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Ahriman přichází - 
brání nám, mít ráj na Zemi? 

„Vidíte, musíme si vlastně již uvědomit jednu velmi důležitou, tajemnou skuteč-
nost dnešního lidstva.“ 

Rudolf Steiner 01. 1.1919, Ahriman kommt  str. 15 

Tento citát je takříkajíc ústředním motivem drobné knížečky – Ahriman 
kommt, zatímco v souborném vydání je tatáž myšlenka (GA 191) 
formulována poněkud méně výrazně. O jaké tajemné skutečnosti se 
mluví? 

V souladu se základní tezí DUCHOVNÍ VĚDY se v životě všichni 
setkáváme se třemi velkými silami: luciferskými, ahrimanskými a (mezi 
nimi, uprostřed) křesťanskými. Naše úloha spočívá v tom, udržet s 
pomocí Krista a Michaela ostatní síly v rovnováze. A právě tímto 
úkolem se my lidé, stáváme individui. Další dvě síly a jejich bytosti 
náležejí rovněž k našemu životu, boj s nimi je příčinou nesnází a 
neposune nás kupředu. Náš úkol spočívá spíše v tom, abychom je 
využili pro blaho svých duší! To je ústřední poselství DUCHOVNÍ 
VĚDY. Nemusíme se ani obávat nijakých luciferských nebo 
ahrimanských bytostí! Veškeré lidské obavy a strach mají svůj původ v 
Ahri- manově síle, avšak vědění o všech těchto bytostech nám dává 
svobodu a zbavuje nás strachu. Vzpomeňte si na pohádku Rumplcimpr 
campr: „Známé jméno, nebezpečí zažehnáno“. 

Podle DUCHOVNÍ VĚDY se Lucifer převtělil do lidského těla 
jedinkrát, asi kolem roku 3000 před Kristem. Zakladatel čínské 
moudrosti, proslulý Lao-c, označovaný i jako Lao-Tsi nebo Lau-Tsi, žil 
podle toho, co dnes víme, asi v období 400—500 před Kristem. 
Historicky doložitelný však není. Jeho jméno proto může patrně být i 
jakýsi druh „souhrnného označení“ pro jiné (možná i starší) osobnosti, 
protože je známo, že v asijských kulturách bývaly prastaré poznatky 
(například VEDA v Indii) zaznamenávány písemně až o tisíce let 
později. I asijské pojmenování má určité tradice. Například ájurvédské 
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spisy Caraka byly připisovány jednomu jedinému lékaři jménem 
Caraka. Dnes věda interpretuje Caraka jako titul, resp. profesní 
označení „putujícího lékaře“, což poukazuje na to, že dochované 
vědění, v té době poprvé zaznamenané písemně, rozhodně nepatří 
jedinému lékaři. 

Znění jména Laozi nám silně připomíná Lucifera. Nalezení možných 
souvislostí by bylo jistě zajímavým předmětem studia ... Je zajímavé, 
žeTaoismus, nejstarší čínské učení, pochází již ze 3. tisíciletí před 
Kristem! Podle mého názoru by to mohla být indicie, že ten, kdo tehdy 
skutečně poskytoval moudrost čínské kultuře, byl Lucifer a právě to se 
projevuje i v pozdějším legendárním jménu Lao-tse. Obě jména — 
Lucifer i Lao-c — jsou samozřejmě daleko mladší, obě však označují 
onu bytost, jež předala lidstvu velkou moudrost. I zde proto můžeme 
vypozorovat souvislosti mezi Steinerovými jasnovidnými schopnostmi a 
historickými údaji čínské kulturní historie. 

Rovněž podle výpovědi DUCHOVNI VĚDY přijala i další kosmická 
bytost, jíž jsme dali jméno KRISTUS („pomazaný“, z řeckého slova 
chrizein, „pomazat“), jehož pravé jméno však zní JÁ JSEM, před 2000 
lety lidskou podobu. Nyní jdeme vstříc - podle poznání DUCHOVNÍ 
VĚDY - Ahrimanově inkarnaci. Musíme s tím bezpodmínečně počítat a 
musíme si rozmyslet, zda a jak se s tím chceme vypořádat. Výsledek 
můžeme využít ke svému prospěchu, nebo můžeme upadnout do velké 
katastrofy. To jsou důsledky naší dnešní svobody. Protože se jedná o 
nejdůležitější téma naší doby, musím vás s ním konfrontovat. 

Od poloviny 15. století, od doby, kdy vývoj lidstva dostal pobídku k 
vývoji individuality, osobnosti, se na našem vývoji podílejí i síly, opět 
připravující novou inkarnaci nadsmyslové bytosti. 
A stejně jako byla inkarnace Luciferova z masa a kostí, jako byla 
inkarnace Kristova z masa a kostí, bude, dříve než uplyne část 
třetího tisíciletí, na Západě i opravdová inkarnace Ahrimanova, 
objeví se Ahriman z masa a kostí. Této Ahrimanově inkarnaci se 
lidstvo na Zemi nemůže vyhnout. Dojde k ní. Jde jen o to, aby si 
lidstvo našlo k této pozemské inkarnaci správný postoj na Zemi. 
 
Úkolem lidstva pro další vývoj civilizace se stane, žít s plným 
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vědomím, že jdeme vstříc Ahrimanově inkarnaci a že nám tato 
inkarnace poslouží jako podpora vyššího, spirituálního vývoje tím, že 
si budeme moci právě na Ahrimanovi ověřit, co člověk v pouhém 
fyzickém životě může, nebo řekněme, nemůže dosáhnout. 

 

O tom, co zde Steiner líčí, jsem se již zmínil. Musíme být informováni, 
musíme se vyzbrojit, abychom mohli Ahrimanův příchod využít a v 
žádném případě se tím nesmíme nechat „slepě“ překvapit. 

Nic nepomůže, budeme-li se oddávat iluzím o těchto věcech. 
Ahriman se zjeví v lidské podobě. Půjde jenom o to, jak 
připraveného člověka najde, zda přípravy na jeho příchod zabrání 
tomu, aby se celé lidstvo, které dnes nazýváme civilizované, dostalo 
do jeho područí, nebo zda bude schopné postavit se mu na odpor. 
Dnes nic nepomůže, oddávat se iluzím o těchto věcech. Lidé dnes 
jistým způsobem prchají před touto skutečností, jež se v nezastřené 
podobě ještě nemůže objevit, vysmívají se jí, posmívají se jí, spílají 
jí. 
Avšak to, že si tyto věci nepřejeme, je právě jeden z prostředků, 
jichž mohou využít ahrimanské moci, aby si poté Ahriman, až se 
objeví, získal na Zemi co nejvíce přívrženců. 
Právě to, že nedbáme na nejdůležitější pravdy, bude pro Ahrimana 
nejlepším mostem pro úspěch jeho inkarnace. Nebot jak vidíte, 
nepomůže nic jiného, chceme-li najít správný postoj vůči tomu, co se 
Ahrimanovým prostřednictvím bude odehrávat, než nezaujatě se 
seznámit se silami, jimiž vše ahrimanské působí a poznat i síly, jimiž 
se lidstvo může vyzbrojit, aby nepodlehlo pokušení a svodům 
ahrimanských mocí. 
Jeden prostředek, jak může Ahrimanova inkarnace dosáhnout svého 
cíle a který má k dispozici, je udržovat lidi ve vědecké pověře. 
Druhý prostředek, který může použít, je vyhrabat vše, co lidi, dnes 
sdružené ve skupinách, rozdělí na skupinky, které budou mezi 
sebou válčit. 

 
Dokonce i při povrchním pohledu na naši politickou krajinu je okamžitě 
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zřejmé, jak uvedené metody fungovaly a bohužel dodnes velmi dobře 
fungují. V našem parlamentu se každodenně vedou drobné války a 
zákopové boje uvnitř jednotlivých stran i mezi nimi — avšak (voličské) 
úkoly, pracovat pro blaho lidu, plní politikové jen zřídka. Každý člen 
parlamentu je samozřejmě jen 
„kolečkem ve velkém soukolí“, ale dokud neprocitne dostatečný počet 
lidí a neujasní si zde uvedené události, neprohlédne zlou „hru“ a 
nevyvodí z toho důsledky, do té doby se nic podstatného nezmění. 

Dnes již víme, že vše se dá prokázat a že proto přihlížíme vědecky 
připraveným důkazům. Pouze v přírodních vědách, v samotných 
přísných přírodních vědách, se na faktech zjevuje pravda. Na 
žádném jiném poli nemůžeme dovolit, aby platilo, co se dá 
intelektuálně prokázat. 
Proto využívá Ahriman naši dobu, aby lidi zmátl, aby zpochybnil i to, 
co pochází z našeho starého dědictví, všechno, co pochází ze 
starých rodinných, rasových, kmenových a národnostních rozdílů. 
A jestliže člověk neprohlédne, že se ekonomy a bankéři 
uspořádanému ekonomickému řádu právního státu a duchovnímu 
organismu musí stavět na odpor, bude Ahriman v tomto neprocitnutí 
opět nacházet zásadní prostředky, aby svoji inkarnaci, tzn. triumf 
své inkarnace, která dozajista přijde, odpovídajícím způsobem 
připravil. 

 

Dnes věříme jen skutečnostem „vědecky“ dokázaným nebo 
prokazatelným. Ale jak jsem ve své knize uvedl, věda je z dnešního 
pohledu rovna přírodním vědám! Proč? Odpověď poskytuje Steiner: 
Ahriman vykonal svoji práci ... 

Celé omyly budou zanedlouho prohlédnuty. Polopravdy a zlomky 
pravd však svádějí lidi, takže s nimi žijí a tyto polopravdy a zlomky 
pravd zavádějí do života, kde působí nejhorší škody. 
Stejně, jako existuje jednostranná možnost poznat svět galileo-
kopernikov- skou vědou, obecně universitní vědou a 
materialistickým způsobem, existuje i jiná, stejně jednostranná 
možnost, poznání světa prostřednictvím evangelia a odmítání 
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jakéhokoli jiného způsobu proniknutí do opravdové skutečnosti, než 
prostřednictvím evangelia. 

 
Z těchto úvah, nebo jen samotným podrobnějším pohledem či 
poslechem, zvíme, že v našem světě a v našem životě mají navrch 
polopravdy! Pohled do šedé zóny esoteriky a okrajových věd otevírá 
jistě nezměrné množství neúplných pravd, ale současně ne úplných lží 
a výmyslu. Jako by bylo možno pravdu dělit... „Trošku pravda“ je 
stejná, jako „trošku mrtvý“ nebo „trošku těhotná“! 

Mnoha z nás již dávno nejde o pravdu, pravdivost nebo autenticitu, 
zdá se, že přednost má ohromný počet jiných „normálních lidských“ 
vlastností a rysů, jako jsou ješitnost, sláva, peníze, moc, společenské 
postavení atd. Nespočet lidí má jistě jen strach z pravdy, obává se, že 
samotná pravda by je mohla ranit, resp. by mohla před vnějším světem 
odhalit jejich slabosti. Snadno to můžeme vysledovat, nakonec jsme 
všichni více či méně ovlivněni a poznamenáni svým okolím a v něm 
platnými představami o světě, možná jsme na nich dokonce závislí — 
vymanit se z nich je obtížné, nebot jednou z nejhorších obav je strach 
ze samoty, z izolovanosti. Avšak zamysleme se nad tím, zda by se 
něco podobného mohlo eventuálně přihodit nám či by se mohlo projevit 
v našem životě a jakou cenu ve svém nitru za udržování „hladké 
fasády“ asi platíme. 

Společně si můžeme — do jisté míry — udělat „ráj na Zemi“, 
rozpomeneme- li se na základní hodnoty lidské existence a 
Ahrimanovu sílu smysluplně využijeme ve vlastním životě, vydáme-li se 
na cestu otevřenosti, čirosti, pravdy a LÁSKY a nenecháme se za 
žádnou cenu (!) odradit. 


