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 A Ahriman, copak chce Ahriman? Ahriman chce dát člověku 

 
 
 
 
 

Úsilí Lucifera a Ahrimana 

Esoterní hodina, Štrasburk, 19. února 1911 

Kdybychom se vůdců dnešního esoterního rosikruciánského 
proudu zeptali, proč se dnes vlastně lidé chtějí s ochotou oddat 
eso- ternímu životu a zda by nebylo lepší říci si: Chce-li mě 
božsky- -duchovní vůle nechat vstoupit do vyšších světů, učiní 
tak sama od sebe; já tedy počkám - pak by tito vůdcové museli 
odpovědět: Ty ovšem zapomínáš na to, že jako člověk jsi na 
Zemi postaven na bojiště, a sice do boje dobrých duchovních 
mocností proti Ahrimanovi a Luciferovi. Oba usilují o to, aby v 
lidských duších shromažďovali vojáky pro svá vojska. 

Copak chce z člověka udělat Lucifer? Při jednostranném 
pohledu má vznešený cíl. 

Víme, že předchozí vtělení naší Země, Starý Měsíc, který 
byl kosmem moudrosti, bylo zcela proniknuto, prostoupeno 
moudrostí. Avšak jedna síla, která je nyní dána Zemi, mu 
chyběla: láska. A tak je i Lucifer zcela proniknut moudrostí, 
lásku však vůbec nezná. Zcela se oddal moudrosti, lze říci, že 
se jí opojil, a proto chce všechny bytosti, všechny pozemšťany 
moudrostí naplnit. 

A v tom pro člověka spočívá vždy velké pokušení. Lucifer, 
jehož síly v nás žijí, nám říká zhruba toto: Budeš nahlížet do 
všech poměrů, budeš všechno vědět, všechno ti bude jasné, 
jestliže mě zcela přijmeš. - Chce dát člověku moudrost bez 
lásky; ta vede k sobeckému vědění. Lucifer stále ještě věří, že 
lidi získá jako vojáky svých vojsk, a pracuje rázně na tom, aby 
toho dosáhl. 

Ve veškerém vědění a poznání, ve veškerém vnímání 
spočívá Lucifer. Je jen jedna věc, kde na nás nemůže; totiž 
tehdy, jestliže se zcela ponoříme do meditace a bez vnějších 
vjemů se jí v moudrosti oddáme - pak Luciferovi unikáme. 



moc. Ahriman je duch, který odpadl již dříve. Na Starém Slunci 
byli archandělé lidmi, ovšem zcela jinými než my dnes. Myšlení 
se tenkrát okamžitě přeměňovalo v čin. Tehdejší lidé byli 
mocnými bytostmi. Myšlenka byla okamžitě realitou. Moudrost 
tenkrát ještě jako na Starém Měsíci nebyla, zato však moc. 
Samotná moc bez moudrosti vede k černé magii, k zatemnění. 

Ahrimana porážíme smýšlením, spočívajícím v oddanosti 
duchu světa: [chtít] být jen jeho nástrojem, nechat ho jen v 
sobě působit. Konáme-li své meditace s tímto smýšlením, 
můžeme Ahrimana porazit. 

Lucifera porážíme tím, že své Já zcela vyplníme obsahem 
meditace. Do Já Lucifer nemůže, jen do astrálního těla. 

Kristův impulz je láska. 
Láska bez moudrosti by byla velmi špatná. Jako příklad se 

hovoří o matce, která zbožňovala svou dceru a nedokázala jí 
nic odepřít, nic odmítnout. Dcera se v důsledku této zvrácené 
výchovy stala na počátku 19. století proslulou travičkou. Tatáž 
individualita je již opět inkarnovaná jako černý mág. 
Inkarnovala se proto tak rychle znovu, že takové bytosti jsou 
duchovním světem jakoby vyvrhovány. 

Luciferova spása spočívá v Kristu. 
Lidé, kteří na Jupiteru přijmou Lucifera, budou pak mocnými 

bytostmi; bude to však, jako by tato Já byla spálena v 
moudrosti bez lásky. 

Na Venuši se pak bude jednat o černou magii, jejich stav 
bude podobný duchovnímu utonutí. Aby na Venuši zářila čirá 
láska, musí mít již nyní lidé vůli k esoterice. 
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