
oertijden, zintuiglijke waarneming in en na de ~
oervolkeren, oorlogen met de ~ voor en tijdens de Atlantische
vloed
oervorm, de beïnvloeding van de ~ van onze vegetatie door de
circumpolaire sterren
oervorm, nevels als ~ van de stellaire materie
oerwijsheid
offer, het ~ dat niet wordt gegeven aan de hogere hiërarchiën
offer, het ~ dat werd aangenomen door de geestelijke wereld
offer, het ~ van de oerwijsheid
ogen, de kleur van de ~ en de maanfase

28
314
360
247
139, 150
84
309
294
181
288
83
260, 276
279
54
94
21
143
255
23, 38, 64, 130, 143, 146, 158,
253, 266, 300
141
360
282
300
153, 154, 155, 156
259
136
156
181

ogen, geestelijke ~ ontwikkelen door oefeningen
ogen, onze ~ zijn geopend door Lucifer
Olbers, de astronoom ~ voorspelde een botsing van de aarde met
een komeet
Olympus
omloop, al het groeien en het menselijk voelen als gevolg van de
jaarlijkse ~
omlooptijden, de huidige ~ zijn er sinds het midden van de
Atlantische tijd
omlooptijden, denken in tijd, ritmen en ~ i.p.v. ruimte
omtrek, aarde – hemel verhoudt zich als punt – omtrek
omwenteling, de ~ van de aarde om haar as
omwenteling, de ~ van de lijn van de dag- en nachteveningen
onberekenbare, het ~ van kometen en meteoren
onbewuste deel van de ziel, met zich meedragen in het ~
onderbewustzijn
onderconjunctie van Venus
ondergaan, ondergang hemellichamen
onderwereld
onderzoek, een wereldbeeld dat wordt ontsloten door geesteswetenschappelijk ~
onderzoek, modern spiritueel ~
onderzoek, systematisch ~ naar veranderlijke sterren
onderzoek, uiterlijk
ondinen
ongelijkvormigheid, de ~ van het hemelse
onspiritualiteit, de spiritualiteit of ~ van onze aardse mensheidsontwikkeling
onsterfelijke, de opvatting van het ~ werd begraven
ontwikkeling, de vereniging van het Ik en de kiem in de
embryonale ~
ontwikkeling, een innerlijke ~ nastreven
ontwikkeling, eenzijdigheden in de historische ~
ontwikkeling, geen ~ zonder chaos
ontwikkeling, kosmische ~
ontwikkeling, Lucifer wil vervroegde, overhaaste ~
ontwikkeling, wezens die ingrijpen in de ~
ontwikkelingsbegrip, het geestelijk ~
ontwikkelingsfase, Mars wordt vastgehouden in een vroegere ~
ontwikkelingsleer, de antroposofische grondbeginselen van een
spirituele ~
ontwikkelingsleer, de deur openen naar een spirituele ~
ontwikkelingstoestand, de ~ vóór ons zonnestelsel
ontwikkelingsverloop, het ~ van het filosofisch streven van de
mensheid
ontwikkelingsweg, de neerwaartse ~
ontwikkelingsweg, de ~ naar hogere werelden
ontwikkelingsweg, de ~ van zon en aarde naar dierenriem
onveranderlijkheid, de wereld van de ~
onvolkomenheden die na de dood worden ervaren
onvolmaaktheid, de afdruk van een ~ in de maansfeer
onvrijheid, de ~ van de mens t.o.v. de kosmos

84
46, 260
228
49
45
208
37
40
42, 43, 325
104, 105
28
37, 141
95, 120, 147
74
39, 41
75, 131-133, 204
363
134, 255
303
27
24
66
363
330
184
138, 149
185
299
106
43
27
252
272
264
252, 255, 330
252
316
29
84
252
294, 318
165
167
85

onzichtbaar voor fysieke ogen
oog
oog, (on)zichtbaar voor het blote ~

54
84, 145/146
51, 71, 75, 81, 208, 231, 242,
249, 267, 286, 288, 289, 291,
295, 301, 302, 303, 306, 311,
328, 340
oorkonde, de ~ bij de grondsteen
126
oorlog, de verschrikkelijke ~ waarover de Bhagavad Gita bericht 360
oorlog, in de geestelijke wereld wordt ~ gevoerd
244
oorlog, kometen veroorzaken ~
226
oorlogen in heel Europa
315
oorlogen met de oervolkeren voor en tijdens de Atlantische vloed 360
oorzaak en gevolg, de wereld van ~
122
oorzaken, terrestrische ~ in de verscheidenheid van de
plantenwereld
281
oost-westbeweging van zon en sterren
39, 53
oost-westlijn
127
oost-westrichting, verscheidenheid in de plantenwereld in de ~ 281
oosten, de spirituele voorstelling verbonden met het geografischastronomische
183
oosten, het ~ (vanaf Rusland)
200
oosten, het ~ als richting bij ons overlijden
165, 183
oosten, het opschuiven van de maan naar het ~
33
oostpunt, het ~ op de horizon
41
opdracht, goddelijke ~
25
openbaring, de ~ van de Drieëenheid
359
openbaring, het tijdperk van de ~ (tweede stadium)
359
openbaringen van geestelijke wezens
23, 30, 36, 37, 176, 274
opgaven van de menselijke geest
167
Ophiuchus (Slangendrager), het sterrenbeeld ~
113, 282, 283, 284, 317
opkomen, (de opkomst) het ~ van hemellichamen
39, 41, 183
oppositie van de buitenplaneten
67, 72, 79/80, 146, 148
oppositie, zon en maan in ~
33
oprichten, het zich ~ en het lopen van de mens
173
Opstanding, de ~ van Christus (zie ook Wederopstanding)
185, 204, 205
opstandingslichaam
204
opvatting, de abstracte zintuiglijke ~
156
opvatting, een grote kloof tussen de huidige wetenschappelijke en
de antroposofisch-spirituele ~
264
opvatting, een spirituele realiteit tegenover de onrealistische
materialistische ~ van de huidige tijd
253, 255, 260, 330
opvattingen, de fotocamera en de telescoop bevestigen de
astronomische ~
294, 300
opvattingen, oude ~ komen verschijnen opnieuw in het huidige
geesteswetenschappelijk onderzoek
266
opvattingen, sociale ~
269
organen, het ontwikkelen van geestelijke ~
85
organen, inwendige ~ van de mens
26, 172
organisme, de krachten van het dierlijk ~ komen van de
dierenriem
277
organisme, etherisch ~
27
organisme, het dierlijk ~
299

organisme, het menselijk ~
organisme, het ~ wat het kosmische bevat
organisme, Saturnus werkt verzwarend op het menselijk ~
Oriënt, de voorchristelijke ~
Origenes
Orion
Orionnevel
Oriphiël
Osiris
Osiriscultus
Osirisdienst
Osiris-Isislegende
Oude Testament
Ouden, de ~
Oudheid, de ~
Oudheid, de klassieke ~
Oud-Indische cultuur (oer-indische cultuur), de ~
Oud-Perzische mens de ~
Oud-Perzische tijd/cultuur de ~
oude maanfase en kometen
oude maanontwikkeling (oude maanfase)

145, 146, 187, 291
141
145
359
157
260, 261, 277, 280, 284, 291, 298
288, 289, 290, 291, 292, 298
34
130-133, 156, 157, 158, 161, 331
130
331
130, 132
34
68, 75, 106, 249, 281, 298, 340
34, 35, 68, 75, 107, 108, 157,
158, 159, 230, 237, 250, 252,
261, 279, 284, 302, 333, 337, 358
322
47, 358, 360
23
23, 360
207
23, 29, 52, 62, 63, 64, 145, 161,
248, 272, 298

oude maanontwikkeling, de ~ is een spiegeling van de Atlantische
tijd
359
oude saturnusontwikkeling
23, 29, 51, 145, 161, 248, 251,
252, 253, 333, 351
oude zonontwikkeling
23, 29, 51, 62, 63, 145, 161, 248,
253, 299, 307, 309, 333
ouders, ouderpaar voor een nieuw aardeleven
171, 173, 174, 176, 178, 182,
184, 190, 261
overgangsverschijnselen, verduisteringen zijn ~ tussen het zuiver
fysiek-kosmische en het kosmisch-geestelijke
93, 102
overlevering, occulte ~
103, 130
overstromingen, overstromingsrampen (Atlantis)
346
Ovidius
206

P
paasbijeenkomst (1929) Goetheanum
paasdag
paasfeest
paasfeest, de vaststelling van de datum van het ~
paasfeest, de veranderlijke datum van het ~
paasfeest, het joodse ~
paastijd
Paas-Volle Maan
paaszondag
parabool, de banen van kometen hebben vaak de vorm van een ~
Paracelsus

201
77
94
76, 77
76/77
203
54
182
185, 203
212
137

paradijs, de verdrijving uit het ~
parallax, de jaarlijkse ~ van de vaste sterren
parallaxen
parallaxmeting
Paulus
paus Gregorius
Pegasus, het sterrenbeeld ~
peripatetici
Peri Uranu
perigeum
perihelium
periode, de Lemurische tijd of ~
periode, de oer-Indische ~ (de Oud-Indische ~)
periode, de oer-Perzische cultuurperiodiciteit
Perseïden, de augustusmeteoren
Perseus
Perseus-Michaël
persoonlijke, afzien van het ~
perspectieven (ruimtelijke ~)
Perzië, het Oude ~
Philia
Philia, de andere ~
Phoebe, de satelliet van Saturnus die retrograde beweegt
Pierers Konservations-Lexikon
pinksterdag
Pinksterfeest
pinkstertijd
Pistis Sophia
plaats, geografische ~
plaats van geboorte
plan, goddelijk ~
planeet
planeet, de beweging in de ruimte van een ~
planeet, de innerlijke beweeglijkheid van een ~
planeet, de ~ als uitdrukking van achtergebleven geesten
planeet, de uiterlijke gestalte van een ~
planeet, de voerstraal van een ~ (tweede wet van Kepler)
planeet, van ~ tot vaste ster tot dierenriem
planeetbanen, de berekeningen van de ~ volgens Ptolemeus
planeetbanen, Tycho Brahe volgde de ~ en ontwikkelde de gave
van het waarnemen
planeetbewegingen, de ~ als fenomenen
planeetbewegingen, nieuwe voorstelling van de ~
planeetkracht, de levende ~ bij ellipsbanen
planeetkrachten
planeetlichaam versus planeetsfeer
planeetlussen (zie ook lussen van planeten)
planeetsfeer versus planeetlichaam

359
327, 328, 330
93, 318, 327, 328, 329
329
284
114
112, 277, 282, 284
318
318
89, 337, 338, 340, 341, 344, 345,
348, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 356
209, 212, 213, 218, 334, 338
131, 359, 361
23, 47, 361
47, 361
28
232, 239, 241, 243, 245
232, 241, 243, 279, 284, 285,
288, 303, 307, 311
242
151/52
93, 295
155, 156
192, 193
302
222
347
205
86
94
156
188
183
93
156
22, 23, 65, 256
21
27
21, 31
334, 335
252, 257
314
315
249
70
334, 335
21, 148, 164
63
66
63

planeten als wereld van de beweeglijkheid i.t.t. de vaste sterren
planeten, banen van de ~ rond de zon (ellipsvormen, Kepler)
planeten bewegen door de geesten van de omlooptijden
planeten bewegen zich binnen de gordel van de dierenriem
planeten, bewegingen en posities van ~ bij de geboorte
planeten, de etherische vormkrachten van de ~
planeten, de gestaltevormende kracht van de ~ vormt de huid
planeten, de Grieken leren over de bewegingen van de ~
planeten, de onderlinge afstemming van de ~
planeten, de retrograde beweging van ~
planeten, de siderische omloop van ~
planeten, de siderische omloop van ~ bij Ptolemaeus
planeten, de synodische omloop van ~
planeten, de werking van de ~ spiegelt in de aarde-omgeving
planeten, de wisselende posities van de ~ t.o.v. elkaar
planeten, het achteruitlopen en stilstaan van (zie ook beweging)
planeten, het dogma van uitsluitend cirkelbewegingen van ~
planeten, het inwerken van krachten op de ~
planeten, knopen in de banen van ~
planeten, ook sterren kunnen omgeven zijn door ~
planeten, zeven ~ en zeven aartsengelen
planetenaspecten
planetenbanen, 'schijnbare' en 'werkelijke' ~
planetenbewegingen spiegelen zenuw- en uitscheidingsklieren
planetenbol, de mens is ~ in de geestelijke wereld
planetenconstellatie, Christus verwerkelijkte voortdurend de
aanwezige ~ en sterrenconstellatie
planetenconstellatie, de ~ op het moment van overlijden
planetenconstellaties herhalen zich nooit exact
planetenconstellaties, het embryo beweegt mee met alle ~
planetenkrachten die zorgen voor de groei van planten
planetennevels
planetensferen, planeetsferen
planetensferen, de ~ bevatten etherische vormkrachten
planetensferen, de volgorde van de ~
planetensferen, het verwisselen van de ~
planetenstelsel
planetenstelsel als uitdrukking bewustzijnsfase
planetenstelsel, bewegingen en werkingen van het ~ als
achtergrond in mensenleven
planetenstelsel, de heliocentrische opvatting van het ~
planetenstelsel, de samenwerking van het ~ met aarde
planetenstelsel, de uitdrukking van het ziele-geestelijke in de
samenwerking van het met de aarde
planetenstelsel, de wezensdelen van het ~
planetenstelsel, goddelijk-geestelijke wezens als oorsprong van ~
en sterrenwereld
planetenstelsel, wetten
planetenstelsel, wezens die het ~ willen ontwrichten
planetenstelsel, wezensdelen van het ~
planetensysteem, de samenwerking van de ritmen in een ~

247
334
24
252
148, 268
177
287, 288
65
22
65
80/81
66-68
66-68, 75, 80/81
182
145, 256
65
334
21
103
256
35
31
252
287
183
201/202
163
191
201
278
288
27, 32, 38, 63, 65, 66, 71, 72, 93,
147, 167, 201, 247, 248, 333
248
79
72
21
69, 70, 247
148
250
30
30, 160
25
251
25, 65
221
25
36, 256

planetentekens, het lezen van ~
204
planetentheorieën, het ontstaan van de oude ~
333
planetenwereld, de intieme betrekkingen van mens tot ~
249
planetenwereld, de ~ bewerkstelligt alle vormende krachten
274
planetenwereld, de ~ op de juiste manier scheiden en verbinden
met de vaste sterren
250
planetenwereld, de relatie van de ~ tot de sterrenwereld
37
planetenwereld, de ruimtelijkheid van de ~
295
planetenwereld, de samenhang tussen mens en ~
287
planeten- en sterrenwereld – mensenwezen en goddelijk wezen 254
planetoïden tussen Mars en Jupiter
63, 87, 168, 219, 249, 266
plant
274-285, 299
plant, de etherische vorm van een ~ is een imaginatie
277
plant, in de ~ vinden we een nabootsing van het wereldal
277
planten, de gestalten van ~
21, 274
planten, de samenhang tussen ~ en sterren
276
planten, in de ~ die wij eten zit cyaan
245
planten, natuurgeesten zorgen ervoor dat ~ opkomen
24
planten, sterrenbeelden dragen nooit de namen van ~
279
planten zijn Ik-wezens
276
plantendek
276
plantenkiemen
181
plantennamen drukken verwantschap uit met de sterrenwereld
276
plantenwereld
21, 255, 275-285
plantenwereld, de ~ is het levende spiegelbeeld van de hemel
275
plantenwereld, de ~ wordt voortdurend in matamorfose gehouden 278
plantenwereld, de samenhang tussen de vaste sterren en de ~
275-285
plantenwereld, het etherlichaam van de ~
26
plantenwereld, terrestrische oorzaken in de verscheidenheid van
de ~ in de oost-westrichting
281
plantenzaad-as
273
Plato, de geheime leer van ~
107
Plato, de opgave van ~
65, 66-68
Plato, de Staat (Politeia)
65, 107
platonische getal, het ~
107
platoonse eis
66, 68
platoonse school
65/66
Pleïaden (het zevengesternte)
132, 261, 271, 288
Plinius de Jongere
313
Plutarchus
131, 322
polsslag, de tweede zon leeft in de ~ (ritme en bloed)
53
polsslag, knippersterren en hun verwantschap met de menselijke ~305
poolgebieden, de ~ als voorbeeld voor de ijstijd
346
poolhoogte, de geografische breedte komt overeen met de ~
282
poolijs, substantie in de vorm van stof uit vallende sterren komt
voor in ~
231
poolpunt
189
poolpunt, de beweging van het ~ bij de precessie
119
poolshoogte
40, 188
poolster, Poolster
39, 40, 105, 106, 115, 116, 281,
282, 284, 324
poolster, de banen van sterren rond de ~
40

poolster, in andere tijden is er een andere ~
poolster, op de evenaar staat de ~ op de horizon
poolstreek, het sterker inwerken van kosmische krachten in de ~
poolstreek, in de ~ zijn dezelfde sterrenbeelden onafgebroken
zichtbaar
poort, elke ster is een ~ voor het astrale
precessie

59, 112
281
281

281
263
108, 112, 113, 114, 115, 118, 119,
120, 121, 279, 284, 313, 323,
340, 341, 347
precessie, de geestelijke betekenis van de ~
107
precessie, de ~ volgens het systeem van Newton
121
precessie, de uiterlijk-astronomische ontdekking
107, 108
precessie, de verandering in vegetatie door de ~
285
precessie, luni-solaire ~
121
precessie, mathematisch punt of lijn bij de ~
104
precessiebeweging
103, 107, 110, 313, 336, 347
precessieritme , het samenkomen van het ~ met het apsidenritme 360
preparaten, microscopische ~
289
priesters
32
principes, newtoniaanse
121, 326
proces, de mens wordt medeschepper van het kosmische ~
351
processen, de innerlijke ~ van de sterrenwezens
272, 287
processen, de innerlijke ~ van Marswezens
272
processen, de opbouw- en afbraak~ in de mens
291
processen, de organische ~ van de mens
271, 294
processen, de werking van de sterren in de lijflijke ~
144
processen, fysieke ~
291
processen, getransformeerde stoffelijke ~ in de hoogste wezens
op vreemde wereldlichamen
271
profeten, joodse ~
159
protuberansen (zonnevlammen)
51, 214
psychoanalyse
298
Ptolemaeus (zie ook ptolemaeïsche met Ctrl+F)
37, 66, 108, 250, 315, 322, 326,
332, 333, 336, 337, 338
pulsatietheorie
308, 309
punt, de aarde als ~ gedacht
37, 40
punt, de mathematisch gedachte ~
68
punt, de mathematische ~ of lijn bij de precessie
104
punt, de ~ als midden van een epicykel
68
punt, een ~ op een baan, in een omloop
44
Pythagoras
155, 249
pythagoreeërs, de ~ en hun systeem met een bewegende aarde
322

Q
R
raadsbesluit, goddelijk ~
radiant, de ~ is het stralingscentrum van vallende sterren
radiant, het zwerven van de ~

93
232
243

radiant, stationaire ~
radius, de ~ bij cirkel- of bij ellipsbeweging
Rafaël, de kunstenaar
Raphaël, de aartsengel
Raphaël-Mercurius
Ram en het menselijk hoofd en de rechtopgaande houding
Ram, het sterrenbeeld ~
Ram, het begin van de lente in ~ (Griekse tijd)
Ram, het teken ~
Rammaand
Rampunt, het ~ als begin van de dierenriem
Ramtijdperk
Re Osiris
realisme of nominalisme (middeleeuwse scholastiek)
realiteit, een spirituele ~ tegenover de onrealistische
materialistische opvatting van de huidige tijd
realiteit in verhouding tot maya
rechtsbegrippen
reflector
refractor
regels, nieuwe astrologische ~
Regulus
reïncarnatie en karma, de kennis van ~
rekenen, het ~ als nieuw vermogen
relativiteitstheorie
renaissancetijd, de ~ van de wetenschap
richting, de ~ waarin de overleden mens zich beweegt
richting, de ~ waaruit de geboren mens uit afkomstig is
richting, een ster wijst op de verzamelplaats van geestelijke
wezens
richtingen, de kosmologie houdt rekening met de realiteit van de
~ in de ruimte
ring, de ~ van Saturnus is een getransformeerde komeetstaart
ringen rond afgesplitste sterren
ringnevels en spiraalnevels
ringvormige verduistering
ritme
ritme, bloed en polsslag, de tweede zon leeft in ~
ritme, een kosmisch ~ en niet een directe constellatie
ritmen, gelijkvormige ~
ritmen, kosmische ~
ritmen, kosmische en menselijke ~ sluiten aaneen
ritmen van de ~ wereld
ritmeverhoudingen
ritmeverschillen
rijk der doden, de verbinding tot stand brengen met het ~
rijk der hemelen, het ~ niet binnengaan
rijk der hemelen, leven in het ~
Rijk Gods, Christus onderricht de discipelen over het ~
rijk, het ~ van de ongeborenen
rijk, het ~ van het kwaad
Rijk, het Romeinse ~

241
335
168, 207
34, 133
133
172
108, 109, 110, 114, 181, 285, 315
108
349
108, 109
109
106, 113, 349
47, 48
348
253, 255, 330
22, 23
269
290, 291
290
196
32, 33
140
135, 137
38/39
226
164, 165, 183
266, 183
257, 258
232
222, 223
320
288, 290, 291, 292, 293, 294
92
28, 32, 103
53
360
71
362
121
32
34, 71
34
200
202
202
204
200
101
49

rijken, de verschillende ~ van de aarde
rijken, een bewustere verhouding tot de kosmische ~
Rishi's, de Zeven ~ hebben hun sporen in Grote Beer
Romeinen (Laatromeinse tijd)
Romeinen, de ~ waren een abstracter volk
Romeinen, de ~ waren minder spiritueel
rook
Rosenkreuz, Christian
Rosse, Lord ~
ruimte achter ruimte, onze blik doordringt ~
ruimte, de andere kant van de ~
ruimte, de driedimensionale ~
ruimte, de etherische ~ van de zon
ruimte, de fysieke ~
ruimte, de richtingen in de ~
ruimte, de ~ zal voor de mens doorzield en doorgeestelijkt zijn
ruimte, de verhoudingen ~ versus tijd en ritmen
ruimte, een bolvormige ~ in de wereldruimte
ruimte en tijd
ruimte, het verscheuren van de ~ door de bliksem
ruimte in tegenstelling tot negatieve ruimte
ruimte, perioden op aarde zoals de Atlantische catastrofe worden
geleid vanuit de macrokosmische ~
ruimte, ruimtelijk-onruimtelijk
ruimte, tijd en ~ met elkaar in verband gebracht (derde wet
Kepler)
ruimtebegrip, het ~ moet nieuw worden vormgegeven door de
antroposofie
ruimten, de kosmische ~ vóór de geboorte
runen, verduisteringsbanen als ~ (schrifttekens)
Rusland, het toekomstig eugenetisch vermogen

271
200
261
49, 50
49
49
307
317
290
321
47, 94
161, 183, 250, 295
51
22, 37, 38, 51, 179, 250, 285
232
309
71
252
94, 100, 164
258
50
342
274, 277
335
250, 285
155
100
200

S
sacramenten, heilige ~
salamanders
Samaël
saros
sarosperiode
sarosperiode, de drievoudige ~ van 54 jaar en 33 dagen
Satan gebruikt de kometen voor zijn eigen doelen
Saturnus

53
24
34
120
90, 95, 96, 100
97
221, 222, 246
26, 27, 71, 79, 80, 83, 145, 146,
149, 173, 250, 251, 266, 278,
315, 316, 317
Saturnus als de grote boosdoener
145, 148, 150
Saturnus beschrijft zijn lus in 8 maanden
81, 82
Saturnus bij Christus' dood
204
Saturnus, de gestalte van ~ in het begin van de aardeontwikkeling 222
Saturnus, de occulte blik van ~
222
Saturnus, de ring van ~ is een getransformeerde komeetstaart
222
Saturnus, de wereldsubstantie van ~ en de chaos
298

Saturnus, de werkingen van ~ in de natuurrijken
84
Saturnus leeft in het verleden
149
Saturnus, onderzoek naar de ringen van ~
286
Saturnus, ~ laag aan de hemel en ~ in het zenit
204
Saturnus voegt het astraallichaam in bij het fysieke
145
Saturnus was als planeet bekend bij de Ouden
249
Saturnus werkt verzwarend op het menselijk organisme
145
Saturnusafdrukken
168
Saturnusconjunctie en -oppositie
146-148, 150
Saturnusgebied
168, 248
Saturnus-Jupiterconjuncties (de Grote Driehoekperioden)
315, 316
Saturnuskracht, morele ~
84
Saturnuskrachten
149
Saturnuskrachten, de vrije ~
150
Saturnuskrachten, het veronachtzamen van ~
85
saturnusontwikkeling, zie oude saturnusontwikkeling
Saturnussfeer
37, 149, 168, 169, 171, 251
Saturnussfeer, in de ~ komt de mensenziel tot wereldoriëntatie
83
Saturnustijd
169
Saturnuswerkingen
148
Saturnuswezens
30, 63
Saturnus-zonneconstellatie
146, 148, 150
satya yuga (tijdperk van de waarheid)
359
Scandinavië
100
schaduw, de ~ van de maan of de aarde bij verduisteringen
90/91/92/93, 98, 99
schaduwkegel
90/91/92, 99
schande, het ervaren van ~
138
Schepper, de ~
205
Schiaparelli
239, 240, 272
schijf, nevels zien er uit als een langgerekte ~
294
schijf, wij denken zon of maan als ~ te zien
50, 89
schijn, de zintuiglijke ~ bij de oude onderzoekers en bij
Copernicus
332
schijnbeweging, de ~ van het lentepunt
112
schijnbewegingen, de ~ van hemellichamen
56
Schilder, het sterrenbeeld ~
319
scholastiek, de middeleeuwse ~ heeft de ontwikkeling van bewustzijn en wetenschap beïnvloed
348, 349
scholen, de geheime ~
140
schommelingscurven van de lichtsterkte van sterren
303-309
School, Alexandrijnse ~
318
Schorpioen
110, 111, 113, 131, 132, 313,
314, 317, 319
Schorpioen, het teken ~
349
schouwen, het ~
137, 140
schrift, het hemelse ~
130, 362
schrift, occulte ~
135, 291
schrifttekens, verduisteringsbanen als ~ (runen)
100
schrikkeldagen
115
schrikkeljaren
77, 97, 115
sectoren (in de tweede wet van Kepler)
334, 335
Seelenkalender (Zielekalender)
26, 106, 110, 111, 201

sektarisme, kosmologisch ~
Serafijnen
Seth
sfeer, de achtste ~
sfeer, de ~ van de zaligen
sfeer, de sublunaire ~
sferen, zie ook planetensferen
sferen, de kosmische ~
sferenklank
sferenharmonie, wereldmuziek
sferenleer, de ~ uit de Chaldeeuwse mysteriën
sferentheorie, het ruimtelijke in de ~ van de Ouden
sferenwereld (zie ook planetensferen)
Siberië
Sint Jan (St. Jan)
Sirius
skelet, het ~ van de plant
slaap
slaapwandelaar
slakken, afgekoelde ~ van nova's
slakkentheorie
Slangendrager (Ophiuchus) het sterrenbeeld ~
slingerbeweging, de wetmatigheid van de ~
snijpunt, het ~ van de aardebaan met een komeetbaan
snijpunten, de ~ van de ecliptica en de evenaar
snijpunten, de ~ van de zonnebaan met de maanbaan
solstitium (solstitia)
solstitiumlijn(en)
Sophia, de (heilige/goddelijke) ~
Sosigenes, de Egyptische priester ~
spectraalanalyse
spectroscoop
spectrum, golflengteverschuivingen in het ~ van de sterren
spectrum, helderheid en kleur van de sterren
spectrum, het ~ van nieuwe sterren
Spica, ster in Maagd
spiegelbeeld, de periode die haar ~ heeft in de nutatie van de
aardas
spiegelbeeld, het ~ van de Atlantische catastrofe
spiegeltelescoop
spieren, de afzonderlijke, verspreid liggende sterren vormen de ~
spiraalnevels
spiraalnevels en ringnevels
spiritualiteit
spiritualiteit, de astronomie terugleiden naar de ~
spiritualiteit, de ~ of onspiritualiteit van onze aardse mensheidsontwikkeling
spoorbaan
spraak, het leren spreken
spraakkrachten
spraakvorming

111
22, 24, 27, 28, 207, 208, 219,
252, 253, 256, 258, 270, 273
133
328
250
226
155
172
287
250, 251
249
167, 190
100, 246
113, 272, 273
284, 311
278
34, 135, 268, 297, 302
129
312
307
113, 282, 283, 284, 317
316
229
103
87, 90, 95
324, 343
344, 346
154, 155, 156, 157, 161
114
160, 264, 272, 294, 311
50, 300, 303
295
309, 320
311, 319
279
96, 187
344, 348
290
287
312
288, 290, 291, 292, 293, 294
49, 168, 363
320, 330, 363
363
245
83
84, 176
85, 176

staart, de ~ van een komeet
stadia, de herhaling van voorafgaande ~ in de na-Atlantische tijd
stadium, de aarde als Werkwelt is het vierde ~
Steenbok
Steenbok, het begin van de winter in ~ (Griekse tijd)
Steenbok markeert het begin van de winter
steenmengsel, het ~ van meteorieten
Steffen, Albert
Steiner, Rudolf

Steiner over de natuurwetenschap
Steiner over het duiden van een horoscoop
stelsel, Copernicus plaatste de zon in het middelpunt van het
planetaire ~
stelsel, de innerlijke levendigheid van het kosmische ~
stelsel, het decimale ~
stelsel, het plan van de hiërarchieën voor het planetaire ~
stelsel, het planetaire ~
stelsel zie ook systeem
stenen, op aarde vallende ~
ster, de jaarlijkse beweging van de aarde t.o.v. een ~ (parallax)
ster, de mens daalt altijd af van een bepaalde ~
ster, de natuur van de ~ is bovenfysiek
ster, de verhouding van de zon tot de ~ van de mens gedurende
zijn aardebestaan
ster, een afgekoelde ~
ster, een nieuwe ~ (nova)
ster, een sublunaire ~
ster, elke vaste ~ is ontstaan uit een planeet
ster, gouden ~, de etherische gestalte van Zarathoestra
ster van de schittering, Zarathoestra was de ~
stereoscoop
sterren als kolonies van geestelijke wezens

212, 213, 222
65
23
173
109
109, 181
245
228
20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 38,
39, 42, 46, 49, 70, 76, 77, 81, 84,
85, 93, 95, 101, 106, 109, 119,
120, 126, 131, 132, 134, 135,
137, 138, 139, 140, 141, 142,
144, 150, 153, 156, 159, 160,
161, 163, 164, 166, 167, 169,
172, 177, 180, 183, 185, 187,
192, 193, 194, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 207,
209, 212, 215, 217, 220, 221,
222, 223, 224, 226, 227, 228,
229, 237, 243, 252, 257, 261,
264, 265, 266, 269, 271, 272,
275, 277, 285, 287, 291, 296,
297, 299, 300, 301, 302, 311,
315, 316, 317, 319, 322, 326,
330, 332, 333, 335, 336, 342,
343, 344, 346, 347, 351, 353,
356, 359, 360, 361, 362, 363
50
138
331
33
358, 360
24
21, 62
230, 231, 237
327
266
270, 274
267, 268
312
156, 286, 259, 294, 297, 302,
303, 310-319
318
256
156
265
295
21, 257, 274

sterren, circumpolaire ~
sterren, de activiteit van ~
sterren, de dagelijkse omloop van de ~
sterren, de duur en intensiteit van de lichtschommelingen bij ~
sterren, de jaarlijkse parallax van de vaste ~
sterren, de samenhang tussen de vaste ~ en de plantenwereld
sterren, de ~ buiten de dierenriem zijn anders
sterren, de ~ gaan sneller dan de zon
sterren, de trap van ontwikkeling van vaste ~ is die van de
geesten van de wijsheid
sterren, de verschijnselen van licht- en chemisch-etherische aard
van de ~
sterren, de werking van de ~
sterren, de ziele-geestelijke wezens van de ~
sterren die wit opgloeien en ten onder gaan door de warmtedood
sterren, gasvormige en vloeibaar-gloeiende ~
sterren, golflengteveschuivingen in het spectrum van de ~
sterren, het onderscheid tussen vaste ~ en planeten
sterren in een 'oneindige verte'
sterren, kleur, helderheid en spectrum van de ~
sterren, kort- of langperiodieke (veranderlijke) ~
sterren, langperiodieke ~
sterren, lichtuitbarstingen van veranderlijke ~
sterren lijken een cirkel te beschrijven
sterren, nieuwe ~ (nova's) (zie nova en ster, nieuwe)
sterren, onregelmatig veranderlijke ~
sterren, ook ~ kunnen omgeven zijn door planeten
sterren, periodieke (veranderlijke) ~
sterren, ringen rond afgesplitste ~
sterren, rode ~ omgeven door nevelsluiers
sterren, tijdelijke ~
sterren, vallende ~

39, 282
304
42
303-309
327
275
253
42
253, 256, 259, 276
272
148, 154
251
300
308
295
248
328, 330
309, 320
303-309
307
305
327

307
256
303
320
320
303, 311
229, 230, 231, 232, 238, 239,
241, 242, 244, 245
sterren van de tweede grootte
267
sterren, vaste ~
21, 22, 247, 248, 249, 251, 253,
271, 328
sterren, veranderlijke ~
303-309, 311, 317
sterren, veranderlijke ~ en nieuwe ~ (nova's)
286, 294, 297, 302, 303, 304, 310
sterren, veranderlijke ~ en ritmisch systeem
288
sterren, verduisterings- of bedekkingsveranderlijke ~
307
sterren, zeer onregelmatig veranderlijke ~
305
sterren zijn mensenzielen
265, 266, 267, 268
sterren zijn sporen van goddelijk handelen
28
sterren, zijn ~ materiële lichamen in aardse zin?
270
sterren zijn verlaten godenlichamen
257
sterrenbeeld
31, 108, 110, 111, 181, 260, 285,
316
sterrenbeeld, de opkomst van een ~
58
sterrenbeeld, het midden van een ~
113
sterrenbeeld in de dierenriem
106, 108, 110, 111, 147, 173
sterrenbeeld, welk ~ staat in welk jaargetijde boven welke streek 281
sterrenbeelden, circumpolaire ~
261, 281, 284

sterrenbeelden, de oude imaginaties m.b.t de ~
sterrenbeelden, de verhouding van de werkelijke ~ tot de
zon, maan etc.
sterrenbeelden, de vijf ~ van de dalende dierenriemkrachten
sterrenbeelden, de zes ~ van de dalende dierenriemkrachten
sterrenbeelden, de zes ~ van de stijgende dierenriemkrachten
sterrenbeelden, de zeven ~ van de stijgende dierenriemkrachten
sterrenbeelden die te zien zijn in zowel de winternacht als de
zomernacht
sterrenbeelden dragen nooit de namen van planten
sterrenbeelden, het goddelijke werkt door de configuratie van de
afzonderlijke ~
sterrenbeelden, het goddelijk-geestelijke toont ons streng
omlijnde ~, het luciferische niet
sterrenbeelden, het ontstaan van de sterren van de ~
sterrenbeelden, kosmische fenomenen en de overeenkomst met
de oude ~
sterrenbeelden, vormkrachten gaan uit van de bewegingloze ~
sterrenbeelden zijn imaginaties
sterrenbeelden zijn oerbeelden van alle vormen op aarde
sterrenbeeldvorm, de ~ van Grote en Kleine Beer
sterrenboeken, Chinese ~ waarin de komeet Halley voorkomt
sterrencatalogus, de eerste ~
sterrencatalogus, de ~ van Ptolemaeus
sterrencatalogus, de ~ van Tycho Brahe
sterrenclusters
sterrenconstellatie, de ~ van het mysterie van Golgotha
sterrenconstellatie, de ~ voor het moment van de dood
sterrenconstellatie, de ~ werkt samen met planetenconstellatie
sterrenconstellaties, als tekens van een occult schrift
sterrendag
sterrengebied, elke mens heeft zijn ~
sterrengroep, de lelie is gemaakt door die en die ~
sterrengroepen, de mens heeft zijn eigen ~
sterrenhemel, de dagelijkse omwenteling van de ~
sterrenhemel, de Egyptische ~
sterrenhemel, de fonkelende ~ versus het beeld van de oneindige
leegte van het heelal
sterrenhemel, de invloed van de ~
sterrenhemel, de jaarlijkse omwenteling van de ~
sterrenhemel, de middeleeuwse beleving van de ~
sterrenhemel, de moderne mens kijkt niet naar de ~
sterrenhemel (sterrenwereld), de stadia van de ~
sterrenhemel, de stand van de ~ als achtergrond voor het
verdere leven
sterrenhemel, de ~ als oerbeeld van de mens
sterrenhemel, de ~ is een ziele-uiting van het wereldastrale
sterrenhemel, de ~ verklaren vanuit alles wat er op aarde is
sterrenhemel, de vaste ~
sterrenhemel, de waarneming van de ~
sterrenhemel, een beschrijving van de ~ uit de derde eeuw v. Chr.
sterrenhemel, een geestelijk lege ~

110, 261
110, 130
351
352
352
351
281
279
260, 276
261
253
300
278
277
260, 276
282
222
313
108
315
294
202
139
172
135, 138, 156
32, 41, 42
268, 269
279, 285
268, 269
53
24
329
137
328
38
285
23
148
309
263
275
149
110
284
155

sterrenhemel, het geestelijke van de ~
109
sterrenhemel, het innerlijk ervaren van de ~
111
sterrenhemel, het verschil tussen de ~ van het noordelijk en die
van het zuidelijk halfrond
284
sterrenhemel, in de aanblik van de ~ vermengen zich voor ons het
waarachtig goddelijke en het luciferisch-achtergeblevene 263
sterrenhemel, in ons hoofd dragen wij een afspiegeling van de
gehele ~
277
sterrenhoop, -hopen en kosmische nevels
286, 288, 293, 305
sterrenimaginaties, het herleven van ~ in de toekomst
159
sterreninvloeden op de mens
145
sterrenkaart
35
sterrenkrachten dragen de vormen van de sterrenbeelden naar de
plantenwereld
278, 285
sterrenkrachten, onze huidige verhouding t.o.v. de ~
237
sterrenkunde, de verhandeling van Aratus over ~
284
sterrenlengten
107, 108
sterrenlichamen, het opbloeien en verwelken van ~
264
sterrenlicht, geestelijke wezens verbergen hun bovenfysieke natuur
achter het ~ en het zonlicht
270, 274, 287
sterrenmaand
32
sterrennevels
289, 291, 293, 294
sterrenomloop, de tijd meten aan de ~
41
sterrenopeenhoping, de ~ in Perseus
242
sterrenregen, vallende ~
239, 240, 245, 246
sterrenruimte, voor de geboorte leeft de mens met de hele ~
190
sterrenruimte, beelden binnen de ~ wanneer we de sterren
bekijken
277
sterrenschrift
129, 130-133, 139, 267, 268
sterrensfeer, de vaste ~
249, 328
sterrensfeer, leven aan de andere kant van de ~
171
sterrenstelsel en de samenhang met de mens
139, 259, 266
sterrentekens
181, 316
sterrentijd
42
sterrenvierhoek, de ~ in Pegasus
112
sterrenwacht
298
sterrenwacht, Amerikaanse ~en
289
sterrenwacht, de ~ op de achterkant van de maan
180
sterrenwacht, de ~ van Heidelberg
289
sterrenwacht, de ~ van het Vaticaan
300
sterrenwereld
247
sterrenwereld, aan gene zijde van de ~
301
sterrenwereld, bij de beschouwing van de ~ is de spirituele
beschouwingswijze absoluut noodzakelijk
320, 329, 330
sterrenwereld, de afdruk in de ~ door Michaël
142, 144
sterrenwereld, de afdruk van de astrale ~ in het blauwe
hemelgewelf
329
sterrenwereld, de astraliteit van de ~
296
sterrenwereld, de beweging van oost naar west van de ~
42
sterrenwereld, de dieptedimensie in de ~
295
sterrenwereld, de individuele verhouding van de mens tot
de ~ in het voorgeboortelijk leven
191

sterrenwereld, de kloof tussen ~ en zonnestelsel
sterrenwereld, de lichamen van de goden
sterrenwereld, de luciferisch stralende ~ en de ahrimanische
dreigende koude van de nevelwolken
sterrenwereld, de relatie tot planetenwereld
sterrenwereld, de samenhang tussen ~ en plantenwereld
sterrenwereld, de ~ als openbaring van geestelijke wezens
sterrenwereld, de ~ als openbaring van het astrale
sterrenwereld, de ~ fysiek-bovenfysiek, zichtbaar-niet zichtbaar
sterrenwereld, de ~ gedurende het platonische wereldjaar
sterrenwereld, de ~ is maya van het verleden
sterrenwereld, de ~ openbaart haar werkzaamheid
sterrenwereld, de ~ was in de Egyptische tijd nog niet zichtbaar
sterrenwereld, de verbinding van de ~ met het goddelijk
-geestelijke
sterrenwereld, de verhouding van de mens tot de ~
sterrenwereld, de 'verste kosmos' van de ~ kan de aarde zeer
krachtig doordringen
sterrenwereld, de vrijere verhouding tot de ~
sterrenwereld, de werkzame krachten van de ~
sterrenwereld en planetenconstellaties
sterrenwereld en planetenwereld ervaren als dichtbij
sterrenwereld, goddelijk-geestelijke wezens als oorsprong van
planetenstelsel en ~
sterrenwereld, het geestelijke ontstaan van de ~
sterrenwereld, het oerbeeld van de fysieke mens onthuld door
de ~
sterrenwereld, verbonden zijn met de ~
sterrenwereld, wij mogen de ~ niet ongeestelijk bekijken
sterrenwetten
sterrenwezens
sterrenwijsheid, de oude ~
stier, een zonnegod rijdend op een ~
Stier en de vorming van het strottenhoofd van de mens
Stier, het sterrenbeeld ~
Stier, het teken ~
Stiermaand
Stiertijdperk
stijgende knoop
stikstof bij kometen
Stille Week
stof, substantie die op aarde terecht komt door vallende sterren in
de vorm van ~
stoffen, de uiterlijke ~
stofje, een klein ~ in de enorme leegte
stofmassa, kosmische ~
stofmassa's, ontbranden door wrijving met kosmische ~
stofwisseling, de aarde levert de ~ bij de plantengroei
stofwisselings-ledematenmens
stofwisselings-ledematenmens, de ~ wordt op aarde gevormd
stofwisselings-ledematenmens, leven stroomt in de ~

251, 255
28
300
37, 236
285
29, 35, 274
263
270, 271, 274
105
20
129/30
38
142
196, 296, 301
346
135/36, 237
145
155
38
251
253
294
134
263
139
35, 266, 272
77, 136
49
172
107, 108, 113, 114, 132, 271,
279, 280, 316
349
109
106
88, 95, 98
207, 245
185
231
141
321
312
264
275
52, 53
183
53

stofwisselingsleven
stofwisselingsmens, de mens is meer ~ naarmate hij minder
hoofdmens is
stofwisselingsstelsel, -systeem
stofwisselingssysteem, het lymfestelsel is het meest astrale in
het ~
storingen, veranderingen in komeetbanen door de aantrekkingskracht van planeten worden ~ genoemd
Strader
stralingspunt van vallende sterren
streek, welk sterrenbeeld staat in welk jaargetijde boven welke ~
strepen, de dierenriem was een massa van gevlamde ~
streven, het ontwikkelingsverloop van het filosofisch ~ van de
mensheid
strijd aan de hemel
stromen, twaalf ~ uit het koude Niflheim
stroming (wereld), dromen zijn een tweede ~
stroming (wereld), de derde ~ aan de andere kant van de
droomwereld
strottenhoofd
substantie, de ~ van de hogere hiërarchieën
substantie, de ~ van kometen en vallende sterren uit de zon
substantie, de ~ van God
substanties versus het wezenlijke
sulfer, het proces van sulferisering
Swedenborg
sylphen
symmetrie-as
systeem, de maansfeer is de geestelijke basis van het
ptolemaeïsche ~
systeem, het copernicaanse ~
systeem, het copernicaanse ~ brengt bevrijding en verschraling
van het menselijk bewustzijn
systeem, het copernicaanse ~ is gebaseerde op de aardesfeer
systeem, het Egyptische ~ (planetenstelsel)
systeem, het foronomisch-geometrisch ~
systeem, het ptolemaeïsche ~
systeem, het ritmische ~ van de mens
systeem zie ook stelsel

53, 293
293
287, 288, 294, 297
293
221
151
242
281
29, 252, 253, 272
316
218
272
301
301
271
258
237
53
63
244, 272
137
24
129
322
37, 38, 67, 68, 70, 79, 81, 179,
250, 251, 318, 322, 323, 328,
329, 330, 331, 333, 336, 338
323
322
68, 71
68
38, 66-68, 70, 71, 79, 81, 250,
323, 328, 331, 336, 338, 339, 350
183, 287, 288, 294

T
taal, de vaststelling van de ~ voor het nieuwe aardeleven
taal, in de oertijd werd voor namen een kosmische ~ gebruikt
tableau, zie levenstableau
tak met loofblad, het vormprincipe van ~
techniek, de menselijke ~
technologie

84, 173, 174
266
282
101, 159, 245
152

tegenkrachten, de wezens van de allersterkste ~ loeren op de
mens
tekens, de 'lichte' en de 'duistere' ~ van de dierenriem
tekens, sterrentekens
telegraaf
telelens, een fototoestel met een ~
telescoop

telescoop, eventuele bezwaren tegen de ~ en de microscoop
temperament, de aanleg van het ~ door de zon en de binnenplaneten
Tetrabiblos
Thales
theorie, bewijzen vinden voor de copernicaanse ~
theorie, de copernicaanse ~ en de tegenwoordige wetenschap
theorie, de ptolemaeïsche ~
theorieën, hemelverschijnselen verklaren uit zichzelf leidt tot
hypothetische en relativistische ~
theorieën, wetenschappelijke ~ versus de geesteswetenschap
theosofie
Thot
tijd
tijd, de Atlantische ~

237
109
108, 110, 111, 113, 188
230
295
50, 51, 71, 93, 249, 266, 267,
271, 272, 286, 287, 288, 289,
290, 294, 295, 300, 303, 311,
315, 318
286
84, 193
108
65
38
332
328

275
308
139
130, 131
28, 45, 94
30, 64, 69, 135, 342, 344, 345,
356, 361
tijd, de Atlantische ~ is een spiegeling van de maanontwikkeling 359
tijd, de Egyptisch-Babylonische ~
32, 38, 106, 134, 137
tijd, de herhaling van voorafgaande stadia in de na-Atlantische ~ 65
tijd, de huidige wetmatigheid heerst sinds het midden van de
Atlantische ~ (cultuur),
208, 350, 351, 361
tijd, de Lemurische ~ of periode
131, 359, 361
tijd, de na-Atlantische ~
342, 348, 361
tijd, de Romeinse ~
115
tijd, de spiegeling van een andere ~
200
tijd, de ~ afwachten voor de juiste constellaties
32
tijd, de vertraging van de ~
41
tijd, de voorchristelijke ~
149
tijd en ruimte met elkaar in verband gebracht (derde wet Kepler) 335
tijd, het omwerken van de drie hulsels in de embryonale ~
202
tijd, het uiterlijke sociale leven in de Egyptisch-Chaldeeuwse ~ 135
tijdcycli (yuga's)
360, 361, 362
tijdgeesten
21, 258
tijdrekening
115
tijdritmen, de samenwerking van ~
34, 71
tijdsaanduiding, de ~ verliest betekenis
251
tijdsverschil als uitdrukking van levendigheid
42
tijdperk, de opkomst van het natuurwetenschappelijk ~
300, 302
tijdperk, het bronzen ~ (dwapara yuga)
359, 360, 361
tijdperk, het derde na-Atlantische ~
47, 132, 331, 353, 354
tijdperk, het duistere of ijzeren ~ (kali yuga)
359, 360, 361
tijdperk, het Egyptische ~ (de Egyptische cultuur
131, 331, 132, 322

tijdperk, het gouden ~ (krita yuga)
tijdperk, het lichte ~
tijdperk, het ~ van de waarheid (satya yuga)
tijdperk, het vierde na-Atlantische ~
tijdperk, het zesde ~ na-Atlantische
tijdperk, het zilveren ~ (treta yuga)
tijdperk, het zwarte ~ doofde het bewustzijn als een zondvloed
tijdperk, ieder ~ wordt slechter, minder spiritueel
tijdperk, volledig abstracte gedachten voortgebracht door het
natuurwetenschappelijk ~
tijdperken, de aartsengelen leiden de grote ~
tijdperken, de Atlantische ~
tijdperken, de leer van de ~
tijdperken, de ~ van menselijke ontwikkeling
tijdperken, geologische ~
tijdvakken, grotere en kleinere ~
tin is een bestanddeel van aerolieten
toekomst
toeval, toevallig, toevalligheden
Tohoe-wa-wohoe, het ~ van de Hebreeën
tol
tolbeweging, de ~ van hemellichamen
tonen, de trillingsgetallen van ~
Toth, de uitvinder van kunsten en wetenschappen
traagheid, de wet van de inherente ~
traagheid, de wet van de ~
treta yuga (zilveren tijdperk)
trichotomie, ofwel drieheid van de mens
trillingen en atomen
trillingen, periodieke ~ bij knippersterren
trillingsgetallen van tonen
Trithemius von Sponheim
Tronen (geesten van de wil)
Tronen, de ~ dringen door de bliksem onze wereld binnen
tropenflora
tulp, de gestalte van de ~ is gemaakt door een sterrengroep
Twaalf stemmingen
Tweelingen, het sterrenbeeld ~
Typhon

359, 360, 361
361, 362
359
48, 136, 342, 344
199
359, 360, 361
354
359
326
21
361
359
46, 107
336
342, 343
231
153, 363
35, 109, 190, 200, 232, 260, 261,
276, 358
298
104
105, 112, 117
32
130
326
114
359, 360, 361
49
156
308
32
34, 35
22, 24, 28, 219, 222, 252, 253,
256, 258, 270, 273, 298, 299
258
280
279, 280, 285
109, 137
107, 108, 113, 114, 156, 280,
284, 338, 340
130-133, 157

U
U Geminorum
uitbarsting, een ~ als verklaring van een nova (nieuwe ster)
uiterlijke wereld, het terugtrekken van krachten uit de ~
uitlaatkleppen, de ~ voor het kwaad
uitscheidingsfuncties
uitvindingen

305
312
84
93
84, 287
50

Uraniborg, het eiland Hven met het slot ~ van Tycho Brahe
uranolieten
Uranos en Gea
Uranus
Uranus, de synodische omlooptijd van ~
Uranus, ~ behoort eigenlijk niet tot ons planetenstelsel
uur (uren)
uur, het middernachtelijk ~

314
230
300
221, 249, 266
81
222
42
171, 174, 205, 266, 269, 270

V
Vader, de ~
Vaderkrachten, de kosmische ~
Vaderprincipe
vastberadenheid, tussen voorgeboortelijke wil en aardse ~
Vaticaan, de sterrenwacht van het ~
Vedanta
vegetatie, de beïnvloeding van de oervorm van onze ~ door de
circumpolaire sterren
vegetatie, de ~ in zuidelijke streken
vegetatie, de verandering in vegetatie door de precessie
vegetatie, draken- en slangenvormen in het vormprincipe van ~
veiligheidsventielen, verduisteringen beschouwen als ~
Venus als morgen- of avondster
Venus bij Christus' dood
Venus bij het werken aan het karma
Venus, de bovenconjunctie van ~ (is zonder lus)
Venus, de fasen van ~
Venus, de lussen van ~ afgebeeld
Venus, de onderconjunctie van ~
Venus, de planeet ~ bij Copernicus
Venus, de planeet ~ bij Ptolemaeus
Venus, de planeet ~ was bekend bij de Ouden
Venus, de siderische en synodische omloop van ~
Venus, de verwisseling van ~ en Mercurius
Venus, de vorming van ~
Venus, door ~ kunnen wij een aardse taal spreken
Venus en Mercurius in Christus' doodshoroscoop
Venus in het Egyptische systeem
Venus, Nieuwe ~
Venus op de weg naar de nieuwe geboorte
Venus, Volle ~
Venuspassages voor de zon
Venussfeer
Venussfeer, de doorgang door de ~
Venuswezen, het ~
verandering, de onmogelijkheid van ~ (Aristoteles)
verduistering(en)
verduistering, gedeeltelijke ~
verduistering, ringvormige ~
verduistering, totale ~

53, 94, 205
94, 150
53
142
300
23
282
284
285
282
101
71, 73, 75, 82, 193
203
84
76
74, 286
82
75
79
66
249
80
71
63
83
203
68
74
173
75
72
63, 72, 167, 169, 175, 176
269
133
318
31, 44, 86 e.v., 92/94, 96, 97, 98
97, 99, 100
92
93, 97, 100, 101

verduisteringen, het geestelijke wezen van ~
verduisteringen, het ruimtelijk perspectivisch element bij ~
verduisteringen, reeksen van ~
verduisteringen zijn overgangsverschijnselen tussen het zuiver
fysiek-kosmische en het kosmisch-geestelijke
verduisteringsbanen
verduisteringsbereik
verduisteringscurven
verduisteringsfase, de grootte van de ~
verduisterings- of bedekkingsveranderlijke sterren
verduisteringsperiode
verduisteringswezens
vereffening, maanwezens vlechten ~ in in het leven
vereniging mens en wereldal
verharding, het in de ~ treden van het aardse
verhouding, een nieuwe ~ tot de kosmos
verklaringen, wetenschappelijke ~ van nieuwe sterren
verleden, beschouwing van het ~
verleden, Saturnus leeft in het ~
verleiding, de luciferische ~ van het stil blijven staan
Verlichting, de tijd van de ~
verloop, het dagelijkse en het jaarlijkse ~ van de aarde
vermenigvuldiging, Maagd behoedt de krachten van de ~
vermogen, het innerlijke zintuiglijke ~
vermogen, het menselijke ~ om het geestelijke met het fysieke te
doorgronden
vermogen, het toekomstige eugenetische ~
vermogen, het ~ tot liefde in een incarnatie
vermogen, wat openbaart ons het visuele ~
vermogens, de oude voorgeboortelijke ~
vermogens, de wiskundige ~ zullen leiden tot begrip van de
imaginaties
vermogens, Saturnus en onze lichamelijke ~
vermogens, uiterlijke verstandelijke ~
Verrezene, de ~
verschijning, de ruimtelijke ~ moet overgaan in het kwalitatieve
verschijningswereld, de onderschatting van de ~ aan de
hemelsfeer
verslapen, het ~ van de maanknoopperioden
verstand, het aardse ~
verstand, het combinerend ~
verstand, misleiding van het gezonde menselijke ~
verstands-gemoedsziel
verten, de ~ van het wereldruim
vertraging, de ~ van de zon in de dagelijkse gang
vertraging, de ~ van de zon in de jaarlijkse gang
verwisseling, de ~ van Venus en Mercurius
verzoeking, de luciferische ~
verzoeking, vervormd door de luciferische ~
vierhoek, de ~ in sterrenbeelden
Vijfde Evangelie, het ~
Vindemiatrix (Virginis), de druivenplukster

92
90, 92, 93
96
93, 102
98, 99, 100
98
100
96
307
98
101
177
28
356
166
312
139
149
151
224, 227
107, 108
279
140
333
200
193
39
155, 156, 159
159
168
193
94, 203
274, 285
252
95
132
130
286
38, 237
47, 251, 274
45, 107
107
71
333
140
282
202, 205
279

Vishvakarman
visioenen
Vissen, het sterrenbeeld ~
Vissen, het teken ~
Vissen, het tijdperk van ~ (het Vissentijdperk)
vlak, de overgang van lijn naar ~
vlakinhoud, in gelijke perioden een gelijke ~ (wet Kepler)
vloed, oorlogen met de oervolkeren voor en tijdens de
Atlantische ~
vloedcatastrofe, de ~ moest het fysieke omwoelen van het aardeorganisme brengen
vloedhypothese, de ~
vocalen, de kosmische ~
voelen, denken en willen verenigd in de ziel
voelen, het menselijk ~ als gevolg van jaarlijkse zonneloop
voelen, het religieuze ~
voelen, het ~ vergeleken met ons verstand
Voerman, het sterrenbeeld ~
voerstraal, de ~ van een planeet (tweede wet van Kepler)
volk, het joodse ~
volk, het vaststellen van het ~ waarin iemand zal worden geboren
volkeren, de Iraanse ~
volkeren, de ~ op aarde
volksgeesten
volkssprookjes, berichten over vallende stenen werden tot de
negentiende eeuw gezien als ~
volkszielen
Volle Maan
volksverhuizing
voorjaar, zie lente
voorjaarsevening
voornemen, een ~ tijdens het aardse bestaan
vooronderstellingen, natuurkundige ~
voorschouw, een ~ van het komende aardeleven
voorstellingen, geen sprituele ~ verbonden aan de maya van de
uiterlijke wereld
voortplanting, de tijd van de ~
voortplanting, de ~ van de mens in de toekomst
vorm, alles wat ~ (gestalte) heeft wordt veroorzaakt door beelden
vormen, de cel als oerbouwsteen van organische ~
vormen, de ~ van planten komen van de vaste sterren buiten de
dierenriem
vormkrachten, de etherische ~ van de planeten
vormkrachten, de planetensferen bevatten etherische ~
vormkrachten, de ~ gaan uit van de bewegingloze sterrenbeelden
vormkrachten mengen zich met de bewegingskrachten
vormprincipe
vormprincipes, merkwaardige ~ bij boom en plant
vorst- en sneeuwvorming als uiting van de 'verste kosmos'

47
129, 182
107, 108, 109, 285, 316
349
106, 349
335
335
360
348
307
172
46
45
28
43
284
334, 335
136
84, 173, 174, 175, 176, 178, 180,
190
155
21
21, 174, 176
230
176, 257
31, 32, 33, 35, 67, 76, 77, 78, 89,
92, 97, 101, 131, 132, 177, 178,
180, 182, 187, 203
360
182
166, 167
263
182
332
182, 200
200
274, 276
287
277
177
248
278, 279, 285
278
276, 282
282
346

vraagstelling, het komen tot een vruchtbare ~
vrees voor kometen
vrijheid, de noodzaak voor de ~ van de mens
vrijheid, de ~ om Christus op te nemen
vrijheid, het in ~ opnemen van kosmische krachten
vrijheid, het innerlijk beleven van ~
vrijheid, ijzer is de fysiologische basis voor onze ~
vrijheidsgevoel, het ~, de vrijheidsimpuls, de vrijheidsidee en het
kosmische ijzer
vrouw, de bepaling van het geslacht in het nieuwe aardeleven
vruchtbaarheid, macrokosmische ~
vurige tongen
vulkaan, de ~ als voortbrenger van vallende sterren
vulkanen
vuur, het element ~
vuurmaterie, de ~ van de oude Saturnus
vuurregen in plaats van een komeet in 1872 en in 1885
vuurvonken, uit de warme stroom van Muspelheim kwamen ~

271
236, 237
24, 31, 32, 64, 84-85, 140, 141,
142, 157, 166, 173, 237, 244, 285
135, 151
150
25, 84/85, 133
244, 246
245
178
300
94
230
21
315
252
239
272

W
waakbewustzijn, de verhouding ~ droombewustzijn
297
waakbewustzijn, de wereld van de initiatie in relatie tot het ~
302
waarheid, de Werkwelt leidt verder weg van de ~
31
waarheid, de ~ of onwaarheid van het materialistisch-astronomisch
wereldbeeld
329
waarheid, het tijdperk van de ~ (satya yuga)
359
waarheidsgehalte versus bewustzijnsverandering bij de
verschillende wereldsystemen
322
waarnemen, het ontstaan van het zintuiglijk ~
155, 159
waarneming, de soevereiniteit van de ~
332
waarneming, de ~ bij de wetenschap
25, 42, 250
waarneming, de ~ bij Angeloi en Archangeloi
258
waarneming, de zintuiglijke ~
122
waarneming, dode zintuiglijke ~
84
waarneming, zintuiglijke ~ in en na de oertijden
141
waarnemingen, zintuiglijke ~ en wereldgedachten
84
waarnemingskunst, de ~ van Tycho Brahe
317, 318
waarnemingspunt, de meridiaan van het ~
40
waarnemingsvermogen, een nieuw ~
159
waarnemingsvermogen, innerlijk ~
155
waarnemingswereld van het geestelijke
129
wachter aan de poort van het geestelijk-kosmische
148
Walvis, het sterrenbeeld ~
303
wanordelijkheid, de ~ van het hemelse
66
warmte, de fysieke ~ van de zon
50
warmte op oude Saturnus
51
warmtedood, sterren die wit opgloeien/ten onder gaan door de ~ 300
warmte-ether
315
water, het element ~
315

water, het element ~ bij de doop in de Jordaan
201
waterelement, het ~ voelt bij de Egyptenaren verwant met de
hemel
47
waterlucht
30
Waterman, het sterrenbeeld ~
173, 232, 240
Waterslang (Hydra), het sterrenbeeld ~
283, 284
wederbelichaming, de verhouding van Copernicus en Cusanus
332
wedergeboorte
83
Wederopstanding (zie ook Opstanding)
77, 132
Weegschaal
349
Weegschaal, het begin van de herfst in ~ (Griekse tijd)
109
Weegschaal, Mercurius in ~
126 e.v.
weegschaalopstelling
129
Weekspreuken
110
weerstand, de ~ van de geest in de menselijke hersenen om tot
bewustzijn te komen
52
weg, de ~ naar de aarde van de mens
83
Wega, helderste ster in Lier
106, 312
wereld, beelden schouwen in de etherische ~
362
wereld, boodschappen ontvangen uit de geestelijke ~
154
wereld, Christus zal zichtbaar worden in de bovenfysieke ~
273
wereld, de astrale ~
120, 225
wereld, de astrale ~ is woonplaats van zowel de H. Geest als van
de luciferische geesten
263
wereld, de bovenaardse en de onderaardse ~
129
wereld, de causaal samenhangende ~
122
wereld, de erfelijkheidsstroom komt uit de geestelijke ~
184
wereld, de fysieke ~
138
wereld, de fysieke ~ wordt zichtbaar door de materiële zon
46
wereld, de geestelijke ~ verlaten
148
wereld, de geestelijke ~ waarin de goden tot de mens spreken
301
wereld, de hogere wetmatigheid van de ware geestelijke ~
150
wereld, de houding van de mens tegenover geestelijke ~
47
wereld, de machtige werking uit de astrale ~
312
wereld, de mathematisch-mechanische opvatting van de ~
159/60
wereld, de mens ging de blik volledig op de uiterlijke ~ richten 342
wereld, de mens was nog volledig verbonden met de geestelijke ~ 359
wereld, de minerale ~
154
wereld, de plantaardige ~
154
wereld, de poort naar de geestelijke ~
150, 183
wereld, de sferen van de buitenplaneten zijn de ~ van de geest
83
wereld, de ~ aan gene zijde van de dierenriem
301
wereld, de ~ ´die vanzelf gaat´
24
wereld, de ~ onder de maan
318
wereld, door Christus verbonden zijn met de geestelijke ~
202
wereld, het leven in de geestelijke ~ vóór de geboorte
262
wereld, het meekrijgen van een zegelafdruk van de geestelijke ~ 190
wereld, het moment van overlijden en leven in de geestelijke ~ 163
wereld, een beschrijving door Steiner van de astrale ~
271
wereld, een derde ~
121, 270, 271
wereld, een eerste ~
121, 270
wereld, een hypothetische ~ zonder zon
43

wereld, een tweede ~
121, 270
wereld, een vierde ~
270
wereld, een ~ die te gronde gaat en een ~ die ontstaat
291
wereld, onze visionaire ~
129
wereld, op lichaamsvrije wijze tot de kosmische ~ treden
149
wereld, rond de Atlantische catastrofe was de geestelijke ~ voor
de menselijke ziel onmiskenbaar aanwezig
348
wereld, rond 1250 was de geestelijke ~ zeer afgesloten voor de
menselijke ziel
348
wereldal
101, 103, 160
wereldal, de aardeziel strekt zich uit in het ~
349
wereldal, de continuïteit van het ~
136
wereldal, de nieuwe manier van verbinden met het ~
150, 285
wereldal, de stadia van het ~
23, 93
wereldal, een regelmatig, wetmatig ~ dat mechanische verloopt 350
wereldal, een veranderd beeld van het ~
38, 65, 70, 226
wereldal, het astrale lichaam van het ~
263
wereldal, het middelpunt van de zonnebaan valt niet samen met
het middelpunt van het ~, de aarde
337
wereldal, het 'niets' als omschrijving van het ~
322
wereldal, het oneindig ~ als denkbeeld
37, 329, 330
wereldal, het ziele-geestelijke van het ~
332
wereldal, in de plant vinden we een nabootsing van het ~
277
wereldas
42, 368
wereldbeeld, een troosteloos en doods ~
38
wereldbeeld, een ~ dat is ingeprent in onze hersenen
264
wereldbeeld, het copernicaanse ~
241, 250
wereldbeeld, het luciferisch ~ van ons tijdperk
159, 160
wereldbeeld, het materialistische ~ is maya
330
wereldbeeld, het moderne ~
321
wereldbeeld, het ruimtelijk-abstracte ~ van de huidige astronomie 251, 260, 265, 327, 329, 363
wereldbeeld, waarheid of onwaarheid m.b.t. het materialistisch
astronomische ~
329, 363
wereldbeelden, astronomische ~
150, 256, 275
wereldbegin en wereldeinde
291
wereldbeschouwing, de copernicaanse ~
317
wereldbeschouwing, de onmogelijkheid voor een ~ als het denken
zich heeft bevrijd van de zintuiglijke ervaring
39
wereldbeschouwing, ~ en de stem van het geweten
301
wereldbollen, de abstracte stoffelijke ~ van de abstracte
astronomie
309
wereldether, de duur van een ster is het beïnvloeden van de ~ door
het astrale
263
wereldether, de hypothetische en inmiddels alweer afgeschafte ~ 322
wereldether, de teruggestuwde morele kracht ingeschreven
in de ~
167
wereldether, de ~ die zijn grens openbaart in het blauwe
hemelgewelf
329
wereldevolutie
23
wereldevolutie, het eerste stadium van de ~
359
wereldgedachten en zintuiglijke waarnemingen
84
wereldgeest, het goddelijke wereldplan van de goddelijke ~
22

wereldjaar, het platonische ~

59, 120, 267, 284, 285, 360, 361,
372
360, 361

wereldklok, de wijzers van de grote ~
wereldlichamen, de constellaties van ~ in verschillende
wereldperioden
342
wereldlogos, de mensenziel komt tot de ~
83, 84
wereldlot, het voorchristelijke ~
156
wereldmiddernacht, het midden tussen dood en nieuwe
geboorte
169, 177, 193
wereldmuziek, sferenharmonie
287
wereldmuziek, het ontstaan van ~ in de harmonie der sferen
249
wereldnevel, de wetenschap werkt met de idee van een ~
255
wereldontwikkeling, de huidige stand van de ~
142
wereldontwikkeling, het begin van de ~
299
wereldontwikkeling, mysteries van de ~
46, 220
wereldordening, de natuurlijke en de morele ~
25
wereld-Paaszondag
330
wereldperioden, de kennis van de ~ bij de oude Indiërs
358
wereld-Pinksteren
330
wereldplan, de nietigheid van onze aarde volgens het materiële ~ 322
wereldplan, het goddelijke ~ van de goddelijke wereldgeest
22
wereldrampen
319
wereldritme, de bloedbanen zijn afkomstig van het wereldritme 287
wereldritme, geologische tijdperken en wereldtijdperken
336
wereldruim, de verten van het ~
47, 251, 271
wereldruim, de weg naar het ~ openlaten voor de geesten van de
duisternis en het kwaad
94
wereldruim, het onmetelijke ~ bevrijd uit zijn kosmische banden 38
wereldruim, zieleactiviteiten- en geestesactiviteiten die door het ~
trekken
160
wereldruimte, een bolvormige ruimte in de ~ voor een nieuw
wereldstelsel
252
wereldschrift en wereldtaal
172
wereldstelsels, de verschillende ~ van de huidige astronomie
294
wereldstelsel, wezens van de hoogste hiërarchie en de plannen
voor een nieuw ~
252
wereldstrijd, kometen worden onderwerp van een ~
237
wereldstroming, een ~ in opkomst (ijzer dat op aarde valt)
230
wereldsystemen, waarheidsgehalte versus bewustzijnsverandering
bij de verschillende ~
322
wereldtaal, het wereldwoord uit de eerste hiërarchie
288
wereldtaal, de ~ uit voorwerpen en wezens van de zintuiglijke
wereld
84
wereldtijdperk, het ~ van de vrijheid van de mens
140, 246
wereldtijdperken (yuga's)
336, 357, 359, 360, 361, 362
wereldvuur, de substantie van het ~
252
wereldwezen, de positie van de mens t.o.v. het ~
141
wereld-Witte Donderdag
330
wereldwoord, het ~ door Venus omgevormd tot mensenwoord
176
wereldwoord, het ~ leeft fysiek in de mens als beenderstelsel
288
werkelijkheid, theoretiseren om te komen tot astronomische ~
39, 275
werken, het goddelijk-geestelijke ~
140, 274

werken, het wetmatig van de sterren versus Lucifer
werking, de mens lijkt afgesloten van de kosmische ~
werking, een sterkere kosmische ~ ten tijde van het perigeum
werkingsbereik, de inperking van het ~ van de geestelijke wereld
Werkwelt
werkzaamheid, de herinnering aan de kosmische ~ midden in de
Werkwelt, gedurende de duisternis bij Christus' dood
werkzaamheid, de ~ van de geesten (krachten)
werkzaamheid, de ~ van het goddelijk-geestelijke
werkzaamheid, het terugtrekken van de ~ door de planeten
West- en Noord-Europa
westen, het ~ op de ecliptica
westpunt, het ~ op de horizon
wet, de historische ~ die de eeuw verdeelt in drie derden
wet, de ~ van de inherente traagheid
weten, een instinctief helder ~ bij de toekomstige bevolking van
het Oosten
weten, een ~ dat niet intellectueel was
weten, een ~ dat opsteeg uit het innerlijk van de mens
wetenschap, astrologische ~ is er niet meer
wetenschap, de abstracte ~
wetenschap, de astrologie kan een sociale ~ worden
wetenschap, de astronomische ~
wetenschap, de copernicaanse theorie en de tegenwoordige ~
wetenschap, de eeuwenlange autoritatieve houding van de ~
wetenschap, de middeleeuwse scholastiek heeft de ontwikkeling
van ~ en bewustzijn beïnvloed
wetenschap, de ontwikkelingsbegrippen van de moderne ~
wetenschap, de popularisering van de ~
wetenschap, de tegenwoordige ~ over nieuwe sterren
wetenschap, de uiterlijke ~ sinds Copernicus
wetenschap, de ~ geeft uiterlijk-natuurlijke oorzaken
wetenschap, een nieuwe ~
wetenschap, een spirituele ~
wetenschap, het wereldruim volgens de moderne ~
wetenschap, intuïtieve ~
wetenschap vanuit de antroposofie
wetenschap, ware ~
wetenschap, wat de antroposofie kan brengen aan ~ en kunst
wetenschap, wat onderzocht is door de materialistische ~
wetenschappen, de biologische ~
wetenschappen, geestelijke wezens onderwezen in kunsten en ~
wetenschappen, Toth is de uitvinder van kunsten en ~
wetmatigheden, de astrologische ~ van deze tijd
wetmatigheden, de ~ van planeten
wetmatigheden, drie soorten ~
wetmatigheden, goddelijke ~
wetmatigheden, spiraalvormige ~
wetmatigheid, de eigen ~ van de droom
wetmatigheid, de hogere ~ van de ware geestelijke wereld

174
349
339
31
23, 28, 31, 32, 36, 37, 64, 93,
129, 142, 146, 187, 191, 203,
310, 350, 362
203
21, 23, 30, 31, 36, 37, 47, 77, 187
142, 274
84
99
104
41
238
326
200
154
155
197
101, 269
199
307, 313, 363
332
321
348
252, 255, 256
37
311
332
299
133
275, 330
251
139
111, 250
138, 145
111
300
264
30
130
200
28
121, 122
115
21
297
150

wetmatigheid, de ~ van de conjuncties van Jupiter en Saturnus
wetmatigheid, de ~ van de slingerbeweging
wetmatigheid, een astraal-etherische ~ in het tijdsritme
wetmatigheid, een ~ voor beide werelden
wetmatigheid, het begin van de ~ van ons huidige zonnestelsel
wetmatigheid, het bereik van de aardse ~
wetmatigheid, in de wereld achter de sterren werkt morele ~
wetmatigheid, kosmische ~
wetmatigheid, streng mechanische ~
wetten, astrologische ~
wetten, de ~ die 'daarbuiten' niet meer gelden
wetten, de ~ van de aardeontwikkeling
wetten, de ~ van de opbouw van mens en natuur
wetten, de ~ van de populatie en kosmische verschijnselen
wetten, de ~ van het bestaan ten tijde van de oude maan
wetten, de ~ van Kepler uit de waarnemingen van Mars door
Brahe
wetten, geesteloze ~ toepassen op een geestelijk lege ruimte
wetten, het rechtstreeks ervaren van kosmische ~ door vroegere
volkeren
wetten, kosmisch-geestelijke ~
wetten, morele ~
wetten, oude astrologische ~ (danwel regels)
weven, het plantachtig ~ in de gas-, warmte en lichtbol van de
oude zon is nu nergens meer te vinden in het universum
wezen, het geestelijke ~ van de mens
wezen, het geestelijke ~ van verduisteringen
wezen, het ~ dat ´alles heeft gemaakt´
wezenlijke, het ~ van Ahriman
wezenlijke, het ~ versus substanties
wezens, achtergebleven ~ (rebelse geesten)
wezens, ahrimanische ~
wezens, dag en nacht als uitdrukking van verheven ~
wezens, de hogere en achtergebleven ~
wezens, de mens wordt lichtend voor de ~ in de kosmos
wezens, de omgang met goddelijke ~
wezens, de openbaring van de werkzaamheid van geestelijke ~
wezens, de wereld van de ~
wezens, de ziele-geestelijke van de sterren
wezens, geestelijke ~ die zich willen afsplitsen van hogere
hiërarchiën
wezens, geestelijke ~ verbergen hun bovenfysieke natuur
achter het sterrenlicht en het zonlicht
wezens, goddelijk-geestelijke ~ als oorsprong van planetenstelsel
en sterrenwereld
wezens, het terugtrekken van geestelijke ~
wezens, het terugtrekken van hogere ~
wezens, hiërarchische ~ met een luciferische inslag
wezens in samenhang met de zon
wezens, luciferische ~
wezens, onder leiding van geestelijke ~ werkt de mens aan zijn

315
316
361
120
208
295
301
22, 25, 28, 135, 312
23, 31, 64
140
263
202
28, 138
200
185
317, 334
158
65
202
296
85, 198
308
141
92
47
159, 264
63
26, 27, 50, 51, 62, 63, 219, 254,
258, 259, 260
27, 51
39
64, 254
244
34
310/311
172, 276
251
258
270, 274, 287
251
23, 29, 31, 181
24, 54
173, 262, 308
45, 46, 133
27, 48, 172, 262, 269, 271

toekomstig lichaam/leven
172, 183
wezens, sterren als kolonies van geestelijke ~
21, 257, 274
wezensdelen
76, 135, 140, 288, 297
wezensdelen, de ~ van het planetenstelsel
25
wezenskern, de eeuwige ~ van de mens
296
wezensniveau, het gemeenschappelijke ~ van zon en vaste sterren 256
wierook, de ~ van het gelouterde gevoel
156
wijsheden, de ~ uit de atavistische helderziendheid
252
wijsheid, de God van de ~
131, 133
wijsheid, de goddelijke Sophia die de menselijke geest aanspoort
tot ~
154
wijsheid, de ~ van het hart
154
wijsheid, esoterische ~
22
wijsheid, goddelijke ~
93
wijsheid, het goud van de ~ (Wijzen uit het Oosten)
156
wijsheid, kosmische ~
154
wijsheid, oeroude ~ die leeft en werkzaam is in het ritmisch
element
35
wijsheid, oude ~ versus vrijheid
158
Wijzen uit het Oosten
153, 156, 159, 273
wil, de mirre van de zuivere ~ (Wijzen uit het Oosten)
156
wil, de voorgeboortelijke ~
138, 142
wil, de wereld van onze ~
121
wil, kwade ~
101
willen, het ~
93, 154
willen, voelen en denken verenigd in de ziel
46
wils-as, de ~ van het Goetheanum
129
wilsdaad
101
wilsimpulsen
101, 129, 268
wilsmens, de ~ ofwel stofwisselingsmens
53
wilsvrijheid
165
winter
181, 182, 273
winter, de stand van de aardas tijdens de ~
324, 325, 347
winter, het begin van de ~ in Steenbok (Griekse tijd)
109
winterhemel
56, 280
winternacht, de sterrenbeelden die te zien zijn in zowel de ~ als
de zomernacht
281
winterpunt
113, 340
wintersolstitium (winterzonnewende)
345, 346
winterzonnewende (wintersolstitium)
113, 325, 336, 341, 344, 345,
346, 349, 350, 354
wisselwerking, de ~ tussen de levensverschijnselen op aarde en
de astronomische verschijnselen
275
wolf, het beeld van de ~ die de zon achtervolgt
93

X
Y
yuga's (wereldtijdperken)

358, 359, 360, 361, 362

yuga's, de lengten van de ~

360, 361

Z
zaad, het ~ waaruit de huidige wereld is verdicht
299
Zachariël
34
Zarathoestra
23, 47, 154, 155, 156, 265, 273
Zarathoestra-Ik
201
Zarathoestraleerling
154
zeemonster, het ~ dat Andromeda bedreigt
242
zenit
40, 189
zenuwen
147, 245
zenuw- en uitscheidingsklieren
287
zetje, het Newtoniaanse ~ dat aan het begin staat van de beweging
van hemellichamen
326
Zeus
48
zichtbaar licht, de middernachtszon zonder ~
54
zichtbaarheid, de ~ van schaduw
93
zichtbaarheidsgrens, de ~ van nieuwe sterren
312, 318
ziekte, kometen veroorzaken ~
226
ziel, de geestelijke wereld was rond de Atlantische catastrofe
onmiskenbaar aanwezig voor de menselijke ~
348
ziel, de geestelijke wereld was rond 1250 zeer afgesloten voor de
menselijke ~
348, 349
ziel, de groei van de ~
199
ziel, de menselijke ~
26, 30, 131, 137, 138, 139, 141,
143, 144, 149, 171, 179, 190
ziel, de weg van de ~ naar de aarde door de sferen
194
ziel, de werking van het jaar en de tempering daarvan door de
afwisseling van dag en nacht is belangrijk voor de ~
346
ziel, de ~ na de dood
164, 184
ziel, het onbewuste deel van de ~
37, 138
ziel, het wachten van de ~ in de aarde-omgeving op de conceptie 182
ziel, in de zomer ademt de aarde haar ~ uit
345
ziel, rond de Atlantische catastrofe was de geestelijke wereld voor
de menselijke ~ onmiskenbaar aanwezig
348
zieleactiviteiten- en geestesactiviteiten die door het wereldruim
trekken
160
zielebewegingen, de transformatie tot ~
160
ziele-eigenschappen ingeschreven in de buitenplaneten
168
ziele-element, het ~ inweven in de geestelijke kiem van het fysieke
lichaam
180, 184
zielefuncties, de menselijk ~ in relaties tot de planeten
145
zielehouding, een ~ die dweept met de sterrenhemel
262
Zielekalender (Seelenkalender )
26, 106, 110, 111, 201
zielekrachten, de verbinding van de ~ met de kosmos
192
zieleland
165
zieleleven, de kosmos heeft werkelijk ~
263
zieleleven, de persoonlijke invloeden van de kosmos op het ~
152
zieleleven, een ~ dankzij de zon
46
zieleleven, het ~ m.b.t. de maanknopen
87

zieleleven, het zoeken in de 19e eeuw naar de werking van het ~
zielen, belangrijke ~ met een bijzondere aanleg
zielen die belangrijk zijn voor de mensheid
zielen, goed of slecht geaarde ~ toegang geven tot belichaming
zielen, het gewaad van ~ in de geestelijke wereld
zielen op weg naar een nieuwe geboorte
zielegestalte, gemeenschappelijke sterren in onze ~
zielenatuur, het lot ingeweven in de ~
zielespiegelbeelden
zieleverbinding, de ~ wordt aangeknoopt met de ouders
zieleverwantschap, de ~ tussen Copernicus en Cusanus
zielewereld
zielewereld, het leven in de ~ komt overeen met de tien dagen
tussen Hemelvaart en Pinksterfeest
zielewerkingen, onverteerde menselijke ~
zielewezens die gevoelens e.d. in de astrale wereld belichamen
zielewezens en geesteswezens
zin, ofwel betekenis van de aarde, de natuur
zinnebeeld
zinnebeeld, de aar is het ~ van de Maagdkrachten
zintuigen
zintuiglijk-waarneembare, het ~
zintuigorganen, de vorming van huid en ~
zintuigorganen, Saturnus doordringt de ~ met zwaarte
zintuigsysteem, ritmisch systeem en stofwisselingssysteem
zintuigwereld
zintuig-zenuwmens, het denken van de ~
zomer, de stand van de aardas tijdens de ~
zomer, het begin van de ~ in Kreeft (Griekse tijd)
zomer, in de ~ ademt de aarde haar ziel uit
zomerdraak, de zwavelachtige ~ wordt overwonnen door het ijzer
zomerhemel
zomernacht, sterrenbeelden die te zien zijn in zowel de ~ als de
winternacht
zomerpunt, het hoogste punt van de zonnebaan
zomersolstitium (zomerzonnewende)
zomersterrenbeeld, Hydra is een lente- en ~
zomertijd, -periode
zomerzonnewende (zomersolstitium)
zon-aardeverhoudingen
zon, de beweging van de ~ van west naar oost
zon, de christelijke benaming voor drievoudige ~
zon, de dagelijkse beweging van de ~ werkt remmend
zon, de derde ~
zon, de drievoudige ~
zon, de eerste ~
zon, de etherische ruimte van de ~
zon, de fysiek-materiële ~
zon, de fysieke wereld wordt zichtbaar door materiële
zon, de geestelijke ~
zon, de goede goden en de snelheid van de ~
zon, de illusie van een ruimtelijke ~

160
192
174
200
270
200
269
167
160
175
332
169
205
141
269
160
26, 27
127, 130
279
37, 84, 146, 147, 287, 342
301
287
145, 146
288
20, 38, 121
38
324, 325, 347
109
345
232, 244
280
281
113, 336, 340
109, 345
284
244, 345
336, 341, 344, 346, 348, 352, 356
181
44, 59, 60
53
45
47, 48, 49
45/46, 48, 49, 52, 331
46, 47, 48, 49, 54
51
46, 48
46
47, 49, 50, 53, 141, 273, 331
43
51

zon, de jaarlijkse gang van de ~
zon, de kern en het inwendige van de ~
zon, de krachten in de ~ die de chaotische winterkrachten
overwinnen
zon, de loop van de ~
zon, de luciferische ~
zon, de menselijke verhouding tot ~ en aarde
zon, de morele bron
zon, de omloop rond de ~ van de Leoniden
zon, de omlooptijd rond de ~ van meteoren
zon, de opkomst van de ~ in het westen
zon, de plaats van opkomst en ondergang van de ~ op 21 maart
zon, de stijgende baan van de ~
zon, de tweede ~ in bloed, ritme en polsslag
zon, de tweede ~ is de werkzame (binnen de eerste)
zon, de tweeledige ~
zon, de verandering van de geestelijk verworven eigenschappen
in her meer fysiek-etherische door de ~
zon, de verbinding van de aarde met de geestelijke ~
zon, de vereniging van de ~ met de aarde
zon, de verhouding van de ziel tot de ~
zon, de verschuiving van het culminatiepunt van de ~
zon, de verschuiving van het punt van opkomst en ondergang van
de ~
zon, de wetenschappelijke beschrijving van de ~
zon, de wezens in de ~
zon, de wisselende verhouding van ~, maan en planeten tot de
beelden van de dierenriem
zon, de ~ als bol
zon, de ~ als een soort 'vaste ster', als wereldzon
zon, de ~ als kachel
zon, de ~ als middelpunt van de planeetbanen
zon, de ~ als middelpunt waaruit het heil der mensen komt
zon, de ~ als woonplaats van Christus
zon, de ~ bedekt Saturnus
zon, de ~ in een van de brandpunten van een ellips
zon, de ~ om middernacht
zon, de ~ overschrijdt de evenaar
zon, de ~ treedt uit de aarde en de luciferische invloed
zon, de ~ verlaat de aarde
zon, de ~ verschijnt in het westen
zon, de ~ was woonplaats van Christus
zon, doordringen tot het ervaren van de ~
zon, een wetenschappelijke beschrijving van de ~
zon en aarde als uitdrukking van het midden in de kosmos
zon en sterren, de onderlinge afstemming van ~
zon, geesten van de wijsheid hebben de ~ als woonplaats
zon, het achterblijven van de ~ bij de sterren
zon, het astraal etherische van de ~
zon, het laagste punt van de baan van de ~
zon, het leven komt van de ~

33, 44, 57 103, 106, 109, 188,
280
50
78
42, 106
46, 50, 53, 54
181
48
238
240
56
59, 60
55
53
46, 47, 48, 53, 54
49
83
49
64
192
59
59
46
21, 46
191
50, 308
248, 273
50
79
333
333
146
339
188
76, 77, 109, 128
42
63, 64
56
254
133
46, 50, 52
208
22
255, 259
42
47
54, 56, 181
145

zon, het middelpunt van de ~
50, 51
zon, het oppervlak van de ~, de fotosfeer
50
zon, het uitsluiten van de ~ uit ons wereldbeeld
41
zon, het uittreden van Venus en Mercurius
30, 67
zon, hymnen aan de ~
48
zon, in de begindagen van januari staat de ~ het dichtst bij de
aarde (in Boogschutter)
339
zon, in het middelpunt van de ~
68
zon, in juli staat de ~ het verst verwijderd van de aarde
339, 340
zon, maan en aarde, de onderlinge verhouding van ~
77
zon, maan en Mercurius
130
zon, maan en planeten uit het bewustzijn wissen
39
zon, oude ~ zie oude zonontwikkeling
zon van de gerechtigheid
157
zondag, de ~ in de tijd na de mysterieen
77
zondag, de ~ na de eerste Volle Maan van de lente
76/78
zondeval
135, 136, 333
zonden, ~ die schadelijk zijn voor de astrale atmosfeer
225
zondigheid, menselijke ~
236
zondvloed, de Atlantische catastrofe in het mensheidskarma als
de ~
346, 360
zondvloed, de fysieke ~
353, 360
zondvloed, de geestelijke ~
353
zone, de flora van de polaire ~
281
zone, de gematigde ~, de arctische ~
280, 282
zone, de ~ van het noordelijk halfrond
282
zones, loofbomen zijn karakteristiek voor de gematigde ~
282
zonlicht
101, 131, 177
zonlicht, de afwezigheid van ~ bij verduisteringen
93
zonlicht, de wereld van ~, maanlicht en sterrenlicht is bovenfysiek270
zonlicht, geestelijke wezens verbergen hun bovenfysieke natuur
achter het ~ en het sterrenlicht
270, 274, 287
zonlicht vormt de ogen
145
zonlichtreflecties op zwarte wolken in de kosmos
289
zonne-aardbaan
87
zonnebaan
87/88, 90, 95, 328, 337
zonnebaan, het middelpunt van de ~ valt niet samen met de aarde
in het middelpunt van het wereldal
337
zonnebeweging van west naar oost
56
zonnebeweging, versus luciferisch streven
42/43
zonnebode, Mercurius als morgenster
133
zonnebol, de wetenschap onderzoekt de ~
50
zonneboot
47
zonnedag
32, 42
zonnedrager, de mens als ~
76
Zonnegeest
23, 244
zonnegod, Re Osiris
47, 157
zonnegod van de Romeinen (Mithras)
49
zonnegoden
48
zonneheld
302
zonnejaar
34, 35
zonnekrachten
21, 34, 78, 130, 150

zonneleer of Surya-Siddhanta
zonneleven, het afzwakken, temperen van het ~
zonnelichaam
zonnelichaam, processen van wezens die het ~ bewonen
zonnemaand
zonnemachten
zonneprotuberans
zonneschijf, de ~ verschijnt in de winter groter dan in de zomer
zonneschijf, zoals wij de zon denken te zien
zonnesfeer, de geesteswereld in de ~
zonnesfeer, de zonnegod in de ~
zonnesfeer, het passeren van de ~
zonnestand, de hoogste ~
zonnestand, de laagste ~
zonnestelsel
zonnestelsel, de eerste roterende beweging van het ~
zonnestelsel, de geestelijke wezens van het ~
zonnestelsel, de kloof tussen ~ en sterrenwereld
zonnestelsel, de processen in het ~
zonnestelsel, de vergelijking met de menselijk wezensdelen
zonnestelsel, het eerste stadium van het ~
zonnestelsel, het verleden van ons ~
zonnestelsel, het ~ volgens de theoretische benadering van de
Grieken
zonnesubstantie
zonnetempel
zonnetijd
zonnesubstantie wordt voortdurend door de zonnevlekken in de
kosmos geworpen
zonnevlammen (protuberansen)
zonnevlekken
zonneweg, de weg van de ~
zonnewende
Zonnewezen, het ~ in de geestelijke zon
zonnewezens, de openbaring van ~
zonneziel, de verhouding tussen aardeziel en ~ (apsiden)
zonontwikkeling, zie oude zonontwikkeling
zonsondergang in het oosten
zonsopkomst
zonsverduistering
zonsverduistering, duisternis als een ~ bij de dood van Christus
zonsverduistering, gedeeltelijke ~
zonsverduistering, ringvormige ~
zonsverduistering, totale ~
zonverwante aarde-ether
Zoon, de ~
Zoroaster zie Zarathoestra
Zuiderkruis, het sterrenbeeld ~
Zuidpool
Zuidpool, verduisteringen aan de ~ ontstaan bij de dalende knoop
zuidpoolgebieden
Zwaan, het sterrenbeeld ~

358
145-147
54
308
32
133
319
340
50, 51, 88, 92, 93, 97, 329
205
185
169, 175, 201, 269
336
94, 336
103, 147, 149, 247
63
28, 62
251
28
26
64
207
65
308
302
42, 56
218
51, 214
51
121
113
47, 51, 157, 273
23
346
56, 132
41, 42, 101, 112
52, 65, 86/87, 90, 92, 93, 97, 101
203
89, 92, 98, 306
98
51, 88, 89, 92, 96, 98
48
205, 273
284
105, 294
98, 100
89, 98
284, 289, 313, 317, 328

zwaard, het ~ van Perseus-Michaël
zwaarte
zwaarte, de ~ van de verschillende planeten
zwaartekracht (gravitatie) (zie ook aantrekkingskracht)
zwaartekracht, de ~ neemt af in kwadraat tot de verwijdering
zwaartekrachtleer
zwaartekrachttheorie, de newtoniaanse ~
zwaartekrachtwet
zwaartekrachtwet, kometen negeren de ~

242, 244
27, 120, 172
83, 172
28, 32, 68, 83, 121, 172, 270
295
28, 119
118, 121, 207, 335
60
213

Getal & aantal
1
1
2 1/5
3
3 1/3
3
4
4
5
7
7
7
7
9
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18,6
18:72
19
19
20
21

de zon schuift gemiddeld ~ graad per dag op naar het oosten
de precessie bedraagt ~ graad in een mensenleven (van ca. 72 jaar)
het verschil tussen de syderische en de synodische maand is ~ dag
de ~ kruisen van de dierenriem
de duur van de Christusgebeurtenis omvat ~ jaar
het verschil tussen een zonnedag en een 'sterrendag' is ~ minuten en
56 seconden
de ~ ethersoorten
de indeling van de dierenriem in ~ Grote Driehoeken
de hoek van de maanbaan op de ecliptica is ~ graden
de vertraging bij opeenvolgende verduisteringen is ~ uur en 42 minuten
de ~ Heilige Rishi's
de ~ levensorganen
de 12-heid van de dierenriemkrachten verdeelt het fyieke
lichaam van de mens op 3-voudige wijze onder in ~ wezensdelen
in ~ jaar en 3 1/2 maand wisselen maanknopen van plaats
de tijd tussen Hemelvaart en het pinksterfeest is ~ dagen
in de ~ maan-maanden voor de geboorte bouwt de mens een nieuw
lichaam op
de dierenriem bestaat uit ~ tekens
de grens voor maansverduisteringen is ~ graden
de siderische omloop van Jupiter is ~ jaar
de ~ apostelen
de ~ stromen uit het koude Niflheim
elk etmaal staat de maan ongeveer ~ graden verder naar het oosten
geboorten in het verleden tijdens de ~ Heilige Nachten
uit de stromen van Niflheim zijn ~ hersenzenuwen ontstaan
de grens voor zonsverduisteringen is ~ graden
de sarosperiode duurt ~ jaar en 10 dagen
reeksen van ~ ademhalingen (per minuut) gedurende 1 dag
de omwenteling van maanknopen duurt ~ jaar
het ademritme in verhouding tot het bloedritme is ~
de cyclus van Meton is ~ jaar
de maan staat om de ~ jaar weer ongeveer bij dezelfde ster
vanwege de precessie begint de lente elk jaar ~ minuten eerder
de afmetingen van sterrenbeelden in de dierenriem variëren van ~ tot
43 graden

44
120, 267, 268
43
352
54
42
63, 177, 316
315
87/88, 115
97
358
287
288
95
205
187
157, 288
88
80
157
272
60
182
272
88
96, 97
120
87, 95, 96, 115119
120
132
32
104, 114
108

23

de tijd tussen de culminaties van iedere afzonderlijke ster is ~ uur,
56 minuten en 4 seconden
23½ de keerkringen lopen evenwijdig aan de evenaar op ~ graad afstand
24
de indeling van de dag in ~ uren
26
de synodische omlooptijd van Mars is ~ maanden
27 1/3 de maan gaat de hele hemel rond in ~ dag
29½ de maan keert bij de zon terug na ~ dag
29½ Johannes de Doper heeft ~ jongeling nodig
30
de omlooptijd van Saturnus is ~ jaar
30
de omvang van een sterrenbeeld in de dierenriem bedraagt ~ graden
30
de voorbereiding van de menselijke kiem bij de belichaming van
Christus was ~ jaar
33
de Leoniden verschijnen om de ~ tot 34 jaar
33,2 de omlooptijd van de komeet van 1866 is ~ jaar
40
de tijd van de Opstanding tot de Hemelvaart is ~ dagen
50
de jaarlijkse verschuiving van het lentepunt is ~ boogseconden
54
de drievoudige sarosperiode is ~ jaar en 33 dagen
55
de ~ sferen bij Aristoteles
59-60 na ~ jaar is de Saturnusconstellatie weer zoals bij de geboorte
72
de mens heeft ~ polsslagen in 1 minuut
72
het lentepunt overbrugt 1 graad in ~ jaar
72
na ~ jaar kan de mens de weg naar zijn ster weer vinden
80
de retrogradebeweging van Mars duurt ~ dagen
84
de omlooptijd van Uranus is ~ jaar
118 elke willekeurige combinatie van de drie buitenplaneten in elk
van de sterrenbeelden van de dierenriem keert terug om de ~ jaar
120 de retrograde beweging van Jupiter duurt ~ dagen
140 de retrograde beweging van Saturnus duurt ~ dagen
175 de omlooptijd van Neptunus is ~ jaar
200 de perioden van de Grote Driehoeken duren ~ jaar
248 de omlooptijd van Pluto is ~ jaar
365 de zonneweg op de ecliptica duurt ~ dagen
360 de zon doorloopt in 1 jaar tijd ~ graden van west naar oost
360 de ~ graden van de ecliptica worden onderverdeeld in 12 delen van
30 graden
365¼ een jaar van ~ dagen
666 het getal van het beest is ~
678 de siderische omlooptijd van Mars duurt ~ dagen
780 de synodische omlooptijd van Mars duurt ~ dagen
800 de rondgang van de Grote Driehoeken door de dierenriem duurt ~ jaar
1.400 de as van de maanbaan draait ~ maal sneller t.o.v. de aardas
2.160 het lentepunt overbrugt in (ongeveer) ~ jaar een dierenriemteken
5.260 om de ~ jaar treden er belangrijke kosmische omstandigheden op
9.200 de Atlantische catastrofe vond ~ jaar geleden plaats
20.900 elke ~ jaar ontmoet een jaarpunt een van de punten van het apsidenkruis
(tropische omwenteling van het apogeum)
25.920 de aardas draait in ~ jaar om de ecliptica-as
25.920 de mens heeft per dag gemiddeld ~ ademhalingen
25.920 een leven van 72 jaar telt ~ dagen
25.920 het lentepunt doorloopt de dierenriem in ~ jaar (platonisch wereldjaar)

42
284
41
81
60
157
157
80, 146, 148
108
201
238, 240
239
204
104
97
66
148
120
104, 107, 120
267
81
81
192
81
81
81
316
81
267
44
60
44, 58, 114
226
81
81
316
116, 117, 119
104, 106, 353, 361
342, 343, 349
344
341, 360
284, 341, 342, 343
120/121
121
59, 103, 104, 105,
107, 112, 116, 117,
340, 342, 360, 361

110.000 in ongeveer ~jaar draait (een punt op) de apsidenlijn door de dierenriem
(siderische omwenteling van het apogeum)
339, 341

Datum & jaartal
3 april 33
6 januari
20 september 1913
21 maart
23 september
325
747 v. Chr.
837
869
1066
1250
1456
1572
1582
1610
1680
1682
1759
1759
1866
1879
1899
1908
1913
3101 v. Chr.

de sterfdatum van Jezus Christus
het begin van de Christusgebeurtenis
de grondsteenlegging van het 1e Goetheanum
het begin van de lente

201, 202, 203
54
109
59, 60, 77, 103,
107, 108, 114,
115,182, 189
het begin van de herfst
103, 127, 128
het concilie van Nicea
114
het begin van het 4e Na-Atlantische tijdperk
361
de komeet Halley bereidt de afschaffing voor van de geest 223
het concilie van Constantinopel
49
komeet Halley kondigt de komst aan van de Noormannen 223
een belangrijk jaar, spiegeling van de Atlantische periode 344, 345, 348,
349, 350, 354
de komeet Halley en de verovering van Constantinopel
223
de Bartholomeusnacht van 1 april ~
315
de invoering van de tijdrekening van paus Gregorius
103, 114/115
Galilei ontdekt de fasen van Venus
75
de ontdekking van de parabolische baanvorm van de komeet
Halley door Newton
224, 226
Halley ontdekt de periodiciteit van komeet Halley
223
de komeet Halley en de aanzet tot de 'Verlichting'
224
de terugkeer en de opgave van de komeet Halley
211, 223
het jaar van de grote sterrenregen
239
het begin van het Michaëltijdperk
34, 35
de afsluiting van het kali yuga
240, 360, 361
in ~ explodeerde er een meteoorsteen in Centraal-Siberië 231
1880 jaar na het mysterie van Golgotha (1913)
126
het kali yuga vangt aan in ~ (tot 1899)
360, 361
---

