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De incarnatie van Ahriman in het westen

Brief uit Stourbridge (Deel 2)

Ahriman’s incarnatie: waar en wanneer?

Geschenken van drie “hemelse wijzen”

Ahriman’s interesse om ook mens te willen worden, werd door het ontdekken van drie hemelse 
wijzen of koningen (Uranus, Neptunus, Pluto) en hun astronomische verschijnselen, hun omloop, 
opposities en vierkanten, geflankeerd. Uranus werd voor het eerst in 1781 als planeet gekwalificeerd, 
Neptunus in het jaar 1846 en Pluto in 1930. De eerste van deze drie hemelse wijzen verscheen aan 
de mensheid toen deze zich in zijn 18de levensjaar bevond en de andere twee op weg naar het 21ste 
levensjaar (de 21ste eeuw). Deze drie planeten brachten ‘geschenken’ mee van een twijfelachtig - en 
een problematisch allooi. Het Engelse woord ‘gift’ betekent ‘geschenk’ in het Duits, maar het Duitse 
woord ‘Gift’ heeft een totaal andere betekenis! Het doet ons denken aan de woorden uit de Ilias: 
“Hoedt u voor de Grieken, die met geschenken komen.” 

In de 80er  jaren van de 18de eeuw, toen Uranus als planeet en de mogelijkheden van elektriciteit 
en schijnlicht ontdekt werden (politieke revolutie), en toen de mensheid zich dit bewust werd, was 
er niemand die hem had kunnen zeggen: “Hoedt u voor de planeten aan gene zijde van Saturnus, 
die met geschenken komen.” Afgezien misschien van Graaf van Saint-Germain, maar naar hem 
luisterden slechts weinigen. De mensheid kon toch niet anders dan de geschenken naïef aannemen, 
daar hij in zijn levensloop de eerste maanknoop naderde, waar de poort zich zou openen om hem 
zijn lot te openbaren. En de mens werd te kennen gegeven dat het de bedoeling was om vrij te 
worden, en dat dit alleen mogelijk zou zijn door de confrontatie met vreselijke uitdagingen aan te 
gaan: de elektriciteit in de 18de eeuw als geschenk van Uranus, het elektromagnetisme in de 19de 
eeuw als geschenk van Neptunus en de atoomenergie in de 20ste eeuw als geschenk van Pluto. 

In het decennium van 1840 waarin - volgens Steiner - het materialisme in de filosofie zijn 
hoogtepunt bereikte, werd Neptunus ontdekt (1846), en de elektromagnetische techniek leidde 
de tweede industriële revolutie in.  Vierentachtig jaar (exact de omloopsnelheid van Uranus) na de 
ontdekking van Neptunus, in 1930 werd Pluto ontdekt. Het voert te ver om op alle verschillende 
geschiedkundige en astronomische samenhangen, tussen het tijdstip van ontdekking en het 
verloop van de geschiedenis in te gaan, maar ik ben ervan overtuigd dat deze fenomenen te maken 
hebben met de incarnatie van Ahriman. Het brengt ons bij het jaar 2033, waarin Uranus driemaal 
zijn omloop volbracht heeft sinds zijn ontdekking in 1781 (3 x 84=252 jaar), terwijl een halve omloop 
van Pluto van 124 jaar sinds zijn ontdekking in 1930 ons tot het jaar 2054 brengt, waarin – naar ik 
hoop – het fysieke leven van Ahriman op aarde voorbij zal zijn.

Dit zijn echt niet zomaar spelletjes met getallen. Men moet zich de betekenis van hun ontdekking 
aan de sterrenhemel en de daaraan parallel verlopende natuurwetenschappelijke ontwikkelingen 
voor de mensheid op aarde voorstellen, in het bijzonder in samenhang met de laatste 2000 jaar sinds 
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het mysterie van Golgotha. Dat wil zeggen 21 eeuwen menselijke ‘doorchristelijke’ ontwikkeling en 
met de term ‘doorchristelijk’ bedoel ik ‘bewustzijn hebben van Christus’ en niet ‘vervuld zijn van 
Christus’.

 
Door deze drie ambivalente ‘gaven’ waarmee de mens zich moest leren uiteen te zetten, moest 

hij twee drempels van de tot dan toe bekende wereld overschrijden: de grens van de uiterste, alles 
omvattende Saturnusbaan en de grens van de elementaire levenskrachten van de fysieke wereld 
of natuur, en zo ontdekte hij de drie nieuwe planeten en kwam hij in de onder-natuur terecht, tot 
uiteindelijk in de regio van atoomvernietiging en kernstraling. Terwijl hij over deze drempels ging, 
overschreed hij ook nog eens in 1899 de drempel naar de geestelijke wereld op een onbewuste 
wijze. Op vele plaatsen lieten mensen van zich horen die meenden de nieuwe werkelijkheid, waarin 
zij zich bevonden, te kunnen verklaren, o.a. Freud, Kandinsky, Jung en Dali, om er maar vier te 
noemen. Maar de meest betrouwbare leider was Rudolf Steiner.

Uranus, Neptunes en Pluto – elektriciteit, elektromagnetisme en atoomenergie – deze drie 
machtige krachten of gaven moesten precies op het goede moment de mensheid ten deel vallen, 
zoals de wijzen op het juiste moment naar het Jezuskind kwamen. Rudolf Steiner heeft ons verteld 
dat de drie wijzen hun gaven aan een kind, het Salomonische Jezuskind van het Mattheüs evangelie, 
brachten. Dat kind had de mensheid in zijn ontwikkeling al vele millennia begeleid. Nu, in de 21ste 
eeuw waarin de mensheid de leeftijd van 21 jaar bereikt, wordt het ik van de mensheid geboren, dat 
betekend dat de mensheid de uitdagingen van een werkelijk globaal zelfbewustzijn moet aangaan 
en zich met de etherische Christus moet verbinden, die over de gehele aarde tegenwoordig en 
allen toegankelijk is. En liefdevol erop wacht, of wij ons naar hem willen toekeren, want de Christus 
is het hogere zelf van de mensheid: Christus in mij, Christus in de mensheid.

Waar ter wereld zal Ahriman geboren worden?

Laten wij eens naar het vrijheidsbeeld in New York kijken, dat een kopie is van de Romeinse Godin 
Libertas, gekleed in Romeinse dracht, met een hard gezicht en zeven harde stralen rond het hoofd. 
Het gebaar met de rechterarm omhoog is in feite het eurythmisch gebaar voor de letter I, de vocaal 
van het ik. Dit gebaar kan gericht zijn op zichzelf en kan zichzelf bevestigen, of het kan gericht 
zijn op het hogere Zelf, de fakkel van inzicht dragend. Haar officiële titel luidt ‘Vrijheid, de wereld 
verlichtend’ – bepaald geen bescheiden titel! Het boek in haar linkerhand draagt het inschrift ‘4 juli 
1776’ in Romeins schrift.
    

Haar ontwerper Bartholdy was een 
Vrijmetselaar, en was in eerste instantie 
van plan haar aan de oever van het 
nieuwe Suezkanaal in Egypte op te 
richten, maar uiteindelijk werd ze door de 
Franse Vrijmetselaars als geschenk aan de 
Amerikaanse Vrijmetselaars gegeven. In het 
jaar 1886 werd ze in New York geplaatst. York 
was een van de drie belangrijkste Romeinse 
legerkampen in Engeland, maar de naam 
York gaat oorspronkelijk terug naar een oude 
Wikinger hoofdman Eofor. De Romeinen en 
de Vikingen…

Frédéric Auguste Bartholdy, "Freiheitsstatue", New York
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Zesendertig jaar later, dus in 1922, toen 
het eerste Goetheanum nog niet afgebrand 
- en Rudolf Steiner nog gezond was, werd 
een aanvang met de werkzaamheden van 
het standbeeld ‘Christus, de Verlosser’, op 
de Monte Corcovado boven Rio de Janeiro in 
Brazilië gemaakt. Het werd in 1931 ingewijd, 
toen Steiner reeds gestorven en het eerste 
Goetheanum door het tweede vervangen 
was. Het gebaar van Christus, de Verlosser, is 
bijna identiek aan het eurythmische gebaar 
voor liefde. Zijn gezicht, dat naar beneden 
kijkt, is zacht, en vaak is het standbeeld door 
wolken omgeven. Rio de Janeiro betekent 
“Stroom van Januari’, omdat de plaats op 1 
Januari 1502 door Portugezen ontdekt werd, 
dus in de periode van de heilige nachten. 
Het is belangrijk dat wij ons uiteen zetten 
met deze beide grote beelden van Noord- 
en Zuid-Amerika.

De plaats

Nu komen we bij de vraag op welke plek op aarde de incarnatie van Ahriman zou kunnen 
plaatsvinden. Naar Steiners aanwijzingen in 1919 (GA 191, 193) en November 1917 (‘Geheime 
gezelschappen’, GA 178) komen de VS of Canada als de meest waarschijnlijkste landen in beeld, 
waar Ahriman zijn aardeleven zal kunnen doorbrengen. Op 28 December 1919 gaf Steiner nog 
een andere suggestie door bijna als grap op te merken dat Ahriman wel eens zoiets als ‘John 
William Smith’ zou kunnen heten. Zo’n naam duidt toch zeker niet op Frankrijk, Portugal, Spanje of 
Noorwegen, hoewel die landen natuurlijk ook in het Westen zijn gelegen!
    

Er zou een volgende voordracht voor nodig zijn om uit te leggen welke overwegingen ik heb om 
te veronderstellen dat de voordrachten in GA 178 op Noord-Amerika wijzen als plaats waar Ahriman 
zich zal incarneren. Ik wil er wel op wijzen dat hij in deze voordrachten Ierland, als een stukje ‘zuiver’ 
land en één van de edelste overblijfselen van Atlantis, in oppositie met Amerika behandelt. En 
Amerika is in zoveel opzichten met de krachten van de ahrimanische dubbelganger verbonden. 
Vanzelfsprekend heeft Ahriman, evenals Lucifer, op de gehele wereld invloed, maar net zoals in 
het menselijk lichaam het zenuwzintuigstelsel in de hersenen geconcentreerd is en tegelijkertijd in 
alle lichaamsdelen aanwezig is, zo kunnen we ook het Noord-Amerikaanse continent in zekere zin 
als Ahriman’s hooggebergte en als uitgangspunt voor zijn globale activiteiten bekijken. Hetzelfde 
geldt voor Lucifer en China, dat de citadel van Lucifer is.
    

In de voordrachten van November 1917 in Zürich, St. Gallen en Dornach (GA 178) spreekt Steiner 
uitvoerig over de ahrimanische dubbelganger, die ieder van ons in zich draagt. De activiteit van 
dit wezen komt het allersterkst in het Westen van het Amerikaanse continent tot uiting, daar 
waar de massieve gebergten in Noord-Zuidelijke richting verlopen, dat wil zeggen dichtbij de 
magnetische Noordpool. We moeten ons ook realiseren dat in 1917 Amerika zich actief met de 
oorlog ging bemoeien. Tevens had in November kort voordat Steiner deze voordrachten hield, 

"Christo Redentor", Rio de Janeiro, 1931
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de bolsjewistische revolutie plaats gevonden. In het jaar 1917 ontstond de Russisch-Amerikaanse 
polariteit, die sterk door Ahriman werd beïnvloed, en die een groot gedeelte van de 20ste eeuw 
beheerste.
     

Op deze kaart zien we, hoe de magnetische lijnen in het Westen van de VS zeer stijl verlopen. 
(Er werd een kaart getoond.) Hier zien we de positie van de magnetische Noordpool – en hier een 
vergroting van de magnetische landkaart van Noord-Amerika. Ik wil u graag wijzen op de staten Utah, 
Colorado, Arizona en Nieuw Mexico, het zijn de vier staten met de meeste rechthoeken, d.w.z. met 
de meest abstracte staatsgrenzen van de VS. Westelijk van deze staten en aan Arizona grenzend ligt 
Californië, waar zich in het Santa Clara-dal Silicon Valley bevindt, niet ver verwijderd van Sint Francisco 
(Heilige Frans). Namen zijn niet zonder betekenis. Sancta Clara betekent 'Heilige Clara', wat duidelijk 
met het licht samenhangt, en men denkt daarbij aan de relatie van Silicium tot licht en ook tot 
computerchips. In het dal van Santa Clara verdringen zo langzamerhand de elektronische firma’s 
de vele grote fruitboomgaarden, waaraan het gebied zijn oorspronkelijke naam te danken heeft: 
‘Het dal der hartenlust’. Het gehele gebied rond San Francisco is sinds lange tijd de basis van 
technologisch onderzoek van de Amerikaanse marine. Hier vinden we de oorsprong van de NASA, 
Hewlett-Packard en vele andere beroemde firmanamen op het gebied van de elektrotechniek, om 
maar te zwijgen van het intellectuele energiecentrum van de Stanford-Universiteit o.a.
    

De oorspronkelijke Spaanse naam voor Los Angeles was: ‘Dorp van onze lieve Vrouw, de koningin 
der engelen van de Porziuncola stroom’. We kunnen zien hoe door de naamsverandering tot ‘Los 
Angeles’, deze naam letterlijk verahrimaniseerd werd. Net als in Venetië zien we ook hier ahrimanische 
en luciferische elementen, vooral in Hollywood en in het vlakbij gelegen San Fernando dal, dat 
het centrum van de wereldwijde porno-industrie vormt. Maar het aller interessantste is wel dat 
een beroemd district van Los Angeles de naam Venetië draagt, dat een fascinerende geschiedenis 
heeft waarin de kunsten rijk vertegenwoordigd waren en altijd veel toerisme op de been bracht. 
In de 20’er jaren van de vorige eeuw was dit Californische Venetië als Disneyland van Los Angeles 
bekend.
    

Nu toon ik u enkele dia’s die bepaalde eigenschappen van de vier staten in het zuidwesten van de 
VS laat zien: Utah, Colorado, Arizona en Nieuw-Mexico. Ze geven een indrukwekkend beeld van de 
eigenschappen van deze regio: we zien het karakteristieke, indrukwekkende, skeletachtige, bijna 
bedreigende en vijandige landschap. Hier is de natuur op alle fronten uitdrukkelijk aanwezig, niet 
op de allerlaatste plaats zijn elektrische stormen. Het was ook in dit gebied, en wel in Alamagordo, 
Nieuw-Mexico op 33°N, waar op 16 Juli 1945 de eerste atoombom explodeerde; deze testexplosie 
droeg de naam ‘Trinity’ (drievoudigheid). In Pasadena, vlakbij Los Angeles, organiseerde de 
Amerikaanse raketingenieur en occultist Jack Parsons (aanhanger van A. Crowley) in 1946, samen 
met vriendinnen en met L. Ron Hubbard (de latere oprichter van Scientology), een duister magisch 
‘seks ritueel’, het zogenaamde ‘Babalon-werk’. Dat ritueel werd uitgevoerd om de godin Babalon 
ertoe te brengen zich te incarneren.
    

In Nieuw-Mexico zouden ook de eerste Ufo’s zijn gespot, en wel in het jaar 1947 te Roswell, ook op 
33° N. De eerste obductie van een ‘Alien’ (vreemdeling?), die op de plek werd gevonden waar een 
Ufo zou zijn neergestort, vond evenzeer in Roswell (1947) plaats. Velen zijn de mening toegedaan 
dat deze technologie in beslag werd genomen aan het einde van het Derde Rijk in Duitsland 
en daarna in deze afgelegen delen van het Amerikaanse Zuidwesten werd getest. Hier werden 
ook atoombommen ontwikkeld. Ik wil hier niet beweren dat deze gebeurtenissen allen werkelijk 
hebben plaats gevonden in dit gebied, maar alleen dat deze fenomenen het brandpunt werden 
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van veel speculaties gepaard gaande met verwarring en afleiding. Overigens was Nieuw-Mexico de 
oudste standplaats van de Azteken, voordat zij naar het Zuiden trokken en uiteindelijk in 1325, niet ver 
van de huidige Mexico-stad, hun hoofdstad Tenochtitlan stichtten.
     

Samenvattend wil ik graag mijn standpunt herhalen, dat de incarnatie van Ahriman al begonnen is, 
dat hij nu 20 jaar oud is en waarschijnlijk rond het jaar 2030 het wereldtoneel zal betreden – of misschien 
later - in de 40er jaren. En waar hij ook geboren moge zijn, ik denk dat het geografische gebied van zijn 
werkzaamheid als volwassene, vooral in het begin, het Zuidwesten van de VS zijn zal.

Slotwoord

Tenslotte wil ik nog drie belangrijke feiten noemen, die Rudolf Steiner uitdrukkelijk heeft genoemd:

• De incarnatie van Ahriman kan niet worden verhinderd.
• Uiteindelijk kan door deze incarnatie iets goeds voor de mensheid voortkomen – voor zover wij 

tenminste wakker worden voor de geest -, door weerstand te bieden tegen - en inzicht te verkrijgen 
in de ahrimanische, materialistische impulsen. En wij zullen dan van Ahriman leren, wat wij willen 
leren.

• Wanneer Ahriman niet herkend wordt, zal zijn invloed schadelijk zijn: 
Belangrijk is het dat de mensheid het optreden van Ahriman niet verslaapt.

U weet misschien dat de pedagoge Caroline van Heydebrand verteld heeft, dat Rudolf Steiner in April 
1922 in Stratford-upon-Avon (Engeland) heel duidelijk over de tijd van zijn eigen volgende incarnatie 
sprak. Rudolf Steiner: “Ik zal binnen 80 jaar terugkomen, en wel in Amerika.” In het dagboek van Walter 
Johannes Stein staat ‘2002’, die deze mededeling van Caroline Heydebrand gehoord had. We zouden 
ons de vraag kunnen stellen: wanneer dat het geval is, wanneer de individualiteit die wij als Rudolf 
Steiner kennen rond 2002 weer geboren is, dan heeft hij dat wellicht gedaan om ons in een tijd te 
begeleiden, waarin wij ons, - velen slechts al te onbewust – erop moeten voorbereiden om op de juiste 
wijze Ahriman, als een fysiek mens, te doorzien.

Terry Boardman

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


