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De incarnatie van Ahriman

Brief uit Stourbridge (Deel 1)

Ahriman’s incarnatie: waar en wanneer?

In maar liefst acht voordrachten heeft, tegen het einde van het jaar 1919, Rudolf Steiner ons 
aanwijzingen gegeven over de incarnatie van Ahriman.1) Maar voordat ik hier op in ga, wil ik u attent 
maken op een reeds eerder gedane uitspraak, die wellicht als voorbereidend gezien kan worden.

Op 16 juli 1918 (GA 181) sprak Rudolf Steiner over “een incarnatie van een ahrimanisch geestelijk 
wezen” in Enrico Dandolo, de hertog van Venetië, die er alles aan deed om het verloop van de 
vierde kruistocht in het jaar 1204 te laten ontaarden, zodat deze uiteindelijk tot de plundering 
van Constantinopel leidde. Dat vond ongeveer 700 jaar geleden plaats, d.w.z. een tijdspanne die 
ongeveer een derde gedeelte van een cultuurperiode is. Het is overigens altijd interessant om te 
horen wat Rudolf Steiner over Venetië te zeggen had. Deze in een lagune gelegen handelsrepubliek 
heeft een buitengewoon belangrijke rol in de geschiedenis van het Westen en Europa gespeeld. 

Zo spreekt Steiner dus over een incarnatie, niet van Ahriman zelf, maar van een ahrimanisch 
geestelijk wezen dat werkzaam was door Dandolo van Venetië, de stad die later hèt voorbeeld 
werd voor  de commerciële en imperialistische neigingen van Engeland en Amerika. Vervolgens 
zegt Rudolf Steiner op 27-10-1919 in Zürich:

“Precies zoals er een incarnatie van Lucifer in het begin van het derde millennium voor Christus is 
geweest, en zoals er de incarnatie van Christus ten tijde van het mysterie van Golgotha was, zo zal 
er enige tijd na ons huidige aardeleven, mogelijkerwijs ook in het derde millennium na Christus, een 
westelijke incarnatie van Ahriman plaats vinden.”

Hier spreekt hij dus niet alleen van een ahrimanisch geestelijk wezen, zoals dat bij Dandolo 
het geval was, maar van de belichaming van Ahriman zelf; de aanduiding van het tijdstip blijft 
echter open: “enige tijd na ons huidige aardeleven, mogelijkerwijs ook in de derde na christelijke 
millennium…”

Het derde millennium is echter zeer lang – 1000 jaren – opzettelijk voegt Steiner de opmerking 
“enige tijd na ons aardeleven” eraan toe want deze is een zeer begrenzende, ze wijst op een tijdstip 
die niet ver verwijderd is van Steiner’s eigen leven. Wanneer we er van uitgaan, dat Steiner een 
leeftijd van in de negentig(!) jaar had kunnen bereiken, dan zou zijn leven ongeveer rond het jaar 
1950 geëindigd zijn. Zijn jongste toehoorders zouden dan tot in de 80- en 90er jaren van de 20ste 

1  - 27 Oktober 1919, Zürich (GA 193) 
- 1 November 1919, Dornach (GA 191)

 - 2 November 1919, Dornach (GA 191)
 - 4 November 1919, Bern (GA 193)
 - 15 November 1919, Dornach (GA 191)
 - 21 November 1919, Dornach (GA 194)
 - 25 November 1919   (GA 195)
 - 28 December 1919  (GA 195)
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eeuw geleefd kunnen hebben. En dan zegt hij ook nog “ in het derde millennium”. Maar wanneer dan 
in het derde millennium? Het lijkt erop dat hij zichzelf nog in dezelfde voordracht wil verduidelijken, 
want wat later zegt hij:   

“Men kan de loop van de mensheidsgeschiedenis gedurende zes millennia alleen dan op de juiste 
wijze begrijpen, wanneer men deze als volgt opvat: Aan de ene pool staat  Lucifer’s incarnatie, in het 
midden de incarnatie van Christus, en aan de andere pool de incarnatie van Ahriman.” (27-10-1919)

Zou dat nu betekenen dat de incarnatie van Ahriman waarschijnlijk pas aan het einde van het 
derde millennium plaats vindt? Want we weten, dat hij een paar  dagen later, op 4 november 1919, 
zich als volgt uitsprak: “aan het begin van het derde millennium voor Christus heeft er een incarnatie 
van Lucifer in China  plaats gevonden.” En zo zou een symmetrische spiegeling, met in het midden 
het mysterie van Golgotha,  kunnen betekenen, dat wanneer Lucifer aan het begin van het derde 
millennium voor Christus geboren werd, Ahriman dan aan het einde van het derde millennium na 
Christus (ongeveer 2900) zich zou incarneren. Wij komen straks op dit vraagstuk terug.

Vervolgens sprak hij op 28-11-1920 (GA 202) over onze huidige tijd als een tijdperk dat “onder 
invloed staat van een ahrimanische epidemie”. Op 20-07-1924 deelde hij in Arnhem mee, dat 
Ahriman vanaf de 1880er jaren en tijdens de 20ste eeuw door middel van incorporaties van mensen 
als schrijver zal “verschijnen”. Bij deze gelegenheid sprak hij overigens niet over Ahriman’s incarnatie 
in het derde millennium. Op 1 november 1919 (GA 191) verklaarde hij echter zeer duidelijk en in niet 
mis te verstane woorden het volgende:

“En evenals er een lichamelijke incarnatie van Lucifer en van  Christus is geweest, zo zal er, 
nog voordat een gedeelte van het derde millennium na Christus voorbij is, in het Westen een 
werkelijke incarnatie van Ahriman plaats vinden: Ahriman in een fysiek lichaam.”

Over deze opmerking heeft de antroposoof Hans Peter van Manen2) het volgende geschreven:
“ofwel helemaal aan het begin van het derde millennium – dat zou betekenen helemaal aan het 
begin van de 21ste eeuw – of nog eerder! Dat laatste zou betekenen, dat de conceptie en geboorte 
al voor die tijd, dus in de laatste jaren van de 20ste eeuw zou hebben plaats gevonden, om in de 
eerste jaren van de 21ste eeuw zijn hoogtepunt en afsluiting te bereiken. De bijzonder behoedzame 
en afgewogen formulering wijst volgens mij eerder in de richting van de tweede mogelijkheid."

Van Manen gaat verder:

3000          2000          1000          MvG           1000          2000          3000
........X......................................................†....................................X..........................
     Lucifer                                       Christus                      Ahriman

    
Zowel Lucifer als ook Ahriman incarneren zich aan het begin van hun desbetreffende derde 

millennium om voor die periode “de toon aan te geven”.  Steiner, aldus van Manen, heeft geen 
duidelijke voorspellingen en aanduidingen gegeven, omdat hij de mensen wilde vrijlaten... hij 
wilde een vrije oordeelsvorming mogelijk maken op basis van feiten, die een ieder voor zichzelf kan 
verifiëren. Van Manen: “Aan de hand van de hier door mij uitvoerig te berde gebrachte…… symptomen 
kan een ieder zelf beoordelen, hoe dichtbij of ver weg de incarnatie van Ahriman te verwachten is.” 

Ook van Manen laat ons vrij, ikzelf ben geneigd zijn tweede veronderstelling te accepteren en ik 
zal dat nog verder onderbouwen.

2  Hans Peter van Manen, “De belichaming van de tegenmachten volgens Rudolf Steiner.”. Das Goetheanum, 3-3-1996 
(Als Nederlandstalige brochure verschenen bij Perun Boeken)
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Want wanneer we verder kijken naar de voorbereidingen, die Rudolf Steiner her en der tijdens 

voordrachten heeft benoemd, om in de huidige tijd Ahriman’s incarnatie mogelijk te maken, zijn 
dat de volgende elementen:

1. Algemene acceptatie van een mechanisch wereldbeeld
2. Samenlevingen die door de economie worden beheerst; het verzuimen cq verwerpen van de 

driegeleding
3. Algemeen verbreid nationalisme
4. Algemeen verbreide partij politiek
5. Christendom dat zich uitsluitend baseert op een letterlijke opvatting van de bijbel
6. Sterk intellectueel getint geestesleven; bv statistiek
7. Onbewuste opname van het geestelijke door eten en drinken 
8. Geniale inventiviteit op fysiek niveau

    We zien, dat alle bovengenoemde ontwikkelingen sinds het leven van Steiner werkelijkheid 
zijn geworden, zelfs dingen die voor zijn tijdgenoten schier onvoorstelbaar waren, zoals bv de 
atoombom en het internet. Steiner echter sprak zelf op 28 november 1920 (in GA 202) “...een tijd 
waarin, sinds het laatste derde deel van de 19de eeuw, zo razendsnel zoiets bijzonders als het ahrimanische 
zich heeft ontwikkeld, zo een tijd is er niet altijd.”

Dan zegt hij op 4-11-1919 in Bern (GA 193): “De menselijke geest zal in de toekomst, met voortdurende 
oorlogen en andere noden, buitengewoon inventief zijn op het gebied van het fysieke leven het zal 
mogelijk worden een zodanig menselijke fysieke individualiteit te ontwikkelen, waarin Ahriman zich zal 
kunnen belichamen.”
    

Zou hij hier op de gen-techniek wijzen? Het klonen? Zal het “menselijke” instrument van Ahriman 
een product van genetische manipulatie zijn? Het schaap Dolly is in 1996 in het Roslyn-Instituut in 
Schotland geproduceerd. Dit ongelukkige dier werd het onderzoeknummer 6LL3 gegeven. L is 
de 12de letter van het alfabet en 6+12+12+3= 33. Wanneer men echter de context van Steiner’s 
opmerking bestudeert blijkt dat de gen-techniek toch geen vereiste is. 
   

    Nu zal echter Ahriman haast moeten maken met zijn incarnatie, want sinds het overschrijden 
van de drempel naar -, en het openen van de waarnemingspoort van  de geestelijke wereld in het 
jaar 1899/1900, ontwaken steeds meer mensen voor de geestelijke werkelijkheid en doorzien de 
giftige uitwaseming van het materialisme. Ten tweede is de periode  waarin de etherische Christus 
leeft in de aardesfeer reeds aangebroken (vanaf ca. 1933), en zal in het jaar 2033 zijn eerste eeuw 
voleindigen. Michaël is al aan zijn tweede eeuw begonnen (1979), en de michaëlische impulsen 
ten aanzien van de vergeestelijking van het menselijk denken worden duidelijk waarneembaar. 
Ten vierde zal binnen afzienbare tijd (2029) onze huidige vijfde na-atlantische periode, dat in 1413 
begon, van zijn  tweede (dualistische) periode van 308 jaren (1413–1721–2029) in zijn derde (trinitarische) 
periode overgaan 3). Ten vijfde, wanneer we van het principe uitgaan, dat 1 jaar in het leven van een 
mens te vergelijken is met een eeuw in de geschiedenis  van de mensheid (op basis van 33 1/3 jaar 
(4 maanden) - het ritme van het leven van Christus), dan zal de 21ste eeuw dè eeuw zijn van het 21e 

3  De na-atlantische cultuurperioden hebben een lengte 2160 jaar, en kunnen worden onderverdeeld in zeven tijdvakken van 308 jaar. 
De huidige vijfde cultuurperiode is in 1413 begonnen, na de afsluiting van het eerste 1/7de gedeelte - de eerste 308 jaar - in 1721 
vond er een  belangrijke verandering –aldus Steiner - plaats in het menselijk lichaam, nl. het losser worden van de verbinding tussen 
het fysieke - het etherhart.  GA 190, 05-04-1919, Dornach
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jaar van de doorchristelijke mensheid: dit is de doorslaggevende eeuw van het Ik, precies zoals het 
21ste levensjaar hèt jaar is waarin het Ik van de individuele mens zich volledig op aarde ontplooit.

Wanneer Ahriman erin zou slagen, de mens te verhinderen zich het feit bewust te worden dat 
het ik van de mensheid in feite samenvalt met het mensheids-Ik, met Christus, dan moet Ahriman 
dat in deze eeuw bereiken, in déze periode van het 5de na-atlantische tijdperk. En wanneer het 
hem zou lukken de vereniging met het Christus-Ik te verhinderen of te blokkeren, dan zal de 
menselijke samenleving in deze kritieke 5de na-atlantische periode op een nieuwe manier in een 
totalitaire nachtmerrie verzinken: een technocratische versie van Francis Bacon Nieuwe-Atlantische-
Samenleving van Bensalem – de “schapen” worden geregeerd door de “priester-schaapherder van 
de mysterietempel”: paternalistische, oligarchische wetenschappers, technocraten, zakenmensen 
en hun lakeien zullen te vinden zijn in politiek, het militaire apparaat en in de media.

Astronomische tekenen4)

Wij willen vervolgens naar enige astronomische tekenen kijken in de tijd tussen 1979 en 2054 – het 
zijn fenomenen, die de waarschijnlijkheid van Ahriman’s incarnatie in de 21ste eeuw onderstrepen 
en erop wijzen dat de incarnatie zelfs direct te gebeuren staat: Het jaar 1979 is 21 jaar verwijderd 
van de millennium overgang. In 2054 zal Pluto sinds zijn ontdekking in het jaar 1930 een halve 
omloop of te wel 180° hebben volbracht; in de astrologie noemt men dat een tegenstelling. 
Normaliter is Pluto de buitenste planeet van ons zonnestelsel, maar op 26 februari 1979 snijdt Pluto 
de omloopbaan van Neptunus en tot maart 1999 komt hij steeds meer, in vergelijking met Pluto, in 
de nabijheid van de zon. Op 26 februari 1979 vond ook een totale zonsverduistering in het siderische 
teken van de Waterman plaats. Tijdens deze verduistering streek de kernschaduw van de maan over 
de vulkaan Mount Saint Helens in de staat Washington; het Noordwesten van de Verenigde Staten 
van Amerika. Op 20 maart 1980 vond er een verwoestende aardbeving plaats, later op 18 mei 1980 
(Hemelvaartsdag) gevolgd door een uitbarsting van deze vulkaan op, waarbij vele mensenlevens te 
betreuren waren en de vulkaan maar liefst 500 meter kleiner werd.

De 80er jaren van de 20ste eeuw werden door 
het wederom verschijnen  van de komeet Halley 
overschaduwd, die vanuit de traditie verbonden 
is met materialistische impulsen. Op 4 mei 1989 
(Hemelvaartsdag) kwam hij met zijn 248-jaars-
ritme aarde en zon het meest nabij.

 
In 1988 vond een drievoudige conjunctie plaats 

van Saturnus, Uranus en Neptunes. Jupiter kwam 
in de tijd van 1990-1991 in het sterrenbeeld 
Tweelingen in oppositie tot deze drie planeten te 
staan, die nog steeds in conjunctie stonden in het 
sterrenbeeld Boogschutter. Op 26 februari 1998 

4  De volgende astronomische begrippen zijn belangrijk: 
Oppositie: het tegen over elkaar staan, 180° van elkaar verwijderd. 
Conjunctie: tezamen staan, weinig graden van elkaar verwijderd. 
Daarnaast bestaan er twee dierenriemsystemen, waarop astrologen zich kunnen baseren: de “siderische” en de “tropische” dieren-
riem.  Het verschil is niet zo eenvoudig en bovendien niet echt relevant voor deze beschouwing.

Zonsverduistering van 11 augustus 1999
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kwam Jupiter heel dicht in de buurt van - en vormde een conjunctie met Antares, de ster in het hart 
van het sterrenbeeld Schorpioen, en daarna vond er een totale zonsverduistering in het sterrenbeeld 
Waterman plaats. Tijdens het gehele jaar 1999 stond Pluto in conjunctie met Antares, de ster in het 
centrum van Schorpioen. Gezien vanuit een astrosophisch gezichtspunt betekent dat een zeer “donkere” 
combinatie. 

Op 11 Augustus 1999 vond er weer een totale zonsverduistering plaats, die in grote delen van Europa 
te zien was. De schaduw doorkruiste – in omgekeerde richting – al die landen, die met deze vijfde na-
atlantische cultuurperiode zijn verbonden, om in Noord Amerika te beginnen en te eindigen in de regio 
Bengalen van India.

    Op 17-18 augustus 1999 vormden de planeten een kruis in de dierenriemtekens: Stier, Leeuw, 
Schorpioen en Waterman, dè tekens van de vier Evangelisten.

Traditie getrouw staat dit grote kruis als het 
kruisigingskruis bekend. Voor alle vaste en ouderwetse 
vormen van het fysieke, sociale, gevoelsmatige en 
geestelijke leven staat de mensheid klaarblijkelijk 
voor een enorme uitdaging. In de daaropvolgende 
maanden van hetzelfde jaar werd de aarde door 
een verbazingwekkend aantal natuurcatastrofes 
geteisterd, in het bijzonder door aardbevingen, maar 
ook door overstromingen en stormen, die daarmee 
het einde van de eeuw en het  millennium tekenden. 
De beroemde Franse astroloog van de 16de eeuw, 
Nostradamus, heeft specifiek het jaar 1999 in een van 
zijn bekendste verzen over de toekomst opgenomen.5) 
Normaliter sprak hij zich nooit over speciale jaren uit.

Ongeveer 270 dagen (de duur van de menselijk 
zwangerschap) na de zonsverduistering van 11 augustus 1999, komen we uit in de eerste week van mei 
van het jaar 2000 en die week valt in de periode waarin, vanaf Pasen (23 april) tot Hemelvaartsdag (1 juni), alle 
traditionele planeten, behalve Mars, verzameld waren in het siderische sterrenbeeld Aries, Ram of lam. Dat 
was een heel opmerkelijke constellatie; we zouden het een kosmische conferentie kunnen noemen van 
bijna alle planeten, die traditie getrouw met de menselijke ziel verbonden zijn. Mars die millennia lang 
de planeet van de agressie was, maar die sinds de 17de eeuw door invloed van Boeddha zich ontwikkeld 
heeft tot een planeet van de vrede, leidde achtereenvolgens de gehele groep uit de Ram in de Stier 
(traditiegetrouw het teken van de Heilige Geest). Allen, de één na de ander kwamen in oppositie tot 
Pluto te staan, die nog steeds in een conjunctie met Antares (het hart van Schorpioen) op de tegenover 
liggende zijde van de dierenriem stond.

Hier zien we de plaats van de planeten op 3 mei 2000, hoewel ik me verontschuldigen moet, want dit 
beeld toont ons de tropische stand van de planeten in de dierenriem, waarin alle posities t.o.v. de 
siderische ongeveer 25° verschoven zijn. Probeert u zich voor te stellen dat de zich verzamelde planeten 
in de Ram staan en Pluto in Schorpioen.

5  In de zevende maand van het jaar 1999 
Zal vanuit de hemel de grote angstkoning naar beneden komen, 
Om de koning van Angoulmois te laten opstaan, 
Ervoor en erna zal Mars door geluk regeren (Centurie X, vers 72).

Beeld van het Kruis, augustus 1999
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Dan vond er op 28 mei, kort voor Hemelvaart, een 
conjunctie van Saturnus en Jupiter plaats, die 
traditiegetrouw de planeten van resp. verleden en 
toekomst zijn.

 
Zo zien we de volgende verbazingwekkende 

kosmische verschijnselen: 
• Tijdens de zonsverduistering van 11 augustus 

1999 was aan de hemel het kruisigingskruis te 
zien. 

• In het voorjaar van het jaar 2000 is de 
constellatie van het kruisigingskruis veranderd 
in een kosmische conferentie van alle planeten 
(behalve Mars) in het beeld van de Ram of lam 
en tegelijkertijd kwamen ze in oppositie met de 

planeet Pluto. Want Pluto stond in het hart van het 
beeld Schorpioen; in conjunctie met Antares.

De vraag die wij zouden kunnen stellen is of deze tijdspanne van 9 maanden misschien de ontwikkeling van 
het embryo in een moederlichaam van dat wezen zou kunnen zijn, dat bestemd is om het instrument van 
Ahriman te worden. 

Getallen en Sorat 

Afgezien van de gebeurtenissen aan de sterrenhemel is het overigens ook interessant om vast te 
stellen, dat er maar drie jaren zijn, die gedeeld door drie, het getal 666 als uitkomst geven, en wel de 
jaren: 1998, 1999 en 2000:

   1997/3 = 665,6666 terugkerend
   1998/3 = 666
   1999/3 = 666,3333 terugkerend
   2000/3 = 666,6666 terug kerend
   2001/3 = 667

    Dat brengt ons bij het Sorat-ritme, waarnaar ik al verwees. Daarom herinner ik u eraan dat het jaar 
666 natuurlijk in de 7de eeuw viel en 1332 in de 14de eeuw, en dat 1998 weliswaar niet in de 21ste eeuw 
valt, maar toch bijna, want het is er maar 2 jaar van verwijderd, en zijn schaduw zal dus vast en zeker 
in het huidige millennium vallen. Dus hebben we hier de drie fasen, die zo belangrijk voor het leven 
van het individuele, zich ontwikkelde mensenwezen en voor de menselijke geschiedenis zijn: 7, 14 en 
21 jaar. Steiner beschrijft Sorat als een machtig wezen van “ahrimanische geaardheid”. Als demon van 
de zon, in oppositie verkerend t.o.v. de intelligentie van de zon, wendt hij zich vanzelfsprekend op een 
bijzonder uitgesproken manier tegen Michaël, de aartsengel van de zon. Die, aldus Rudolf Steiner, op 
het punt staat als aartsengel op te stijgen tot de rangorde der Archai.6) Steiner heeft uitdrukkelijk Sorat 
in verband gebracht met de impuls van de zwarte magie:

Zo is in het geheim van 666 of Sorat het geheim van de zwarte magie verborgen…. Zo verschijnt in de 

6 Voordracht 18-05-1913, Stuttgart (GA 194)

Opstelling van de planeten op 3 mei 2000
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verre toekomst, bij wijze van spreken aan de horizon, de splitsing van de mensheid: de uitverkorenen van 
Christus, die uiteindelijk de witte magiërs zullen zijn, en de tegenstanders, de wilde tovenaars, de zwarte 
magiërs, die zich niet van de materie kunnen bevrijden.7)

In deze tijd van de derde wederkomst van het getal 666 is het goed te bedenken dat de strijdvlag 
van de tempelridders van Beaucéant een rechthoekige vlag was die uit twee vierkanten bestond: boven 
zwart van kleur en de onderste wit. En wat was er gaande rond de tijd van de millenniumwissel in het 
cultuurleven van de Engels-Amerikaanse wereld? Twee grote film-trilogieën: In de ban van de ring en De 
Matrix, die beide op een heel verschillende manier het beeld laten zien, waarover Rudolf Steiner heeft 
gesproken: De splitsing van de mensheid: de uitverkorenen van Christus, en hun tegenstanders, de zwarte 
magiërs.

In de ban van de ring heeft met een mythisch verleden te maken, en de wereld van de Matrix is 
toekomstmuziek. Ze delen een atmosfeer van overweldigende dreiging en spanning, waarin een 
uitzonderlijke donkere en boze macht de mensheid dreigt te overweldigen. Deze atmosfeer van 
dreiging en spanning bouwt zich in beide filmen onafgebroken op.

Het traject van concept tot de première in de 
bioscoop duurt verschillende jaren, en zo zouden 
we kunnen veronderstellen dat deze beide films 
ongeveer 1998 of al in concept aanwezig waren of al 
werden gedraaid.

Een kenmerk van de derde wederkeer van het getal 
666 zou –aldus Steiner –  het ontstaan van mensen 
met niet-menselijke gezichten zijn. De soratische 
gezindheid zou tot in de fysieke aanzien van de mens 
tot uiting gaan komen – het eerste stadium van deling 

van de mensheid op basis van moraliteit en geest, waarmee de verschillen tussen rassen en volkeren 
overschaduwd zal gaan worden.

Hier zien we een man in de late 90er jaren, die zijn 
lichaam in een hagedis wilde veranderen – en een 
jonge Zweedse Metal-Rock-Sänger met de band “Dark 
Funeral” (Donkere begrafenis). Hij noemt zichzelf “Lord 
Ahriman”.

Door de wereldwijde verbindingen m.b.v. internet in 
de 90er jaren, werd de naam Ahriman veel bekender, 
in het bijzonder onder jonge mensen, zoals degenen 
in de Metal-Rock-Scene.

Eerste samenvatting

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de conceptie van de mens, die drager zal worden van Ahriman 
vermoedelijk in augustus 1999 plaats vond, ten tijde waarop de constellatie van het grote kruis èn de 
zonsverduistering te zien was. En dat hij dan negen maanden later begin mei 2000 geboren werd, toen 

7 Voordracht 29-06-1908, Neurenberg (GA 104)
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de kosmische conferentie van alle planeten in het sterrenbeeld Ram plaats vond en tegelijkertijd Pluto 
zich in oppositie daarvan èn zich in conjunctie met de ster Antares bevond. Als wij er van uitgaan dat hij 
in mei 2000 geboren werd, kunnen we de volgende ontwikkeling stadia veronderstellen:

• Staan en gaan tussen mei 2000 en mei 2001 
• Spreken tussen mei 2001 en mei 2002
• Denken tussen mei 2002 en mei 2003

We zouden verder de gebeurtenissen in de wereld vanuit dit perspectief kunnen bezien. Bijv. van 
2008 – 2010, iets vroeger of later, beleefde hij zijn negen jaarcrisis. Dat jaar wordt in de ontwikkeling 
van het kind gezien als het jaar waarin Ahriman op een onbewuste wijze binnensluipt en invloed begint 
te krijgen op het gemoed van het kind. Vele kinderen beginnen zich de vraag te stellen of hun ouders 
werkelijk hun ouders zijn. Een zeker angst gevoel treedt op, en de wereld van het kind lijkt plotseling 
niet meer zo zeker zoals het vroeger was. In de periode van 2008 - 2010, het negende jaar in het nieuwe 
millennium, werd de samenleving door een economische tsunami geteisterd. In het bijzonder ging 
deze crisis met grote angst gevoelens gepaard omdat onder velen van ons plotseling de bodem van 
het bestaan leek weggevaagd. Dat gold in het bijzonder voor de VS, IJsland en Griekenland. Mijn 
samenvatting zou dan als volgt luiden:

• Tot zijn 21ste levensjaar zal deze persoonlijkheid niet bijzonder opvallen, hoewel de gebeurtenissen 
in de wereld gelijke tred houden met zijn ontwikkeling, in het bijzonder de jaren in de leeftijd van 
7 - 9 - 12 - 18 (1ste maanknoop) - 21 jaar

•  In 2011-2012 zal hij de eerste voltooiing van een Jupiter cyclus beleven
•  In 2012-1014 zal hij de puberteit door maken
•  In 2020/2021 zal hij dan mondig worden
•  En omstreeks 2030 zal hij het wereldtoneel betreden
•  Voor minstens 3 jaren zal hij de gebeurtenissen op wereldniveau bepalen - tot 2033 (100 jaar na 

het verschijnen van het dier uit de afgrond) of misschien ook langer; van 2030 - 2042

Wij kennen allemaal de grote en vaak turbulente veranderingen die in de tijd van de puberteit plaats 
vinden. We kunnen ons ook herinneren hoe wij werden voorbereid, het jaar 2012 tegemoet te zien. Het 
was het jaar van de zogenaamde Maya kalender. We herinneren ons verder dat Londen de wedstrijd 
gewonnen had om de Olympische Spelen te organiseren, zodat deze stad dan gedurende een belangrijke 
periode in de aandacht van de hele wereld heeft gestaan. De organisatoren en de producenten lieten 
ons in Londen een merkwaardig occult spektakel zien, waarin de ahrimanisering van Engeland onder 
invloed van de industriële revolutie werd getoond. Tegen het einde van de puberteitsjaren 2014 van dit 
kind wordt er stil gestaan bij het 100 jarig jubileum van het begin van de eerste wereldoorlog, die het 
verdere gruwelijke verloop van 20ste eeuw inleidde.

En wat gebeurde er hierna? De Oekraïne crisis en het begin van de koude oorlog tegen Rusland door 
het Westen. Door het onverantwoordelijke gedrag van de USA in het nabije Oosten – als een olifant in 
een porseleinkast – werd het de terroristengroep van de Islamitische Staat (ook bekend als ISIS of IS) 
mogelijk gemaakt hun bijdrage tot de oprichting van een Islamitische Staat te leveren.

Aan het eind van 2018 herdachten we het honderd jarig jubileum van het einde van de Grote oorlog, 
en wanneer we daar de Sovjet revolutie in 1917 bij bedenken, dan kunnen we wel tot de conclusie 
komen dat deze periode van 1914-1918  Ahriman geen windeieren heeft gelegd. Steiner sprak ervan 
hoe Ahriman in 1914 het bewustzijn van ongeveer 40 mensen in de regeringen van Europa benevelde, 
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die vervolgens voor de crisis van juli 1914 verantwoordelijk waren en die de oorlog inleidde. Aan het 
eind van het jaar 2018 zou de fysieke lichamelijkheid van Ahriman zijn eerste maanknoop (18 jaar en 
7 maanden) bereiken. De volwassen leeftijd van 21 jaar zal hij in 2020-2021 bereiken: de belichaming 
van het ahrimanische Ik, als zoiets überhaupt is voor te stellen. Op 8 oktober 2018 laat het IPCC een 
speciaal bericht uitgaan over de globale opwarming van de aarde met 1,5°C en waarschuwt dat 
snelle verrijkende en ongekende veranderingen in de samenleving noodzakelijk zijn om er voor te 
zorgen dat deze opwarming onder de 1,5° C kan worden gehouden. De Chinese wetenschapper He 
Jiankui geeft op een openbare conferentie in Hongkong bekend, dat het hem gelukt is het DNA van, 
begin november geboren, tweeling meisjes te veranderen, teneinde ze resistent te maken tegen een 
eventuele HIV virus infectie. Hij onthult ook een mogelijke tweede zwangerschap van andere gen-
gemodificeerde baby’s. Op 5 november doorkruiste De Voyager 2 de Heliopause, de uiterste grens van 
het magnetisch veld van de zon, en kwam in de interstellaire ruimte. Op de klimaatconferentie in de 
stad Katowice van Polen komen bijna 200 naties overeen de opgestelde Parijse overeenkomsten van 
2015 te gaan verwerkelijken. Op dat tijdstip is Greta Thunberg de rijzende ster aan het firmament van 
de klimaatkruistocht geworden.

Terry Boardman

Terry Boardman’s andere publicaties zijn te vinden op www.threeman.org


