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Bevezetés 

 

Napjainkban számos tanulmány jelenik meg szakértők tollából, melyben a jelen politikai és 
gazdasági helyzet súlyosságára figyelmeztetnek és igyekeznek magyarázatot keresni a 
problémákra. Antropozófiai ismeretek nélkül azonban ezek a szakemberek csak a felszínen 
tapogatóznak és munkáik nem egyebek, mint a tünetek felsorolása és intellektuális 
megmagyarázása. Valódi megoldást nem tudnak adni, mert a tünetek kezelése még soha sem 
oldott meg egyetlen problémát sem. Az csak a mélyben rejlő okok feltárása és megismerése 
után lehetséges. Ezért a következőkben arra vállalkozom, hogy összefoglalom Rudolf 
Steinernek azokat a gondolatait és utalásait, melyekben a politikai folyamatokat a háttérből 
irányító és befolyásoló okkult csoportokról és testvériségekről mondott. 

Ez nem könnyű feladat. Erről Steiner egy 1917-ben tartott előadásán beszélt, és azt mondta, 
hogy bármennyire is kellemetlen néha a napi politikával kapcsolatos kérdésekről beszélni, 
mégis szükséges, mert az egyáltalán nem használ, ha egyszerűen a homokba dugjuk a fejünket 
és csak a tüneteket magyarázzuk. Azaz nem veszünk tudomást a valódi hatásokról, a valódi 
folyamatokról. Majd így folytatta: a „legvégzetesebbnek az az álláspont tűnik a számomra, 
amelyik el szeretne zárkózni az ilyen felismerések elől, mert kellemetlen, mert nyugtalanítja az 
embereket. De kedves barátaim, nekünk túl kellene lennünk az ilyen hamis megnyugtatáson és 
a dolgokat úgy kell tekintsük, ahogyan kialakultak a világban.”  

Tehát Rudolf Steiner arra bíztatja a hallgatóit, hogy járják azt a megismerési utat, ami 
lehetőséget teremt a politikai és társadalmi események valódi okainak megsmerésére. Azt az 
utat, amin Rudolf Steiner maga is folyamatosan járt, amikor kereste és kutatta a világban 
megmutatkozó társadalmi, politikai események tényei mögött rejtetten ható szellemi erőket és 
impulzusokat. Ami persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy az antropozófiai mozgalom egy 
politikai párt mellé állna, vagy kifejezetten politikai célokat támogatna. Nem, az antropozófia 
a vilgában zajló eseményeket és az azokat befolyásoló, vagy mozgató szellemi erőket igyekszik 
bemutatni és megismerni.  

Arra, hogy ezeknek az okkult erőknek a megismerése mennyire fontos, egy 1917. január 13-án 
elhangzott előadásában hívja fel a figyelmet. Ekkor egyrészt kifejezetten felhívja hallgatóit, 
hogy ismerjék meg és értsék meg a körülöttünk lejátszódó eseményeket, de hozzáteszi, hogy 
ennek a megértéshez kifejezetten szükségesnek tartja bizonyos okkult tanítások megismerését 
is. Azt mondta, hogy „aki egy kissé átlátja korunk viszonyait, az előtt a jövőben egyre 
világosabb lesz, hogy a ma uralkodó régi szemlélet már nem lesz elegendő a korunkban 
lejátszódó események megértéséhez. … Szükségessé válik bizonyos okkult tanítások 
megismerése, és akik nem lesznek nyitottak az ilyen dolgokra, azoknak a jövőben a tudatlanság 
és az ignorancia jegyét kell viselniük”. 

Egy másik előadásában az események megismerésnek egy másik fontos aspektusáról is beszél, 
ami az embernek a szellemi világok felé irányuló felelősségére hívja fel a figyelmünket. Rudolf 
Steiner azt mondta: ha az ember befogadja, és tiszta tudatosságával átvilágítja a rossz szellemek 
működését és tevékenységét, akkor ez segítséget jelent a szellemi világokban a jó erők számára. 
Ugyanis a jó hierarchiák nem látják, hogy a Földön a luciferi és ahrimani erők milyen 
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stratégiákkal közelítik meg és teszik próbára az emberiséget, mert ezeket csak úgy tudják 
megismerni, ha az ember közvetíti feléjük. Ezért az embernek ma fontos feladata a politikai és 
társadalmi események felé tiszta megismeréssel fordulni, azokat előítélet és érzelem mentesen 
megismerni, mert ha ily módon fel tudja tárni a mélyben rejtőzködő valódi okokat, akkor ezeket 
közvetíteni tudja a jó hierarchiák számára. Ráadásul, ha ezen megismerés során szerzett 
felismerések nyomán az ember csak egy picit is változtatni tud cselekedetein és tettei 
motivációján, akkor ez már nemcsak egy földi tett, hanem egy szellemi tett is. Ezzel pedig az 
ember egyrészt erősíteni tudja a jó szellemi erők hatását és terveinek megvalósítását, miközben 
egy kicsit gyengíti a rossz szellemek lehetőségeit és mozgásterét.  

Ezek rendkívül fontos gondolatok, hiszen arra, az egyébként már ismert tényre mutatnak rá, 
hogy ha én változni tudok, akkor ezzel gyengíteni tudom az ellenerők lehetőségeit és korlátozni 
tudom a mozgásterüket. Ha ezeket a gondolatokat be tudjuk fogadni és magunkévá tudjuk tenni, 
akkor máris beláthatjuk, hogy a látszólag hatalmas és legyőzhetetlen gonosz, az nem is olyan 
hatalmas és nem is olyan legyőzhetetlen. A tiszta és valódi megismeréssel és a megismerés 
során szerzett ismeretek tudatunkba engedésével gyengíteni tudjuk hatását és hatalmát.  

Erre pedig nagy szükség van, mert Rudolf Steiner ezt a mai időszakot és éppen a most folyó 
küzdelmet sorsdöntőnek tekintette az ember és az emberiség fejlődése szempontjából, mert a 
következőket mondta: „Az emberiség ma egy nagy válaszút előtt áll. Az egyik lehetőség, hogy 
szakadékba zuhanni látja az egész civilizációt, a másik, hogy szellemi beállítottságával felemeli 
azt, és a Krisztus-impulzus előtt járó Michael-impulzus szellemében viszi tovább. Az lesz a 
döntő, hogy mit tesznek az emberi szívek a XX. században, az egész világot érintő Michael ügy 
érdekében. És a XX. század végén, amikor eltelt az első 100 év a Kali Yuga lejárata után, az 
emberiség vagy minden civilizáció sírjánál fog állni, vagy annak a kornak a kezdetén, amikor 
az emberek, akik a szívükben a gondolkodást a szellemivel kötik össze, a lelkükben vívott 
michaeli harcban a Michael impulzust juttatják győzelemre.” 

 

Az okkult erők működése és hatása 

 

Ezen gondolatok fényében nézzük meg, hogy napjainkban, amikor a végletekig fokozódik a 
harc az emberi lélekért, milyen módon igyekeznek az ellenerők a társadalmi és politikai 
események alakulását céljaik és érdekeik szerint befolyásolni.  

Rudolf Steiner azokban az előadásaiban, ahol a politikai események hátterével foglalkozott, 
gyakran beszélt okkult testvériségekről, és azokat a csoportokat nevezte okkult 
testvériségeknek, akik ahrimani vagy luciferi inspirációk hatása alatt állnak és működnek a 
világban. Miközben ezen csoportok működésének hatása és eredménye jól érzékelhető és 
megfigyelhető a világban, eközben ők maguk nehezen vagy egyáltalán nem észlelhetők. 
Tevékenységük és működésük a nyilvánosság elől teljesen el van rejtve. Amikor ilyen okkult 
csoportokról vagy testvériségekről beszélt, akkor kétféle irányzatot különböztet meg, és kétféle 
testvériséget említ, a nyugati és a keleti okkult testvériségeket.  
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Steiner azokat a csoportokat nevezi keleti okkult testvériségeknek, akik a luciferi erők 
inspirációit veszik át és tevékenységük során Lucifer irányítása alatt állnak. Ők Lucifert 
szolgálva nem akarják, hogy a modern emberben tudatos kapcsolat jöjjön létre Krisztussal. 
Ezért beavatott köreikben azon dolgoznak, hogy az embereket „Lucifer gyermekeivé” tegyék, 
és az emberiség fejlődését azáltal próbálják akadályozni, vagy tévútra terelni, hogy a legrégibb 
keleti – vagyis luciferi – bölcsességet újraélesztik és elterjesztik nyugaton. Mert tudják, ha régi 
keleti bölcsességet adnak a mai embereknek, és ők ezt fel is veszik magukba, akkor ez 
lehetetlenné teszi a modern ember számára a Krisztus-impulzus valódi megismerését és az 
ahhoz való kapcsolódást.  

Úgy tervezik, hogy hatásukra a nyugati emberiség fokozatosan elveszíti a keresztény fejlődés 
alatt kivívott szabad, független individuális ÉN-jét, és ezt a szellemi világra vonatkozó ködös 
álmokkal helyettesíti, és ennek nyomán egy tartós gyermeki állapotba süllyedne. Terveik fontos 
része, hogy a XXI. században fokozatosan kialakuló új szellemi látás, az éteri tisztánlátás 
helyett, a régi atavisztikus tisztánlátást kapja vissza az ember. Pontosan azt, ami Keleten még 
ma is megtalálható, és ami egy kevéssé tudatos ÉN-en alapul, mint aminek Európában meg kell 
jelennie. Ennek végül az lenne a következménye, hogy az az éteri tisztánlátás, ami lehetővé 
tenné Krisztus tudatos átélését, nem tudna kialakulni a modern európai emberben. Amennyiben 
ez a kísérlet sikerülne, a Nyugat, és ezen belül Európa szellemi tekintetben teljesen Lucifer, 
szellemi befolyása alá kerülne, és többé már nem tudna eleget tenni eredeti keresztény 
feladatának.  

A másik irányzat a nyugati okkult testvériségek. Ők közvetlenül Krisztus ellen harcolnak, és 
ebben a harcban Ahriman inspirációit követik. Rudolf Steiner elmondása szerint a céljuk az, 
hogy a pénz hatalmával és politikai manipulációk segítségével fokozatosan országok felett álló 
és rejtetten működő hatalmi központot hozzanak létre, amely majd ellenőrzése alatt tart minden 
folyamatot, ami a Földön zajlik és mindent, ami az emberi kapcsolatok terén történik. Az így 
növekvő és fokozatosan minden területre kiterjedő befolyásukon keresztül aztán korlátlan 
hatalmat biztosítanak az őket inspiráló Ahrimán számára.  

Ha Rudolf Steinernek a nyugati okkult „testvériségek” céljaival kapcsolatos közléseit 
összefoglaljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a körök ma egyértelműen arra törekednek, hogy 
az ellenőrzésük alá vegyék az élet materiális oldalát, és fokozatosan uralkodó gazdasági 
hatalommá válhassanak, megsemmisítsék a szabad szellemi életet, és azt egy tisztán ahrimáni 
„bölcsességgel” helyettesítsék azt. Amennyiben ez a céljuk megvalósul, úgy az emberek szabad 
akarat és egyéniség nélküli értelmes állatokká változnának, akik egyre inkább csak az anyag 
világához tudnak kapcsolódni.  

Ennek a két testvériségnek a működése annyira el van rejtve a világ elől, hogy amikor a 
hétköznapokon ilyenekről beszélünk, akkor az emberek nagy részére, mivel nem is tudja, hogy 
ilyenek egyáltalán léteznek, elsősorban a szabadkőművesekre gondol. De ez a kettő nem 
azonos. A szabadkőművesek az okkult világnak csak egy kis szeletét teszik ki, mert ezt a világot 
a különféle csoportok sokfélesége jellemzi. Ezért is figyelmeztette hallgatóit Rudolf Steiner az 
1917. január 8-ai előadásán arra, hogy „ha ezeknek az okkult impulzusoknak a legutolsó 
hajtásaira, azaz csak a szabadkőművességre gondolunk, akkor még messze nincsen meg az 
összes impulzus, melyet bizonyos okkult erők használnak.” 
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Vagyis ma az okkult csoportok és erők rendkívüli sokszínűségével találkozunk, és a megítélés 
alapja az egyes csoportok szellemi kapcsolatának minősége és iránya lehet. Az azonos 
beállítottságú és szellemi kapcsolatokkal rendelkező csoportok aztán szigorú hierarchia alapján 
épülnek egymásra, mert a szellemi csoportok, páholyok és okkult testvériségek minden esetben 
egy hierarchikus rendszert alkotnak. Steiner közléseiből egy olyan kép rajzolódik ki, hogy 
különböző tudatossági és szellemi fokon működő csoportok hierarchiájában felfelé haladva 
azok egyre magasabb szintű szellemi kapcsolatokkal rendelkeznek.  

 

Az okkult körök hierarchiája 

 

Az előtérben állnak a nyilvánosság számára legjobban észlelhető csoportok azok, akiket Steiner 
egyszerűen csak báboknak nevez. Ezek az az emberek többnyire politikai pártok, egyesületek, 
alapítványok, kutató intézetek, és egyetemek, főiskolák vagy civil szervezetek tagjai vagy 
munkatársai. Ők azok, akiket a tudatosság hiánya és az ebből fakadó naiv tudatlanság jellemez 
és emiatt igen könnyen meg lehet téveszteni őket. Miközben a hétköznapokban lehetnek akár 
becsületes és jóakaratú emberek is, ezek az előtérben álló bábok mégis könnyen és gyorsan 
olyan tudatos csoportok befolyása alá kerülhetnek, aki egy hatalmas szellemi impulzus 
szolgálóiként működnek a világban. Így aztán ma ezek a bábok többnyire olyan célok 
érdekében dolgoznak és tesznek, melyek egy számukra szimpatikus eszme mázába vannak 
becsomagolva, és miközben ezeket szolgálják, többnyire azt sem tudják, hogy az honnan 
származik és milyen valódi célt szolgál. Azt meg végképpen nem tudják, sőt, nyugodtan 
mondhatjuk, hogy el sem tudják képzelni, hogy általa szellemi erőket szolgálnak és okkult 
célokat valósítanak meg. Így aztán ezeknek a báboknak, vagy politikusoknak nincs világos 
elképzelésük arról, hogy tevékenységükkel valójában mit is okoznak a világban.  

Ezen terület igen gazdag, hiszen csak az USA-ban az elmúlt 80 év során alapítványok, bankok 
és multinacionális cégek egymást többszörösen átfedő, átláthatatlan és áthatolhatatlan hálózata 
és összefonódása jött létre, amelyben milliárd dolláros vagyonok forognak ezeknek a célnak a 
megvalósítása érdekében, miközben tehát a valódi célt sem a hálózat tagjai, sem pedig 
munkatársai nem látják át és nem is értik. Ennek a hatalmas hálózatnak a központi intézménye 
az u.n. "A Háromszázak Bizottsága" (The Committee of 300). Ezt egyes kutatók ezt az okkult 
testvériségek első sorban működő legfőbb döntéshozó szervének tekintik. Ezzel szorosan 
együttműködik a Royal Institute of International Affairs, az Angol Királyi Külügyi Intézet, 
amely amerikai társintézményével, a Council on Foreign Relations-el együtt irányítja a 
világrégiók közti együttműködést összehangoló Trilateral Commission-t. Innen irányítják a 
központi döntéseket továbbító és azoknak az egyes országokban történő végrehajtásáról 
gondoskodó Bilderberg Csoportot is. Míg korábban gyakorlatilag semmi sem volt látható az 
emberek számára a politika hátterében működő intézményekből és csoportosulásokból, addig 
az 1950-es évektől kezdődően az első sorban nyilvánosan működő szervezetek száma 
drasztikusan megnőtt. A XXI. század elejére már nagyszámú intézmény és óriási szervezet 
dolgozik a világban az okkult testvériségek által meghatározott célok elérése érdekében. 
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A második vonalban állnak a páholyok és ezoterikus körök. Ezek azok az exoterikus páholyok 
és szabadkőműves körök, melyek korábban, még a XVIII. sz. előtt, mint magasfokú spirituális 
páholyok működtek a világban. A XVIII. sz-tól kezdődően azonban egyre inkább, és mára már 
szinte teljes mértékben elvesztették szellemi gyökereiket, melyek pedig egészen az Egyiptomi 
és Káldeai időkig nyúltak vissza. Ezért mára már csak egy hamis ezotéria maradt meg bennük, 
és a korábbi valódi szellemi munka, és kultusz egyre inkább szokássá és hagyománnyá kezdett 
válni. Ez a kiüresedési folyamat elsősorban az angol nyelvterületen, a brit területeken indult el, 
mert a történelmi események ezt a területet és ennek a lakóit tették erre alkalmassá. Ezek a 
szellemileg szinte teljesen kiürült csoportok, mivel szellemi űr nem létezik, mint egy „üres 
edény” úgy kínálták fel magukat arra, hogy az ahrimani erők kitöltsék őket. Steiner 1918. 
október 19-én erről azt mondta, hogy „mint egy kifacsart citromot, ami a kifacsarás után még 
tartalmazta az egyiptomi-káldeai korszak szellemi titkait, most arra használták fel ezeket a 
csoportokat, hogy impulzusokat küldjenek általa a tudati lélekbe”. Vagyis napjainkra ezekben 
a csoportokban a szellemi teret az ahrimani erők töltik ki és a munkát ahrmani inspirációk 
hatására végzik.  

Hatására eluralkodott pénz és a hatalom megszerzése iránti vágy, és ma ezek a körök már 
gazdasági és pénzügyi hatalmi központokká váltak, és nem szellemi közösségek többé. Ezek a 
körök és páholyok aztán az első sorban álló bábok segítségével és az ő befolyásolásuk által 
alakítják és formálják a politikai eseményeket, természetesen a saját önző hatalmi érdekeinek 
megfelelően, miközben nem tudják, hogy ők maguk is egy másik, náluk sokkal tudatosabb és 
célratörőbb hatalom eszközei a világban. 

Legfelül állnak a valódi szellemi kapcsolatokkal rendelkező társaságok. Ezek az okkult 
testvériségek, ill. a bennünk működő emberek tudatosan egy adott szellemi impulzussal kötik 
össze magukat és ezt a szellemi impulzust akarják itt a Földön szolgálni. A valódi okkult 
testvériségek tevékenységüket teljesen a háttérben és a világ elől elrejtve végzik, és felépítésük 
és működésük - Rudolf Steiner szavaival - „a nyilvánosság számára szinte felfoghatatlan”.  Ha 
valamilyen cél érdekében kifelé mégis láthatóvá válnak, akkor többnyire az átlagember számára 
ártalmatlannak ható, és látszólag csak a társasági életet ápoló egyesületek formájában 
mutatkoznak meg, mint pl. az anglo-amerikai „The Pilgrims Society”.  

Céljukat elsősorban a második szinten álló és az egyéni és csoportérdekeket követő 
egyesületek, páholyok és társaságok közvetlen és közvetett befolyásolásával, manipulálásával 
érik el. Azért tudnak viszonylag könnyen sikereket elérni, mert az első, és a második szinten 
álló csoportokba tartozó emberek egyaránt az ahrimáni erők befolyása alatt állnak, és így velük 
azonos inspirációkat kapnak, ők is azonos módon és irányba kívánják az emberiség fejlődését 
befolyásolni.  

Persze nem szabad elfelejtenünk, és ezt Steiner sokszor hangsúlyozza, hogy a sor legvégén, 
vagy a hierarchia csúcsán végül mégiscsak a szellemi lények állnak. Jelen esetben azok, akik 
ezeket az okkult testvériségeket és az abban munkálkodó embereket inspirálják és 
tevékenységüket támogatják. Erről a kapcsolatról mondta Rudolf Steiner az 1916. december 9-
én megtartott előadásában, hogy „… a külső világból a legkülönfélébb összekötő vonalak 
húzódnak az okkult testvériségekhez, azoktól pedig a szellemi világokhoz”.  
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Az okkult testvériségek valódi céljairól 

 

Az eddigiek alapján egy világos kép rajzolódik ki a világban az ellenerőkkel szellemi 
kapcsolatokat ápoló okkult csoportokról. A következőkben vizsgáljuk meg a nyugati okkult 
testvériségek konkrét céljait. Rudolf Steinertől tudjuk, hogy tevékenységük az emberiség 
fejlődésének egy egészen sajátságos értelmezéséből indul ki, és ezek a körök egészen magas 
szintű szellemtudományos ismeretekkel rendelkeznek, így pontosan ismerik az emberiség 
fejlődési áramlataival kapcsolatos törvényeket, különösen az 5. Atlantiszi korból a 6. korszakba 
vezető utat, és annak összefüggéseit. 

Ezek alapján és az ahrimani inspirációk hatására egyes tagokban erősen megjelenik a vágy és 
akarat arra, hogy ezt a fejlődési folyamatot saját érdekeinek megfelelően megváltoztassák. Egy 
konkrét cél érdekében tudatosan be akarnak avatkozni a világ fejlődési folyamatába, az 
emberiség fejlődési áramába. Mivel pontosan tudják, hogy milyen impulzusok működnek a 
világ és az emberiség fejlődésében, ezért tudják irányítani és befolyásolni az eseményeket.  Az 
ezen a módon napjainkban is aktív okkult testvériségek működését Rudolf Steiner az angol-
szász, vagyis a brit-amerikai térségbe helyezte.   

A céljaikkal kapcsolatban Rudolf Steiner 1917. január 15-ei előadásában egyértelmű utalást 
találunk. Ekkor ugyanis azt mondta, hogy ezek a csoportok az angol népnek egy egészen 
speciális küldetéséből indulnak ki, ami „abban áll, hogy megalapozza a Föld feletti egyetemes 
kereskedelmi és ipari egyeduralmat.” Azt gondolják, hogy miután a brit nép az 5. Atlantisz 
utáni korszakban a tudati lélek hordozója, ezért jogot formálhat egy egyetemes világ-uralomra, 
egy kereskedelmi és ipari világuralomra. Érdekes cél és maga az indoklás is, különösen annak 
fényében, hogy ugyanebben az előadásban Rudolf Steiner azt mondja erről, hogy „az igények 
valós eredetűek, mert fel kell ismerni, hogy ezek a dolgok egyszerűen a világkarmában rejlenek, 
de ezek a testvériségek mégis visszaéltek a brit néppel és az egész népet saját önző céljaik 
érdekében használták fel”. Azt, hogy egy brit vezetésű világhatalom az ebben a formájában 
visszaélés lenne a brit néppel szemben, azt Steiner az 1915. október 11-én elhangzott 
előadásában is egyértelműen kimondta: „ezek az okkult testvériségek nem valamiféle brit 
hazafiság alapján cselekszenek, hanem végső soron az egész világot akarják a hatalmuk alá 
gyűrni, a materializmus hatalma alá akarják hajtani. Mivel erre a brit népi elemek a leginkább 
alkalmasak, ezek a testvériségek szürke mágia segítségével akarják, ezt az alkalmas népi 
elemet, a materializmus elterjesztésére felhasználni. Ez fontos a számukra, mert más nép soha 
nem lenne alkalmas az egész Földnek hasonló módon történő átalakítására materialista területté, 
sem más nép, sem más népi elem.”  

Ez elég egyértelmű. Vagy így, vagy sehogy. Az Ahriman és hívei által vágyott célt csak az 
angol nép önző célú manipulálásával és felhasználásával lehet elérni, így aztán minden erővel 
dolgoznak is ezen.  De ez még mindig nem a végső cél. Ugyanis ezen világhatalmi törekvések 
mögött a mélyben egészen pontosan meghatározható szellemi célok is rejlenek. Rudolf 
Steinertől tudjuk, hogy ezek az emberek egy olyan akaratot hordoznak magukban, mely szerint 
ők „nem akarják többé Krisztust a vezetőjüknek, hanem éppen ellenzékbe akarnak kerülni ezzel 
a világgal”. Tehát, bármennyire is fájdalmas, de be kell látnunk, hogy a mai kor politikájának 
szellemi irányítói már nem akarják többé Krisztust a vezetőjüknek. Ezért be kell látnunk, hogy 
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éppen ez okozza korunk nagy tragédiáját, és az okkult testvériségek irányítása alatt az előtérben 
működő bábok, és politikusok, pontosan ezen cél miatt utasítják el az Európa szellemi-
keresztény fejlődését. Elutasítják, miközben a valódi célokról és tetteik értelméről nem tudnak.  

Hogy ez azért valamennyire vonzó legyen a földi ember számára, Ahriman egy ígérettel 
láncolja magához a cél elérésében közreműködőket. Azzal, amit Rudolf Steiner „ahrimani 
hallhatatlanságnak” nevezett. Ez pedig nem más, mint ezen csoportok tagjai „hatalmának a 
halálon túl is történő biztosításáról” adott ahrimani ígéret. Ez azt jelenti, hogy azokban az 
emberekben, akik ezekhez a mágikus ceremóniákat végző társaságokhoz csatlakoztak, az a hit 
él, hogy a haláluk után az ő erőik a társaságon keresztül továbbra is életben tudnak maradni, és 
hatni tudnak a világban, annak ellenére, hogy normál esetben ezek az erők csak a fizikai test 
haláláig működhetnek. A hétköznapi ember számára ez szinte felfoghatatlan. Miként az a 
tudatosság és szellemi távolbalátás is, amivel ezek a testvériségek céljainkat, a materializmus 
elterjesztését, világhatalmuk megvalósítását tervezik. Ezek egy átlagemberek számára 
egyszerűen érthetetlenek és megfoghatatlanok, és azt, hogy ezek a csoportok hogyan 
működnek, még azok számára is nehéz ezt megérteni, akik egyébként a szellemi 
összefüggésekkel és a szellemi törvényekkel tisztában vannak és értik a szellemi erők 
működést.  

Nehezíti a mindennapi politikai és társadalmi események megértését az is, hogy ezek a körök 
egészen egyedi és az átlagemberek számára teljesen érthetetlen módszerekkel dolgoznak és 
hatnak a világban. Erről Rudolf Steiner az egyik előadásában azt mondta „…ha helyesen 
akarjuk megérteni ezeknek a köröknek a működését, akkor tudni kell, hogy amikor bizonyos 
emberek szellemi erőkkel dolgoznak, akár jó, akár rossz értelemben, mindig nagy 
időtávlatokkal dolgoznak. Amin még igen sok múlik ezeknél az okkult testvériségeknél, az az, 
hogy a fizikai sík viszonyait bizonyos fokú hidegvérűséggel tekintik át és használják fel.”  

Tehát a világtól elzárt és a szellemi kapcsolatait titokban kezelő társaságok tevékenységük 
során óriási időtávlatokkal dolgoznak. Ezért egy mai konkrét politikai esemény helyes 
megítélése csak ezen nagy időtávlatokban lehetséges. Mert ezekben a körökben úgy terveznek 
meg egy mai politikai vagy gazdasági eseményt, hogy annak 50 éves vagy akár még ennél is 
jóval távolabbi hatását tervezik meg és akarják elérni. Eközben persze nem nézik azt, hogy az 
adott esemény ma, amikor megtörténik, éppen mit okoz. Az említett hidegvérűség éppen abban 
mutatkozik meg, hogy számukra csak a jövőben áhított cél a fontos, a mai hatás, bármilyen 
szörnyű is legyen az, csak járulékos veszteség és elhanyagolható.  

Ez a napi politikai események szintjén azt jelenti, hogy normál tudattal nem tudjuk megérteni, 
hogy egy adott, esetleg az emberre és a világra is káros esemény miért történik meg, kinek jó 
és milyen célt szolgál. Ezért szolgálnak mindenféle téves magyarázattal a semmit sem értő és 
csak intellektuális módon gondolkodó „szakértők”. Az emberek átlagos materialista tudata nem 
képes ilyen nagy időtávlatokban felismerni az események következményeit, és persze nem 
képes látni a távolban elhelyezett célt sem.  

A hosszú távú tervezésre vonatkozóan ismerünk egy jó példát. A kommunista hatalom 
létrehozása és működése a Szovjetunióban Szergej Prokoffjev szerint egy olyan gonosz 
szellemi impulzus volt, amelyen keresztül az emberiség jövőjét akarták befolyásolni. Ma már 
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tudjuk, hogy a bolsevikokat, Lenint és munkatársait, a Wall Steetről és más nyugati forrásokból 
pénzelték, azért, mert a nyugati titkos páholyok egy szociális kísérleteket akartak végrehajtani 
Oroszországban. Céljuk pedig az volt, hogy megvizsgálják, hogyan lehet megakadályozni azt, 
hogy a szellem-én kialakuljon az emberiségben. Ezzel, ha sikerül, állandóvá tehették volna a 
materialista jegyeket képviselő tudati lelket, és egyidejűleg ezeknek a páholyoknak az uralmát 
az emberiség felett. Ekkor az egész földfejlődés más irányt vett volna, mint ahogy azt a 
teremtéskor a jó szellemi hatalmak meghatározták. 

Vagyis egy 1917-ben megkezdett és közel 70 évig tartó eseményt azért hoztak létre, mert egy 
a VI. Atlantisz utáni korszakban bekövetkező eseményt blokkolni, ill. más irányba akartak 
terelni. Ezért is nevezi Prokofjev a bolsevizmust a legnagyobb gonosznak a világban, mert az 
egy okkult törvényszerűség, hogy a gonoszság mértéke annál nagyobb, minél távolabbi 
fejlődési célok meghiúsítása érdekében történik a jelenben egy esemény.  

Ez a példa talán jó figyelmeztetés arra, hogy egy mai politikai esemény megítélése 
szempontjából nem elég csak azt nézni, hogy a jelen pillanatban mi történik, az éppen mit okoz 
a világban. Az esemény hosszú távú hatásával is számolni kell, és az ítéletet ennek alapján kell 
kimondani. Miközben tehát az esemény által okozott közvetlen károkat enyhíteni próbáljuk, 
mindig ott kell lebegjen szemünk előtt az a távoli cél, ami úgy viszonyul a ma törtétekhez, mint 
a tünet a valódi okokhoz. Vagyis egészen más módon kell szemlélni a kor eseményeit, mint 
eddig azt tettük, és ahogyan ez kényelmes volt, és véget kell vetni a szimpátia - antipátia alapon 
történő megismerésnek. Ahriman harca az emberi lélekért ugyanis a végső fázisához érkezett. 

 

Harc a közép ellen 

Abban a harcban, amit korunkban az emberi lélekért Ahriman és segítői folytatnak fontos 
eszköz az u.n. szürke mágia. Rudolf Steiner előadásaiban úgy beszélt erről, mint a korábban 
bemutatott anglo-amerikai hatalmi célok, a materialista gondolkodás egész világra való 
kiterjesztésének, valamint a kereskedelmi és ipari világhatalom megvalósításának egyik fontos 
eszközéről. 1916. december 31-ei előadásában a következőket mondja: „a szürke mágia nem 
más, mint mérgező hatások irányítása oly módon, hogy bizonyos irányokba károsan hassanak 
és társadalmilag kóros állapotokat idézzenek elő”, miközben a mágia célpontjai erről nem 
vesznek tudomást, és egyáltalán nem tudnak róla. A „szürke mágia” tehát azt a jelenséget 
takarja, amikor egy kis csoport szellemi tevékenysége nyomán mérgező hatások indulnak ki a 
társadalom irányába, és hatására az ember nem képes többé a valóságot megismerni. A szürke 
mágiának mindig is az újságírás volt a fő eszköze, de e mellett ma már az elektronikus média 
is fontos szerepet játszik a mágikus hatások terjesztésében. 

A szürke mágiát használók jól tudják, hogy az információk megfelelő alakításával és célirányos 
felhasználásával nem csak embereket, hanem egész embercsoportokat lehet elaltatni, 
szuggerálni és a bennük élő erőt - az akaratuktól függetlenül - egészen más irányba terelni. Ezt 
a szürke mágia úgy éri el, hogy mindenhol és mindenről hazugságokat terjeszt és megpróbálja 
a való világot ezekkel a hazugságokkal eltakarni az emberek tudatossága elől. Azt akarja elérni, 
hogy az ember odáig süllyedjen, hogy a kóros társadalmi és gazdasági állapotokat tartsa teljesen 
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természetesnek, a beteget tartsa egészségesnek, az utálatost pedig normálisnak. A szürke mágia 
ezért a rosszat nevezi jónak, az utálatost kívánatosnak, a csúnyát szépnek, az igazat hamisnak, 
a hazugságot pedig igaznak. Bár Steiner korában ez a mágia még nem volt olyan erős, mint 
napjainkban, mégis már akkor a modern újságírás „mágikus hatalmáról” beszélt. Azt mondta, 
hogy ez a hatalom képes elérni azt, hogy az emberek mindent elhiggyenek, amit az újságokban 
leírtak. Ezt az eszközt és a benne rejlő erőt az okkult társaságok előszeretettel és célzottan 
használják, és irányításuk alatt az újságírás mindent meg is tesz annak érdekében, hogy ma a 
demokrácia leple alatt az okkult testvériségek képesek legyenek hatalmukat az egész világra 
kiterjeszteni, ember és Krisztus ellenes céljaikat megvalósítani.  

Ez a XX. század végére odáig fejlődött, hogy a sajtó és az elektronikus média egymással 
összefogva egy olyan virtuális valóságot teremtettek, melyben szellemi, kulturális és gazdasági 
hazugságok áradatával igyekeznek megakadályozni, hogy az emberek meglássák a valóságot. 
Miközben természetesen szigorúan vigyáznak arra, nehogy a fátyol a titokban tartott célokról 
fellebbenjen. A szürke mágia sugallatára a médiában árasztott hazugság özön aztán úgy 
működik az emberekben, mint egy torzító „szemüveg lencse”, melynek hatására az emberek 
többsége szabad szemmel már nem képes többé érzékelni a valóságot, nem képes látni a való 
világot és megérteni az abban zajló eseményeket. Mivel látni és érzékelni már csak ezeken a 
torzító lencséken keresztül tud, ezért fokozatosan elveszíti az önálló és szabad megismerés 
képességét. Így juthattunk el oda, hogy ma már világméretű hazugságok állnak a valós tények 
és fogalmak helyén. Sőt, ma már ezek a hazugságok alakítják az emberek értékrendszerét és 
ezek alkotják a modern ember morális életének alapjait is. Azt hiszem minden olvasó egyetért 
velem abban, hogy a napjainkra kialakult beteg társadalmi és gazdasági rendszer által okozott 
erkölcsi és morális lesüllyedés minden képzeletet felülmúló módon lett általános a világban és 
a nyomában kialakult romboló folyamatok elképesztő méreteket öltöttek.  

Ebben a jól előkészített környezetben az okkult testvériségek Krisztus és ember ellenes céljai 
aztán könnyen meg is valósulnak, mert – ahogyan azt Rudolf Steinertől tudjuk - a beteg 
társadalmi viszonyok közepette élők tudatossága letompul, a beteg viszonyok elveszik az 
emberektől azt az akaratot és erőt, amivel változásokat tudnának létrehozni. Ezért a hazug és 
beteg társadalmi viszonyok folyamatos fenntartása ezen okkult testvériségek számára fontos 
cél, de ugyanakkor eszköz is más céljaik megvalósításához. Tehát ma ezek az okkult körök és 
kiszolgálóik hazugsággal, az emberi fejlődés manipulálásával, rossz társadalmi körülmények 
elterjesztésével és fenntartásával harcolnak céljaikért és a Krisztus-impulzus ellen.  

Jelen írás első részében már bemutattam, hogy az okkult körök legfontosabb céljai között van 
az embernek az anyaghoz való kötése, vagyis a materializmus teljes térhódításának biztosítása, 
ill. a Föld feletti egyetemes kereskedelmi és ipari egyeduralom megszerzése. Említettem azt is, 
hogy a harc sok esetben, mint a dualitás, a kettősség minősége és a hármasság, a hármas 
tagozódás ellentéte jelenik meg a világban. Rudolf Steiner többször is rámutatott ezeknek az 
okkult testvériségeknek a kettősségre, a dualitásra alapozott gondolkodására és az ennek alapján 
kialakított stratégiájára és politikájára. Azt mondta, hogy „ha meg akarják alapozni a 
kereskedelmi és ipari világuralmat, akkor két részre kell osztani a világot. Egyetlen 
kereskedelmi birodalom sem létezhet az ellenpárja nélkül. Ezért az egyik oldalon létre kell 
hozni a brit-amerikai kereskedelmi birodalmat és ugyanígy létre kell hozni a másik pólust, hogy 
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két pólusunk legyen. … Nem lehet az egész világot egységes birodalommá tenni, mert akkor 
nem lehetne kereskedelmi világuralmat alapítani.” Ezt a stratégiát, mint a világpolitikai hatalom 
kettőségét ismerjük, és Steiner szerint ez a gondolat egészen nagy jelentőséggel bír. Ugyanis a 
következőket mondta erről: „Az ellentét megteremtése a világban olyan hatalmas gondolat, 
amely mellett minden más politikai gondolat jelentéktelennek tűnik, ellentétet létrehozni a brit-
amerikai kereskedelmi birodalom és a között, ami a 6. Atlantiszi korszak előkészítéseként, az 
orosz nép szellemi tulajdonságából adódik.”  

Tehát azt láthatjuk, hogy ezekből a hátérben rejtőzködő és az átlagember számára láthatatlan 
„árnyék testvériségekből” olyan hosszú távú, személyektől teljesen független és a duális 
világpolitikai célok elérését elősegítő stratégiák és tervek áramlanak ki a világba, melyek nem 
az egyes emberek pillanatnyi hangulata vagy egyéni érdekei alapján jöttek létre, hanem egy jól 
meghatározható szellemi és hatalmi csoport hosszú távú céljait szolgálják. Ezek a célok pedig 
ma kifejezettem az 5. Atlantisz utáni korból a hatodikba való átmenetet támadják, ezért kihatnak 
nemcsak az angol és amerikai kormányok napi politikájára, hanem az egész világra és a 
világpolitika eseményeire is. Ezek a célok egyaránt jelen vannak az angol és amerikai 
kormányok terveiben, programjaiban, célkitűzéseiben és cselekedeteiben, és az őket kiszolgáló 
államok kormányainak politikájában. Ennek nyomán aztán semmi kétségünk sem lehet afelől, 
hogy minden politikai esemény, ami ma a világban bekövetkezik, valamilyen módon ezeket a 
hosszú távú stratégiai célokat szolgálja, miközben súlyos károkat és veszteségeket okoz a 
világban, melyek ezen körök hidegvérű szemléletéből adódnak.  

Az okkult testvériségek háttérből irányított manipulációja és minden tevékenysége már az első 
pillanattól kezdődően egy duális világ kialakítására irányult, és mind a mai napig az a célja, 
hogy a közép, mint minőség örökre eltűnjön először Európából, majd a világból. Azt akarják, 
hogy a közép minősége lehetőleg örökre ki legyen törölve még az emberek emlékezetéből is. 
Ez a harc a közép elleni már az 1800-as évek elején megkezdődött. 1916-ban egy 
beszélgetésben Rudolf Steiner a következőket mondta Ludwig Polzer-Hoditz grófnak: „A 
szellemi tér alaposan elő lett készítve egy valódi közép megjelenésére, azon személyiségek 
által, akiket mi mint Goethe, Schiller, Hörderlin vagy Herder ismerünk. Kaspar Hausernek 
pedig maga köré kellett volna gyűjtenie mindazt, ami ebben az ilyen módon előkészített térben 
élt. Ezt, vagyis a közép megjelenését, az anglo-amerikai páholyok és a jezsuiták, nem akarták. 
Nem engedhettek meg Európában egy felébredő közepet, mert az nem az ő hatalmukat és 
hatalmi törekvéseiket akarta szolgálni. … Ezek a tervek újra és újra csak tragikus 
konfliktusokhoz és katasztrófákhoz vezetnek, mivel mindezek a tervek egyáltalán nem 
számolnak az emberekkel és az emberi fejlődéssel. Amit Kaspar Hauser előkészített, azt az 
emberek meghiúsították. Ezeken a romokon lett képes a fekete-fehér princípium hatalomra 
jutni.” 

Kaspar Hauser valódi története tehát nem 1828-ban kezdődött, amikor felbukkant Nürnberg 
utcáin, hanem még jóval a születése, vagyis 1812 előtt. Ez megint csak azt mutatja, hogy ezek 
az okkult körök mennyire előrelátóan és hosszú időtávra terveznek, hiszen ezzel az 1812-ben 
végrehajtott gyermeklopással sikerült megakadályozni azt, hogy a Németországban felébredő 
közép minősége erősítse Európát. Ez az esemény, ill. ennek következményei tökéletesen 
előkészítették a talajt a dualista és materialista gondolkodás számára, mert Kaspar Hauser 
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kiiktatásával és küldetésének meghiúsításával biztosítva lett, hogy nem a nagy német 
gondolkodók Goethe, Schiller, vagy Hörderlin határozzák meg az elkövetkező századok 
gondolkodását. A világban így a materialista gondolkodást megalapozó angol tudósok Bacon, 
Newton, Darwin és társaik tanai terjednek el, és nyomukban természetesen általánossá válit a 
materializmus.    

A sikeres kezdés után kidolgozták a következő lépéseket, és ennek eredményeként az XIX. 
század vége felé már olyan térképeket mutattak a titkos társaságokban a tagjaiknak, ill. a 
tanítványoknak, melyeken Európa új kialakítása volt feltüntetve. Sőt, ezekben a körökben már 
az 1890-es években egy eljövendő háborúról beszéltek, amelynek feladata Európát  céljaiknak 
megfelelően átalakítani, ahogyan azt a térképen is feltüntetették. Pontosan tudták, hogy 
Európában mit kell tenni annak érdekében, hogy az közép nélküli legyen és a brit-amerikai 
kereskedelemi és ipari érdekeltségek legjobb felvevő piacává váljon. Rudolf Steiner 1917. 
január 14-ei előadásán le is rajzolta ezt a térképet a hallgatói számára és azt mondta, hogy ezen 
az az Európa látható „aminek akkor kell létrejönnie, amikor a Brit Birodalom egész világra és 
egész Európára kisugározza az erejét.”  

Ez a térkép elárulja ezeknek a köröknek Európával kapcsolatos minden célját. Ott látjuk 
északon a nagy Orosz Birodalmat és alatta ott van a Balkáni Konföderáció. Látjuk, hogy közép-
Európa darabokra van szakítva és még Németország kettéválasztása is megjelenik rajta. A Dél-
Európai Duna-Konföderáció a tervek szerint észak- és közép-Olaszországból, valamint a 
Balkán félszigetből, Magyarországból és Romániából áll össze, A térkép minden szláv népet 
egyszerűen az orosz birodalomhoz csatol, míg Franciaország tengerparti részei, teljes 
Spanyolország, ill. dél-Olaszország egyértelműen az anglo-amerikai hatalmi szféra része lesz. 
Fontos, hogy ez a térkép a világháború kitörése előtt készült, így azt mutatja, hogy milyen 
célokért kellett a háborúnak Európában kitörnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudolf Steiner térképe Európa átalakításáról 
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Európai céljaik megvalósításának következő lépése a szovjet kommunista birodalom 
létrehozása volt. Arról, hogy ez fordulat Oroszországban milyen rejtett és milyen hosszú távú 
célok érdekében jött létre az első részben már szó volt, és ehhez most csak S. O. Prokofjev 
gondolatát teszem hozzá. Szerinte 1917-ben Oroszországban kifejezetten Ahriman, a nyugati 
okkult testvériségek inspirálója került hatalomra, és véleménye szerint ezzel a sötétség 
szellemei a Földön elnyerték teljes hatalmukat.  

Majd a két közép-európai birodalom került a célkeresztbe, az Osztrák–Magyar Monarchia és 
Németország. Bár egy lépésben szerették volna, elsőként az I. világháború kirobbantásával az 
csak az Osztrák–Magyar Monarchiát sikerült szétrombolni és feldarabolni, a korábban 
kidolgozott terveiknek megfelelően. De ezt akkor még sajnos nagyon kevesen látták, sőt még 
ma is csak kevesen ismerik fel, mert a titkos társaságok tagjait leszámítva, szinte senki sem 
tudta tudatosan felismerni, hogy miért is történtek ezek a szörnyű események és ezek mit is 
jelentenek, ill. milyen következményei lesznek a világ és Európa jövőjére nézve. De az, ami a 
világ számára egy szörnyű tragédia, az az okkult testvériségek számára egy hatalmas siker volt. 
Hiszen ezzel az első háborúval sikeresen vették a duális világrend kialakulásához vezető terv 
útjában álló egyik nagy akadályt, és egy olyan helyzet állt elő, hogy már csak egyedül 
Németország állt az anglo-amerikai világhatalmi célok megvalósításának útjában.  

Rudolf Steiner szerint, mivel a Németország ellenes célokat az első világháborúban nem 
teljesen sikerült megvalósítani, „ezért az angol titkos társaságok minden dühüket 
Németországra árasztották, és Anglia vezető páholya a ’világ démonizálásáért’, ’a népek 
nemzetté válásáért’ csatakiáltással emelte magasba csalóka zászlaját Németország ellen, 
mindenféle reményeket keltve csatlós államaiban” és így következett a II. világháború. A 
nemzetiszocializmus hatalomra segítésével és a világháborúval végül sikerült a másik közép-
európai birodalmat, Németországot is teljesen elpusztítani, és szinte minden akadály elhárult a 
tervek megvalósításának útjából. 

Ezután következett Európa két részre szakítása és egy közel 50 évig tartó szembenállás, azaz 
egy fél évszázadnyi duális világ, amiben a kelet és a nyugat, mint a jó és a rossz álltak szemben 
egymással. Vagyis néhány lépésben és mintegy 100 éves időtávlatban sikerült megvalósítani 
azt a célt, hogy az egyébként hármas tagozódású Európából, egy duális Európa jöjjön létre. 
Ezzel együtt sikerült a jó–rossz a fekete–fehér kettőségét, a duális gondolkodás magvait az 
emberek fejében elültetni, ami aztán mára szép fává terebélyesedett és következtében mind a 
mai napig hiányzik Európában a közép minősége, teljesen eltűnt az európai ember 
gondolkodásból. Miközben ezek a titkos társaságok a közép ellen dolgoztak, 1918-ban Rudolf 
Steiner arra figyelmeztetette hallgatóit, hogy mennyire fontos az a minőség, amit Közép-Európa 
hordoz és mennyire szükség van a világban a Közép-Európából fakadó megértésre. Ugyanis a 
közép az egy misztérium és Közép-Európa egy misztérium tér. Egy olyan tér, ahol a nyugatról 
érkező impulzusok át tudnak alakulni és nyomában a világfejlődés áramában nyugatról kelet 
felé áramló impulzusok már nem egy-az-egyben, hanem csak egy transzformáció után jutnak 
el keletre. Mindez persze az ott élő emberekben, mégpedig a bennük élő és ható Krisztus 
impulzus hatására játszódik le. Steiner az egyik előadásán le is rajzolta ezt a transzformációt, 
ahogy a nyugati impulzus ezen a misztériumtéren áthaladva átalakul.  
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Amennyiben ez a széleket összekapcsoló és szélsőségeket átalakító transzformáció ebben a 
misztériumtérben létre tud jönni, akkor a nyugati impulzusok megtermékenyítően hatnak a 
keleti kultúrára és emberekre. Viszont ha ez a transzformáció nem jön létre, és a nyugati 
impulzusok változatlanul és közvetlenül érik el a keleti térségeket, akkor azok pusztító hatással 
lesznek nemcsak a keleti emberekre és kultúrára, de katasztrófákat okoznak az egész világon. 
Mivel az okkult testvériségek éppen ezt a transzformációt és a szélsőségek összekapcsolását 
akarták megelőzni és megakadályozni, ezért volt Közép-Európa végleges kiiktatása fontos cél 
a folyamatban. Mert tudták, hogy ha ez sikerül, akkor amerikanizálhatják a keletet és a duális 
világhatalomhoz szükséges feszültséget létre tudják hozni a világban.  

Harc a duális világért 

A kereskedelmi és ipari világhatalmi célok megvalósításához nem csak egy közép nélküli 
Európa, hanem egy duális, közép nélküli világ is szükséges. Ezért napjainkban a már bemutatott 
világhatalmi célok megvalósításának következő lépcsőfokaként, a stratégia utolsó lépéseként 
Európának, mint középnek a teljes megsemmisítése, és az Amerika–Európa–Ázsia földrajzi 
hármasság átalakítása, azaz duálissá tétele folyik. Így mi most annak a folyamatnak lehetünk 
élő szemtanúi, hogy ugyanazok az okkult testvériségek és az őket kiszolgáló politikai körök, 
akik elrabolták Kaspar Hausert, kirobbantottak két világháborút és a XX. században letörölték 
a térképről, ill. kitörölték az emberek emlékezetéből az európai középet, most más eszközökkel 
ugyan, de hogyan dolgoznak egész Európa romba döntésén és a Krisztus impulzus ellen. Ezzel 
a hosszú távra megtervezett és sok lépésből álló akcióval az a céljuk, hogy Európát, a közép 
kontinensét végképp kiiktassák a fejlődés menetéből, és az egész emberiség fejlődését saját 
érdekeiknek megfelelően alakítsák át, majd irányítsák. Ha ez a terv sikerülne, akkor ezzel nem 
csak Európa kerülne ki az emberiség fejlődésének áramából, hanem a Krisztus impulzus is, 
mert ennek éppen az európai embereket kellene átjárnia és belőlük kellene kisugározni a 
világba, a keleti és nyugati földrészre. 

Mert mi is az európai kontinens jövője a világfejlődési terv szerint? Nem kell messzire menünk, 
hogy megtaláljuk a választ, elég a Templomos Lovagrend küldetését felidézni magunkban. 
Rudolf Steinertől tudjuk, hogy a Rend küldetése és célja az volt, hogy Európát átitassák a 
Krisztus impulzussal, az európai szellemi életet Krisztus erőivel átszellemiesítsék, és az európai 
életet Krisztus erőivel áthassák, mert a Templomos Rend tagjai pontosan tudták, hogy a 
Krisztus impulzus hatóterülete Európa. De ezek mind olyan célok, melyek ellentétesek az 
okkult testvériségek terveivel, hiszen ők már nem fogadják el Krisztust vezetőjüknek és minden 
erővel küzdenek azon emberek és közösségek ellen, akik ma az európai életbe Krisztus-
impulzusokat akarnak bevinni. Szomorú jövőkép, de végül is egy hatalmas szellemi lény, 
Ahriman inspirálja azokat az embereket, akik ennek a megvalósításán dolgoznak.  

A célhoz vezető stratégia elméleti alapjait, vagyis miként lehet Európát, mint a közép 
kontinensét végképp kiiktatni a fejlődés menetéből, még a múlt század elején fektette le egy 
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osztrák nemes, gróf Richard Coudenhove-Kalergi. Az édesapja egy osztrák diplomata volt, akit 
rokoni szálak fűzték a Kallergis bizánci császári családhoz, ezért aztán a fia - aki 
szabadkőműves volt, a bécsi Humanitas szabadkőműves páholy tagja – jól ismerte Európa 
vezető politikusait. Kapcsolatrendszerét kihasználva, vagyis hogy édesapja kiterjedt 
kapcsolatai révén személyes ismerőse volt a korabeli európai politikai élet befolyásos 
alakjainak és jelentős politikusainak, Richard Coudenhove-Kalergi beutazta Európát és sorra 
meggyőzte Európa legfontosabb államfőit egy speciális európai jövőkép és integráció 
fontosságáról és végrehajtásának módjáról. Ezt a feladatát a háttérből működve és a világ 
érdeklődésétől elrejtve könnyen el tudta elvégezni. Ennek a tervnek a legalizálására és 
nyilvános fedőszerveként 1922-ben Bécsben megalapította a Pán-Európai Mozgalmat, melynek 
egyetlen célja egy “Új Világrend” létrehozása volt. Ez a fogalom egy olyan új világot takar, 
amilyenre a titkos testvériségeknek a kereskedelmi és ipari világhatalmi céljaik 
megvalósításához szüksége van, egy olyan világot, melynek a vezető hatalma az Egyesült 
Államok és tagjai a vele szövetséges föderális államok. Ehhez a célhoz vezető utat 
Coudenhove-Kalergi egy könyvben írta le, melynek címe „Praktischer Idealismus” volt. Ebben 
elmondja, hogy a jövőnek ezt az új Európáját már nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, 
hanem egy új faj, mégpedig egy „ember alatti ember”, mely a különböző rasszok kényszerített 
keveredésének az eredményeként jön majd létre.  

A könyvben egyértelműen kimondja, hogy a cél elérése érdekében Európa népeit sárga 
mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni. Erre azért van 
szükség, mert ebben az esetben Európában egy identitás és etnikai hovatartozás nélküli 
gyökértelen és soknemzetiségű sokaság jönne létre, melyen a jövőbeli hatalmi elit 
könnyűszerrel tudna uralkodni. Ahhoz tehát, hogy Európát egy új vezető réteg akadálytalanul 
uralhassa, Coudenhove-Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén fajú 
keveréknépesség létrehozását hirdette. A jövő európai polgára szerinte ezért kevertfajú lesz, és 
véleménye szerint ezé az új „eurázsiai-negroid” fajé lesz a jövő Európában, (die eurasisch-
negroide Zukunftsrasse), és ez a faj fogja a népek és egyének sokféleségét Európában felváltani. 
Érdekes javaslat. De ha egy kicsit jobban szemügyre vesszük a világban ma zajló eseményeket, 
akkor olyan érzésünk támadhat, hogy ezek nyomán hamarosan realitássá válik ennek a tervnek 
szinte minden részlete. Néhány évtizeden belül egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli 
gyökértelen és soknemzetiségű sokaság lesz Európa lakossága, és hamarosan megvalósulhat az 
Európa és az európai kultúra teljes eltörlését célzó terv is. Az emberi lélekért és Európáért 
folytatott harc ezzel az utolsó felvonásához érkezett. 

1990-ben az „ECONOMIST” című neves gazdasági és politikai folyóiratban megjelent egy 
térkép. Ez egy áttörés volt abból a szempontból, hogy korábban nem jelentek meg a médiában 
ennyire nyíltan írások vagy elemzések a rejtett világhatalmi tervekről. Ez a térkép pedig nem 
csak az Európa és az európai közép minőségének teljes kiiktatását célzó tervet mutatta be, 
hanem egyben az új világot is. A térképen és a hozzá fűzött elemzésben az egyik leglényegesebb 
elem, ami minket, Európaiakat egész mélyen érint, hogy a közép már nem lecsökkent méretű, 
hanem egészen egyszerűen nem létezik. Ezen már nincs többé egységes és önálló Európa! A 
térkép szerint az eredetileg összekapcsoló és átalakító minőséget képviselő Európa két részre 
szakad, és lesz egy nyugati, ill. keleti fele, melyek egészen más világokhoz tartoznak majd. A 
térkép szerint a világ is két részre szakad, azaz duálissá válik, egy hatalmas „Euro-Amerika” 
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elnevezésű és egy másik „Euro-Ázsia” elnevezésű birodalomból fog állni. Európa nyugati felét 
a világ „protestáns–katolikus” részéhez, azaz az Egyesült Államokhoz, míg a keleti felét az 
„ortodox” világhoz, azaz Oroszországhoz csatolják majd. Ezen kívül találunk még néhány 
kisebb területeket, melyek közül figyelemre méltó az „Iszlamisztán”, melyet a cikk szerint egy 
új „Iszlám Állam” tart majd az uralma alatt, és a „Confuciana” elnevezésű területet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Economist című folyóirat térképe a világ átalakításáról 

Vagyis nyíltan és mindenki számára érthetően ki lett hirdetve a tervnek az a része, hogy a 
jövőben a világ ismét duális lesz, eltűnik belőle a közép, az a misztérium tér, mely krisztusi 
minőségével és valódi krisztusi szellemiségével a modern ember szolgálója lehetett volna és az 
emberiség fejlődés áramához kapcsolhatta volna nem csak Európát, hanem az egész világot. Ha 
azokat az információkat, melyeket Steiner az anglo-amerikai körök hatalmi törekvéseiről 
mondott, most kiegészítjük Coudenhove-Kalergi könyvében és az ECONIMIST térképén 
szereplő információkkal, akkor már senkit sem lephetnek meg azok a világpolitikai 
fejlemények, melyeket ma megtapasztalunk. 

Közben a sikeres manipulációkkal és a szürke mágia alkalmazásával sikerült Németországot az 
anglo-amerikai körök feltétlen kiszolgálójává tenni. Az a Németország, amit mi ma látunk, az 
már messze nem az, ami a két világháború előtt volt, mert ez a német politika elárulta a közép 
minőségét, és átállásával végül megteremtette a lehetőséget a következő lépés megtételéhez. 
Mára az anglo-amerikai hatalmi célokért dolgozó testvériségek és páholyok erőfeszítései a 
végső stádiumukba érkeztek és tevékenységük fókusza a világ kétpólusúvá alakítása felé 
fordulhatott, aminek első lépése Európa teljes megsemmisítése. Az elmúlt időszak történései az 
arab/iszlám világban, annak teljes káoszba döntése közvetlenül az Európával kapcsolatos rejtett 
célokat szolgálják. A térképhez kapcsolódó írás ezt jól érzékelteti, és látható, hogy az nem egy 
naiv álmodozó munkája. A szerző Brian Beedham, egyetemi tanár és éveken át az Economist 
külpolitikai szerkesztője volt, így egészen pontosan ismeri és jól látta a politikai eseményeket. 
Azt nem tudjuk pontosan, hogy a térkép elkészítéséhez milyen „segítséget” kapott, de az 
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eredmény egyértelmű, le tudta rajzolni, ill. le tudta írni, hogy az „árnyék testvériségek” tervei 
szerint hogyan is fog kinézni a világ a XXI. században.  

Igazán sajnálatos, hogy az európai embereknek ma még nincs meg az a képessége, hogy hosszú 
távon lássa saját jövőjét. Nem tudunk a jelenkor tényeiből, és a rendelkezésre álló 
információkból arra következtetni, hogy az egyre másra megvalósuló események nyomán, 
kinek és milyen jövő épül Európában. Inkább becsapunk magunkat és másokat is azzal, hogy 
nem vesszük figyelembe, sőt letagadjuk a tényeket. Vagyis alszunk. Pedig az ébredésnek, a 
tudatossá válásnak óriási jelentősége lenne, mert Rudolf Steiner egy 1917. decemberében 
megtartott előadásán ezzel kapcsolatban azt mondta: „ha ismerjük ezeket az impulzusokat és 
készek vagyunk a tudatunkba befogadni, akkor más felé tudjuk irányítani őket. Ez egy szellemi 
törvény.” És a térkép után sorra jelentek meg olyan írások és könyvek, melyek a korábban 
titokban tartott célokat és terveket összefoglalják, az érdeklődők számára leírják, és 
megmagyarázzák, azaz segíthettek volna az alvók ébredésében, a bódultak tudatosulásában. Az 
azonban tény, hogy ma, a korábban csak a beavatottak számára ismert anglo-amerikai 
világhatalmi célok, minden érdeklődő és megismerésre vágyó ember számára elérhetőek.  

Az első fontos könyv 1996-ban jelent meg, dr. Prof. Samuel Huntington tollából. Ez a témánk 
szempontjából egy alapmű. A könyv címe: „A civilizációk összecsapása és a világrend 
átalakulása”, és ebben a könyvében a világ egyes részének a hatalomért folytatott harcát mutatja 
be a szerző, és ismerteti azt az új világrendet, ami e harc után ki fog alakulni. Huntington szerint 
ma egy többpólusú világban élünk, amelyben különféle civilizációk, vallások, kultúrák léteznek 
majd egymás mellett. Ezek a civilizációk azonban nem fogadják el egyik civilizáció 
felsőbbrendűségét sem, nem fogadják el, hogy a nyugati civilizáció az, amelyik kijelölheti 
számukra az egyetlen járható utat. Minden egyes civilizáció a saját értékei, vallása, kultúrája 
alapján kíván létezni, fejlődni, gazdagodni, egyáltalán, harmonikus életet élni és ez vezet a 
kultúrák harcához. Huntington álláspontja szerint az iszlám és a nyugati civilizáció, vagy az 
iszlamizmus és a kereszténység közötti feszültségek válnak a jövőben a legerősebbeké. 
Véleménye szerint már a nyolcvanas és a kilencvenes években az iszlám általános irányvonala 
Nyugat-ellenessé, illetve kereszténység-ellenessé vált. Ez már a Clinton-kormányzat idején 
megmutatkozott, és ezért jelentette ki a kormány egy befolyásos tagja, hogy az iszlám a Nyugat 
globális riválisává vált. Huntington, bár még csak finoman, de felvetette a migráció problémáját 
is, ugyanis könyvében így írt: „A népesség növekedés nyomása a gazdasági stagnálással együtt 
elősegíti a muzulmánok Nyugatra és más, nem muzulmán országokba történő migrációját, és 
az érintett országokban a bevándorlás fontos és kényes kérdéssé válik.” Ma már látjuk, hogy az 
ezekre az országokra kívülről rákényszerített belső háborúkkal sikerült ezt a gazdasági 
stagnálást olyan szélsőségessé és a helyzetet olyan kaotikussá tenni, hogy az akkor még csak 
előre vetített migráció mára valóban meg is indult. 

1997-ben egy újabb fontos könyv jelent meg, melyben a rejtett célokat már némileg 
világosabban és egyértelműbben fogalmazza meg a szerző Zbignew Brzezinski. A könyv címe 
igen kifejező: „The Grand Chessboard. American Primacy And Its Geostrategic Imperatives” 
– „A nagy sakktábla. Amerika világelsősége és geostratégiai feladatai”. Brzezinsky 
egyértelműen és világosan kifejti az anglo-ameriaki politika lényegét, és nem köntörfalazik 
akkor sem, amikor Európa jövőjéről beszél. Azt mondja: „A tény egyszerű és világos, Nyugat-
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Európának és messzemenőkig Közép-Európának, egy amerikai protektorátussá kell válnia, 
olyanoknak, akik hűbéres állapotukra és adófizetési kötelezettségükre maguktól és mindig 
emlékeznek.” Ismerős gondolat: Európa, mint az USA hűbérbirtoka – pontosan ez az elképzelés 
szerepelt Coudenhove-Kalergi terveiben, amikor megalapította a Pán-Európai Mozgalmat, 
melynek egyetlen célja egy ilyen “Új Világrend” létrehozása volt. Brzezinsky a könyv további 
részeiben nagy nyíltsággal azt részletezi, hogy miként lehet ezt a gyarmati állapotot a 
legkönnyebben és leggyorsabban a világ lehető legnagyobb részein elérni. A lényeget a könyv 
48. oldalán fogalmazza meg, amikor azt írja: „mivel a világ nagy részén erős vágy él az 
emberekben az amerikai életstílus után, ezért ez kitűnő keretet és lehetőséget ad számunkra 
hatalmi törekvéseink indirekt és szinte észrevétlen megvalósításához és az USA hatalmi 
hegemóniájának biztosításához.”  

Ez a két könyv, ill. néhány másik, kevésbé jelentős írás, megteremtette a nyilvános és mindenki 
által elérhető ideológiai és elméleti alapját annak a politikai stratégiának, amit az okkult 
testvériségek Ahriman inspirációja hatására kidolgoztak, és amit a politikusoknak az 
elkövetkező években meg kellett valósítani. Ezeket az irányelveket a vezető nyugati politikusok 
meglehetősen gyorsan magukévá is tették és hamarosan számos ismert vagy kevésbé ismert 
politikai esemény történt a világban, amiről ma már világosan láthatjuk, hogy azok 
egyértelműen az anglo-amerikai hatalmi célok megvalósítását szolgálták. 

Majd 2004-ben megjelent egy könyv, ami tökéletesen mutatja, hogy hogyan erősödött fel az 
idők folyamán az okkult körök arroganciája és milyen módon szőtték tovább hatalmi terveket 
a titkos csoportok és páholyok. Ennek a könyvnek a szerzője Thomas P. M. Barnett, Donald 
Rumsfeldnek, az USA volt védelmi miniszterének tanácsadója, egyébként ismert katonai 
szakértő és politológus. A könyv címe „Blueprint for Action” (Akcióterv). Ebben a könyvében 
Barnett a geopolitika sakktábláján az Egyesült Államok hegemóniájának megőrzése és 
kiépítése céljából elengedhetetlennek tartott lépéseket, akciókat vázolja fel és mutatja be. 
Barnett véleménye szerint a globalizáció széles áradatában „akadály- és súrlódásmentesen” kell 
bizonyos áramlásokat, folyamatokat létrehozni, fenntartani és egyesíteni. Az első folyamat a 
bevándorló tömegek szabad áramlásának szükségessége. A könyvnek ezt a megállapítást 
olvasva azonnal felmerül az emberben a kérdés, miért kell a bevándorló tömegek áramlásával 
egy politikai stratégiának foglalkozni? Barnett erre is választ ad. Ez azért szükséges, mert ha ez 
a szabad ember-áramlás megvalósul, akkor legalább évi másfél millió főből álló Európába 
áramló bevándorló tömeget fog eredményezni, - és most jön a lényeg - ami aztán teljesen 

szétzilálja majd az európai nemzetállamokat.  

Szép terv, de Barnett nem elégszik meg ezzel. Ugyanis fontosnak tartja, hogy ez a keveredés 
úgy valósuljon meg, hogy általa egy olyan új európai népesség jöjjön létre, amelynek 
mesterségesen kialakított, kreol bőrű közösségi átlagembere maximum annyi értelemmel 
rendelkezzen, ami elegendő ahhoz, hogy dolgozni tudjon. Miért kell Barnett szerint ilyen 
primitív embereknek a jövőben Európát benépesíteni? A válasz amilyen egyszerű, olyan 
megdöbbentő. Azt írja, hogy ha ennek nyomán az európai ember a jövőben az értelemnek már 
csak egy kis szikrájával rendelkezik, akkor annyira együgyű lesz, hogy a politikai irányítással 
szemben semmiféle ellenállást nem tanúsít majd. Világosan ki is mondja, hogy ezeket a 
folyamatokat úgy kell alakítani, hogy elérjük a célt, mi szerint a jövőben Európát 90-es IQ alatti 
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embereknek kell majd benépesíteniük. Ugye ismerős a gondolat? Igen, mert ez az idea és 
európai jövőkép kísértetiesen hasonlít arra, amit Richard Coudenhove-Kalergi, a korábban már 
említett Praktischer Idealismus című könyvében Európa jövőjével kapcsolatban még az 1920-
as évek elején felvázolt. Talán nem véletlenül, hiszen Coudenhove-Kalergi-t ugyanazok az erők 
inspirálták, mint Barnettet. 

Barnett akciótervében ez a legfontosabb motívum, ezért azt írja, hogy ezt az ember-áramlást 
nem szabad senkinek és semminek sem akadályoznia. Se kormányoknak, se intézményeknek! 
És ekkor jön a könyv szerzőjének egyik legerősebb vagy inkább legmegdöbbentőbb kijelentése. 
Azt írja, hogy ha valaki mégis az ilyen irányú áramlási folyamatokat akadályozni próbálná, 
akkor ezzel az Egyesült Államok alapvető érdekeit sértené, és ezért az ilyen politika szószólóit 
egyszerűen el kell intézni, méghozzá amilyen gyorsan csak lehet. Szó szerint ezt írja: „És ha 
erőszakkal lépnek fel a világrend ellen, akkor azt mondom: öljétek meg őket.” („And when they 
threaten violence against global order, I say: Kill them.” Blueprint for Action, 282. oldal.) 

Ezek a könyvek, ill. a bennük foglalt gondolatok azért fontosak, mert ezeket akár 
tankönyveknek is tekinthetjük, melyekből azok a „bábok” tanulnak, akik a hatalmuk megtartása 
érdekében vakon követik az okkult testvériségek és körök utasításait. Azt nem mondhatjuk, 
hogy fogalmuk sincs arról, hogy az ilyen stratégák követésével valójában mit is tesznek, mert 
ha ezeket a könyveket elolvasták, akkor ez számukra is világossá válik. Ezért a tények alapján 
sajnos be kell látnunk, hogy az európai politikusok nagy része beállt abba a sorba, amely Európa 
elpusztítását tekinti céljának. Ha ezen tények ismeretében most tudatosan és szabadon ránézünk 
az elmúlt évtizedek világpolitikai eseményeire, akkor ezek, mint egy jól megtervezett láncolat 
láncszemei, úgy jelennek meg előttünk. Felismerhetjük bennük, hogy ez egy olyan folyamat, 
melynek minden eleme azonos irányba mutat, és azonos hatással van a világ és az emberiség 
fejlődésére. Azt is felismerhetjük, hogy az események egyre nyilvánvalóbban és erőteljesebben 
Ahriman kézjegyét viselik magukon, az ő inspirációjából fakadnak.  

Polgárháborúk, világszerte dúló háborúk, demokratikus jogokat eltipró törvények, modern kori 
népvándorlás és az Európában eddig ismeretlen terrorista akciók, csak néhány azon események 
közül, melyek azóta megtörténtek. Közben azt is láthatjuk, hogy az anglo-amerikai érdekeket 
szolgáló okkult testvériségek az iszlám vallású embereket és az iszlám világot teljes 
hidegvérrel, mint egy eszközt használják fel politikai és hatalmi céljainak megvalósítása 
érdekében, az európai országok destabilizálására, és káoszba taszítására. Azért, hogy ezzel 
Európa megsemmisítése véglegessé váljon. Mint láttuk ezek a körök ebben a sakkjátszmában 
nem törődnek a járulékos veszteségekkel, mert az embert és a világot mindig hidegen és 
célorientáltan szemlélik, a cél szentesíti az eszközt alapon. Miközben az emberek, akikkel ezt 
a sakkjátszmát játsszák, a szürke mágiától elbódultan és megvakulva, semmit sem vesznek 
észre ebből. A manipulációtól félig alvó állapotba került emberek bódultan élik át az 
eseményeket, és ezzel az állapotukkal végső soron hozzájárulnak annak sikeréhez. 

Mi várható?  

Az eddigiek fényében jól láthatjuk, hogy az okkult testvériségek és Ahriman számára ebben a 
ma kialakult helyzetben egy egyedülálló esély adatott meg: megnyílt a lehetőség arra, hogy az 
ember és a világ felett a hatalmat végérvényesen meg tudják szerezni. Ezáltal az emberiség 
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egész fejlődését egy olyan földi pályára tudnák lökni, amely egyedül csak a Krisztus ellenes 
erők és az őket szolgáló emberek számára megfelelő. Ez az Ahriman-i veszély korunkban tehát 
rendkívül nagy! Nem véletlenül figyelmeztetett minket Rudolf Steiner arra, hogy „az emberiség 
ma nagy válaszút előtt áll. Az egyik eshetőség, hogy szakadékba zuhanni látja az egész 
civilizációt, a másik, hogy szellemi beállítottságával felemeli, és a Krisztus-impulzus előtt járó 
Michael-impulzus szellemében viszi tovább.” Vagyis van egy olyan lehetőség, hogy minden 
veszély és ahrimani próbálkozás ellenére Európa felébred, aktívvá válik, és egy olyan 
programot ad a világnak, mely szellemi, szociális és gazdasági szempontból egyaránt képes a 
krízisből Európát és a világot is megmenteni. De ez csak abban az esetben lehetséges, ha az 
Európában és a világban élő emberek feje nem csak materialista tudományossággal lenne telítve 
és nem csak a fizikai világ valóságát tudnák elképzelni. Ha az emberek beengedik magukba a 
spirituális bölcsességet, akkor fokozatosan át tudjuk hatni magunkat a szellemtudománnyal és 
a michaeli erőkkel. Az ebből megszülető ébredés pedig lehetőséget adna arra, hogy átlássuk 
azokat az eseményeket, melyek ma a világban zajlanak.  

Ezzel az ébredéssel még egy másik hatást is elérhetünk. 1917. decemberében megtartott 
előadásán Rudolf Steiner azt mondta hallgatóinak: „nagy fájdalmat okozott, hogy amikor arra 
lett volna szükség, hogy a megfelelő helyen megértsék ezeket a dolgokat, nem értették meg. 
Annak idején be akartam mutatni, hogy milyen impulzusok erednek egy bizonyos oldalról, mert 
az egy szellemi törvény, hogy ha ismerjük ezeket az impulzusokat és készek vagyunk a 
tudatunkba befogadni, akkor más felé tudjuk irányítani őket. Ez egy szellemi törvény. De nem 
volt senki, aki komolyan vette volna, aki kész lett volna erre a dologra.” Ezek szerint nekünk, 
mai embereknek, akik az ahrimani folyamatok sikerét meg akarjuk akadályozni csak annyi 
feladatunk lenne, hogy az antropozófiai megismerés útján járva áthatjuk magunkat spirituális 
bölcsességgel, és megértjük a politikai események mögött a mélyben és rejtetten zajló 
folyamatokat, és a felismert célokat és eszközöket a tudatunkba fogadjuk. Ezt azonban csak 
világos és előítélet mentes gondolkodással, egészséges ítélőerő kifejlesztésével tudjuk elérni, 
vagyis magunkban az ítéletalkotás képességét kell fejleszteni.  

Bár a mai helyzetet még az jellemzi, hogy az árnyék hamarabb jeleni meg, mint a fény, azaz 
ma még több negatív eseményt látunk, mint pozitívot, de közben egyre nő azok száma, akik 
komolyan veszik a helyzetet, és készek arra, hogy a valós tényeket a tudatukba fogadják. Mert 
mi más lehetne az oka annak, hogy egy ilyen hihetetlenül jól szervezett, hatalmas tőkével és 
szinte az egész világra kiterjedő kapcsolatokkal rendelkező társaság, ráadásul ezzel a hatalmas 
szellemi támogatással, a mai napig nem tudta elérni a célját? Ennek a késlekedésnek 
véleményem szerint egyetlen és jól meghatározható oka van. Mégpedig az, hogy egyre nagyobb 
számban élnek itt a Földön az érzékfeletti Michael iskola volt tanulói és az a szellemi hatás, 
amit ezek az emberek kifejtenek, késleltetni tudja az egész folyamatot. Sőt, ahogy ezek az 
emberek egyre nagyobb számban lesznek képesek a tudatukba fogadni azt, ami ma a világban 
valóban történik, akkor más felé tudják irányítani azokat, és meg is tudják akadályozni azt. Mert 
ez a szellemi törvény: ha megismerjük ezeket az ahrimani impulzusokat és készek vagyunk a 
tudatunkba befogadni, akkor más felé tudjuk irányítani őket.  

Nem véletlen, hogy Zbigniew Brzezinski, aki ennek az ahrimani tervnek az egyik legismertebb 
szervezője és apostola 2010. május 19-én, Montrealban egy világszerte tapasztalható ébredés 
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jelenségére figyelmeztette társait. A CFR (Council on Foreign Relations) találkozóján azt 
mondta, hogy ez az ébredési jelenség olyan mértékű, hogy akár ki is siklathatja az egységes 
Világkormány és az Új Világrend megalakulása érdekében tett erőfeszítéseket. Ez, a körön 
belül tapasztalható nézeteltérésekkel és hatalmi harcokkal együtt, ma már olyan mértékben 
akadályozza a kidolgozott tervek ütemezés szerinti megvalósítását, hogy a jelen pillanatban úgy 
tűnik, minden fronton elbukunk – mondta Brzezinski. Ezek a szavak is azt jelzik, hogy ma már 
felismerhető és az Ahriman inspirálta folyamatokat is befolyásolni, ill.megakadályozni képes 
módon létezik egy olyan erő a világban, amelyik ugyan még nem szerepel a fősodratú média 
híreiben, de egyre nagyobb befolyással van az események alakulására. És ha a közeljövőben 
még több ember lesz képes a tudatosságába fogadni a most ismertetett tényeket, akkor a 
Krisztus és ember ellenes célok megvalósulása megakadályozható lesz! Olyan időszakban 
élünk, amikor Európa és az emberiség jövője a tét, amikor az emberi lélekért folytatott harc a 
végletekig eszkalálódott. Ennek a harcnak a végső kimenetele csak az egyes emberektől függ, 
attól, hogy ki mit tesz a világban. 

 


