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Overzicht onderwerpen
1.

Uitgangspunt van de Stichting
1.

2.

3.

4.

Geesteswetenschap van Rudolf Steiner is de onderbouwing van de esoterische Christologie

Visie
1.

Kapitalisme Communisme faillissement

2.

Exoterisch Christendom uitgehold

3.

Madame Blavatsky herstart cultus - cultuur ontwikkeling

4.

Dr. Rudolf Steiner voortzetting

5.

Oprichting Christengemeenschap: beweging tot religieuze vernieuwing

6.

De mensenwijdingsdienst is het nieuwe Credo gebaseerd op eeuwige waarheden

7.

Eigentijds beschreven in de Antroposofie

8.

Zonder onderwijs niet zo maar waarneembaar en te vatten

Beleidsplan op 3 pijlers
1.

Antroposofisch mens- en wereldbeeld

2.

Natuurwetenschappelijk mens- en wereldbeeld

3.

De uit 3.1 afgeleide onderbouwing van
1.

Christengemeenschap

2.

Mensenwijdingsdienst

3.

Apocalyps

Beleidsplan op de GA van Steiner -- onzichtbaar houden
1.

Uit de GA de onderbouwing van 3.1

2.

Uit de GA de onderbouwing van 3.2

3.

Uit de GA de onderbouwing van 3.3
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Overzicht onderwerpen
1.

2.

3.

4.

Organisatorische, financiële en fiscale aanpak
1.

Website: www.meta-odos.com

2.

Beleidsplan: Ga rechtstreeks naar website boekenbestellen: boekenbestellen.nl
1.

Beleidsplan Stichting Meta Odos door drs. Jan P. Otter

2.

Op weg vanuit de Antroposofie naar Christelijk esoterisch onderwijs

3.

ISBN 978-90-826465-0-4

Didactiek
1.

Alle hedendaagse didactische methoden en hulpmiddelen:

2.

http://bit.ly/2nR0tFQ

3.

Geesteswetenschappelijke didactische methoden

4.

Computertechnologie: YouTube, Google search, allerhande websites

Productstructuur
1.

Natuurwetenschappen

2.

Geesteswetenschap

3.

Esoterische Christologie

4.

Apocalyps

5.

De wapenrusting Gods

Lesprogramma september 2017 tot en met maart 2018
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Uitgangspunt van de Stichting
■ Het uitgangspunt van de (ANBI) Stichting Meta Odos komt uit het visiedocument en
het beleidsplan van de Stichting:
– De geesteswetenschap van de antroposofie schraagt de Christologie en is de
nieuwe taal voor de boodschap, vormgeving, inhoud en toepassing van het
Christendom.
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Visie van de Stichting
■ Kapitalisme en Communisme zijn de afgelopen eeuw ieder op eigen wijze failliet
gegaan.
■ Het exoterische Christendom is in verval, tezamen met alle z.g. “Vader”
godsdiensten.
■ De tijd is aangebroken om vanuit een ander perspectief te leren omgaan met de
vraagstukken die de mensheidsontwikkeling ons voorlegt. Dat betekent de
aansluiting terugvinden bij het esoterisch Christendom. Waar leeft dat nog?
–

In de stroom van madame Blavatsky , die de voortzetting van de duizend jaar oude
mysteriën in de Theosofie verenigt, ontstaat de stroom van de Antroposofie van Rudolf
Steiner.

–

Rudolf Steiner brengt terug in de toekomst wat vanaf het mysterie van Golgotha in het
Christendom allengs verloren is gegaan: de geestelijke wereld achter de fysieke wereld.

–

Antroposofie is een spirituele filosofie en occulte wetenschap, die het bestaan
postuleert van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke
ontwikkeling.
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Visie van de Stichting
■ Wat niet zó maar waargenomen kan worden, kan wel beschreven worden in de
Antroposofie, die op een vriendelijke manier ook recht doet aan de bevindingen van de
moderne wetenschap. De geesteswetenschap, de Antroposofie, wordt gepositioneerd als
een wetenschap tussen God, de mens en de wetenschap: Theologie, Antroposofie,
Natuurwetenschappen met name Antropologie.
■ Tegelijkertijd ontstaat daardoor de mogelijkheid om het oude begrippenapparaat van de
exoterische kerk nieuw leven in te blazen.
■ Adepten van Steiner richten de Christengemeenschap op: De beweging tot religieuze
vernieuwing.
■ De kernleer van deze beweging is ondergebracht in het voltrekken van de sacramenten,
met name het voltrekken van de mensen(in)wijdingsdienst. Die kan begrepen worden
vanuit de Antroposofie.
■ Stichting Meta Odos heeft als visie de Antroposofie als nieuwe taal van de Christus in de
plaats te doen treden van het uitgeholde begrippenapparaat van het exoterische
Christendom. Op die wijze denkt de Stichting te kunnen bijdragen aan de
voortschrijdende ontwikkeling van de mensheid.
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Beleidsplan op 3 pijlers
1. Antroposofisch mens- en wereldbeeld
■

Kosmologie en Melothesia

■

12 benaderingen van de mens en de mensheid

■

Aantal geesteswetenschappelijke benaderingen zoals fenomenologie, enz.

2. Natuurwetenschappelijk mens- en wereldbeeld
■

Anatomie, Fysiologie, Pathologie en Embryologie

■

Astronomie

■

Theoretische natuurkunde

■

Wiskunde

3. De uit (1) afgeleide onderbouwing van de Christologie
■

Die tot uitdrukking komt in met name het sacrament ‘mensenwijdingsdienst” van de
Christengemeenschap.

■

Die voor het vinden van de morele maat gebruik maakt van de Apocalyps.
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Beleidsplan gebaseerd op mensbeeld
■ Het beleidsplan is gebaseerd op een deelverzameling van de werken van Rudolf
Steiner, te weten:
– Mens- en wereldbeeld:
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■

[Waarheid en wetenschap en Filosofie en antroposofie] GA3 en GA 35

■

[De filosofie van de vrijheid] GA 4

■

[Theosofie] GA 9

■

[De weg tot inzicht in hogere werelden] GA 10

■

[Wetenschap van de geheimen van de ziel] GA 13

■

[Kerngedachten van de antroposofie] GA 26

■

[Egyptische mythen en mysteriën] GA 106

■

[De bovenzinnelijke mens] GA 231

■

[Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap] GA 322

■

[Mysterieplaatsen en inwijdingswegen] GA 232

■

[De wereldgeschiedenis belicht vanuit de antroposofie] GA 233

■

[Antroposofie een nieuwe benadering] GA 234

■

[Het bewustzijn van de ingewijde] GA 243
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Beleidsplan gebaseerd op karma en reïncarnatie
■ Het beleidsplan is gebaseerd op een deelverzameling van de werken van Rudolf
Steiner, te weten:
– Karma en Reïncarnatie:
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■

[karmaonderzoek 1 -5]

■

GA 235

■

GA 236

■

GA 237

■

GA 238

■

GA 239

■

GA 240
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Beleidsplan gebaseerd op Christologie van Steiner
■ Het beleidsplan is gebaseerd op een deelverzameling van de werken van Rudolf
Steiner, te weten:
– Christologie:
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■

[Kosmische hiërarchieën] GA 110

■

[Christelijke inwijding en mysteriën van de oudheid] GA 8

■

[Wegen naar Christus] GA 131

■

[Esoterisch christendom] GA 118 en GA 130

■

[Torah – Genesis: het Bijbelse scheppingsverhaal] GA 122

■

[Evangeliën]
–

Johannes GA 103

–

Lucas GA 114

–

Marcus GA 139

–

Mattheus GA 123

–

Johannes Apocalyps GA 104

■

[Inzicht in het mysterie van Golgotha] GA 175

■

[Apocalyps en priesterschap] GA 34
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Organisatorische, financiële en fiscale aanpak
■ De organisatorische, financiële en fiscale aanpak is te vinden op de website van de
Stichting: www.meta-odos.com
■ De inhoudelijke aanpak is te koop bij Uitgeverij Stichting Meta Odos
– Website “Boekenbestellen”: boekenbestellen.nl
– Beleidsplan Stichting Meta Odos door drs. Jan P. Otter
■ Op weg vanuit de Antroposofie naar Christelijk esoterisch onderwijs
– ISBN 978-90-826465-0-4
– Nur code 719 / Overige religies
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Didactiek
■ Alle hedendaagse didactische methoden en hulpmiddelen behoren uitdrukkelijk tot
de middelen waarmee dit denken en deze beeldvorming gestimuleerd mogen
worden. Zie : http://bit.ly/2nR0tFQ
■ Daarnaast kunnen er methoden en vaardigheden worden gebruikt uit het
geesteswetenschappelijke gebied van de Antroposofie.
– Het beoefenen van vaardigheden met een kunstzinnige inslag
– Euritmie, sluieren, boetseren
– Fenomenologie
■ De inzet van computertechnologie om tot versnelde opbouw van inzichten te komen
vormt een essentieel onderdeel van de aanpak. Zo worden YouTube, Google search,
Wikipedia en andere websites als essentiële hulpmiddelen aangemerkt.
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Doelen
■

De Stichting Meta Odos verspreidt met behulp van deze nieuwe taal de leer van het esoterische
Christendom.

■

Haar doelen :
– Op basis van op denken en beeldvorming gebaseerd onderricht:
■
■

Het leveren van inzicht in die antroposofische deelgebieden, die noodzakelijk zijn voor het
begrip van de nieuwe taal van de Christus;
Het leveren van inzicht in de mensenwijdingsdienst die gezien wordt als een sacrament en als
het Christelijke Credo van de Antroposofie;
■

■

Het leveren van inzicht in de Apocalyps van Johannes om duidelijk te maken hoe binnen de
mensheid in alle tijden de voortgaande ontwikkeling van de mensheid plaatsvindt.
■
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MWD: Getijdengebed, Verkondiging, Credo, (Voorbereiding) Offer, Transsubstantiatie, Communie,
Getijdengebed.

Het vernieuwen van het morele bewustzijn van de individuele mens op basis van de samenhang die
vanuit het onderwijs gevonden wordt tussen Antroposofie, esoterische Christologie en Apocalyps.

drs. Jan P. Otter

13

Productstructuur
■ Opbouw uit vier cursustreinen
■ Natuurwetenschappen en filosofie
– Astronomie Embryologie Anatomie Natuurkunde enz.
■ Geesteswetenschap
– Voorbereiding met onderwerpen uit natuurwetenschappen
– Voorbereiding met onderwerpen uit geesteswetenschap
– Kosmologie en Melothesia (Astronomie)
– De mensheid vanuit 12 gezichtspunten (Embryologie, Anatomie, Astronomie)
■ Christologie
– Uit de schoot der goden (geesteswetenschap)
– Structuur mensenwijdingsdienst (geesteswetenschap)
– Oude en Nieuwe testament ( Theologie, geesteswetenschap)
■ Apocalyps (geesteswetenschap)
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Productstructuur - natuurwetenschappen
Astronomie /
Embryologie

Talen / Geschiedenis

Natuurwetenschappen

Heilige Meetkunde

Anatomie / Fysiologie

Natuurkunde
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Productstructuur - geesteswetenschap
De 7 ledige mens
Denken Voelen Willen
De mens in de Maya
Kosmologie en
Melothesia
De IK-mens
De ontwikkelende mens
De eeuwige mens
De mens(heid) 12 maal

Geesteswetenschap

Analogie
Morfologie
Fenomenologie
Symmetrie
Spiegeling
Chladnische klankfiguren
Proces en Functie

De gekruisigde mens
Mens en mensheid:
Melothesia
De zintuigelijke mens
De mens in de schoot der
goden
De Christelijke mens
De Apocalyptische mens

Resonantie
Conjunctief
Akasha Kroniek
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Productstructuur – esoterische Christologie

Uit de schoot der
Goden
Herleiding naar MWD

Getijdengebed
Verkondiging
Credo

Structuur MWD

(Voorbereiding) Offer
Onze Vader

Christologie

Transubstantiatie
Communie
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Productstructuur - Apocalyps
Babylon Jeruzalem
De Stadstaat De Polis

Van Genesis tot Golgotha
Verhaallijnen

Van Golgotha tot het hemelse
Jeruzalem
De 7 zegels van Steiner:
De terugvallende en de verhoogde
mens

Het Beest De Antichrist
De Aanbidding
Apocalyps
Interpretatie van

De Draak
De opstanding der doden

De Ruiters, de bazuinen, de schalen
der gramschap

Afleiding van
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De wapenrusting van de morele mens
in de dagelijkse praktijk afgeleid uit
de Apocalyps
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Lesprogramma 2017 - 2018
■ Er wordt gestart met:
– Principes uit geesteswetenschap

3/17/17

■

Voorbereiding met onderwerpen uit natuurwetenschappen

■

Voorbereiding met onderwerpen uit geesteswetenschap

■

Kosmologie en Melothesia (Astronomie)

■

De mensheid vanuit 12 gezichtspunten (Embryologie, Anatomie, Astronomie)
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