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Lucifer Ahriman





Er leefde eens een man,
die dacht diep over dingen na
die zich in onze ziel voordoen.
Hij pijnigde het allermeest zijn hersens,
als hij de oorsprong van het boze wilde weten.
Daarop kon hij zichzelf geen antwoord geven.
‘De wereld is van God’, zo zei hij bij zichzelf,
‘en God kan slechts het goede in zich dragen.
Hoe komen slechte mensen uit het goede?’
En steeds weer zocht hij tevergeefs;
het antwoord bleef voor hem verborgen.
Nu wilde het, dat deze denker
eens onderweg een boom zag 
die in gesprek was met een bijl.

Het verhaal van het goede en het boze



De bijl zei tot de boom:
‘Wat jij onmogelijk kunt, dat kan ik wel;
ik kan jou vellen, jij mij niet.’
Toen gaf de boom de ijdele bijl ten antwoord:
‘Een jaar geleden nam een man het hout
waarvan jouw steel gemaakt is,
door middel van een andere bijl mij uit het lijf.’
En toen de man die woorden had gehoord,
kwam een gedachte in hem op,
die hij niet duidelijk in woorden uit kon drukken,
maar die ten volle antwoord op de vraag gaf,
hoe toch het boze uit het goede voort kan komen.

Het verhaal van het goede en het boze (2)



Geboortepoort: Lucifer

 7 jaar: Ahriman werkt aan het hoofd: tanden

 14 jaar: Lucifer: seksualiteit

Poort van de dood: Ahriman
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Lucifer en Ahriman werken in op: 

1.Het fysieke lichaam

2.De ziel: Lucifer: verheft ons boven het 
aardse bestaan;

Maakt ons zweverig
Wazige mystiek

Ahriman:  Alleen het aardse telt
Wat het denken bewijzen kan;
Onbeweeglijk denken

3.De geest: Opstaan: Ahriman
Slapen:    Lucifer



Er leefde ooit een luciferische engel in ieder 
mens. 

 In de Griekse tijd ontstond onze verstandsziel.

Daardoor kon Plato begrippen ontwerpen om 
de luciferische wijsheid tot uitdrukking te 
brengen. 

Zijn leerling Aristoteles vormde die begrippen 
om tot een theoretisch stelsel.

Bij de Romeinen kreeg het logische denken 
langzamerhand de overhand.

 In dezelfde tijd waarin de mens tot een eigen 
denken kwam, begon ook Ahriman op het 
denken van de mens in te werken. S03



Detail van het groene Noordvenster in het Goetheanum



Aristoteles





De incarnaties van de Aarde:

Oude Saturnus

Oude Zon

Oude Maan 

Aarde



Lucifer

Naam: Drager van het licht

Bijbel: Duivel of Diabolos

Koran: Iblis

Symbool: Slang met mensenkop

Ontstaan: op de Oude Maan
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De Tijdperken van de Aarde:

1. Polaire Tijdperk

2. Hyperborese Tijdperk

3. Lemurië

4. Atlantis

5. Na-Atlantische Tijdperk

6. ?

7. ?



Wat doen Luciferische engelen?

Leggen driften en begeerten in ons neer,

Net als het verlangen naar vrijheid.

Werken in op hoofd en ruggengraat.

Wijzen ons naar de geest. wereld.

Maken ons arrogant en hoogmoedig.
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Ahriman



Ahriman  of de Satan:

Naam uit Perzische traditie

God van duisternis, kwaad en dood

Staat tegen God van het licht: Ahoera Mazdao

Hoort bij de hogere engelen: Archai

Achtergebleven op de Oude Zon
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Wat doet Ahriman ons?

Zegt: geestelijke wereld onzin

Alleen materie bestaat

Hij is Heer van het intellect  =  dode denken

Werkt vanuit de diepte van de Aarde

Brengt verharding en angst

Verleidt tot machtswellust en hebzucht
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Onze dagelijkse confrontatie met Lucifer en 
Ahriman:

Luciferische Ahrimanische
Krachten: Krachten

Overgevoelig               Afgestompt

Arrogant                      Je minder of klein voelen

Sentimenteel               Onverschillig

Verspilzucht                Gierigheid

Overmoed                     Lafheid

Impulsief                       Conservatisme

Jonge mensen               Oude mensen  

Idealisme                       Realisme S08



Luciferische Ahrimanische
Krachten: Krachten

Verticaal                         Horizontaal

Hogere noodzaak         Alles is toeval

Mystiek                          Wetenschap

Spontaniteit                  Geremdheid

Kwaliteit                        Kwantiteit

Haat                               Angst

Warmte                          Koude

Roem                              Anonimiteit



Luciferische Ahrimanische
Krachten: Krachten

Te dichtbij                     Te afstandelijk

Erotische beleving       Pornografie

Praatziek                       Zwijgzaam

Vrouwen                        Mannen

Astraallichaam             Etherlichaam



Lucifer: Chakra: Ahriman:

1. Levensangst Stuit Agressie

2. Slachtofferschap Sacraal Haat, woede

3. Manipuleren           Milt Angst

4. Je verliezen
in de ander Hart Onverschillig

5. Zelfoverschatting  Keel Het Ik is lich. 
eigenschap

6. Visioenen       Voorhoofd Helder zien        
Psychose van kansen

7. Extase           Kruin Opgesloten in jezelf
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Ahriman gevangen in de aarde





Edith Maryon



Huáng Di





Ahriman





S10

Voorbereidingen voor de komst van Ahriman:

Een medische wetenschap die zich alleen richt 
op het fysieke lichaam en geen rekening houdt 
met de ziel en de geest. Zo wordt de mens 
gereduceerd tot zijn brein.

Rudolf Steiner zei eens: Men zal het als een 
ziekte gaan zien als een mens spreekt over de 
ziel en de geest, en men zal zelfs een 
geneesmiddel vinden tegen deze ziekte 

De geest afgeschaft door de kerk in 869, in de 
huidige tijd wordt ook de ziel afgeschaft.



Net zoals het lichaam van Jezus Christus 
moest worden voorbereid, zal dat ook 
gebeuren met het lichaam van Ahriman.

 In 2045 zal de mens een symbiose aangaan 
met de computer: die zal geïntegreerd 
worden in het zenuwstelsel van de mens. 

De economie staat centraal: de Ahrimaanse 
mens is een slaaf van de economie. 
D66 wil de tweede Pinksterdag afschaffen: 
past in het straatje van Ahriman.

Voorbereidingen voor de komst van Ahriman:(2)



 In de films van Harry Potter zien we de strijd 
met Ahriman weerspiegeld: Voldemort kan 
gezien worden als een verbeelding van 
Ahriman, de leraar Perkamentus als een 
verbeelding van Christus.

Voorbereidingen voor de komst van Ahriman: (3)



Bescherming tegen Ahriman:

Verheug je over wat je geschonken werd, en 
verlang niet naar wat je niet gegeven werd.

Ga de weg van geestelijke groei

Verbind je innerlijk met de 
etherische Christus

Zoek naar inzicht
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Waarop werken de donkere machten in?

Lucifer: Gewaarwordingsziel

Ahriman: Verstandsziel

Sorat: Bewustzijnsziel
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Sorat werkt via:

Onbeheersbare hartstochten (seks)

Verslavingen

Racisme

Misbruik moderne wetenschap:
 Genmanipulatie
 Robots
 Chips
 Atoomkrachten
 Zwarte magie
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Hoe kunnen we Lucifer, Ahriman en Sorat 
bestrijden?

Lucifer in het doorleven van pijn en 
verdriet, en door naastenliefde

Ahriman met inzicht, door karma 
en met hulp van Michaël

Sorat door een levende verbinding 
met Christus 
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