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Zaostaním luciferských bytostí, až na stupeň ahrimanského bytia, nie je ešte karma zla 
vyčerpaná. Ako sa luciferská sila, uskutočňovaná do krajných dôsledkov, stáva neodvratne 
korisťou Ahrimanovou, tak sa ahrimanská sila, uskutočňovaná do krajných dôsledkov, stáva 
korisťou tretej bytosti v kozme, ktorú možno označiť  názvom: "Asura"! 
 
Ak neprizeráme k prechodným stupňom Lucifersko-Ahrimanskeho prejavu, je tretím stupňom 
zla vo svete bytosť Asurova. Ako je Ahriman karmou luciferovou, tak je Asura karmou 
Ahrimanovou. O bytosti Asurovej, možno povedať len veľmi málo, pretože možnosti 
charakteristiky bytosti Asurovej sú obmedzené. Aj v týchto hraniciach možností, je predsa len 
nutné o Asura hovoriť jasne. 
 
Je povinnosťou tejto doby, podávať buď jasnú predstavu o určitom predmete, alebo vôbec 
žiadnu. Neurčitosti je nutné sa všetkými prostriedkami vyvarovať. 
 
Ak máme si utvoriť predstavu o bytosti Asurovej, je nutné prihliadnuť k štyrom článkom 
bytosti človeka, v ich pomere ku zlu sveta. Ľudské ja sa stretáva so zlom v troch telesných 
článkoch ľudskej bytosti. Keby ja nezostupovalo do astrálneho, éterického a fyzického sveta, 
neprišlo by so svetovým zlom vôbec do styku. 
 
Ja prichádza do styku so zlom, najprv v astrálnom tele, kde prežíva stretnutie so silami 
luciferskými. So silami Ahrimanskými sa ja stretáva v éterickom tele. Luciferský dvojník je 
astrálneho rázu, Ahrimanský dvojník potom éterického rázu. V tom ako sa Ja človeka 
vyrovnáva s týmito dvomi dvojníkmi, je obsiahnuté celé dráma styku človeka so zlom, v 
minulosti a v súčasnosti. V budúcnosti však nastane ešte tretie stretnutie Ja človeka so zlom, a 
to v tele fyzickom. Potom sa musí Ja človeka vyrovnať so silami asurskými! 
 
Tento stupeň vývoja, však ešte nenastal. 
 
Boj medzi dobrom a zlom, vo vnútri ľudskej bytosti, siaha v dnešnej dobe len až k éterickému 
telu. Lebo trojité stretnutie s prvotným dobrom sveta, ktore človek prežíva medzí zrodením a 
smrťou, sa uskutočňuje len až k éterickému telu. Vo svojom ja prežíva človek za noci 
stretnutie s Duchom sv., ktorého svetlo mu sprostredkuje Anjel. V dobe vianočnej sa stretáva 
človek vo svojom tele astrálnom, so Synom, ktorého hrejivosť mu prinášajú Archanjeli. Raz v 
živote, alebo v hodine smrti, sa človek stretáva v éterickom tele s Otcom, ktorého 
predstaviteľom je bytosť z hierarchie Archai. 
 
Ak sa stretáva teda človek, ako so zlom, tak i s dobrom sveta, deje sa to ešte mimo jeho 
vlastnú vnútornú bytosť fyzického tela. Inak povedané, boj medzi dobrom a zlom nezostúpil 
ešte do fyzického tela. 
 
Ak je fyzické telo závislé na dejoch vo vyšších článkoch ľudskej bytosti, zračia sa v ňom iba 
následky tohto vyššieho boja. Keď napríklad následkom tohto boja ochorie žlčník, alebo 
pečeň, nie je to dej, ktorého príčiny je nutné hľadať vo fyzickom tele. Tento dej je len 



zrkadlením deja v oblasti astrálno-éterického konfliktu. 
 
Fyzické telo je sférou, kde pôsobí Otec! Éterické telo je sférou, kde pôsobí Syn a v astrálnom 
tele sa prejavuje Duch sv. Astrálne telo je teda "bojiskom" Ducha sv. s Luciferom a v 
éterickom tele bojuje Syn s Ahrimanom! 
 
Skutočnosť že fyzicke telo nie je ešte dejiskom určitého boja, nám ukazuje na významnú 
kozmickú skutočnosť, Vo svete nie je ešte bytosť, ktoré by sa cítila v prítomnej dobe dosť 
silnou, aby sa odvážila vystúpiť proti Otcovi! Ahriman to nečiní, má úctu pred Otcom, bojuje 
(odporuje!) len proti Synovi v nádeji, že priebeh svetovej karmy mu pred Otcom dá proti 
Synovi za pravdu. Ahriman skladá svoju nádej vo vytvorení takého prúdu svetovej karmy, 
ktorý by presvedčil Otca. 
 
Ahriman tvorí takú kozmickú situáciu, v ktorej by mohol pred Otcom povedať:  
 
"Hľa, daroval si ľuďom bytie; aby sa stali slobodnými. Oni si však nevyvolili Tvojho Syna, 
ale mňa!" 
 
Ešte menej, než Ahriman, je naklonený vystúpiť proti Otcovi Lucifer, ktorý nepôsobí priamo 
ani proti Synovi, ale bojuje (odporuje!) len proti Duchu sv. Jeho úmyslom bolo viesť ľudstvo 
tak, aby dospelo k láske bez pravdy Ducha sv. Čin Kristov, ho presvedčil práve tým, že bol 
prejavom lásky (účelnej), ktorá bola v uplnom súlade s pravdou Ducha. Lucifer dospel k 
poznaniu, že pravá láska sa nemôže prejaviť, keď chce ušetriť ľudstvu poznanie pravdy. Preto 
zmenil svoje stanovisko a stal sa pážaťom, pomocníkom, priateľom, ktorý poskytuje ľuďom 
vnútornú útechu, keď prijali impulz Kristov.  
 
Ak sa má určitá bytosť stať schopnou, postaviť sa v kozme na odpor Otcovi, musí prúd zla v 
kozme natoľko dozrieť (zostúpiť), že sa vytvorí karmická oblasť, na ktorej by táto bytosť 
mohla zakotviť. Tejto oblasti dnes ešte nie je, zvoľna sa však vytvára z fyzických dôsledkov 
Ahrimanovho pôsobenia. Tieto následky nie sú však mienené v zmysle choroby (choroba 
znamená karmické vyrovnanie), ale v zmysle Ahrimanského zdravia! Asura sa teda zrodí v 
okamihu, keď sa počne utvárať také ľudské fyzické telo, ktoré už nebude existenčne závislé 
od prílivu síl z oblasti prvej hierarchie (zo sféry Otca). Takéto telo bude čerpať sily z iných 
zdrojov. 
 
Až bude fyzické telo privedené na tento stupeň, ako následok svojho Ahrimanizovania, potom 
príde okamih, v ktorom môže zasiahnuť bytosť Asura. Tento stav fyzického tela, bude môcť 
nastať len vtedy, ak nastane v terajšom pomere éterického a astrálneho tela, ktorý sa vyjadruje 
spánkom a smrťou, zmena, ktorá spôsobí odpadnutie nutnosti spánku a smrti. Vtedy ja nebude 
opúšťať oba nižšie články (telo fyz. a éterické), ani v spánku, ani v smrti, a zamedzí tak úplne 
možnosť prílivu duchovných síl z oblasti prvej hierarchie. To dá vzniknúť stavu, v ktorom 
Asura bude môcť začať svoj útok proti Otcovi. 
 
Pôsobenie tretej sily zla sa bude odlišovať od sily Lucifera a Ahrimana, najmä tým, že bude 
úplne iné, so zreteľom nielen na svoj pomer k telesným článkom ľudskej bytosti, ale aj voči 
samému ja človeka. Tým, že Lucifer pôsobí v astrálnom tele, zvádza ja človeka a vytrháva ho 
zo spojenia s duchovnými hierarchiami. Tým, že Ahriman pôsobí v éterickom tele, ujarmuje 
ja človeka. Luciferom od duchovného sveta odtrhnuté a Ahrimanom ujarmené ja, sa bude 
Asura snažiť rozkúskovať a prijať tak do svojej bytosti. 
 



Kým Lucifer uvádza ja človeka zo stavu snívania do stavu bdenia, Ahriman ho uvádza zo 
stavu snívania do stavu spánku (bezsenný spánok = bezvedomie). Asura však uvádza ľudské 
ja do stavu smrti (rozpadu = rozkladu vedomia)! Duchovná smrť ľudského ja, je aktuálna 
hrozba zo strany prejavu svetového zla na jeho treťom stupni.  
 
 


