


   

 

  

Dornach,  november 

De oorsprong van onze kultuur ligt in het voorchristelijke hei-
dendom. Een oerwijsheid heeft van het oosten tot Griekenland
de duizenden jaren voor Christus gevormd. De mensheid had
geen werkelijke morele impulsen nodig. Deze oerwijsheid door
Lucifer gebracht. Inkarnatie van Lucifer begin derde millenni-
um v. Chr. In het begin van de christelijke jaartelling de inkar-
natie van Christus. In het begin van het derde millennium n.
Chr. de eenmalige inkarnatie van Ahriman in het westen. De
mens moet Ahrimans voorbereidingen doorzien. De machina-
ties van Ahriman om zijn inkarnatie voor te bereiden: 1. het
mechanisch-mathematisch opvatten van het heelal; 2. de inrich-
ting van het hele leven voor het verwerven van materiële goede-
ren; 3. het nationalisme, evenals de splitsing van de mensen in
meningen en partijen; 4. eenzijdige opvatting van het evangelie
zelf. – Een zgn. eenvoudige, in werkelijkheid eenzijdige opvat-
ting van de evangeliën veroorzaakt slechts een hallucinatie van
de Christus en draagt zeer sterk bij aan het sukses van Ahriman.
Materialisme en illusionair spiritualisme werken elkaar in de
hand. Het verdrag tussen Lucifer en Ahriman: in de maag wer-
ken slechts instinkten, in de hoofden de harteloze ‘konserven-
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blikken’, dat wil zeggen bibliotheken en dokumenten. Door se-
rieuze studie van de geesteswetenschap overwint de mens Ahri-
man, die speciaal in statistieken en getallen werkt.

  

Dornach,  november 

Het geestesleven moet worden losgemaakt van het rechtsleven
en het ekonomische leven. Ahriman heeft belangstelling voor
de samensmelting van geestesleven en staats- of ekonomisch le-
ven. Ahrimans voorbereiding op zijn inkarnatie.

Ruimte en tijd dragen slechts de buitenkant van de dingen
over. Natuurwetenschap – ahrimanische begoocheling. Inner-
lijk krijgt Lucifer speciale macht als de mens alleen het mystieke
verdiept dat hij door zijn geboorte heeft meegekregen. De mens
moet het evenwicht tot stand brengen tussen de luciferische en
de ahrimanische macht. Het ahrimanische moet doordrongen
worden met het luciferische, het luciferische in het innerlijk met
het ahrimanische element. Het verlangen van kardinaal New-
man naar een ‘nieuwe openbaring’. 
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