
Ontstaan van de Islam; enkele werkingen van Christus, Lucifer, Ahriman en Sorath*. 

 

De Islam is feitelijk voortgekomen als uitkomst van een groot conclaaf in de 6e eeuw in de 

geestelijke wereld van (de Kracht) Christus met Lucifer en nog andere grote geesten. Christus 

heeft dit conclaaf belegd omdat destijds in de academie van Gondishapur, in het oude Perzië, 

een desastreuze ontwikkeling dreigde voor de geestziele-ontwikkeling van de mens.  

Deze academie trok, onder andere vanwege een filosofenhaat in Griekenland, en sowieso als 

academisch wereldcentrum, allerlei begaafde mensen uit de hele wereld aan. Het was een 

smeltkroes van hoogstaande gedachten en initiatieven bedoeld voor het heil der mensheid. 

Aanvankelijk was deze academie zeer hoogstaand op vele disciplines. Echter, na verloop van 

tijd kreeg de geest van Ahriman vat op het denken en het voelen. Er ontstond een initiatief  

om een koppeling, een verhouding te maken met het logische Aristotelische denken uit 

Griekenland met enkele yoga oefeningen uit India, en met bepaalde drogerende opwekkende 

middelen uit Zuid Amerika. (Onder andere is toen door Ahriman suiker geïntroduceerd, een 

werkelijk vergif, met de bedoeling om in het gevoel, de liefde, zoete surrogaat liefde te geven 

ter vervanging van Christus’ Liefde; en in de denksfeer is toen door Ahriman het schaakspel 

ontwikkeld om de mens in zijn denken te verharden en zo lieverlee een denkrobot te worden).  

 

Deze drievoudige ‘mix’ zou de mens louter een ahrimanische ontwikkeling gegeven hebben 

waardoor enkele ziele-ontwikkelingen veel te snel, maar ook te vroeg zouden gebeuren, en de 

mens uiteindelijk afgeschroefd zou worden van een opgaan in Christus. Hierover zei Rudolf 

Steiner dat het aan de mens is om de ‘Schleppgang’ van vallen en opstaan, steeds maar weer 

en incarnaties lang, te ervaren om zo tot in het bloed – de ziel – nu wel in harmonie met de 

schepping te leren leven. Hoe door deze ervaring God nu wel ‘juist’ gediend moet worden*.  

Ergo, de mens dreigde toen geheel in Ahriman op te gaan, begaafd met een enorm verstand en  

kunde waardoor men al rond 1400 fysiek de sterren zou kunnen bereizen. En die ontwikkeling 

is niet de bedoeling. Dit constateerde Christus, en hiervoor, vond Hij, was Hij niet gekruisigd! 

 

In het voornoemde grote conclaaf werd ‘uit nood’ Lucifer opgedragen een nieuwe godsdienst 

te stichten die aansloot bij het ras, volksaard en het gebied ter plaatse. Lucifer was hiervoor de 

enige geschikte macht, een vurige macht, die deze bijzondere taak op zich zou kunnen nemen. 

De ingewijde Mohammed (incarnatie van Confucius) werd verzocht door Lucifer en de maan-

aartsengel Gabriël de Islam (Allah komt van Eloha = 1 van de 7 Elohim), op aarde te stichten, 

en zo te vuur en te kromzwaard (heeft de maansikkelvorm!) de academie van Gondishapur te 

vernietigen, hetgeen dus ook geschiedde. Gondishapur is momenteel in het huidige Iran niet 

meer dan een ruïnestadje. De Islam valt dus onder de maan, zie ook het symbool nieuwe maan 

en vijfpuntige ster. Zij is daarom dus een luciferische, ‘vurige’ godsdienst, ontstaan om toen 

Gondishapur te vernietigen zodat die gevaarlijke ontwikkeling van Ahriman niet door kon 

gaan. Helaas zijn toch brokstukken van deze gevaarlijke inwijdingskennis van deze academie 

uitgewaaierd en is in de wereld op, voor mij, onbekende plekken aanwezig.  

Ook voor deze jonge godsdienst, de Islam, ligt er een Godsplan om, naast het reeds aanvaarde 

Vader(Allah)aspect (uitwerkend als een soort Oud-Testament, bijvoorbeeld de Sharia), ooit 

het Zoonsaspect en het Heilige Geestaspect te introduceren zodat deze godsdienst later zou 

kunnen doorgroeien tot zelfs een zeer hoogstaande ‘bevrijdende’ godsdienst. Zoals de Soefi’s 

hiervan reeds een aanzet, een voorbeeld, geven. Zij proberen deze heilige Triniteit te belijden. 

Maar ook de christelijke kerken, ergo, alle godsdiensten hebben de opdracht om ooit hoog-

staande ‘bevrijdende’ godsdiensten te worden*. Elk gespecificeerd naar aanleg en volksaard. 

Ook dienen godsdiensten zich te kenmerken met een zogenaamde ‘voorhof’ voor de belang-

stellende mens, een ‘heilige’ voor de leerling, en een ‘heilige der heilige’ voor de ingewijde 

ver gevorderde, ofwel hoge priesterlijke mens. Iedereen dient zijn weg in vrijheid te kiezen! 



Nu wil dus het feit dat Lucifer zich onder andere met de Islam verbonden heeft, en zijn macht 

wenst uit te breiden, net zoals ook Ahriman dat wenst, want iedere macht wil zich uitbreiden. 

Echter de macht van Lucifer wordt minder omdat het de tijd van openbaring is van Ahriman. 

De ‘tijd’ van Lucifer was voornamelijk vòòr Christus, werkend vanuit Azië, terwijl de tijd van 

Ahriman na Christus is, en werkend is vanuit het Westen. Ahriman heeft zijn intrede gedaan 

vanaf 1841 toen hij in het denken van de mens ‘gekropen’ is. Dit wordt wel genoemd de 

intellectuele zondeval. Toen ontstond vooral het ‘roofkapitalisme’. De sociale driegeleding,* 

die Christus voorstond, werd corrupt. Het materiële verhardende egoïstisch koude denken 

ontstond, aanvankelijk dus voornamelijk in het ‘westerse’ menstype (en later ook in geheel de 

wereld). Zo corrumpeert Ahriman de mens en kan Christus zich steeds moeilijker openbaren. 

Momenteel is Ahriman zo sterk dat zijn invloed zelfs de van oudsher luciferische volkeren in 

Azië in zijn macht heeft. Zie bijvoorbeeld de culturele revolutie van Mao waardoor de gehele 

luciferische cultuur verdrongen en vertrapt werd, en een soort eenheidsworst (o.a. vanuit het 

nuttigheidsprincipe, voor iedereen hetzelfde, bijvoorbeeld de spijkerbroek), het materialisme 

en ‘koude’ van Ahriman zijn intrede deed. Maar ook het niet meer vertrouwen op de god(en), 

maar louter op de zintuigen: ‘alleen wat de zintuigen waarnemen is waar, de rest is bijgeloof’. 

 

Zo verliest Lucifer steeds meer terrein, en bijt zich meer en meer vast, dus ook in de Islam. 

En om nu zijn macht te behouden heeft Lucifer een concessie aan de macht Sorath gedaan.  

(Sorath is een asurische macht, met zijn centrum het grootste zwarte gat in onze Melkweg). 

Sorath is – alleen op aarde! – de ‘kwaadste’ macht, die echter op aarde niet verder kan komen 

dan in het ethervoertuig van de mens en hier alleen maar vernietigen kan, een taak die hij in 

de kosmos trouwens correct vervult. Daar is hij op zijn plaats in het im-/exploderen en botsen 

van planeten en sterren volgens een groot Plan. Echter op aarde heeft hij niets te zoeken, maar 

omdat HET hier gebeurt (onze aarde-mensheid is het spirituele centrum van de kosmos), wil 

hij hier vanzelfsprekend ook wat te zeggen hebben. (Hitler had een element van Sorath in zijn 

wezen en wilde uiteindelijk de hele wereld veroveren, en daarna vernietigen. Ook Covid 19 is 

door Sorath aangewend om het IK in de mens te vernietigen, zie Corona-artikel op mijn site).   

Dus ‘helpt’ hij Lucifer graag in zijn strijd tegen rivaal Ahriman (en Christus niet te vergeten). 

En omdat hij niets anders kan dan vernietigen, biedt hij dit, zijn vermogen aan Lucifer aan.  

Wij noemen dit kwaad, dit louter (vaak sadistisch) vernietigen: terrorisme!   
Het maakt alleen maar kapot, het kan werkelijk niets opbouwen. Zo wil Lucifer onder andere 

sterk blijven met de hulp van Sorath. Want het heeft wel effect!  (Het kwade is volgens Mani 

gewoon het goede, maar dan op de verkeerde plaats en op het verkeerde moment. Dus de 

handeling op het juiste moment op de juiste plaats, is het goede. De werkingen van Sorath zijn 

in de kosmos, op dat specifieke moment, op zijn plaats en is daar dus het ‘goede’! Op de aarde 

zelf, waar hij naar Gods wil niet met de mensen mag werken, is hij dus altijd het ‘kwade’).  

Soraths kwaad werkt in vele mensen die vooral luciferisch gegrepen, ofwel overschaduwd 

zijn in alle vormen van zelfoverschatting, grootheids- c.q. godsdienstwaanzin! Het is de 

arrogantie van ongepaste hoogmoedigheid die luciferisch is, en de mens die daar gevoelig 

voor is in de vangarmen van Sorath drijft om, afhankelijk van eigen bewustzijn,  eventueel 

louter vernietigend geweld toe te passen. Het is een waan, een ego-ziekte die deze mens 

voortdrijft. Deze ego-grootheidsillusie met heldere (spirituele) logica doorprikken kan voor 

sommigen een route naar genezing zijn. En beseffen wij eveneens dat hoe ahrimanischer en/of 

seksueel ‘ontaarder’ de wereld wordt, des te krachtiger dit type luciferische mens zal reage-

ren! Trachten wij met heldere, zuivere gevoelens en denken de atmo-/=adem-sfeer te reinigen! 

 

Paul Wink, met vooral dank aan Rudolf Steiner 

*Zie tevens het artikel op mijn site over: ‘Lucifer, Christus en Ahriman’; ‘Basisinkomen’,                       

alsmede: ‘Scheppingsverhaal man-vrouw’, ‘Godsdiensten en de twee driegeledingen’. 


