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De gecoördineerde aanval op de ziel
o.a. d.m.v. mRNA injecties en transhumanisme

Kees Kromme

Inleidend

Maart 2020. Het leek alsof er plotsklaps een donkere wolk op aarde op de mensheid 
neerdaalde, Na een moment van verwarring en bijna verlamming en onzekerheid 
over de ware aard van dit fenomeen bleek (mij) al spoedig dat het in feite om een 
wolk van verduisterd bewustzijn handelde. In niet eerder gekende omvang bleek 
enerzijds allereerst wereldwijd bij regeringsfunctionarissen en media en later ook bij 
het grote publiek het gezonde verstand uitgeschakeld te zijn en bleek anderzijds een 
boze wil zijn intrede gedaan te hebben. Veel mensen beleefden de wereld opeens als 
van een epidemie van waanzin bevallen. Alsof je je opeens in een hele slechte film 
bevond.

E.e.a. deed sterk denken aan een andere false flag operation 2001 de aanval op de 
TWIN Towers (nine-eleven) met vliegtuigen en daarna de anthrax aanvallen. Heiko 
Schöning in zijn boek ”game over” gaat daar uitvoerig op in. Daar waren een aantal 
dezelfde beleidsbepalende mensen bij betrokken als nu ook bij de covidscam. (zie 
ook video)

Nu 2 jaar later blijkt steeds meer dankzij de inzet van veel wakkere onderzoekende 
mensen de volle omvang van wat toen in maart 2020 werd ingezet.

Al spoedig kwam destijds Rutte geflankeerd door Hugo de Jonge (toenmalig de-
missionair minister van volks-gezondheid!, wat een orwelliaanse gotspe) tijdens fre-
quente persconferenties met het verhaal van het “nieuwe normaal” 1) aanzetten. Toen 
dacht ik nog dat dat zijn eigen uitvinding was. Maar al spoedig kwam uit dat diverse 
wereldleiders over de hele westerse wereld precies deze zelfde slogans gebruikten. 
Het vermoeden werd steeds duidelijker dat er een gecoördineerde aanpak van “ho-
gerhand” zat achter deze verspreiding van deze propagandistische wereldwijd toe-
gepaste slogans. En ook al heel snel waren er objectieve wetenschappers (bijv. Judy 

1 New normal een verzameling videos van regeringsleiders over de hele wereld die gelijktijdig over het nieuwe normaal begonnen te 
spreken. Regie van “bovenaf” overduidelijk aanwezig

https://www.youtube.com/watch?v=9UlLPJYwX8c
https://www.youtube.com/watch?v=9UlLPJYwX8c
https://www.youtube.com/watch?v=9UlLPJYwX8c
https://www.bitchute.com/video/8iYVnFX3dlmc/
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Mikovits) die spraken van een “plandemie” en gemanipuleerde maatregelen nadat 
deze door de WHO officieel op verkeerde en foutieve gronden was uitgeroepen. (Ze 
wordt door de mainstreammedia zeer verguisd, waar wikipedia ook toe behoort). Een 
plandemie van o.a. de farmaceutische industrie ook wel genoemd pharma maffia 
en al spoedig geflankeerd en versterkt door big tech en mainstreammedia die een 
offensief inzetten om kritische geluiden te censureren. Met name facebook2) als po-
pulair social medium en dochtermaatschappijen en ook Google ("20"), youtube de-
den (doen) daaraan mee in feite bijna alle bedrijven uit Silicon Valley (wat ook wel 
het moderne Gondischapur genoemd wordt). De mainstreammedia (mainstream-
media zowel kranten als tv journaal) bleek (blijkt) verrassend als schoothondje van 
de megacorrupte politiek te functioneren. (DPG media). Kritische geluiden klonken 
(klinken) daar niet en de kunst van het weglaten werd/wordt gretig beoefend (bijv. 
de wereldwijde demonstraties tegen corona maatregelen door deze in het geheel 
niet noemen of aantal deelnemende mensen ernstig naar beneden bijstellen bijv. 
op het NOS journaal alsook ernstige eenzijdige berichtgeving). Daarnaast was er een 
ongekende bewuste planning en creatie van angst onder het volk. Men schuwde 
niet om daarvoor hypnose- en NLP-technieken te gebruiken. Toen het volk eenmaal 
in angst leefde kwamen de maatregelen om de doelen van de plandemie verder te 
versterken en uit te rollen. Lockdowns, isolatie (1,5m afstand) overdreven hygiëne, 
avondklok, contactverbod (bejaardentehuizen), knuffelverbod, niet werkende verne-
derende mondkapjes, sociale uitsluiting, QR code , drang en dwang tot vaccinatie 
etc. Maar dat alles mocht niet met nazi-methoden vergeleken worden. Een heel amb-
tenarenapparaat werkte daaraan mee.

De mensen werd effectief smetvrees aangepraat en vermoedelijk zullen vele men-
sen daar hun hele leven niet meer van af kunnen komen. Tijdens demonstraties te-
gen dit repressieve beleid werd er door justitie, burgemeesters (veiligheidsregio's) 
en politie gewelddadig op onschuldige demonstranten ingeslagen met knuppels 
(en ook met waterkanonnen beschoten) en ook door de inzet van vechthonden vie-
len er gewonden. Ook het demonstratieverbod (demonstreren is een grondrecht) 
werd veelvuldig opgelegd. Burgers die de roverheidstaat via rechtsspaak wilden ter 
verantwoording roepen kregen nul op hun rekest want ook de rechterlijke macht 
bleek (blijkt) onder politieke curatele te staan, De regering geflankeerd door advies-
gevende instanties met “experts” zoals RIVM en OMT spoelde dagelijks in een niet 
aflatende stroom gemanipuleerde gegevens (propaganda) over corona doden en ic-
bedden bezetting over de mensen heen, waardoor de doodsangst bij de mensen 
nog weer eens toenam (bijv, Bergamo Italië, er werden filmisch hele toneelstukken 
geënsceneerd). Ik heb deze afgelopen tijd nog nooit zoveel bange mensen gezien 
die dat ook zo uitstralen. In no(od)time werd er een noodwet uitgevaardigd die in 
eerste opzet al zeer ver ging, bijv. ook het handhaven van opgelegde repressieve 
regels achter de voordeur met extreem hoge boetes. 2e en 1e kamer en ook koning 

2 De moedermaatschappij van faceboek heet tegenwoordig Meta

https://www.imdb.com/title/tt12927010/
https://en.wikipedia.org/wiki/Judy_Mikovits
https://www.worldcat.org/title/from-gondishapur-to-silicon-valley/oclc/588066518
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Persgroep_Nederland
https://psycholoog.nl/klachten/obsessies-en-dwang/smetvrees
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Willem Alexander gingen daar zonder noemenswaardig protest in mee. (ondanks 
mooie inhoudelijke toespraken op lege pleinen op 5 mei ,die uiteindelijk genegeerd 
werden). Het begrip “grondwet” werd totaal verkracht.

Dit zijn zomaar een paar feitjes inzake de afgelopen 2 jaar. Er valt natuurlijk nog veel 
meer en gedetailleerder over te vertellen. Maar daarvoor zijn er (nog) niet gecensu-
reerde kanalen zoals Telegram op internet waarop bijv. de site “klokkenluiders voor vrij-
heid” en “coronavaccins bijwerkingen” en “frontnieuws” en “ninefornews” en “de gulden 
middenweg” en “dissident one” en gelukkig nog heel veel anderen staan die meestal 
een objectief beeld schetsen van wat er in “wappieland” te koop is. In Apokalyps Nu! 
als webversie vind u ook een hele reeks verzamelde artikelen over dit soort thema's.

Het beeld dat daar tevoorschijn komt is dat de pandemie al lang van te voren ge-
pland is (dus plandemie) door instanties als de WEF geleid door Klaus Schwab (World 
Economic Forum) en door organisaties als de WHO (world health organisation) en 
door belangengroepen die streven naar een NWO (nieuwe wereld orde). Ook po-
litiek Europa blijkt in dit belangenspel verwikkeld en aansturend te zijn (voorzitter 
Ursula von der Leyen). Een paar wapenfeiten van deze Ursula: wetgeving ivm gene-
tische manipulatie versoepelen, afschaffen Neurenberg protocollen, Oekraïne binnen Eu-
ropa halen, uitrollen verplichte vaccinatie Europees vaccinatiepaspoort. Ze wordt ook 
wel genoemd als een ”lid van de elite nazi's”. Geheime onderhandelingen met pharma 
etc. Heeft uiteraard ook heel goede betrekkingen met WEF.

 Dit wordt ook wel de elite of de cabal of de globalisten (mister Global) of deepstate 
genoemd. Deepchurch wordt ook gebruikt, Het beestje moet een naam hebben. Aan 
de basis zouden een stuk of 300 tot 500 miljardairs staan die tevens degenen zijn die 
shareholders (en daarmee financieel uiterst invloedrijk) zijn van big pharma en big 
tech en ook van big Mainstreammedia. Bill Gates die rijk geworden is omdat wij bijna 
allemaal bij hem Microsoft Windows voor onze computers hebben aangeschaft blijkt 
een voortrekkersrol te vervullen in het uitrollen van de plandemie met het streven 
om miljarden mensen op aarde te vaccineren. Maar ook de amerikaanse Fauci speelt 
een hoofdrol in financiering en instrueren van Wuhan laboratoria (in China) middels 
“gain of function.” de duitser Drosten heeft daar ook bemoeienis mee.

De machtige Klaus Schwab die al jarenlang schoolklasjes voorbereid om Young 
World Leaders in regeringen te infiltreren ,(o.a. Rutte, Macron, Trudeau, Merckel en 
vele andere wereldleiders) is ook een hoofdrolspeler.

Weer zo'n vaak gebruikte slogan in dit verband is het BBB (Building Back Better) 
narratief dat ontnomen is aan het boek van Schwab “the great reset” en/of ”the forth 
industrial revolution”. Schwab als een soort Ernst Stravro Blofeld uit de James Bond 
films (die kale man met bril en die witte kat in zijn armen), die naar wereldheerschap-

https://telegram.org/
https://t.me/s/klokkenluiders
https://t.me/s/klokkenluiders
https://t.me/coronavaccinsbijwerkingen
https://www.frontnieuws.com/
https://www.ninefornews.nl/
https://t.me/s/deguldenmiddenweg
https://t.me/s/deguldenmiddenweg
https://dissident.one/
https://apokalypsnu.nl/vanaf-2-augustus-2021-wordt-geen-selectie-van-publicaties-meer-gemaakt-maar-worden-van-een-selectie-in-sites-alle-publicaties-weergegeven/
https://www.wyniasweek.nl/de-tentakels-van-het-wef-reiken-tot-ver-in-de-nederlandse-staat/
https://www.europa-nu.nl/id/vl9xdlu7gkxy/nieuws/europese_commissie_wil_tijdelijke
https://www.europa-nu.nl/id/vl9xdlu7gkxy/nieuws/europese_commissie_wil_tijdelijke
https://www.frontnieuws.com/schokkend-in-het-kielzog-van-oostenrijks-drastische-lockdown-van-ongevaccineerde-mensen-roept-eu-chef-op-tot-het-schrappen-van-de-neurenberg-code/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5291326/oekraine-lid-europese-unie-commissie-von-der-leyen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5291326/oekraine-lid-europese-unie-commissie-von-der-leyen
https://www.frontnieuws.com/eu-chef-von-der-leyen-zegt-dat-het-tijd-is-om-na-te-denken-over-verplichte-vaccinatie-in-de-hele-eu/
https://www.wereldreizigers.nl/reisnieuws/officieel-eu-vaccinatie-paspoort-digital-green-pass/
https://www.villamedia.nl/artikel/europese-ombudsman-eu-voorzitter-moet-smsjes-met-directeur-pfizer-vrijgeven
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02903-x
https://www.google.nl/search?sxsrf=APq-WBsBWoO4n8OcZHAEo2dQ39ro5hXB1A:1647620349473&source=univ&tbm=isch&q=klasjes+van+Schwab+young+leaders&fir=UgiPqN3g7OztrM%2CrRDoj_05MYOIJM%2C_%3BYVP3i4kL5IL6UM%2CHWoeTx335Sv6-M%2C_%3B6TUoMZCnRSkViM%2C1gjooFXHMtpYtM%2C_%3BwiQL9OYFtl6YiM%2CHWoeTx335Sv6-M%2C_%3BRJc1A2IVlgeEhM%2CHWoeTx335Sv6-M%2C_%3BEteSqEyAS_iGBM%2CyAs5x-qjO-AhjM%2C_%3BclHwblju3ZMGQM%2CHWoeTx335Sv6-M%2C_%3B5Ymc6LulslhxnM%2CHWoeTx335Sv6-M%2C_%3B9m7GgNmRAPzogM%2CaH2RYFUpEfi8zM%2C_%3BYQ6dJp8dr8nN_M%2C0OnppFOnMXdanM%2C_&usg=AI4_-kQFvcjYwfkYRDAwW21QC2Ehg_a0AA&sa=X&ved=2ahUKEwjlsp6NiND2AhVAgP0HHXDYDdIQjJkEegQIDRAC&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1VFKB_enNL629NL629&sxsrf=APq-WBvnsYjngGI_Bv5UD8xn6-6tS2e1MQ:1648480431072&q=The+Fourth+Industrial+Revolution&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDVKyjZW4tVP1zc0TDbMy00vKsvWkspOttJPys_P1k8sLcnIL7ICsYsV8vNyKh8xnmTkFnj5456w1H7GSWtOXmPcwciFR72QLheba15JZkmlEK8UNxfCTiMRLoitWQWF8WVGJskCi39NY1RKNwrZdWnaOTY_QT1BBga1nyEOUnKCjs_s1wV-em6vJczFEZJYkZ-Xn1speC7wW_21F-_tlRQ5N57UVLA7_t5esJbzX33GMzMHCRYFBg0Gw0eWrA7rpzAe0GI4wMjUtG_FITYODkYBBiMmDoYqJg4mnkWsCiEZqQpu-aVFJRkKnnkppcUlRZmJOQpBqWX5OaUlmfl5E9gYAQdp-1YrAQAA&sa=X
https://www.google.com/search?rlz=1C1VFKB_enNL629NL629&sxsrf=APq-WBvnsYjngGI_Bv5UD8xn6-6tS2e1MQ:1648480431072&q=The+Fourth+Industrial+Revolution&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDVKyjZW4tVP1zc0TDbMy00vKsvWkspOttJPys_P1k8sLcnIL7ICsYsV8vNyKh8xnmTkFnj5456w1H7GSWtOXmPcwciFR72QLheba15JZkmlEK8UNxfCTiMRLoitWQWF8WVGJskCi39NY1RKNwrZdWnaOTY_QT1BBga1nyEOUnKCjs_s1wV-em6vJczFEZJYkZ-Xn1speC7wW_21F-_tlRQ5N57UVLA7_t5esJbzX33GMzMHCRYFBg0Gw0eWrA7rpzAe0GI4wMjUtG_FITYODkYBBiMmDoYqJg4mnkWsCiEZqQpu-aVFJRkKnnkppcUlRZmJOQpBqWX5OaUlmfl5E9gYAQdp-1YrAQAA&sa=X
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pij streeft met zijn organisatie SPECTRE (WEF) en daarbij in zijn ideologie vele slacht-
offers niet schuwt. Hieronder verschillende acteurs die deze figuur spelen. In deze zin 
waren de James Bond films predictief.

 

Er zijn visies dat deze elite van zins is een soort genocide te plegen op de in hun 
ogen nutteloze aardbewoners (Attali, Kissinger, zie citaten verderop), er zouden er te 
veel zijn die een belasting zijn voor de aarde en het milieu en het klimaat. Daartoe 
zou niet alleen het coronavirus dat in de laboratoria als een biowapen ontwikkeld is 
dienstbaar zijn maar juist het zogenaamde “genezende” genetische vaccin ertegen. 
Vandaar ook de neiging tot vaccinatie dwang en -drang over de hele wereld.

Vaccinatie zou de al-enige oplossing zijn voor de p(l)andemie. In de voorraad vac-
cins van verschillende fabrikanten blijken bepaalde geselecteerde partijen te zitten 
die meer dodelijk zijn dan anderen (hiervan zijn batchnummers bekend). Sommigen 
zijn zeer giftig met grafeenoxide erin en sommigen zijn niet veel meer dan zoutop-
lossingen. Daarmee experimenteren ze op de bevolking. Het hele vaccin wat in feite 
geen vaccin is maar een mRNA genetisch middel is experimenteel maar toch door 

https://businessam.be/nieuwe-studie-bewijs-coronavirus-labo-gemaakt/
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corruptie van de betreffende geïnfiltreerde keurende instanties vrijgegeven. Corrup-
tie dus alom ook bij directies in ziekenhuizen. Vaak zijn het verpleegsters degenen 
die aan het bed staan die whistleblower durven te zijn en vertellen hoe er gemani-
puleerd wordt met gegevens om de vaccinatieplicht (en de geldbuidel) maar te voe-
den. Zoals eerder gezegd de fijne finesses hier van zijn allemaal terug te vinden op 
genoemde Telegram kanalen (overigens wil Duitsland dit Telegram gaan blokkeren/
verbieden).

Als grootschalige directe genocide al niet het plan (of gevolg) zou zijn 
(onvruchtbaarheid kan ook een lange termijn effect van de genetische injectie zijn) 
dan in ieder geval streeft men wel naar een controle op iedere (overblijvende) “nut-
tige” burger die nog verder gaat dan het social credit systeem in China. Nuttig in dit 
geval is dat men een perfecte gehoorzame slaaf is. De QR code als soort elektroni-
sche enkelband. De term 2g is een soort dekmantel om te verbloemen dat het ei-
genlijk gaat om de herinvoering van de joodse gele ster maar dan nu voor ongevac-
cineerden. Zowel WEF als Europese Unie streven actief en onophoudelijk naar zo'n 
identificatieplicht. NWO burgers als moderne slaven dienen deze te dragen. Liefst 
nog middels een geïmplementeerd chipje onder de huid.

De gedachte dringt zich steeds meer op dat we in een periode zitten waar de im-
puls die destijds achter het nazisme zat de kop weer opsteekt.

Maar o dieptepunt van hypocrisie, de gedachte alleen al om de huidige repressieve 
maatregelen te vergelijken met de vanaf 1933 opkomende dictatuur die uiteindelijk 
tot de holocaust leidde is verboden bij gerechtelijk bevel. Zo is ook het woord “tribu-
naal” volgens Orwelliaanse redenatie not done in ons parlement. Het is duidelijk dat 
de nomenclatura heel goed weet waar ze mee bezig zijn maar de schijn willen wek-
ken zich met volksgezondheid bezig te houden. Maar steeds meer mensen beginnen 
dat gelukkig te doorzien.

Bij het voorbereiden voor het schrijven van dit artikel werd het me duidelijk dat mijn 
in het verleden geschreven artikelen vanaf 2010 in feite al opstapjes waren tot dit ar-
tikel. Het blijkt een rode draad te bevatten.

Ik zal daar (deels) naar terug verwijzen middels hlinks (hyperlink) of content in de 
noten bij dit artikel voegen. Voor het overige hoop ik dat de lezers me niet kwalijk 
nemen als ik in herhaling lijk te vallen, de vorige artikelen zijn in wezen ook alweer 10 
jaar oud en er is ook wel behoefte bij mij vanwege de tijd waarin we nu leven om dit 
up-to-date te maken. (m.n. wegens voortschrijdend inzicht) , behalve op mijn eigen 
blog zijn er ook een heel aantal artikelen te vinden bij de uitgever van het tijdschrift 
Apokalyps Nu! ook over Oekraïne 8 jaar geleden en hier en hier.

https://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Klaus-Schwab-chip.html
https://antropocalypse.blogspot.com/2015/04/inhoudsopgave-artikelen.html
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/apokalyps-nu-nr-19/
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/apokalyps-nu-nr-22/
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/apokalyps-nu-nr-20/
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Bewustzijnsverduistering, bezetenheid, 
incorporaties

In het vervolg van dit verhaal zal ik er antroposofische gezichtspunten bijhalen. De 
gehele bovenstaande inleiding kan nog meer als een ”wappie” standpunt beschouwd 
worden (maar dan wel vanuit het standpunt van wappies waarbij de voorspelde zo-
genaamde complottheorieën tenslotte allemaal bewaarheid zijn geworden).. En op 
genoemde telegram kanalen wordt alles nog veel uitvoeriger en duidelijker uit de 
doeken gedaan vanuit dat perspectief. Citaten worden gekenmerkt door een verwij-
zing naar een GA nummer uit de Gesamt Ausgabe van Rudolf Steiner. Zo mogelijk 
worden er ook hyperlinks gegeven naar literatuur waar de citaten in hun context en 
oorspronkelijke taal gelezen kunnen worden. In eerdere artikelen was er een uitge-
breide noten verzameling en dat was omdat deze artikelen verschenen als papieren 
versie van het tijdschrift Apokalyps Nu! Maar nu we meer in de tijd van de digitale 
versies zijn aangekomen zal meer gebruik gemaakt worden van verwijzingen naar 
informatie op het www.(world wide web)

In het eerder geschreven artikel ”Christus en de tegenstrevende machten” (okto-
ber 2010) is het thema bewustzijnsverduistering beschreven (dit thema is ook ter 
hand genomen in het 2e artikel over de Mayas; 24-12-2012). Het thema verduistering 
loopt als een rode draad door de 20e eeuw. Dit in contrast met het feit dat kali yuga 
(duistere tijdperk) 1899 is afgelopen en een lichter tijdperk is aangebroken. Echter 
duisterste machten willen nog steeds het kali yuga in stand houden. Zodat het licht 
nog maar mondjesmaat kan doorbreken.

Daarvoor moet in het kader van de huidige gebeurtenissen eerst teruggegrepen 
worden naar iets wat in de bijbel beschreven staat namelijk de strijd van Michael met 
de draak.

Deze strijd vond plaats in de hemelse gewesten en vond volgens Rudolf Steiner in de 
periode 1841 tot 1879 plaats. Deze strijd in de hemel vond zijn voorlopige afsluiting 
doordat Michael geflankeerd door zijn aanverwante engelen de strijd besliste met 
betrekking tot Satan (Ahriman) met op zijn beurt (gevallen) engelen.

In 1879 werd aartsengel Michael tevens tijdgeest (Archai) en beïnvloed sindsdien 
het wereld (globale) gebeuren de komende paar honderd jaar, Als gevolg van deze 
strijd was het mogelijk dat er na afloop van het Kali Yuga 1899 weer het allereerste 
spirituele licht uit de geestelijke wereld op aarde kon doordringen. Antroposofie is 
daarvan zelf een manifestatie. Het aanbreken van het lichte tijdperk in het bewust-
zijn.

De heerschappij van Michael die begonnen is in 1879 is er een in een reeks van pe-

https://telegram.org/
https://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/christus-en-de-tegenstrevende-machten.html
https://antropocalypse.blogspot.com/2012/12/de-mayas-en-het-nieuwe-tijdperk-2.html
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rioden die elkaar in de wereldontwikkeling opvolgen. Voor Michael regeerde Gabriel 
en na Michael zal Oriphiel regeren in de functie van tijdgeest. En dan waren er nog 
4 andere perioden met hun betreffende richtinggevende geesten. (zie citaat hieron-
der).

Het winnen van de strijd tegen de draak in de hemel had tot gevolg dat de draak en 
zijn volgelingen op aarde geworpen werden. Ze leven dan sinds die tijd tussen de 
mensen en kunnen alleen maar werken door mensen heen. Door welk type mensen 
heen zal verderop uit de doeken gedaan worden.

Dat is een zeer dramatisch feit. De strijd die in de geestelijke wereld begonnen is 
wordt in alle heftigheid voortgezet op aarde. Maar steeds meer mensen beginnen 
dat te bevroeden.

Steiner noemt ook wel Mammon i.p.v. Ahriman of Satan maar bedoelt daarmee een 
Ahrimanische geest (gevallen hogere engel). Ook de engel Abaddon wordt in dit ver-
band genoemd.

Mammon

Uit een esoterisch uur in {München op 5 december 1907 (GA 266-1)

Rudolf Steiner:

( ... ) Al onze cultuur vindt zijn oorsprong in de geestelijke wereld. Daar worden de plannen gemaakt 
volgens dewelke dan ons leven op het fysieke vlak zich gaat afspelen. Hier beneden zien wij slechts 
hoe volgens de wetten van de fysieke wereld de ene gebeurtenis na de andere zich afspeelt, maar de 
grote geestelijke oorzaken, die blijven ons vooreerst verborgen. Het zijn gebeurtenissen in de hogere 
sferen van ons bestaan die de fysieke gebeurtenissen bewerkstelligen. Ter verduidelijking nemen we 
als voorbeeld een zeer belangrijke gebeurtenis die plaatsvond op het astrale plan in het jaar 1879, in 
november van dat jaar om precies te zijn.

Vanaf dat tijdstip nam het esoterische leven een totaal andere wending, die ten zeerste afweek van 
de tijden daarvoor. De esoterische stroming die sinds de 14de eeuw in de mensheid leefde werd af-
gelost door een nieuwe stroom.

https://anthrowiki.at/Abaddon
https://rsarchive.org/Lectures/GA266/English/UNK1998/19071205e01.html
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Het esoterische leven vanaf de 14de eeuw tot november van het jaar 1879 verliep totaal anders als 
dat van onze tijd. Toen speelde al het occulte leven zich af verborgen voor de buitenwereld en in de 
grootste stilte, het rijpte in zijn afgezonderdheid verder tot aan het jaar 1879 onder de leiding van 
een hoog geestelijk wezen, de aartsengel Gabriël.

Gabriël betekent verkondiging, aankondiging. Daarom ook was het Gabriël die in de evangeliën de 
rol speelde van de aankondiger. Onder zijn leiding rijpte het geestelijk leven in alle stilte en welbe-
hoed en geborgen, zoals een kind in het moederlichaam. En in november van het jaar 1879 vond er 
op het astrale niveau iets plaats als een geboorte. Dat wat langzaam gegroeid was sedert de 14de 
eeuw, mocht nu op een vrijere manier in de wereld uitgedragen worden, al was het dan eerst nog 
voor een kleine minderheid van de mensen.

Want de heerschappij van Gabriël werd afgelost door een andere aartsengel 3), de aartsengel 
Michaël, onder wiens leiding wij tegenwoordig staan. Hij is de stralende zon die de esoterische wijs-
heid laat schijnen in een kleine mensenschaar. Onder de heerschappij van Gabriël bleef deze wijs-
heid in het verborgene en in het uiterlijke leven ontwikkelde zich het materialisme.

Nu moeten wij het materialisme niet als een kwaad beschouwen want het is even goed opgeno-
men in het goddelijk scheppingsplan en het heeft een doel en een bestemming in het wereldgeheel. 
Maar nu is de tijd gekomen dat onder Michaëls stralende leiding de esoterische zon helder moet 
schijnen, want de duistere krachten van het materialisme nemen de bovenhand.

De stralende heerschappij van Michaël zal op haar beurt afgelost worden door een duister ver-
schrikkelijk tijdperk dat rond het jaar 2400 begint. Reeds nu heeft tegelijk met Michaël een duis-
tere god zijn heerschappij opgenomen: de god Mammon.

De Mammon is voor het occultisme niet alleen de god van het geld. Hij is veeleer de leider van alle 
lage, zwarte krachten. En zijn legers vallen niet alleen de menselijke zielen aan, maar ook 
de fysieke lichamen, om ze te aan te vreten en te verderven.

Wanneer er tegenwoordig zo veel sprake is van bacillen en virussen, dan is dat niet omdat men er 
nu meer van weet, maar juist omdat zij nu bijzonder actief zijn. En in de toekomst zullen zij op een 
verschrikkelijke manier de bovenhand krijgen. Als dat zwarte tijdperk eraan komt dan zullen broe-
dertwist en broederstrijd woeden op een gruwelijke wijze, en de arme mensenlichamen zullen aan-
getast door ziekten en plagen op de vreselijkste manier hun einde tegemoet gaan. Het merkteken 
van de zonde zal voor iedereen zichtbaar op de mensenlichamen aangebracht zijn. Dan heeft een 
andere aartsengel de heerschappij: Oriphiël. Hij moet komen om de mensen wakker te schudden, 
door gruwelijke kwellingen wakker te schudden opdat ze hun ware bestemming gaan beseffen. En 
opdat dit op de juiste wijze kan geschieden moet nu al een klein groepje mensen voorbereid wor-
den, zodat zij dan over vier tot zeshonderd jaar in het zwarte tijdperk het esoterische leven versprei-
den en de mensheid kunnen leiden.

Wie vandaag onder Michaëls heerschappij de drang voelt om mee deel te nemen aan het geestelijk 
leven, die is geroepen om de aartsengel Michaël te dienen en onder hem te leren opdat hij in de 
toekomst rijp zou zijn om ook de vreselijke Oriphiël op de juiste wijze te dienen. Van hen die zich aan 
een hoger leven willen wijden wordt een offer verlangd. Wil men het geestelijke leven ontvangen en 
de verlichting bereiken, dan is daar een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat men dan zelf later 
zichzelf, zijn wil, alles slechts ten dienste van de mensheid wil gebruiken.

Over vier tot zeshonderd jaar zal het groepje mensen dat daar vandaag tot voorbereid wordt, de 

3 Als aartsengel Michael tijdgeest wordt dan wordt hij tevens archai (of oerbegin) dat is een rangorde hoger GA 152 20-5-1913. Maar 
hier in het artikel wordt hoofdzakelijk nog wel gerefereerd naar zijn aartsengel status

http://http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3977:der-michael-impuls-und-das-mysterium-von-golgatha-stuttgart-20-mai-1913-zweiter-vertrag&catid=266:ga-152-vorstufen-zum-mysterium-von-golgatha&Itemid=4
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god Oriphiël dienen opdat de mensheid gered zou worden. Wanneer in dat tijdperk mensen de lei-
ding op zich zouden willen nemen zonder ertoe voorbereid te zijn om stand te houden in alle stor-
men en de scharen van Mammon te trotseren, dan zouden die niet op de juiste manier de aartsen-
gel Oriphiël kunnen dienen, en de mensheid zou uit haar ellende niet gered kunnen worden. Opdat 
echter dit wel zal gebeuren, moeten wij vandaag er in alle ernst aan werken om onze opgaven dan 
op de juiste wijze te kunnen volbrengen.

Wanneer de duistere machten het vreselijkst woeden, dan schijnt ook het klaarste licht. Oriphiël is 
al eens aan de beurt geweest. Dat was in de tijd toen Christus op aarde verscheen. Toentertijd heers-
ten overal op aarde kwade machten van verval en decadentie. En slechts met wrede middelen kon 
het mensengeslacht hogerop gesleurd worden. Oriphiël wordt de Engel van de Toorn genoemd, die 
met sterke hand de mensheid reinigt.

Een diepe betekenis heeft de vertelling in de Bijbel dat Christus de zweep hanteert om de tempel vrij 
te maken van geldwisselaars. Toentertijd, het was op de aarde het donkerste tijdperk, verscheen de 
Christus als redder van de mensheid.

De heerschappij van Oriphiël hield 109 jaar na het verschijnen van Christus op en werd afgelost 
door Anaël. Dan volgde Zachariël, dan Raphaël. Ten tijde van de Renaissance heerste Samaël, vanaf 
de 16de eeuw tot november 1879 Gabriël. Dan neemt Michaël de heerschappij op en rond het jaar 
2400 zal terug Oriphiël, de vreselijke Engel des Toorns, de leiding overnemen.

En zoals toen zal dan ook het geestelijke licht helder en stralend in de duisternis schijnen: de Chris-
tus zal weer op aarde verschijnen, hoewel in een andere gestalte als toen. En om Hem te ontvan-
gen, om Hem te dienen, daartoe zijn wij geroepen.

De mensheid is dus duidelijk het tijdperk van de Apocalyps binnen getreden (de 
kleine of olijfberg Apocalyps).

Mammon. De strijd tegen dit wezen zal nog 400 jaar duren tot het volgende Orip-
hiël tijdperk dat vanaf 2400 begint.

“In november 1879 werd in de astrale wereld een overwinning behaald. Michaël heeft de geest der hindernissen, 
Mammon, overwonnen. In de fysieke wereld moet die strijd nog gestreden worden. Nog 400 jaar zal Michaël met de 

geest der duisternis strijden.” 
(Uit hetzelfde Esoterisch uur Berlijn, 18 oktober 1907 (GA 266-1)

https://rsarchive.org/Lectures/GA266/English/UNK1998/19071018e01.html
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We kunnen Mammon dus zien als een soort anti-tijdgeest zoals er naast Christus 
ook een anti-christ bestaat. Zijn regeringsperiode gaat parallel aan die van Michael. 
Mammon wordt ook gekenschetst als de God van het geld en in verband met de 
huidige machtshebbers tijdens deze plandemie, deze is namelijk mogelijk dankzij 
enorme hoeveelheden financiële middelen bij big tech, big pharma en ook big ban-
king en big mainstreammedia en de partijen die nauw verwant zijn met WEF en NWO 
etc. en daarachter opererende shareholders, de macht van het geld. Mammons wer-
king is net als Michael ook globaal maar dan fundamenteel anders.4) Dat globale van 
Mammon uit zich al in de namen van zijn door hem geïnspireerde initiatieven:
WWW, NWO, WHO, WEF, Wfuna, Wipo, Wmo, Wto en nog anderen waar W staat voor 
World of Wereld. En vooral Wereld-heerschappij. De anti-god van deze Wereld. (2 
Korintiërs 4)
Behalve als een soort anti-tijdgeest kan Mammon ook gezien worden als een over-
koepelende bestuurder van groepsgeesten (verderop daarover meer "Gog Magog").

Dit lijkt allemaal een somber perspectief maar uiteindelijk zal ook de strijd op aarde 
gewonnen gaan worden volgens De kleine of olijfberg Apokalypse:

Rudolf Steiner:

Maar Michael zal zich wederom bekommeren om datgene in de mensennatuur wat hij daar als 
drakendier omlaag gestoten heeft. GA 346 12e voordracht Dornach 16 sept 1924

Rudolf Steiner:

Dit is nog steeds een proces in de spirituele "wereld. Als het ware op het vlak dat grenst aan onze we-
reld, vecht Michael voor de nadering van de Christus, Hij heeft zijn scharen nodig (GA 158 9-11-1914).

Rudolf Steiner:

"Michael heeft legioenen van helpers nodig om op het fysieke vlak uit te vechten die hij al heeft over-
wonnen op het astrale vlak. Dit is de grote taak die wij te vervullen hebben" (GA 266/1, 23.10.1907). 

Rudolf Steiner:

Dat wat ik slechts in enkele woorden heb kunnen aanduiden, zal langzamerhand in de mensenzielen 
binnendringen, en de middelaar, de boodschapper zal Michaël zijn, die nu de afgezant van Christus 
is. (…) Zo bereidt hij nu de mensheid voor, dat ze in staat wordt, het ontvangen van het Christus-
bewustzijn vanuit de toestand van het onbewuste naar de toestand van het bewuste te beleven. 
En precies zoals ten tijde van het aardeleven van Christus het grootste deel van zijn tijdgenoten niet 
in staat was te geloven, welk een machtige gebeurtenis zich in de aarde-evolutie voltrokken had, zo 
streeft in onze tijd de buitenwereld daarnaar, de macht van het materialisme te vergro-
ten en zal nog lange tijd doorgaan, dat, wat we heden besproken hebben, als fantasie, dromerij, 
misschien zelfs als dwaasheid aan te zien. En zo zal ze ook deze waarheid over Michaël aanzien, die 
in de huidige tijd begint, de Christus op een nieuwe manier te openbaren. Desondanks zullen veel 
mensen dat herkennen, wat nu als een morgenrood begint op te gaan en wat zich gedurende de 

4 Wat het verschil is tussen de globalistische impuls van Michael en van Mammon zou nog een aparte studie vergen

https://nl.frwiki.wiki/wiki/Discours_sur_le_mont_des_Oliviers
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3652:zwoelfter-vortrag-dornach-16-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3897:erster-vortrag-dornach-9-november-1914&catid=259:ga-158-der-zusammenhang-des-menschen-mit-der-eleme&Itemid=4
https://rsarchive.org/Lectures/GA266/English/UNK1998/19071023e01.html
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komende eeuwen in de menselijke zielen als een zon uitgieten zal, want Michaël kan steeds met een 
zon vergeleken worden. En ook wanneer veel mensen deze nieuwe Michaël-openbaring niet zullen 
erkennen, dan zal zij zich toch over de mensheid verspreiden. GA 152 London 2-5- 1913 

Rudolf Steiner:

Laten we wel bedenken: die machten van Ahrimans school, die vanaf het jaar 1841 tot het jaar 1879 
een beslissende strijd gevoerd hebben in de geestelijke wereld, zij zijn sinds 1879 vanuit de geestelijke 
wereld omlaaggevallen in het rijk der mensen. En sinds die tijd hebben ze hun vesting, hebben ze het 
veld van hun werken en wel speciaal in die periode,waarin we nu leven (1917 red.), in het denken, in 
de gevoelens en in de wilsimpulsen van de mensen. GA177 20-10-1917 

Zo boven zo beneden

Rudolf Steiner:

Hier gebeurt niets in de fysieke wereld wat voorheen niet op spirituele manier in de spirituele we-
reld is voorbereid. En dat is precies wat belangrijk is: wat hier op aarde plaatsvind in de 20e eeuw. 
GA 240 18-7-24 Arnhem 1e Voordracht

In verband met de huidige omstandigheden i.v.m. Oekraïne 5) is het opmerkelijk om 
een Russisch wapenschild nader te bekijken (het figuurtje in het midden).

5 Het schrijven van dit artikel is begonnen tijdens de corona plandemie. Maar het gebeuren In Oekra.ne is daar later bijgekomen maar 
past qua thematiek ook precies daarin

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3979:christus-zur-zeit-des-mysteriums-von-golgatha-und-christus-im-zwanzigsten-jahrhundert-london-2-mai-1913&catid=266:ga-152-vorstufen-zum-mysterium-von-golgatha&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1911:zehnter-vortrag-dornach-20-oktober-1917&catid=117:ga-177-die-spirituellen-hintergruende-der-aeusseren-&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3997:erster-vortrag-arnheim-18-juli-1924&catid=269:ga-240-esoterische-betrachtungen-karmischer-zusamm&Itemid=4
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De Russen en het Westen leggen op wel heel contraire gronden de rol van de ridder 
en de draak uit in dit conflict wat net zoals de plandemie ruimschoots tevoren voor-
bereid is.

1914-1918

Rudolf Steiner:

…als in het jaar 1914 deze oorlogscatastrofe uitbrak. (1e wereldoorlog) Toen moest men zich af-
vragen: hoe kon zo’n gebeurtenis over de Europese mensheid losbarsten, dat als men het wil af-
meten naar zijn oorzaken, zoals men dat gewoon is te doen tegenover vroegere geschiedkundige 
feiten, eigenlijk onmogelijk is? Wie weet, dat bij de bepalende dingen in het jaar 1914 nauwelijks 
meer dan dertig tot veertig mensen in Europa betrokken waren, en wie weet, in welke zielstoe-
stand de meesten van deze mensen waren, voor hen komt het eigenlijk belangrijke probleem 
op: want de meesten van deze mensen, zo raar dat nu klinkt, de meeste van deze mensen had-
den een vertroebeld bewustzijn, (…) Op de beslissende tijdstippen van het jaar 1914 zien we 
overal, hoe juist vanuit een verduisterd bewustzijn eind juli, en begin augustus de belangrijk-
ste besluiten genomen worden, en vervolgens door deze jaren heen tot heden (1917 red.). Dat is 
een probleem, verschrikkelijk in zijn soort. Onderzoekt men het geesteswetenschappelijk, dan 
vindt men, dat deze verduisterde bewustzijnen de poorten waren, waardoor juist deze wilswezens 
van het bewustzijn van deze mensen bezit namen, van het verduisterde, omfloerste bewust-
zijn van deze mensen bezit namen en gewerkt hebben met hun bewustzijn. En deze wezens, die 
bezit genomen hebben daarvan, die nog ondermenselijke wezens zijn, welke wezens zijn dit nog 
meer? Deze vraag moeten we ons eenmaal zeer ernstig stellen. Wat voor wezens zijn dat eigenlijk? 
Ahrimanische invloeden waren het, die door dit verduisterde bewustzijn heen werkten. GA 
194, 29-11-1919 Die Sendung Michaëls

De gevallen geesten behorend bij Mammon in de strijd met Michaël werken 
sindsdien onder en door de mensheid. Niet alleen Ahrimanische geesten maar ook 
Luciferische- en Soratische-.

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2145:fuenfter-vortrag-dornach-29-november-1919&catid=135:ga-194-die-sendung-michaels&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2145:fuenfter-vortrag-dornach-29-november-1919&catid=135:ga-194-die-sendung-michaels&Itemid=4
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Rudolf Steiner:

Ja, de weg werd gebaand voor het binnendringen van demonen, die aanhangers van de grote so-
ratdemonen zijn. Men hoeft slechts met die verstandige mensen te spreken, die bijvoorbeeld iets 
weten over het uitgangspunt van de wereldoorlog (1914-1918 red.) , men zal nooit ongelijk hebben, 
wanneer men zegt, dat die ongeveer veertig mensen, die schuldig zijn aan de uitbraak van deze we-
reldoorlog, bijna allen op het ogenblik van de uitbraak van de deze wereldoorlog een vertroebeld 
bewustzijn hadden. Dat is altijd de poort, de ingang voor ahrimanische demonenmachten, en een 
van de grootste demonen is Sorat. Dat zijn de pogingen van Sorats zijde, aanvankelijk alleen van 
tijdelijke duur om zich in menselijke bewustzijnen te dringen en onheil, verwarring te bewerkstelli-
gen. Niet de wereldoorlog, maar dat, wat volgde en wat vreselijk is en steeds vreselijker zal worden, 
bijvoorbeeld de tegenwoordige staat van Rusland, dat is datgene, wat door de in mensenzielen bin-
nendringende soratgeesten nagestreefd wordt. (Bolsjewisme 6), zie ook "Gog Magog") GA346 12-9-
1924

Rudolf Steiner:

Dan doet zich voor, wat in onze tijd een veel grotere rol speelt, dan wat men gewoonlijk gelooft. 
Zich incarneren kunnen de ahrimanische geesten niet 7), wel zich incorporeren, tijdelijk menselijke 
zielen binnendringen, menselijke lichamen gebruiken. Dan is de briljante, de glanzende, de superi-
eure geest van een ahrimanische intelligentie sterker als datgene wat in de individuele mens is, veel 
veel sterker. Dan kan de individuele mens nog zo intelligent zijn, dan kan de individuele mens nog zo 
veel geleerd hebben: wanneer het fysieke lichaam geheel en al door deze geleerdheid gegrepen is, 
kan een ahrimanische geest zich voor bepaalde perioden in hem incorporeren. Dan is het Ahriman, 
die uit zijn ogen kijkt, is het Ahriman die hem zijn vingers laat bewegen, dan is het Ahriman, die hem 
de neus snuit, dan is het Ahriman die rondloopt. GA237 4-8-1924

Rudolf Steiner:

"Wanneer mensen de genius van een tijdperk afzweren, komt de demon van dat tijdperk op hen af."

Een goed voorbeeld van door Ahriman geïnspireerde schrijvers zijn Yuval Harari 
met Homo Deus en Ray Kurzweil met The Singularity Is Near (NL versie).

6 Het Bolsjewisme heeft 72 jaar geduurd. Dit ook volgens een voorspelling van Steiner 1917-1989 val Berlijnse muur

7 Incarnatie i.p.v. incorporatie zal pas plaatsvinden als Ahriman zelf op aarde zal aankomen

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3656:achter-vortrag-dornach-12-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3656:achter-vortrag-dornach-12-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4021:zehnter-vortrag-dornach-4-august-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
https://libris.nl/boek?authortitle=yuval-noah-harari/homo-deus--9789400404977
https://www.bol.com/nl/nl/p/de-singulariteit-is-nabij/1001004010961707/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-114976566957-S-862590085426-1001004010961707&gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjulkwZJlqUZd02PuvUn4ANjlD4JEv2UR_r2CMKkdFETwdpCUnf5sv1AEaAp7JEALw_wcB


16

Deze schrijvers en ook het WEF ontkennen het bestaan van de ziel en de vrije wil 
maar zijn in zoverre ook niet consistent want ze bestrijden juist ook de (volgens hen 
niet bestaande) menselijke ziel. Een man als Harari (video) waarschuwt in zekere zin 
ook voor ontwikkelingen die hij ziet aankomen.

Romy Quint:

Dit is Yuval Noah Harari. Zéér geliefd binnen elitekringen. Obama noemde hem zelfs ‘zijn favoriete 
schrijver’.

In dit filmpje zegt hij: ‘Covid was van kritiek belang omdat het mensen ervan overtuigt om totale 
biometrische surveillance te accepteren. Als we de pandemie onder controle willen krijgen is het niet 
genoeg om mensen in de gaten te houden. We moeten in de gaten houden wat er onder hun huid 
gebeurt.’

Tim Gielen:

Transhumanisme is één van de belangrijkste agendapunten van de nieuwe wereldorde. Het is de sa-
mensmelting van mens en machine; een totale afhankelijkheid van technologie, en een mensheid 
wiens gedachten en gedrag tot in het kleinste detail zullen worden gecontroleerd door de staat. Het 
is het wapen in de oorlog tegen de ziel en de natuur.

In een tussenopmerking van Harari (zie filmpje) zijn gedachte: “Jezus als zoon van 
god, dat is fakenieuws”. En daarmee verraad Harari wel wiens heer hij in wezen dient.

Rudolf Steiner:

Waaruit bestaat dan het hoofdwerk van de Ahrimanische-geesten in hun gevecht tegen het ko-
mende Michaël's tijdperk? Het effectieve bestaat erin dat deze Ahrimanische geesten in tijden, waar 
het bewustzijn van de mensen gedempt is, om zo te zeggen, mensen van zich bezeten maken, 
dat ze ingrijpen in het menselijke bewustzijn. Zo zijn veel mensen, die in 1914 een verduisterd 
bewustzijn hadden verstrikt geraakt in het ontstaan van de verschrikkelijke wereldoorlog (1e) 
En vanwege dat gedempte bewustzijn zijn de scharen van Ahriman de oorlog gestart - door middel 
van deze mensen8). Men zal niet de oorzaken van deze oorlog uit de archieven onthullen gebaseerd 
op uiterlijke documenten; maar men moet de geschiedenis bezien en moet zien: er was een maat-
gevende persoonlijkheid , daar was weer een andere, weer een andere, die in hun bewustzijn waren 
gedempt. Dat gaf de gelegenheid voor Ahriman de mensheid van zich bezeten te maken. GA240 
3e voordracht Arnhem 20 Juli 1924

Rudolf Steiner:

Vandaar dat de mogelijkheden voor het ingrijpen van Ahriman in de beschaving steeds krachtiger 
en krachtiger geworden zijn. Zulke geesten zoals Ahriman kunnen nog niet in een fysiek lichaam op 
aarde incarneren ; maar ze kunnen toch op aarde werken; ze kunnen daardoor op aarde werken, ze 
incarneren niet, maar ze incorporeren zich namelijk voor bepaalde perioden. Dan, wanneer dat ge-
beurt, waarover ik heb gesproken –slechts voor momenten , vertroebeling van het bewustzijn bij 
deze of gene mens of verstrooiing van het bewustzijn, dan vormt de mens een schaal: Ahriman 
heeft de gelegenheid weliswaar niet om te incarneren, maar om te incorporeren, te werken d.m.v. 
de capaciteiten van de mensen vanuit die mensen. GA237 3-8-24

8 Hiermee kan niet gezegd worden dat al het boze op aarde uitsluitend door niet menselijke geesten veroorzaakt wordt. De mens is 
op weg om een vrij wezen te worden en als hij zijn bewustzijn laat verduisteren dan is dat toch ook zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Zie ook verderop de beschrijving over Eichmann

https://t.me/timgielen/86
https://t.me/timgielen/86
https://t.me/timgielen/86
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3996:dritter-vortrag-arnheim-20-juli-1924&catid=269:ga-240-esoterische-betrachtungen-karmischer-zusamm&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3996:dritter-vortrag-arnheim-20-juli-1924&catid=269:ga-240-esoterische-betrachtungen-karmischer-zusamm&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5448:neunter-vortrag-dornach-3-august-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4


17

Rudolf Steiner:

Wij kunnen er heden al duidelijk het begin van zien en we kunnen ook het grote gevaar zien dat van-
daag al bestaat voor de mensheid Alle menselijke zwakheden worden hiervoor gebruikt - omdat 
de grootst denkbare intellectualiteit bij de ahrimanische krachten is - alle menselijke zwakheden, 
namelijk hun ijdelheid en onwaarheid, worden gebruikt om mensen te vangen. Wat er toen als 
uitgangspunten van de wereldoorlog zich voltrok, is eigenlijk iets verschrikkelijks. Het is verschrikke-
lijk hoe de ijdelheden van mensen door de satanische machten zijn gebruikt om...nadat daar eerst 
een ongehoorde slaaptoestand was in slechts enkele dagen (1914) een draaikolk op te roepen die 
mensen in een vreselijke staat van wankelmoedigheid (Taumel) brachten. GA346 18e voordracht 
22-9-1924

Rudolf Steiner:

De tegenwoordige oorlogscatastrofe (14-18 red.) is nog maar het begin van de vernietigingspro-
cessen, die als het ware ritmisch zullen gaan optreden, en men zal gaan inzien op welk doel de 
krachten, die in deze processen werken, afsturen. Het is immers een kinderlijke gedachte om te gelo-
ven dat op deze oorlogscatastrofe een duurzame vrede voor de mensheid op met fysieke plan kan 
volgen. Niets zal dit kunnen bewerkstelligen. GA 193 4-11-1919

1933-1945 Was daar al een uiting van. Dat er mensen van andere (gevallen) geesten 
bezeten kunnen zijn vinden we bijv. ook bij David Icke die spreekt over reptilians in 
de elitekringen. Dat mag vreemd klinken maar als we kijken naar het Bijbelse gebruik 
van de woorden draak en slang dan is dat niet meer zo vreemd. Er zijn ook films zoals 
bijv. “de triffids" komen”. Dat gaat weliswaar niet over gevallen engelen maar over 
aliens (buitenaardsen) die bezit nemen van menselijke lichamen. En zo zijn er legio 
meer films met deze thematiek. Veel films zijn predictief.

Vallende engelen

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3644:achtzehnter-vortrag-22-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3644:achtzehnter-vortrag-22-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2127:zehnter-vortrag-bern-4-november-1919&catid=134:ga-193-der-innere-aspekt-des-sozialen-raetsels&Itemid=4
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Steiner onthuld ook nog een groot geheim. Namelijk dat door menselijk gedrag de 
bij hem behorende beschermengel ook kan vallen en zich bij het leger reeds eerder 
gevallen engelen kan voegen. Beschermengelen zijn die wezens die het karma van 
de individuele mens mee helpen vorm te geven. Als de engelen vallen kunnen ze die 
taak niet goed meer uitvoeren. De taak van Michael is dan ook onder andere om het 
menselijke karma weer in orde te maken voor zijn scholieren. Dit hoorde eerst nog 
tot de mysteriegeheimen die niet openbaar mochten worden. Maar kort voor zijn 
dood deed Steiner er dan toch nog mededelingen over.

Rudolf Steiner:

Dit gevaar zou zich voordoen "door bepaalde engelen die dan zelf een zekere verandering zouden 
ondergaan waarover ik niet kan spreken, omdat deze verandering zou behoren tot de hogere mys-
teries van de wetenschap van inwijding waarover het nog niet is toegestaan om te spreken.

GA237 8-8-1924  

Rudolf Steiner:

En de kennis van deze mogelijkheid, dat er in de toekomst momenten zouden kunnen komen waar-
op het mogelijk zou kunnen zijn dat de satanische macht niet alleen de mensen aan zich bindt 
door een afleiding door middel van intellectualiteit, maar dat de satanische macht ook wezens 
uit het rijk van de engelen, in het bijzonder de aartsengelen, aan zich bindt, behoort op dit mo-
ment nog tot de hogere mysteriën van het occultisme, waarover voorlopig nog niet ge-
sproken kan worden en die alleen onder bepaalde voorwaarden geopenbaard kunnen worden. 
Zodat wij slechts kunnen laten doorschemeren dat in de toekomst een verleiding en bekoring van 
wezens uit de Hiërarchie van de engelen en vooral van de aartsengelen mogelijk zou kunnen zijn.  
(GA 346 22-9-1924 18e voordracht)

Rudolf Steiner:

...door het jaar 869, moest het gebeuren dat wanorde in het karma van de mensheid kwam! 
Dit is een van de meest veelbetekenende woorden die met betrekking tot de recente geschie-
denis van de mensheid kunnen worden geuit. Wanorde heeft zijn intrede gedaan in het kar-
ma van de moderne mensheid. Er zijn in de daaropvolgende jaren niet alle ervaringen meer 
correct in het karma geregeld. En de chaos van de recente geschiedenis, die steeds meer so-
ciale en andere chaos en culturele chaos in de recente geschiedenis brengt, die ons niet in 
staat stelt een doel te bereiken, is de wanorde waarin karma is gebracht, omdat er een split-
sing is opgetreden in de hiërarchie van de Engelen die tot Michael behoren. GA 237 8-8-1924 

Rudolf Steiner:

In deze tijd, waar zich het materialisme uitbreidt, dalen steeds meer engelen af en leven op aar-
de. Zij doen mee. Juist zij zijn het, die in bepaalde perioden, wanneer het menselijke bewustzijn 
vertroebeld is, zich incorporeren en op aarde werken. Een groot aantal van de wezens der engelen 
houd zich terug, maar degenen, die in overeenstemming met hun engelkarma het dichtst staan bij 
de ahrimanische machten, die houden zich niet terug, die incorporeren in mensen, duiken on-

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5447:elfter-vortrag-dornach-8-august-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5447:elfter-vortrag-dornach-8-august-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4


19

der in mensen gedurende bepaalde tijden. Dan ontstaat datgene, wat ik in de vorige uur daardoor 
gekenmerkt heb dat ik zei: er is nu zulk een mens op aarde, hij heeft menselijke capaciteiten, men-
selijke intelligentie, die hij praktiseert, misschien geniaal uitoefent, maar gedurende een bepaalde 
tijd, wanneer zijn bewustzijn vertroebeld is, neemt een ahrimanische engelintelligentie bezit van 
hem. Er kan dan het volgende verschijnsel zich voordoen: er is een mens, het lijkt zo, of het een ge-
woon mens is en zijn mens-zijn dit of dat schrijft. Nu kan het ahrimanische juist daardoor de mens 
benaderen, doordat deze de intelligente vormen opneemt… En daarom is het zo, dat Ahriman kan 
optreden als auteur. Hij bedient zich natuurlijk van een engelwezen. Hij kan als schrijver optreden. 
GA 237 08-08-1924 
1. 

Waren het bij aanvang van de eerste wereldoorlog nog ongeveer 40 mensen met 
verduisterd bewustzijn in feite ”bezeten” mensen die verantwoordelijk waren voor 
de oorlog. Het is niet onaannemelijk om een veelvoud daarvan te veronderstellen bij 
het uitbreken van de 2e wereldoorlog, die eigenlijk nooit meer gestopt is (Korea Viet 
Nam etc.). En nu bij de wereldwijde plandemie nog eens een veelvoud daarvan van 
mensen met een verduisterd bewustzijn. Het lijkt erop dat de (antigeestelijke) impuls 
die ook achter het nazibewind destijds (1933-1945) gestaan heeft cyclisch terugkeert 
op aarde.

Frontnieuws schrijft o.a. het volgende:

Frontnieuws:

De Nazi’s werden niet verslagen… zij gingen ondergronds en regeren nu CANADA en de 
WERELD, en dringen aan op eugenetica en depopulatie, op één lijn met Adolf Hitler.

Het Derde Rijk is nooit echt geëindigd. Hoewel Hitler zelf vernietigd werd, ging het nazi-regime van 
de jaren '20/'30/'40 gewoon ondergronds en veranderde in een wereldwijde beweging van infiltratie 
en invloed, die zich nu als "globalisme" ontpopt.

Het Economisch Wereldforum is het oefenterrein voor de hedendaagse nazi's, onder wie de natio-
nale leiders Macron (Frankrijk), Merkel (Duitsland) en Trudeau (Canada). Met name de vice-premier 
van Canada, Chrystia Freeland genaamd, is de kleindochter van een echte nazi-collaborateur en 
propagandist, Michael Chomiak, schrijft Mike Adams.....

Dat er heden ten dage soldaten in Oekraïne rondlopen met nazi symbolen als het 
SS teken en de swastika op hun helmen zegt al genoeg. Als Rusland het dan heeft 
over denazificatie... en Amerika en Navo deze groepen ondersteunen..... Oorlog is 
nooit goed te praten want altijd is menselijkheid het slachtoffer. Maar achter de oor-
zaken ervan gaat vaak meer schuil dan alleen die ene agressor die de schuld van 
alles toebedeeld krijgt. Op de genoemde Telegram kanalen veel meer info daarover 
alsmede ook in Apo Nu!

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5447:elfter-vortrag-dornach-8-august-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
https://www.frontnieuws.com/de-nazis-werden-niet-verslagen-zij-gingen-ondergronds-en-regeren-nu-canada-en-de-wereld-en-dringen-aan-op-eugenetica-en-depopulatie-op-een-lijn-met-adolf-hitler/
https://telegram.softonic.nl/
https://apokalypsnu.nl/vanaf-2-augustus-2021-wordt-geen-selectie-van-publicaties-meer-gemaakt-maar-worden-van-een-selectie-in-sites-alle-publicaties-weergegeven/
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Zonder dat gesuggereerd wordt dat de nazi's van toen nu ook weer gereïncarneerd 
zouden zijn. Dat zou misschien "te esoterisch" zijn, maar Steiner zegt wel iets over 
versnelde incarnaties in de 20e - 21e eeuw. (dat geld zowel voor Michaëliten als aan-
hangers van Ahriman).

Rudolf Steiner:

Kort is het reïncarnatie-interval alleen bij die mensen die hun leven op een wereldbeschadigende 
(weltwidrigen) manier gebruiken welke, ik zou willen zeggen, ertoe komen alleen dat te doen wat in 
een echte en ware zin crimineel kan worden genoemd. Er vind een kort tijdverloop plaats tussen de 
dood en een nieuwe geboorte. Maar bij mensen die niet alleen tot egoïsme vervallen zijn, maar hun 
leven op een normale manier tussen geboorte en dood doorbrengen, bij hun vind gewoonlijk een 
verhoudingsgewijze lange duur van de tijd plaats tussen de dood en een nieuwe geboorte. GA162. 
30-5-1915

En

Rudolf Steiner:

...en Ahriman leidt reeds zijn studenten op.

Er ontstaat soms al iets in onze tijd, wat om te beginnen de onderbewuste zielen vormt, waardoor 
deze snel wedergeboren worden en werktuigen kunnen worden voor Ahriman als auteur. GA 240 
Arnhem, 20 juli 1924

Behalve over tijdelijke bewustzijnsvernauwing bij mensen wordt er dus ook over 
gesproken dat er tijdelijke of meer permanente incorporatie's van andere wezens in 
menselijke lichamen kunnen plaatsvinden.

https://rsarchive.org/Lectures/ZS3073_index.html
https://rsarchive.org/Lectures/ZS3073_index.html
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3996:dritter-vortrag-arnheim-20-juli-1924&catid=269:ga-240-esoterische-betrachtungen-karmischer-zusamm&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3996:dritter-vortrag-arnheim-20-juli-1924&catid=269:ga-240-esoterische-betrachtungen-karmischer-zusamm&Itemid=4
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Rudolf Steiner:

En dat is wederom het schokkerende, mijn lieve vrienden: daar neemt op de aarde het materialisme 
toe, en daar zijn juist de meest voortgeschreden, de intelligentste mensen zo, dat ze het geestelijke 
verloochenen, dat ze aanvangen te spotten daarover, dat geestelijke wezens net zo in hun omge-
ving zouden zijn als fysieke mensen. In deze tijd, waarin zich het materialisme uitbreidt, dalen steeds 
meer en meer engelen af naar de aarde. Zij doen mee! Juist zij zijn het, die in bepaalde tijden, waar 
het bewustzijn verduisterd is, zich incorporeren en op aarde werken. Een groot aantal van en-
gelen houdt zich terug, maar degenen, die naar hun engel-karma het dichtst bij de ahrimanische 
krachten staan houden zich niet terug, maar incorporeren zich in mensen, duiken onder in mensen 
op bepaalde tijden. GA 237, 8-8-1924

Rudolf Steiner:

"Er kunnen ons mensen in mensenvorm tegemoet treden die eigenlijk slechts naar de uiter-
lijke schijn mensen zijn, onderworpen aan steeds weerkerende aardelevens; in waarheid zijn het 
mensenlichamen met een fysiek, een etherisch en een astraal lichaam, waarin zich wezens beli-
chamen om door middel van deze mensen hier werkzaam te zijn. Het is inderdaad zo dat in het 
Westen een groot aantal van dergelijke mensen rondloopt, mensen die in feite niet gewoon we-
derbelichaamde mensen zijn, maar die dragers zijn van wezens die een uitgesproken vervroegde 
ontwikkelingsgang vertonen, die eigenlijk pas in een later ontwikkelingsstadium in de mensheids-
vorm zouden mogen optreden. Deze wezens bedienen zich niet van het ganse menselijke orga-
nisme, maar voornamelijk -bij de Westerse mens- van het stofwisselingssysteem. Van de drie le-
den der menselijke natuur benutten zij het stofwisselingssysteem op een zodanige manier dat zij 
door middel van deze mensen inwerken op de fysieke wereld. Iemand die het leven op de juiste 
manier beschouwt ziet dit ook uiterlijk aan die mensen. Zo zijn b.v. een groot aantal van diege-
nen die behoren tot Angelsaksische geheime genootschappen -over de rol van zulke geheime 
genootschappen hebben wij de laatste jaren herhaaldelijk gesproken- (GA 200 22 oktober 1920) 
zo zijn leden van die geheimgenootschappen die invloedrijk zijn, eigenlijk dragers van dergelijke 
te-vroeg-optredende wezens die via het stofwisselingsstelsel van bepaalde mensen op de wereld 
inwerken en zich een arbeidsterrein zoeken door middel van mensen die niet in regelmatige we-
derbelichamingen leven. Evenzo zijn de toonaangevende persoonlijkheden van bepaalde sekten 
van zodanige aard; en met name bestaat het overgrote deel van een zeer verbreide sekte die een 
grote aanhang in het Westen heeft uit zulke mensen. Op die manier werkt, zou ik mogen zeggen, 
een gans andere geestesgesteldheid in op de mensen van tegenwoordig. En het zal een essenti-
ele opgave zijn om vanuit deze gezichtspunten stelling te kunnen nemen tegenover het leven ..."  
GA 200 22 oktober 1920

 

Met de zeer verbreide sekte wordt de katholieke kerk of in dit geval het Jezuïetische 
deel ervan bedoeld. Daarover verderop meer. (99) en (107)

   

Ik-loze mensen

Rudolf Steiner:

Maar globaal genomen is het toch juist dat er in onze tijd een soort boventallige mensen verschij-
nen die Ik-loos zijn, die in werkelijkheid geen mensen zijn. Dat is een vreselijke waarheid. Zij lopen 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5447:elfter-vortrag-dornach-8-august-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2234:zweiter-vortrag-dornach-22-oktober-1920&catid=141:ga-200-die-neue-geistigkeit-und-das-christus-erleb&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2234:zweiter-vortrag-dornach-22-oktober-1920&catid=141:ga-200-die-neue-geistigkeit-und-das-christus-erleb&Itemid=4
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hier rond, maar zij zijn geen incarnatie van een Ik, zij worden binnengebracht in de fysieke erfe-
lijkheidsstroom, zij krijgen etherlichaam en astraal lichaam en worden in zekere zin uitgerust met 
een ahrimanisch bewustzijn; zij geven de indruk mensen te zijn wanneer men ze niet nauwkeurig 
beschouwt, maar in de volle zin van het woord zijn het geen mensen.

Dat is een verschrikkelijke waarheid maar het is de waarheid. Op aarde lopen er dus mensen rond 
die een menselijke fysiek, etherisch en astraal lichaam hebben maar geen Ik, geen individualiteit; 
in plaats van het Ik incarneert in deze mensen een soort natuurwezen of een ahrimanische geest 
GA346, 17-9-1924.-Apokalypse en priesterschap- (onlangs in Nederlandse vertaling uitgekomen 
ISBN: 9789060385500 Christofoor- Werken en voordrachten.)

Rudolf Steiner:

"Dit zijn de gevallen die zich steeds vaker voordoen, waarbij kinderen worden geboren en er men-
selijke vormen zijn die eigenlijk geen menselijke wezens zijn ten opzichte van het hoogste Ik, maar 
die gevuld zijn met wezens die niet tot de menselijke klasse behoren. Sinds de jaren negentig (van de 
vorige eeuw (red.)) zijn er zeer veel Ik-loze) mensen waarbij er geen sprake is van reïncarnatie, maar 
waarbij de menselijke vorm wordt opgevuld door een soort natuurdemon. Er lopen al heel wat oude 
mensen rond die niet echt mensen zijn, maar natuur-geestelijke wezens en mensen alleen in ver-
band met hun vorm. Men kan geen school van demonen oprichten." (GA 300c,3-7-1923 - geen hlink)

Rudolf Steiner:

Wie zou beweren dat men zich niet welwillend mag opstellen tegenover zulke Ik-loze, individuali-
teitsloze mensen, omdat zij geen toekomstige incarnatie hebben, omdat er geen individualiteit is, 
vergist zich ten zeerste. Hij zou dan ook moeten beweren dat men zich niet welwillend tegenover 
de kinderen moet gedragen. In elk afzonderlijk geval moet worden uitgemaakt wat er werkelijk in 
zo'n persoon zit. Soms zijn er postume zielen in zulke mensen, postuum ten opzichte van de mense-
lijke zielen die in een bepaald tijdperk van ontwikkeling ontstonden en zich herhaaldelijk als mens 
belichaamden. Maar het kunnen ook achtergebleven zielen zijn, zij die later terugkwamen van een 
andere planeet 9), waar bijna de hele mensheid in een bepaalde leeftijd heen was gegaan. Zulke 
zielen kunnen ook in zulke menselijke lichamen zitten. Daarom moeten wij, in het volle bewustzijn, 
deze mensen opvoeden als waren zij permanente kinderen." (GA 346, 17-9-1924)

Rudolf Steiner:

...Ziet u, dit alles is eigenlijk al verborgen in de Apocalyps. En als je deze ideeën die ontstaan als ver-
beeldingen neemt - in de Apocalyps snijden ze je soms vreselijk in het hart, vreselijk, als ze spreken 
over allerlei lijden dat over de aardse mensheid zal komen - dan moeten we zeggen: In onze tijd is 
veel hiervan werkelijk aanwezig, maar dan in geestelijke aspecten. …(GA 346, 17-9-1924)

Dit toont ook weer aan dat zo een beladen thema als dit genuanceerd bekeken 
moet worden. Niet alleen Rudolf Steiner spreekt echter over bezeten en of Ik-loze 
mensen. Ook Gurdjieff en Aurobindo spreken daar op hun manier over.

 
George Gurdjieff:

“Een aanzienlijk percentage van de mensen die we op straat ontmoeten, zijn mensen die van binnen 
leeg zijn, dat wil zeggen, ze zijn eigenlijk al dood. Het is een geluk voor ons dat we het niet zien en 
niet weten. Als we wisten hoeveel mensen werkelijk dood zijn en hoeveel van deze dode mensen ons 

9 Incarnaties vanaf andere planeten, zie artikel un-identified

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3651:dreizehnter-vortrag-dornach-17-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
https://steinervertalingen.nl/fondsoverzicht/apocalypse-en-priesterschap/
https://steinervertalingen.nl/fondsoverzicht/apocalypse-en-priesterschap/
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3021:konferenz-vom-montag-2-juni-1924-22-1-uhr&catid=193:ga-300c-konferenzen-mit-den-lehrern-iii&Itemid=14
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3021:konferenz-vom-montag-2-juni-1924-22-1-uhr&catid=193:ga-300c-konferenzen-mit-den-lehrern-iii&Itemid=14
https://antropocalypse.blogspot.com/2015/12/un-identified.html


23

leven beheersen, zouden we gek worden van afschuw.” - GI Gurdjieff

en Aurobindo:

Sri Aurobindo:

“- Er zijn mensen die net vampiers zijn. Wat zijn ze en waarom zijn ze zo? Ze zijn niet menselijk; er 
is alleen een menselijke vorm of verschijning. Het zijn incarnaties van wezens uit de wereld die net 
naast het fysieke is, wezens die leven op het gebied dat we de vitale wereld noemen. Het is een we-
reld van alle verlangens en impulsen en hartstochten en van bewegingen van geweld en hebzucht 
en sluwheid en elke vorm van onwetendheid; maar ook alle dynamieken zijn er, alle levensener-
gieën en alle krachten. De wezens van deze wereld hebben van nature een vreemde greep op de 
materiële wereld en kunnen daarop een sinistere invloed uitoefenen.

Sommige van hen zijn gevormd uit de overblijfselen van de mens die na de dood in de vitale at-
mosfeer nabij het aardse vlak blijven bestaan. Zijn verlangens en honger drijven daar nog steeds 
en blijven in vorm, zelfs na de ontbinding van het lichaam; vaak worden ze ertoe bewogen zich te 
blijven manifesteren en zichzelf te bevredigen, en de geboorte van deze schepselen van de vitale 
wereld is het gevolg. Maar dit zijn kleine wezens en, alhoewel ze erg lastig kunnen zijn, is het nog 
niet onmogelijk om met ze om te gaan.

Er zijn anderen, veel gevaarlijker, die nooit in menselijke vorm zijn geweest; nooit zijn ze op aarde 
in een menselijk lichaam geboren, want meestal weigeren ze deze manier van geboorte te accep-
teren omdat het slavernij aan de materie is en ze liever in hun eigen wereld blijven, machtig en 
weerzinnig, en van daaruit de aardse wezens beheersen. Want als ze niet op aarde geboren willen 
worden, willen ze wel in contact zijn met de fysieke natuur, maar zonder daaraan gebonden te zijn. 
Hun methode is om eerst te proberen hun invloed op een mens uit te oefenen; dan komen ze lang-
zaam zijn atmosfeer binnen en kunnen ze uiteindelijk volledig bezit van hem krijgen, waarbij ze de 
echte menselijke ziel en persoonlijkheid volledig uitdrijven. Deze schepselen kunnen, wanneer ze 
een aards lichaam bezitten, het menselijke uiterlijk hebben, maar ze hebben geen menselijke na-
tuur. Het is hun gewoonte om gebruik te maken van de levenskracht van mensen; ze vallen aan en 
vangen vitale kracht waar ze kunnen en voeden zich ermee. Als ze in je atmosfeer komen, voel je je 
plotseling depressief en uitgeput; als je een tijdje in de buurt bent, word je ziek; als je met een van 
hen samenwoont, kan het je doden.

– Maar hoe krijg je zulke wezens uit je omgeving als ze er eenmaal zijn?

De levenskracht die in deze wezens is geïncarneerd, is van zeer materiële aard en werkt slechts 
op korte afstand. Als u niet in hetzelfde huis woont of niet met hen in hetzelfde bedrijf zit, valt u 
normaal gesproken niet onder hun invloed. Maar als je een verbindings- of communicatiekanaal 
opent, bijvoorbeeld door middel van brieven, dan maak je een uitwisseling van krachten mogelijk 
en ben je er zelfs op grote afstand door beïnvloed. (NB auteur: communicatie via internet zal daar 
vermoedelijk ook wel onder vallen).

De verstandigste manier om met deze wezens om te gaan is om alle verbinding te verbreken en 
niets met hen te maken te hebben - tenzij je inderdaad grote occulte kennis en macht hebt en hebt 
geleerd jezelf af te shermen en te beschermen - maar zelfs dan is het altijd gevaarlijk om met ze mee 
te gaan. De hoop ze te transformeren, zoals sommige mensen doen, is een ijdele illusie; want ze 
willen niet veranderd worden. Ze zijn niet van plan enige transformatie toe te staan en alle inspan-
ningen in die richting zijn nutteloos.

Deze wezens zijn zich, wanneer ze in het menselijk lichaam zijn, zich vaak niet bewust van wat ze 
werkelijk zijn. Soms hebben ze een vaag gevoel dat ze niet helemaal menselijk zijn op de gewone 
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manier. Maar er zijn nog steeds gevallen waarin ze bewust en heel bewust zijn; niet alleen weten ze 
dat ze niet tot de mensheid behoren, maar ze weten wat ze zijn, handelen in die kennis en streven 
doelbewust hun doelen na. De wezens van de vitale wereld zijn van nature machtig; wanneer ze 
kennis toevoegen aan hun macht, worden ze dubbel gevaarlijk.

Er is niets aan te doen met deze wezens; je moet contact met hen vermijden, tenzij je de macht hebt 
om ze te verpletteren en te vernietigen. Als je gedwongen wordt om met ze in contact te komen, pas 
dan op voor de betovering die ze kunnen uitspreken. Deze vitale wezens hebben, wanneer ze zich 
op het fysieke vlak manifesteren, altijd een grote hypnotische kracht; want het centrum van hun 
bewustzijn bevindt zich in de vitale wereld en niet in de materiële en ze worden niet versluierd en 
verkleind door het materiële bewustzijn zoals mensen dat zijn."

– Sri Aurobindo, De verborgen krachten van het leven – De integrale yoga

Aurobindo toont hier dat hij de kennis van ingewijden heeft. Veel van wat hij zegt is 
ook bij Steiner te vinden in iets andere bewoordingen.

Om een voorstelling te krijgen van wat Ik-loos kan inhouden en hoe het te herken-
nen is aan het voorbeeld van Adolf Eichmann.

Rolf H. van Velthoven:

Op 29 mei 2013 werd van regisseur Margarethe von Trotta de film Hannah Arendt in omloop ge-
bracht. De film is gecentreerd rond de reactie van de filosofe Hannah Arendt tijdens het proces in 
Jeruzalem tegen Adolf Eichmann, de bedenker en uitvoerder van de fabrieksmatige vernietiging 
van Joden tijdens het nazi-regime.
Hannah Arendt, toen al hoogleraar in New York, was daar om voor The New Yorker verslag te doen 
van het proces. De regie uit hand.

In de film is mooi het moment in beeld gebracht waarop Arendt zich bewust wordt van hetgeen zij 
waarneemt: een gewone, gehoorzame ambtenaar, niet een monster, zoals menigeen op grond 
van Eichmann’s staat van dienst zou verwachten. Essentieel is voor haar ook de verdediging die 
Eichmann aanvoert voor zijn daden: het te berde brengen van alle mogelijke clichés, zoals dat hij 
gewoon zijn werk deed en dat hij loyaal was aan zijn opdrachtgever. Eichman had de regie over 
zichzelf, over zijn denken en doen, uitbesteed aan Hitler!

Het bracht Arendt tot haar bekende uitspraak over ‘de banaliteit van het kwaad’: om kwaad te doen 
aan mens en wereld, behoef je helemaal geen monster of duivel te zijn. Hiervoor zijn het samenko-
men van twee omstandigheden voldoende, namelijk de afwezigheid van een zelfstandig, ei-
gen, kritisch oordeelsvermogen én maatschappelijke omstandigheden die uitnodigen tot con-
formisme op grond van angst om af te wijken en op te vallen.

Wij hebben het in de persoon van Eichmann over een soort van Ik-loos mens die zich onder de 
drukkende omstandigheden van het nazi-regime gewillig voegt naar wat van hem wordt verwacht. 
Eichman betoont zich loyaal aan zijn baas, Hitler, want wiens brood men eet, diens woord men 
spreekt. Met andere woorden, wanneer Eichmann als zijn baas Nelson Mandela had getroffen, dan 
had hij even trouwhartig en kritiekloos de daden gesteld die hem door Mandela zouden zijn opge-
dragen. Het resultaat hiervan zou echter zeer waarschijnlijk radicaal anders zijn geweest.

Zo zijn er ook vandaag de dag ook hele brave ambtenaren die volgens 'befehl ist be-
fehl' de meest onmenselijke maatregelen bedenken en laten uitvoeren. Je kunt je te-

https://www.transitieweb.nl/cultuur/over-het-grote-gevaar-van-ik-loosheid/
http://www.filosofie.nl/filosoof/hannah-arendt/
http://www.filosofie.nl/filosoof/hannah-arendt/
https://www.transitieweb.nl/cultuur/over-het-grote-gevaar-van-ik-loosheid/
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recht afvragen of een Hugo de Jonge met zijn ambtenaren van VWS ook niet tot deze 
categorie behoort. Ook de politieagenten die zonder enig mededogen onschuldige 
demonstranten die opkwamen voor hun recht en vrijheid in elkaar ramden zou men 
zo kunnen kwalificeren. Maar niet alle Ik-loze mensen dienen ook het boze. Velen zijn 
volgens Steiner ook te behandelen als blijvende kinderen (zie ook citaat boven). Veel 
uitvoeriger wordt er op dit onderwerp hier ingegaan. En hier ook.

De Apocalyps van Johannes: 

De Apocalyps van Johannes meldt dat nadat de 5e engel Gods (Openb. 9:1-3) op zijn bazuin had 
geblazen, een ster uit de hemel viel en de sleutel tot de afgrond kreeg. Dit opende de afgrond, zodat 
sprinkhaanachtige wezens met menselijke gezichten op de wereld vielen om rampspoed over 
de mensheid te brengen. Als koning hebben zij de engel van de afgrond boven zich, die Abaddon 
wordt genoemd. (Openb. 9:11 )

De sprinkhanen genoemd in de bijbel zijn volgens Steiner de Ik-loze mensen (van 
de kwade soort). En Abaddon betekend vertaald de verdelger of verderver.

20e eeuw

Een korte vooruitblik op dit hoofdstuk dat als een rode draad door de 20e eeuw kan 
dienen.
Begin Michael tijdperk vanaf 1879 tevens aanvang tijdperk Mammon...

• 1899 Einde Kali Yuga (duistere tijdperk)
• 1902 Antroposofie aanvang en begin lichte tijdperk
• 1917 Russische revolutie; Bolsjewisme
• 1923 Wederoprichting antroposofische vereniging en 1923/1924 de "Weihnachtstagung"
• 1933-1945 Wederkomst Christus en tegelijk op komst van het eerste beest 1933 en voortzetting 

2e Mysterie van Golgotha, nazi dictatuur
• 1956 Opstand Hongarije
• 1966 Opkomst flower power
• 2e Helft 20e eeuw Christus wordt Heer van Karma
• 1989 Val Berlijnse muur
• Einde 20e eeuw strijd van allen tegen allen

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3021:konferenz-vom-montag-2-juni-1924-22-1-uhr&catid=193:ga-300c-konferenzen-mit-den-lehrern-iii&Itemid=14
https://ondoor.de/ichlose-menschenhuellen-hintergrundinformation-und-kurztexte-von-rudolf-steiner/
http://anthrowiki.at/Heuschreckenmenschen
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Abaddon
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• Tevens ook Sorat roert zich 1998 het tweede beest verheft zijn hoofd
• Mogelijke kulminatie einde eeuw maar mogelijk ook graf civilisatie of welten-kamaloka of nog 

diepere staat dan Kali Yuga
• 2023 en 24 3x33 jaar na heroprichting antroposofische vereniging en Weihnachtstagung
• 2033-2045 Verwachte Singulariteit
• Eerste en tweede val Babylon
• Begin 3e millennium incarnatie Ahriman (tijdsaanduiding niet exact)
• Daarna val van Ahriman (derde val Babylon)

Deze chronologie is echter sterk afhankelijk van de vrije wil van mensen en de mate 
waarin tegenkrachten voor vertraging of versnelling kunnen zorgen.

Het lijkt er nu op dat tijdstip voor kulminatie kan gaan samen vallen met singularity 
dat omstreeks 2033-2045 zijn beslag zou kunnen krijgen. Great reset is daarvoor een 
opstapje. Het is te hopen dat er een "groot ontwaken" gaat plaatsvinden die men 
reeds verwachtte voor het Maya jaar 2012 maar die helaas niet in die omvang plaats-
vond.

Voorafgaand aan de intrede van het nieuwe Michael tijdperk heeft er volgens Steiner 
in dezelfde periode waar de strijd van Michael tegen de draak plaatsvond 1841-1879 
een uiterst belangrijke gebeurtenis voorgedaan. Het jaar 1843 was een dieptepunt 
van materialisme in het menselijk denkvermogen.

2e Mysterie van Golgotha

Rudolf Steiner:

Twee keer al is de Christus gekruisigd: de eerste keer fysiek in de fysieke wereld (Mysterie van Golgo-
tha) en een tweede keer in de 19e eeuw. De kiemen van het aardse materialisme, die sinds de 16e 
eeuw in steeds grotere mate binnengebracht werden in de geestelijke wereld door de door de poort 
van de dood gaande zielen en die daar steeds meer duisternis bewerkten, vormden de “zwarte 
sfeer van het materialisme”. Deze werd door Christus in de zin van het manicheïstische principe 
in zijn wezen opgenomen, om deze te metamorfoseren. Dit bewerkte in het engel-wezen, waarin 
zich het Chistuswezen sinds het mysterie van Golgotha openbaarde, de “geestelijke verstikkings-
dood”. Dit offer van Christus kan als een tweede kruisiging van Christus op het etherische plan ge-
kenschetst worden. Deze geestelijke verstikkingsdood, die de opheffing van het bewustzijn 
van het betreffende engelwezen veroorzaakte, is een herhaling van het mysterie van Golgotha in 
die werelden, die direct achter de onze liggen, waardoor een hernieuwd opleven van het vroeger 
verborgen Christus-bewustzijn in de zielen van de mensen op aarde kan plaatsvinden. Dit weder-
opleven wordt tot het helderziende schouwen van de mens m.i.v. de 20e eeuw. Men kan zeggen, de 
mens beleefde de opstanding van zijn lichaam in de toenmalige tijd, zij zal de opstanding van zijn 
bewustzijn vanaf de 20e eeuw beleven. (GA 152 London 2-5- 1913)

Rudolf Steiner:

...En de Christus moest een vernieuwing van het Mysterie van Golgotha meemaken, zij het niet op 

https://antropocalypse.blogspot.com/2012/12/de-mayas-en-het-nieuwe-tijdperk-2.html
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3979:christus-zur-zeit-des-mysteriums-von-golgatha-und-christus-im-zwanzigsten-jahrhundert-london-2-mai-1913&catid=266:ga-152-vorstufen-zum-mysterium-von-golgatha&Itemid=4
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dezelfde schaal als het vorige. Toen ging hij door de dood, nu was het een uit zijn wezen geworpen 
worden in de geestelijke wereld. En daardoor werd de eeuwige wet van de geestelijke wereld in hem 
vervuld. Wat verdwijnt in de hogere, geestelijke wereld, ontstaat opnieuw in de lagere wereld....

Als het in de twintigste eeuw mogelijk is voor zielen om een begrip te ontwikkelen van het Mysterie 
van Golgotha, dan is het vanwege deze gebeurtenis dat de Christus uit de geestelijke werelden werd 
verdreven door een samenzwering van materialistische zielen, en werd overgebracht naar de 
zinnelijke wereld, naar de menselijke wereld, zodat een nieuw begrip van de Christus ook in deze 
zinnelijke wereld kan beginnen. Daarom is de Christus ook op een nog intiemere wijze verenigd met 
alles wat het lot is van de mensen op aarde. (GA 152 20-5-1913)

Het lijden van Christus tijdens het 1e Mysterie van Golgotha wordt door Steiner al-
dus beschreven:

Rudolf Steiner:

"Het zou absurd zijn te geloven dat de Christus, omdat Hij als goddelijk-geestelijk wezen door 
de dood is gegaan, geen pijn heeft geleden. De pijn van het Mysterie van Golgotha tot een lou-
ter illusoire pijn te verklaren, zou onrealistisch zijn. Het moet als echt worden beschouwd in de 
meest significante zin." Christus was één geworden met de menselijke omhulsels van Jezus van 
Nazareth en moest daarom op een menselijke manier voelen wat hij in deze omhulsels beleefde. 
Deze pijnlijke ervaring van de Christus was noodzakelijk om de overwinning van de geest over de 
materie te bereiken.

27.3. 1921, De Paasgedachte, de Hemelvaart Openbaring en het Mysterie van Pinksteren, 1e V. Ph.-
A. V. 1930 

Dit om aan te geven dat dit ook het geval was tijdens het tweede Mysterie van Gol-
gotha en het vervolg daarvan in de 20e eeuw en in onze huidige tijd. Dit lijden gaat 
het menselijk begripsvermogen te boven. De beschrijving van Junko Althaus in dit 
artikel geeft daar een indruk van.

Ook is Steiner vanaf 1909 gaan wijzen op de toen nog aanstaande wederkomst van 
Christus in de etherische wereld (in de wolken). In verband daarmee heeft hij op di-
verse wijzen het jaartal 1933 belicht. Waar zowel de wederkomst alsook tegelijkertijd 
de werking van de tegenstrevende machten genoemd worden. Ook in dit artikel.

1933-45

Rudolf Steiner:

De eerste aanwijzingen van deze nieuwe zielvermogens, die zullen zich in enkele zielen al betrek-
kelijk snel laten bemerken. En ze zullen zich duidelijker tonen in het midden van de dertiger jaren 
van onze eeuw, ongeveer in de tijd tussen 1930 en 1940, de jaren 1933, 1935 en 1937 zullen bijzonder 
belangrijk zijn. Daar zullen zich bij mensen zeer bijzondere vermogens als een natuurlijke aanleg 
tonen .

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3977:der-michael-impuls-und-das-mysterium-von-golgatha-stuttgart-20-mai-1913-zweiter-vertrag&catid=266:ga-152-vorstufen-zum-mysterium-von-golgatha&Itemid=4
https://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/dat-is-het-grootste-geheim-van-ons.html
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In deze tijd zullen grote veranderingen zich voltrekken en profetieën van de Bijbelse oor-
konden zich vervullen.

Dan zal zich alles voor de zielen veranderen die op aarde leven en ook voor degenen, die niet meer 
in een fysiek lichaam zijn. Onverschillig, waar ze zijn, deze zielen, ze leven aldaar totaal nieuwe ver-
mogens tegemoet. Alles verandert zich. De belangrijkste gebeurtenis van onze tijd echter is een diep 
ingrijpende verandering in de zielevermogens van de mensen. (GA 118 25-1-1910)

Rudolf Steiner:

Zo vatten we nu geesteswetenschap op in een totaal andere wijze. We leren, dat ze iets is, wat ons 
een ongehoord grote verantwoording oplegt, want ze is een voorbereiding op het zeer concrete 
gebeuren van de wederkomst van Christus. (GA 118 25-1-1910)

Dat is de tijd van de grote beslissingen, die grote crisis, waarvan eigenlijk de heilige boeken 
van alle tijden spreken en die in principe voor ons tijdperk bedoeld zijn. (GA 237, 3-8-1924)

Rudolf Steiner:

Maar er is op opmerkzaam gemaakt, dat we in een belangrijke tijd van de mensheidsontwikkeling 
leven, dat nog voor de afloop van deze eeuw nieuwe krachten zich in de mensenziel ontwikkelen, 
welke de mensen ertoe leiden zullen, een soort etherische helderziendheid te ontwikkelen, waar-
door zich voor bepaalde mensen als door een natuurlijke ontwikkeling de gebeurtenis, die Paulus 
voor Damaskus beleefd heeft, zal vernieuwen. Zodat de Christus voor de verhoogde geestelijke ver-
mogens van de mensen in een etherisch gewaad weer zal komen. Datgene wat Paulus voor Damas-
kus zag, zullen steeds meer en meer zielen gewaarworden. En dan zal men in de wereld opmerken, 
dat geesteswetenschap iets is, wat er als een vooruit verkondigde openbaring van een vernieuwde 
en gemetamorfoseerde waarheid van de Christusimpuls zijn zal. (GA 118, 15-5-1910)

Rudolf Steiner:

In 1933, beste vrienden, bestond de mogelijkheid dat de aarde met alles wat erop leeft te gronde zou 
gaan, als die andere wijze voorziening niet getroffen was die zich niet laat berekenen. De berekenin-
gen kunnen niet meer kloppen wanneer de kometen andere vormen hebben aangenomen. Je zou 
in de geest van de schrijver van de Apocalyps moeten zeggen:“Voordat de etherische Christus 
door de mensen op de juiste wijze begrepen kan worden, moet de mensheid zich eerst 
met de ontmoeting met het beest dat in 1933 opstijgt uiteenzetten” Dat is apocalyptisch 
gesproken. GA 346 Dornach, 20 September 1924 

Dit is een veel geciteerd stukje, de priesters die het voor het eerst hoorden in 1924, 
kregen daarmee een enorme verantwoordelijkheid, want velen van hen hebben 
daarna de gebeurtenissen vanaf 1933 kunnen meemaken. De inhoud van deze Pries-
terapokalyps GA 346 is ook tot aan 1993 niet aan de openbaarheid prijs gegeven. 
Men achtte de inhoud niet geschikt voor het grotere publiek.

Rudolf Steiner:

Wanneer hij nu werkelijk zijn waarnemingsvermogen gescherpt had door zich uiteen te zet-
ten met de antroposofie, zou hij kunnen bemerken, dat plotseling vlakbij hem iemand is, 
komt, om te helpen, hem op dit of dat opmerkzaam te maken; dat hem de Christus tegemoet 
komt – hij gelooft echter, dat het een mens in fysieke gestalte is. Maar daaraan zal hij mer-
ken, dat het een bovenzinnelijk wezen is, dat het direkt weer verdwijnt. Menigeen zelfs zal bele-
ven, wanneer hij met bedrukt hart, vervuld van leed, stil in zijn kamer zit en niet meer weet hoe 
het verder moet, dat de deur geopend wordt: de etherische Christus zal verschijnen en woor-

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1496:das-ereignis-der-christus-erscheinung-in-der-aetherischen-welt-karlsruhe-25-januar-1910&catid=83:ga-118-das-ereignis-der-christuserscheinung-&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1496:das-ereignis-der-christus-erscheinung-in-der-aetherischen-welt-karlsruhe-25-januar-1910&catid=83:ga-118-das-ereignis-der-christuserscheinung-&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5448:neunter-vortrag-dornach-3-august-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1487:die-bergpredigt-das-land-schamballa-muenchen-15-maerz-1910&catid=83:ga-118-das-ereignis-der-christuserscheinung-&Itemid=4
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Persgroep_Nederland
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3647:vorbesprechung-vor-dem-sechzehnten-vortrag-dornach-20-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3647:vorbesprechung-vor-dem-sechzehnten-vortrag-dornach-20-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18&layout=default
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18&layout=default
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den van troost tot hem spreken. Een levende trooster zal de Christus voor de mensen worden! 
Kan dit heden nog grotesk lijken, maar waar is het toch, dat soms, wanneer de mensen tesamen 
zitten, geen uitweg meer zien, en ook wanneer grotere mensengroepen tesamen zitten en wach-
ten; dat ze dan de etherische Christus zien zullen! Dan zal Hij het zelf zijn, zal beraadslagen, zal Zijn 
woord ook in vergaderingen inbrengen… (GA 130, 1-10-1911)

Het relaas van Dagmar verdiend in dit opzicht de opmerkzaamheid alsmede het 
gedicht van Willem Brandt. Zoals bekend is 1933 ook de tijd dat Hitler met zijn vazal-
len aan de macht kwam, die daarna tot 1945 zijn schrikbewind kon uitoefenen samen 
met Mussolini uit Italië, Japan en anderen wereldwijd. Met concentratiekampen ho-
locaust en ook tenslotte de atoombom van de Amerikanen. Wat nu de 2e wereldoor-
log genoemd wordt.

Rudolf Steiner:

Met dit begin van de veertiger jaren (1841) begint de zesde bazuinengel te blazen, en hij zal blazen, 
tot aan het einde van de 20e eeuw (1998) die gebeurtenissen optreden, waarvan ik gisteren (GA 346 
16-9-1924) gesproken heb, waar de zevende bazuinengel begint te blazen. We bevinden ons dus 
al in het gebied der weeën. (GA 346, 17-09-1924)

In een eerder artikel van de auteur over kometen is eea ook ivm het jaar 1933 nog 
uitvoeriger beschreven.

En citaat hieronder sluit aan bij beschrijving van 2e mysterie van Golgotha in 19e 
eeuw en is een vervolg daarop in de 20e eeuw.

Rudolf Steiner:

Historische symptomatologie. Het mysterie van het boze in het 5e cultuurtijdperk. Nu, als de Christus 
wederom in het etherische zal verschijnen, als wederom een soort van Mysterie van Golgotha 
zal worden beleefd, zal het boze een vergelijkbare betekenis hebben als geboorte en dood in het 4e 
na-atlantische tijdperk. In het 4e na-atlantische tijdperk ontwikkelde de Christus zijn impuls voor 
de aardemensheid vanuit de dood. En men mag zeggen: uit de gevolgde dood ontstond datgene, 
wat in de mensheid instroomde. Zo zal vanuit het boze op een bijzondere, paradoxale manier 
de mensheid van het 5e na-atlantische tijdperk tot de vernieuwing van het mysterie van Golgotha 
worden gevoerd. Door het beleven van het boze wordt tot stand gebracht, dat de Christus weer ver-
schijnen kan, zoals hij door de dood in het 4e tijdperk verschenen is. (GA 185 26-10-1918)

Alles werkt toe naar een soort van kulminatie aan het eind 20e eeuw en begin 21e 
eeuw. De tijd waarin we nu aangekomen zijn.

Het boze doet ook zijn uiterste best om wat hier beschreven staat tegen te houden 
of zelfs in het tegendeel te doen verkeren. De 20e eeuw heeft daar genoeg voor-
beelden van. In het boek van Prokofieff, "die Begegnung mit dem Bösen", gaat deze 
uitvoerig in op de diverse impulsen van het kwaad met name het Bolschewismus het 
Jezuïetendom en de Nazi's in navolging van de 666 Impuls namelijk In de jaren 666-
1332-1998. Ook Aharon schrijft hierover vanuit iets andere invalshoek.

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1659:die-aetherisation-des-blutes-das-eingreifen-des-aetherischen-christus-in-die-erdenentwickelung-basel-1-oktober-1911&catid=95:ga-130-das-esoterische-christentum-und-die-geistig&Itemid=4
https://antropocalypse.blogspot.com/2012/12/bericht-uit-het-leven-na-de-dood-dagmar.html
https://antropocalypsearchief.blogspot.com/2022/04/en-de-duisternis-heeft-het-niet.html
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3651:dreizehnter-vortrag-dornach-17-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
https://antropocalypse.blogspot.com/2013/07/kometen.html
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2021:fuenfter-vortrag-dornach-26-oktober-1918&catid=125:ga-185-geschichtliche-symptomatologie&Itemid=4
https://www.buecher.de/shop/theosophie/die-begegnung-mit-dem-boesen-und-seine-ueberwindung-in-der-geisteswissenschaft/prokofieff-sergej-o-/products_products/detail/prod_id/42770140/
https://www.buecher.de/shop/theosophie/die-begegnung-mit-dem-boesen-und-seine-ueberwindung-in-der-geisteswissenschaft/prokofieff-sergej-o-/products_products/detail/prod_id/42770140/
http://www.ibecoming.co.il/eng/Blog/629/The-Three-Heads-of-the-First-Apocalyptic-Beast:-The-German,-Russian-and-American
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Yesaiah Ben-Aharon:

Het bolsjewisme in het oosten, het fascisme en nazisme in het midden, en het kapitalisme in het 
westen, in de loop van de 20e eeuw als de kwade metamorfosen van vrijheid, gelijkheid, broeder-
schap. Deze drie omkeringen zijn als drie "hoofden" verenigd in het lichaam van één en hetzelfde 
"beest" van historische omkering. (Archetypisch heeft het beest 7 koppen, die we hier niet in detail 
kunnen bestuderen; in werkelijkheid heeft het er natuurlijk oneindig veel meer, omdat het geïndivi-
dualiseerd is in elke natie en persoon). 

Rudolf Steiner:

Ja, die broederschappen, van wie ik u pas gesproken heb, welke de zielen van de mensen in de 
materialistische sfeer willen bannen, deze broederschappen hebben het streven, de Christus onge-
merkt te laten passeren in de 20e eeuw, Zijn komst als etherische individualiteit niet bemerkbaar te 
laten worden voor de mensen. En dit streven ontwikkelt zich onder de invloed van een heel bepaald 
idee, eigenlijk een heel bepaalde wilsimpuls; ze streven er namelijk naar, de invloedssfeer, die door 
de Christus in de 20e eeuw en later komen moet, voor een ander wezen- we zullen daarover nog 
nauwkeuriger spreken-, voor een ander wezen te veroveren. Er zijn westelijke broederschappen, 
welke er naar streven, de Christus zijn impuls afhandig te maken en een andere individualiteit, die 
niet eenmaal ergens in het vlees verschenen is, maar slechts een etherische individualiteit, maar 
van streng ahrimanische natuur is, daarvoor in de plaats te zetten. (GA 178 Dornach, 18 November 
1917)

Hier wordt dus niet gesproken over de incarnatie van Ahriman. Want deze wordt 
verwacht te incarneren in een lichaam van vlees en bloed alhoewel wel door geneti-
sche manipulatie en transhumanistische techniek “voorbereid“. Maar op eerder tijd-
stip dan deze incarnatie kan Ahriman zich al wel in mensen incorporeren. De voor-
beelden werden al eerder genoemd. (Ahriman als auteur bijv.) Meer hierover te lezen 
in de artikelen :

De triomf van Ahrimans komende incarnatie 1 (2) (3)

Rudolf Steiner:

Satan heeft de rang van oerkrachten, van Archai, en hij is degene die, in de loop van 
de wereldevolutie, deze intellectualiteit greep lang voordat zij de mens op de beschre-
ven manier benaderde. Hij is op dit moment, om zo te zeggen, de meest omvattende be-
zitter van intellectualiteit. en hij streeft ernaar de menselijke intellectualiteit zo dicht mo-
gelijk aan de zijne te binden, dat de mens op deze manier uit zijn evolutie kan vallen. 
Deze Ahrimanische macht streeft er dus naar om het Mysterie van Golgotha onwerkzaam te ma-
ken. (GA 346, 22 sept 1924)

Voor eind 20e eeuw voorzag steiner nog een andere belangrijke gebeurtenis.

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:individuelle-geistwesen-und-einheitlicher-weltengrund-dornach-8-november-1917-erster-vortrag&catid=118:ga-178-individuelle-geistwsesen-und-das-wirken-in-&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:individuelle-geistwesen-und-einheitlicher-weltengrund-dornach-8-november-1917-erster-vortrag&catid=118:ga-178-individuelle-geistwsesen-und-das-wirken-in-&Itemid=4
https://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/de-triomf-van-ahrimans-komende.html
http://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/4-de-triomf-van-ahrimans-komende.html
http://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/de-triomf-van-ahrimans-komende_10.html
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3644:achtzehnter-vortrag-22-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
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Christus Heer van Karma

Rudolf Steiner:

Waardoor komt het dan eigenlijk, dat vanaf de 20e eeuw de Christus Jezus steeds meer zal intre-
den in het gewone bewustzijn van de mensen? - Dat heeft de volgende reden. Net zo als op het 
fysieke plan in het begin van onze tijdrekening in Palestina een gebeurtenis zich afgespeeld heeft, 
waarin de Christus de wezenlijkste rol speelde, een gebeurtenis, die betekenis heeft voor de gehele 
mensheid, zo zal in de loop van de 20e eeuw, tegen het einde van de 20e eeuw, weer een belang-
rijke gebeurtenis zich afspelen, weliswaar niet in de fysieke wereld, maar in de hogere werelden, en 
wel in die wereld, die we in de eerste plaats als de wereld van het etherische bestempelen. En deze 
gebeurtenis zal evenveel fundamentele betekenis voor de ontwikkeling van de mensheid hebben, 
als de gebeurtenis van Palestina in het begin van onze tijdrekening. Net zo als we moeten zeggen: 
voor de Christus zelf had de gebeurtenis van Golgotha de betekenis, dat juist door deze gebeurtenis 
een god gestorven is, een god de dood heeft overwonnen….,zo zal zich een gebeurtenis afspelen 
van diepgaander betekenis, dat zich alleen niet op het fysieke plan voltrekt, maar in de etherische 
wereld. En daardoor, dat deze gebeurtenis zich voltrekt, daardoor wordt de mogelijkheid gescha-
pen, dat nu juist de mensen de Christus leren zien, zullen schouwen. Wat is deze gebeurtenis? Deze 
gebeurtenis is niets anders, dan dat een zeker ambt in het wereld-al voor de mensheidsontwikkeling 
in de 20e eeuw overgaat – op een verhoogde manier overgaat, dan dat tot nu toe het geval was –op 
de Christus. En hier leert ons het occulte, het helderziende onderzoek, dat in ons tijdperk het belang-
rijke intreedt, dat de Christus de Heer van het karma van de mensheidsontwikkeling wordt. En dit 
is het begin voor datgene, wat we ook in de evangeliën met de woorden aangeduid vinden: ’hij zal 
weder komen, om te scheiden of de crisis opwekken (jongste gericht Bijbel) voor de levenden en de 
doden’.- Alleen dient in de zin van het occulte onderzoek deze gebeurtenis niet zo opgevat worden, 
als of het een eenmalige gebeurtenis zou zijn, dat zich afspeelt op het fysieke plan, maar het hangt 
samen met de hele toekomstige ontwikkeling van de mensheid. En terwijl het christendom en de 
christelijke ontwikkeling tot nu toe een soort van voorbereiding betekent, doet nu het belangrijke 
zijn intrede, dat de Christus de Heer van het karma (lot) wordt, dat het zijn taak wordt, in de toe-
komst te bestemmen, wat ons karmisch conto is, hoe ons debet en credit zich tot elkaar verhouden. 
(GA 131, 7-10-1911)

Rudolf Steiner:

Wij hebben gewezen op dit ambt, als het ware, in relatie tot de lijdende Christus van Golgotha als de 
triomferende Christus, als de Heer van Karma, die al als toekomstvisioen geschouwd werden door 
hen die de Christus van het Laatste Oordeel schilderden. Als men dit schildert of afbeeldt op foto's, 
ze vertegenwoordigen iets dat op een bepaald moment in de tijd zal gebeuren.

In werkelijkheid is dit iets dat begint in de twintigste eeuw en doorgaat tot het einde van de aarde.

Het oordeel begint vanaf de 20e eeuw , dat wil zeggen, de ordening van karma

En dan hebben we gezien hoe oneindig belangrijk het voor onze tijd is dat deze openbaring tot de 
mensheid komt, zodat zelfs dingen als geloof, liefde en hoop naar waarde kunnen worden geschat. 
(GA 130 2-12-1911)

Ook dit duid weer op een voortzetting van het 2e mysterie van Golgotha.

Christus absorbeerde in de periode 1841-1879 op manicheistische wijze het menselijk 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1676:dritter-vortrag-karlsruhe-7-oktober-1911&catid=96:ga-131-von-jesus-zu-christus&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1654:glaube-liebe-hoffnung-drei-stufen-des-menschheitlichen-lebens-nuernberg-2-dezember-1911-erster-vortrag&catid=95:ga-130-das-esoterische-christentum-und-die-geistig&Itemid=4
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kwaad van de materialistische gedachten van gestorven materialisten in de etherwe-
reld. Het engelwezen waarin hij toen vertoefde beleefde daardoor een geestelijke 
verstikkingsdood. Als Heer van Karma absorbeert de Christus nu het menselijke 
kwaad (karma) dat door handelingen van de mens in de fysieke wereld gekomen is 
in de 20e eeuw. Dit was dusdanig groot (holocaust goelag atoombom) en de tegen-
machten waren zo machtig dat een opleving van het menselijke bewustzijn niet in 
die mate kon plaatsvinden, zodat de gehoopte kulminatie eind eeuw nog niet kon 
plaatsvinden (recent boek Aharon).

De onrechtmatige god dezer wereld had zijn intrek al genomen in het innerlijke 
heiligdom, de tempel van de mens. De profeet Daniel en Paulus spraken daar al over.

Mattheus 24: 

Wanneer gij nu ziet het gruwelbeeld van het lege ik dat woestenijen schept, waarvan de profeet 
Daniel zegt, dat het op de heilige plaats verrijst...

Thessalonicenzen 2:3,4,7

Laat u door niemand op de een of andere wijze misleiden. Eerst moet de afvalligheid komen en de 
mens van de chaos zich onthullen, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft boven alles 
wat als goddelijk of heilig wordt vereerd en die zich tenslotte in Gods tempel op de plaats van God 
neerzet en zelf optreedt als een God. 

Herinnert gij u niet, dat ik u dit, toen ik nog bij u was, gezegd heb? Zo weet gij ook wat hem thans 
nog tegenhoudt, totdat hij zich op de voor hem bepaalde tijd zal openbaren. Het mysterie van de 
chaos is reeds werkzaam; alleen moet nog de macht, die het tegenhoudt, uit de weg geruimd wor-
den. 

Dan echter zal onverhuld optreden de mens van de chaos. Doch de Heer zal hem wegvagen door de 
adem van zijn mond en hem vernietigen door de stralende verschijning van zijn tegenwoordigheid.

De komst van de tegenstander geschiedt door werking van de Satan met louter krachtsbetoon, te-
kenen en valse wonderen en met alle mogelijke misdadige verleiding voor hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde tot de waarheid, die hen had kunnen redden, niet in zich hebben opgenomen. 
Daarom laat God een dwaalgeest in hen werkzaam worden, zodat zij geloven in de leugen. Zo 
moeten allen die niet in de waarheid vertrouwen, maar instemmen met het onrecht, de krisis on-
dergaan.

”Als God in de tempel van God”: duidt er dan op de de tegenmachten in het aller-
heiligste van de mens reeds zijn binnengedrongen. Immers de tempel staat voor het 
menselijke lichaam. In dat lichaam is het menselijk ”Ik” niet meer aanwezig en ook 
niet Christus.

(in kader van: "niet Ik maar de Christus in mij", Galaten, 2,20).10)

In het boek van Jesaiah Ben Aharon, "De spirituele gebeurtenis van de 20e eeuw", be-

10 Christus spreekt erover dat hij in 3 dagen de tempel weer zal opbouwen. Met deze tempel wordt het gekruisigde menselijke 
lichaam bedoeld dat uit de dood getransformeerd wordt tot het opstandingslichaam (JOHANNES 2:18-22) 
Ook bij de uitdrijving van de geldschieters en de dierenhandelaren uit de tempel wordt bedoeld dat daar de ahrimanische en 
luciferische krachten uit het lichaam worden verdreven, de zogenaamde tempelreiniging. Maar dit kan ook een dubbele betekenis 
hebben

https://www.isbn.de/buch/9783949064067_menschendaemmerung-und-auferstehung-der-menschheit.htm
https://www.bol.com/nl/nl/p/spirituele-gebeurtenis-van-de-twintigste-eeuw/666751222/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempelreiniging
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schrijft de auteur uitvoerig over zowel de licht- als de diepe duisterniszijde zoals hij 
deze in een imaginatie beleefd heeft (in 1975) aangaande de wederkomst van Chris-
tus in de etherische wereld enerzijds en het opkomen van het boze anderzijds. In het 
boekje zelf is na te lezen hoe de gehele imaginatie is opgebouwd. Een ander boek 
"The Twilight and Resurrection of Humanity-The History of the Michaelic Movement since 
the Death of Rudolf Steiner" is hier een voortzetting van. Ook het boek "The New Expe-
rience of the Supersensible: The anthroposophical knowledge drama of our time".

De duitse titel luidt: “Menschendämmerung und Auferstehung der Menschheit” .Hier-
op gelijkend is de ervaring van een Japanse vrouw die in Europa leeft (Junko Althaus), 
ze schrijft in verkorte vorm in haar blog:

Junko Althaus:

Weliswaar is de verduistering van het bewustzijn van het Duitse volk door het doelbewust inzetten 
van Hitlers machten "de financiële middelen" en de magische handelingen uiterlijk geslaagd, maar 
toch kon niemand de doorbraak van Christus in het etherische op dat tijdstip tussen 1930-1945 ver-
hinderen. Zoals Rudolf Steiner voorzegde, vond toen de bewustzijnsverandering van de mensheid 
door de inwerking van Christus plaats. Midden in de verschrikkelijke oorlog, waar het –Ik- van de 
mensen wereldwijd een onbeschrijfelijke onmacht en duisternis beleefde die er nog niet eerder ge-
weest was, werd het geestelijke gordijn dat tot die tijd de mensen, die geen ingewijden waren, van de 
realiteit van de etherische wereld waarin de Christus zich openbaart scheidde voor altijd gescheurd.

[…….]

Junko Althaus:

Het mensheids-ik stortte in een totale duisternis in de oorlog – zo diep, dat dat -ik-op menselijke 
wijze de innerlijke dood beleefde. Het was juist ook het moment, waarop het begon, dat de Christus 
in het etherische ook door de mensen, die geen spirituele voorbereidingen hebben zoals geschoolde 
ingewijden die bezitten, spontaan gezien en beleefd kan worden.

[……]

Junko Althaus:

Nog tijdens de tweede wereldoorlog gebeurde er iets belangrijks in de bovenzinnelijke wereld. Het 
mensheids-bewustzijn was zo sterk verduisterd op de aarde. De ziel van de mensheid beleefde een 
bijna volledige verduistering en bevond zich in een nog niet eerder beleefde onmacht. Op dit gees-
telijk-ziele nulpunt van volledige vertwijfeling van het -ik-van de mensheid, die door de wederzijdse 
eindeloze slachting in de hele wereld werd veroorzaakt door het inzetten van de nieuwste intelli-
gentste techniek. De samenhang van de mensheid in het mensheids-ik werd op de intensiefste wijze 
aangevallen, terwijl de mensen door fanatieke en eenzijdige ideologieën de ware dimensie van een 
mensheid volledig vergaten.

[……]

Junko Althaus:

In deze volledige verduistering heeft een gebeurtenis plaatsgevonden: het wereldgordijn dat de 
mensheid nog geheel scheidde van de Christus, werd middendoor gescheurd. Dat gebeurde, toen het 
hart van de mensheid in deze wreed woedende oorlog sterk verduisterd werd. Er was een schreeuw 
van het mensheidsbewustzijn te horen, die bovenzinnelijk het kosmische mensheidsbewustzijn op 

https://www.academia.edu/42987497/The_Twilight_and_Resurrection_of_Humanity_The_History_of_the_Michaelic_Movement_since_the_Death_of_Rudolf_Steiner._An_Esoteric_Study
https://www.academia.edu/42987497/The_Twilight_and_Resurrection_of_Humanity_The_History_of_the_Michaelic_Movement_since_the_Death_of_Rudolf_Steiner._An_Esoteric_Study
http://www.ibecoming.co.il/eng/Books/583/The-New-Experience-of-the-Supersensible:-The-anthroposophical-knowledge-drama-of-our-time
http://www.ibecoming.co.il/eng/Books/583/The-New-Experience-of-the-Supersensible:-The-anthroposophical-knowledge-drama-of-our-time
http://www.ibecoming.co.il/eng/Books/583/The-New-Experience-of-the-Supersensible:-The-anthroposophical-knowledge-drama-of-our-time
https://www.academia.edu/45701606/Menschendämmerung_und_Auferstehung_der_Menschheit
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een gewelddadige manier doorgalmde. Een schreeuw, die door een onbeschrijfelijk pijnlijke gees-
telijke geboorte veroorzaakt werd, die de Christus van binnenuit geheel meebeleefde. En achter dit 
gescheurde tempelkleed openbaarde zich de Christus in zijn ethergedaante, die de oneindige liefde 
deed uitstromen, nog gedurende die verschrikkelijke wereldoorlog. Uit een volledig geestelijke on-
macht ontwaakte het mensheids-ik tot een nieuw tijdperk in het nabijzijn van Christus.

De strijd van allen tegen allen

Rudolf Steiner:

Er is binnen onze geesteswetenschap al heel lang op gezinspeeld dat er wordt aangestuurd op de 
oorlog van allen tegen allen - u vindt dit ook omschreven in de voordrachtencyclus over de Apo-
calyps (1908 red. GA 104.) Van NU af aan (hoofdletters door auteur) moeten wij dit volstrekt als zeer, 
zeer ernstig en veelbetekenend opvatten (Luciferisch verleden Ahrimanische toekomst).

We gaan een tijd tegemoet waarin, zoals ik onlangs heb aangegeven, de mensen zullen begrijpen 
wat het atoom in werkelijkheid is. Het zal worden doorzien dat het atoom niets anders is dan ge-
stolde elektriciteit.  De gedachte zelf bestaat uit dezelfde substantie. Men zal inderdaad zo ver ko-
men, nog voor de vijfde cultuurperiode (1413-3573 na Chr.) ten einde loopt, dat men in staat zal zijn 
op het atoom in te werken. Als men eerst de connectie van de materie tussen de gedachte en het 
atoom kan begrijpen, dan zal men spoedig begrijpen hoe men het atoom kan beïnvloeden. En niets 
zal meer voor bepaalde soorten van uitwerkingen gesloten zijn: ik zal hier kunnen staan en on-
opgemerkt op een knop, die ik in mijn broekzak draag, kunnen drukken om een object op 
een verafgelegen afstand, bijvoorbeeld in Hamburg, op te blazen, zoals u nu al draadloos 
kunt telegraferen, doordat u hier een golfbeweging produceert en die op een bepaalde andere 
plaats tot uitdrukking kunt brengen. Dat zal kunnen optreden in de tijd, wanneer de occulte waar-
heid dat gedachte en atoom uit dezelfde substantie bestaan, in het praktische leven zal zijn door-
gevoerd. Het is onmogelijk voor te stellen wat er in zo’n geval zou gebeuren, als de mensheid dan 
niet tot onbaatzuchtigheid zou zijn gekomen. Alleen door het verwerven van onzelfzuchtigheid zal 
het mogelijk zijn de mensheid van de rand van de vernietiging te weerhouden. De ondergang van 
ons tegenwoordige aardetijdperk zal teweeggebracht worden door het gebrek aan moraliteit. Het 
Lemurische aardetijdperk is door vuur ten onder gegaan, het Atlantische door water; het onze zal 
ten onder gaan door de oorlog van allen tegen allen, het kwaad, door de strijd tussen de mensen 
onder elkaar. De mensen zullen zichzelf in onderlinge gevechten vernietigen. En het troosteloze zal 
zijn – troostelozer dan andere soorten van ondergang -, dat de mensen zelf de schuld daaraan zul-
len dragen.

Bron: Rudolf Steiner –GA 93– Goldene Legende

Maar sommige dingen als boven beschreven zijn op dit moment al realiteit. Met 
name het drukken op de knop, denk aan kruisraketten en ook het gebrek aan mora-
liteit.

Rudolf Steiner:

Meer dan enige andere strijd is deze strijd in het menselijke hart gelegd. Daar binnen ligt het veran-
kerd sinds het laatste derde deel van de 19e eeuw. Beslissend moet datgene worden, wat mensen-
harten met deze Michael-aangelegenheid in de wereld in de loop van de 20e eeuw doen. En in het 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=372:ga-104-die-apokalypse-des-johannes-&Itemid=4&layout=default
https://www.bol.com/nl/nl/p/luciferisch-verleden-ahrimanische-toekomst/1001004005084445/
http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA093.pdf#page=122
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verloop van deze 20e eeuw, wanneer de eerste 100 jaar na het einde van het Kali Yuga zal zijn 
afgelopen, staat de mens of aan het graf van alle civilisatie of bij het begin van dat tijdperk, waar 
in de zielen van de mensen, die in hun hart intelligentie met spiritualiteit verbinden, de Michael-
strijd ten gunste van de Micharl-impuls wordt uitgevochten. GA 240 19-7-1924

Rudolf Steiner:

Dat is het, wat antroposofen eigenlijk bewegen moet: hier sta ik. De antroposofische impuls is in 
mij, ik herken deze als de Michaël-impuls. Ik wacht, terwijl ik mij tijdens het wachten door de juiste 
antroposofische arbeid in het heden krachtiger maak en de korte tussentijd benut, die juist de an-
troposofenzielen toegewezen is in de 20e eeuw tussen dood en een nieuwe geboorte, om aan het 
einde van de 20e eeuw terug te komen en de beweging met een veel spirituelere kracht voort te 
zetten. Ik bereid me voor op dit nieuwe tijdperk van de 20e in de 21e eeuw – zo zegt een echte 
antroposofenziel tot zichzelf -, want veel vernietigende krachten zijn er op de aarde. Decadent zal 
het hele culturele leven, de hele beschaving van de aarde worden, wanneer de spiritualiteit 
van de Michael-impuls de mens niet aangrijpt, wanneer de mensen wederom niet in staat zijn, dat-
gene, wat als civilisatie heden omlaag vallen wil, wederom te verheffen. GA 240 27-8-1924

Rudolf Steiner:

Mijn lieve vrienden, de antroposoof dient in zijn bewustzijn op te nemen, moet er duidelijkheid over 
hebben, hoe hij opgeroepen is, nu al voor te bereiden, wat steeds meer en meer als spiritualiteit 
zich uitbreiden moet, tot de culminatie komen zal, waar de ware antroposofen er weer bij zullen 
zijn, maar verenigd met de anderen, aan het einde van de 20e eeuw. Bewustzijn moet de ware 
antroposoof hebben, dat het er heden om gaat, deelnemend inzicht te hebben en mee te werken 
aan de strijd tussen Ahriman en Michael. Alleen daardoor, dat zo’n spiritualiteit, zoals deze door de 
antroposofische beweging heen stromen wil, zich verenigt met andere geestelijke stromingen, 
zal Michael die impulsen vinden, die hem met de aards geworden intelligentie, die eigenlijk hem 
toebehoort, weer zullen verenigen. Het zal nu nog mijn opgave zijn, u te tonen, met welke geraf-
fineerde middelen Ahriman dat verhinderen wil, in welke felle strijd deze 20e eeuw staat. (GA 237, 
28-7-1924)

Rudolf Steiner:

… dat deze mensen weer zullen verschijnen met een versnelling van hun evolutie aan het einde 
van deze 20e eeuw… het is een voorbereiding voor datgene, wat, aanvankelijk in grote-, omvat-
tende-, intensieve geestesdaden, gebeuren zal aan het einde van de eeuw, nadat veel vooraf 
gegaan is, wat een spiritualisering van de moderne civilisatie tegenwerkt. (GA 346 12-9-1924)

Welke andere geestelijke stromingen Steiner hier bedoeld is niet duidelijk.

Op andere plaatsen noemde hij echter de stroming van Mani (hier eerder gerefereerd 
in hun strijd tegen het boze) en die van de (echte) Rozenkruisers, van de Graal en van 
de Tempeliers in hun tegenwoordige vorm.

De strijd van Michael tegen Ahriman is niet alleen een strijd van de mensheid. Door 
mensen heen strijden er ook allerlei andere wezens mee.

Rudolf Steiner:

Michael heeft luciferische wezens nodig die helpen de polaire oppositie te overwinnen, om Ahriman 
te overwinnen. Zodat de Michaël-mensen reeds geplaatst zijn in - men kan misschien niet zeggen 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4699:zweiter-vortrag-arnheim-19-juli-1924&catid=269:ga-240-esoterische-betrachtungen-karmischer-zusamm&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3993:dritter-vortrag-london-27-august-1924&catid=269:ga-240-esoterische-betrachtungen-karmischer-zusamm&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4022:siebenter-vortrag-dornach-28-juli-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4022:siebenter-vortrag-dornach-28-juli-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3656:achter-vortrag-dornach-12-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
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een strijd, maar in een beroering van wisselwerking tussen Luciferische impulsen en Ahrimanische 
impulsen. Deze dingen werden met grote zekerheid duidelijk tegen het einde van de vorige eeuw. 
(rond 1900) Het was toen niet zo zeldzaam dat men door deze sluier kon kijken, zoals ik het heb 
genoemd. Toen zag men hoe sterk Michaël moest vechten tegen Ahriman, en hoe gemakkelijk het 
was om het bewustzijn te laten afleiden door allerlei Luciferische invloeden. U zult misschien zeggen 
dat bewustzijnsafwijkingen en flauwvallen niet zo vreemd zijn. Zeker, uiterlijk gezien zijn zij niets 
bijzonders; maar zij worden iets belangrijks door wat in hun kielzog komt, wat komt wanneer de 
afleiding of de vertroebeling van het bewustzijn er is. (GA 237 28-7-1924)

 
Rudolf Steiner:

Zo zal het ”Ik” het onderpand zijn voor het hoogste doel van de mensen.

Maar zo is het echter tegelijkertijd, wanneer het de liefde niet vindt, wanneer het zich verhardt, de 
verleider, die hem in de afgrond stort. Dan is het datgene, wat de mensen van elkaar scheidt, wat 
ze oproept tot de grote oorlog van allen tegen allen, niet alleen tot de oorlog van volken tegen 
volken, want het volksbegrip zal dan helemaal niet meer de betekenis hebben, die dit heden heeft, 
maar tot oorlog van de individuen tegen de individuen op de meest uiteenlopende gebieden van 
het leven, tot oorlog van de standen tegen de standen, de kasten tegen de kasten, de geslachten 
tegen de geslachten. Op alle gebieden van het leven zal het ”ik” tot twistappel worden, en daarom 
kunnen we zeggen, dat het “ik” enerzijds tot het hoogste en anderzijds tot het diepste kan voeren, 
daarom is het een scherp tweezijdig snijdend zwaard. (GA 104 25-06-1908)

Eerder schreef ik er hier over dat ook mensen in dienst van Ahriman na een verkorte 
incarnatie weer op aarde zullen zijn. Dat is met name zo omdat er nog binnen de hui-
dige Michaëlperiode bepaalde spirituele doelen bereikt moeten worden, En dat geld 
zowel voor de Michaëldienaren als van hun tegenpolen aan de zijde van Mammon. 
En zo wordt de strijd van allen tegen allen weer in ons heden geplaatst.

Rudolf Steiner:

En zou de ontwikkeling maar doorgaan, deze consequenties verder uit te werken, we zouden aan 
het einde van de 20e eeuw aangekomen zijn bij de strijd van allen tegen allen, juist in die gebie-
den van de aardeontwikkeling waar zich de zogenaamde nieuwere beschaving heeft ontwikkeld.

De mensen kunnen nog zulke mooie toespraken houden, nog zo veel wetenschappelijke vooruit-
gang geboekt hebben, we zouden staan voor een oorlog van allen tegen allen. We zouden een 
mensheid zich zien ontwikkelen, die geen sociale instincten meer heeft, maar des te meer zou spre-
ken over sociale dingen. (GA 206 06-8-1921)

In 1908 heeft Steiner ook voordrachten gehouden over de apokalypse (GA104). Maar 
dat was de zogenaamde grote apokalypse. De oorlog van allen tegen allen wordt 
daar in een veel verdere toekomst beschreven. Maar in de zogenaamde kleine of 
olijfbergapokalypse die samenhangt met het tijdperk van de bewustzijnsziel is dat 
eerder eind 20e eeuw. Hierover spreekt hij voornamelijk in GA 346 Priesterapokalyps 
uit 1924.

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4022:siebenter-vortrag-dornach-28-juli-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1269:achter-vortrag-nuernberg-25-juni-1908&catid=69:ga-104-die-apokalypse-des-johannes&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4429:achtzehnter-vortrag-dornach-6-august-1921&catid=303:ga-206-menschenwerden-weltenseele-und-weltengeist&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18&layout=default
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18&layout=default
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Welten-kamaloka

Rudolf Steiner:

Zo staat de mensheid dus voor de beslissing: of samen met datgene, wat door de komeet van Hal-
ley komt, omlaag gevoerd te worden in een duisternis, die nog onder het Kali Yuga ligt, of door 
antroposofisch begrip niet datgene over het hoofd te zien, wat als aanleg van nieuwe vermogens 
aanwezig is, om de weg te vinden naar het land, dat heden in overeenstemming met de oosterse 
literatuur verdwenen is, dat echter de Christus de mensheid weer tonen zal: naar het land Scham-
balla. Dat is het grote gezichtspunt staande op het kruispunt: of naar beneden of naar bo-
ven: of in iets, wat als wereld-kamaloka nog onder het Kali Yuga ligt, of in dat, wat het de mens 
mogelijk maakt, dat gebied te betreden, wat in waarheid bedoeld wordt met de benaming Scham-
balla. (GA 116, 9-3-1910 en zie ook GA118)

Kamaloka is een toestand na de dood die ook wel het vagevuur genoemd wordt. 
De mens wordt er geconfronteerd met zijn slechte daden. Maar sinds de concentra-
tiekampen uit de 2e wereldoorlog en de holocaust is de hel niet meer in het hierna-
maals maar ook op aarde. Het woord ”wereld-kamaloka” is dan ook een heel drama-
tisch perspectief.

1998, de 7e bazuin

Rudolf Steiner:

We naderen nu de op handen zijnde tijdperiode van de derde 666: 1998. Aan het einde van deze 
eeuw komen we bij het punt waar Sorat weer uit de afgronden van de evolutie het sterkste zijn 
hoofd verheffen zal, waarbij hij de tegenstander van de verschijning van Christus zal zijn, die de 
daartoe voorbereide mensen al in de eerste helft van de twintigste eeuw zullen hebben door de 
zichtbaarwording van de etherische Christus. Het zal enkel nog tweederde van deze eeuw du-
ren tot Sorat op machtige wijze zijn hoofd verheffen zal. […] (GA 346 12-9-1924)

Rudolf Steiner:

Dit stond allemaal voor hem. De intrede van Michaël in de geestelijke evolutie van de 
mensheid aan het einde van de 19e eeuw en van de etherische Christus in de eerste helft 
van de 20e eeuw zal worden gevolgd door de intrede van de zonnedemon vóór het einde 
van deze eeuw. 

Maar ook de mens van de tegenwoordige tijd bevindt zich hier middenin met zijn priesterlijk werk, 
in die zin dat hij moet kijken naar de opkomst van het Michaël Mysterie in de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw, naar de verschijning van Christus in de eerste helft van de twintigste eeuw en naar de 
dreigende opkomst van Sorat en de volgelingen van Sorat aan het eind van de twintigste eeuw. 
Als wij, als begrijpende mensen die de tekenen van de tijd weten te duiden, ons leven inrichten in de 
zin van deze drie mysteriën van deze tijd: het Michaël Mysterie, het Christus Mysterie en het 
Sorat Mysterie, dan zullen wij op de juiste manier werken op het terrein dat ons karma ons heeft 
toegewezen, en de priester op zijn priesterlijke terrein. (GA 346 12-9-1924)

https://antropocalypse.blogspot.com/2013/07/kometen.html
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1460:fuenfter-vortrag-berlin-9-maerz-1910&catid=81:ga-116-der-christus-impuls-und-die-entwickelung&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=83:ga-118-das-ereignis-der-christuserscheinung-&Itemid=4&layout=default
https://anthrowiki.at/Kamaloka
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3656:achter-vortrag-dornach-12-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3656:achter-vortrag-dornach-12-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
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Rudolf Steiner:

De wereldoorlog (1e) met al zijn kwaadaardige bijwerkingen zal slechts het begin van nog meer 
kwaad zijn. Want de mensheid staat momenteel voor een grote eventualiteit: voor de mogelijkheid 
of alles in de afgrond te zien vallen, wat civilisatie is, of het door middel van spiritualiteit te verhef-
fen, voort te zetten in de zin van, wat in de Michaēl-impuls, die voor de Christusimpuls staat, ligt. (GA 
240 27-8-1924) 

Het derde millennium plandemie en Oekraine

Het voorgaande als opmaat naar het thema van de plandemie als aanval op de ziel

Het nieuwe millennium begon direct al met de false flag operation nine eleven. Wat 
toen direct opviel was het verslag van die journaliste die vertelde dat er een gebouw 
7 ingestort was. Maar op dat filmje staat dat gebouw nog gewoon overeind. Even la-
ter stort het wel in (26 minuten later). Foutje in de regie van de elite naar het journaille 
toe. Daar is al heel veel over geschreven en gedebatteerd. 11)

Verslag BBC-tapes

Tijdens het verslag is het enorme gebouw zichtbaar als deel van de toen al gewijzigde skyline. Waar 
de Twin Towers stonden gaapt een enorm gat. De verslaggeefster ziet het gat (gedeeltelijk) aan 
voor de plek waar ook WTC-7 had moeten staan. Van belang is te vermelden dat de verslaggeefster 
slechts doorgeefluik is van de gebeurtenissen en niet primair van eigen waarneming zal zijn uitge-
gaan. De instorting van WTC-7 werd in beeldtekst als volgt gemeld: "The 47 storey Salomon Brothers 
Building close to the World Trade Centre has also collapsed." Deze benaming voor wat later WTC-7 
of building 7 is genoemd, is correct.

Op een gegeven moment valt bij de BBC de verbinding met de verslaggeefster weg. Indien de ver-
binding niet was verbroken zou het betreffende gebouw na nog ongeveer vijf minuten (exact rechts 
van haar gezicht) zijn ingestort.

Het volgende bericht dateert al van 1981. Er wordt ook van gezegd dat het een be-
werkte versie zou zijn. Maar gezien de praktijk van de hedendaagse plandemie toch 
de moeite waard om te vermelden. Het werpt namelijk zeker wel een licht op inten-
ties die in zekere kringen al tientallen jaren opgang doen. Attali was een belangrijk 
adviseur van franse presidenten.

Jacques Attali

“In de toekomst zal het erom gaan een manier te vinden om de bevolking te reduceren. We zullen 

11 9/11 Er zijn nadien veel onderzoeken gedaan en er is aangetoond dat het een false flag operation was vanaf allereerste begin. Direct 
na de gebeurtenissen was er al een heel dik papieren manuscript beschikbaar de zogenaamde patriot act. Deze hadden nooit zo 
snel gefabriceerd kunnen worden deze lagen voordien al klaar. Eigenlijk hetzelfde concept als de plandemie. In feite was dit de 
legalisering van staatsterrorisme

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3993:dritter-vortrag-london-27-august-1924&catid=269:ga-240-esoterische-betrachtungen-karmischer-zusamm&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3993:dritter-vortrag-london-27-august-1924&catid=269:ga-240-esoterische-betrachtungen-karmischer-zusamm&Itemid=4
http://www.waarheid911.nl/wtc_merkwaardigheden.html#bbc_building_7
https://rairfoundation.com/the-real-globalist-mastermind-behind-the-great-reset-prophet-jacques-attali/
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beginnen met de oudsten onder ons, want als hij eenmaal ouder is dan 60-65 jaar, leeft de mens 
langer dan hij produceert en dat komt de maatschappij duur te staan.

Vervolgens de zwakken en de nuttelozen die niets bijdragen aan de samenleving want dat zullen er 
steeds meer worden. Tenslotte uiteindelijk vooral de stommelingen.

Euthanasie gericht op deze groepen. Euthanasie moet een essentieel instrument zijn binnen onze 
toekomstige samenlevingen, in alle gevallen.

Natuurlijk zullen we niet in staat zijn om mensen te executeren of kampen te organiseren. We zullen 
ons van hen moeten ontdoen door hen te doen geloven dat het voor hun eigen bestwil is.

Een te grote bevolking, die ook nog voor het grootste deel onnodig is, is economisch te duur. Sociaal 
gezien is het ook veel beter voor de menselijke machine om abrupt te stoppen in plaats van gelei-
delijke degeneratie.

We zullen niet in staat zijn om intelligentietests af te leggen op miljoenen en miljoenen mensen, dat 
kunt u zich voorstellen!

We zullen er iets op vinden of het gewoon zelf veroorzaken. Zoals een pandemie die zich op bepaal-
de mensen richt, een echte economische crisis of niet, een virus dat ouderen of bejaarden zal treffen, 
het maakt niet uit, de zwakken en de angstigen zullen bezwijken.

De stommelingen zullen het geloven en vragen om snel behandeld te worden. We zullen er voor 
gezorgd moeten hebben dat we deze behandeling gepland hebben, een behandeling die de oplos-
sing zal zijn.

De selectie van de idioten zal dus vanzelf gebeuren: zij zullen geheel op eigen initiatief naar het 
slachthuis gaan.

[The future of life – Jacques Attali, 1981] Interviews with Michel Salomon, Les Visages de l’avenir col-
lection, éditions Seghers.“

Deze Attali is nog steeds actief. Hij voorspelt in 2014 dat de Derde Wereldoorlog be-
gint met Oekraïne. Nu is de volgende uitspraak van Steiner uit 1918 ook op internet 
te vinden. Maar de exacte bron daarvan is nog niet bekend. Het is ook niet bekend of 
dit inderdaad zo gezegd is.

https://rairfoundation.com/the-real-globalist-mastermind-behind-the-great-reset-prophet-jacques-attali/
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Tijdens de Russische Revolutie in 1917 was voor het eerst sprake van een zelfstan-
dig, internationaal erkend land: de Oekraïense Volksrepubliek

Attali, een vaste gast in politieke talkshows in Frankrijk, voorspelde in 2014 dat de Derde Wereld-
oorlog zou beginnen met Oekraïne. De video eindigt met de waarschuwing van de voormalige 
Franse president Nicolas Sarkozy: "we zullen samen verder gaan in de richting van een nieuwe we-
reldorde, en niemand, en dan bedoel ik ook niemand, zal zich daartegen kunnen verzetten. Bekijk 
de volgende clip.

Ze noemen Attali hier een profeet. Maar als je actief sturend aan de wieg staat van 
de gebeurtenissen dan kun je beter praten over zelf vervullende profetie.

George Friedman

Het doel van het beleid van de VS is al meer dan 100 jaar het voorkomen van een Europese super-
macht en toenadering tussen Duitsland en Rusland. Deze intentie bepaalt ook het huidige conflict 
over Oekraïne. In een lezing voor de gerenommeerde Chicago Council on Global Affairs zei Fried-
man: "Duitsland vormt, samen met Rusland, een ernstige bedreiging voor het Amerikaanse wereld-
machtbeleid." Bijgevolg zouden de Amerikanen alles in het werk stellen om een toenadering tussen 
deze twee landen te torpederen. Dit zou vooral duidelijk worden in Oekraïne, waar de VS steeds 
meer rechtstreeks zouden ingrijpen en het terughoudende beleid van de Duitse regering terzijde 
zouden schuiven.

George Friedman, Amerikaans politicoloog, oprichter en directeur van de denktank STRATFOR aan 
de Chicago Council On Global Affairs 2015

Aan Henry Kissinger 12) wordt volgende passage toegedicht.

Henry Kissinger:

"Zodra de kudde verplichte gedwongen vaccinatie accepteert, is het game over! Ze zullen alles ac-
cepteren - gedwongen bloed of orgaan donatie - voor het "grotere goed." We kunnen kinderen ge-
netisch veranderen en ze steriliseren - voor het "hogere doel." Controleer de gedachten van schapen 
en je controleert de kudde. Vaccinproducenten staan op het punt miljarden te verdienen, en velen 
van u in deze kamer zijn investeerders. Het is een grote win-win! Wij dunnen de kudde uit en de 
kudde betaalt ons voor het leveren van uitroeiingsdiensten. Nu, wat eten we voor de lunch?

 Ook hier is een leger aan uitermate goed betaalde factcheckers bezig geweest om 
te ontkennen dat dit letterlijk zo gezegd zou zijn. De lezer mag het zeggen; maar wel 
eerst dit artikel helemaal uitlezen... Van Kissinger wordt ook gezegd dat hij aan de 
wieg van het WEF gestaan zou hebben.

12 Kissinger was in de tweede wereldoorlog als gewoonsoldaat deelnemer aan (slag om de ardennen) battle of the bulge

https://rumble.com/vwvbqe-globalist-jacques-attali-rredicted-in-2014-that-world-war-iii-would-start-w.html
https://rumble.com/vwvbqe-globalist-jacques-attali-rredicted-in-2014-that-world-war-iii-would-start-w.html
https://wtg-99.com/documents/Rundbrief_33.pdf
https://unlimitedhangout.com/2022/03/investigative-reports/dr-klaus-schwab-or-how-the-cfr-taught-me-to-stop-worrying-and-love-the-bomb/
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En dan naderen we al meer en meer het heden waar we zien hoe de tegenkrachten 
e.e.a. praktizeren. Nu zullen we ingaan op de tegenkrachten en hun maatregelen om 
de ziel bij de mensen uit te drijven en hun spiritualiteit af te nemen. Het 3e millen-
nium begon al bijna direct met de false flag operation van nine eleven. De invloed 
van Sorat sinds 1998 begint zich te laten gelden.

Zielen uitdrijven

Rudolf Steiner:

Men zal het als een symptoom van ziekte aanzien, wanneer de mens zich zo ontwikkelt, dat hij 
op het begrip kan komen: Er bestaat zoiets als een geest of een ziel.- Dat zullen zieke mensen zijn. 
En men zal – daar kunt u heel zeker van zijn – het juiste geneesmiddel vinden, waardoor men 
dat kan aanpakken. Destijds schafte men de geest af. De ziel zal men afschaffen door mid-
del van een geneesmiddel. Men zal vanuit een “gezonde opvatting” een entstof vinden, waar-
door het organisme zo bewerkt wordt zo mogelijk al in de vroegste jeugd, zo mogelijk di-
rect na de geboorte, zodat dit menselijke lichaam niet op de gedachte komt: Er is een ziel en 
een geest.- Zo scherp zullen de twee wereldbeschouwingen tegenover elkaar staan. De ene zal 
na te denken hebben, hoe begrippen en voorstellingen te ontwikkelen zijn, zodat ze aan de rea-
liteit van geest en ziel aangepast zijn. De anderen, de opvolgers van de huidige materialisten, zul-
len de inentingsstof zoeken, die het lichaam “gezond” maakt, dat wil zeggen zo maakt dat dit li-
chaam door zijn constitutie niet meer van zulke dwaze dingen spreekt zoals ziel en geest, maar 
“gezond” spreekt over de krachten, die in machines en chemie leven, die in de wereldnevel pla-
neten en zonnen konstrueren. Dat zal men door lichamelijke procedures bewerkstelligen. Aan 
de materialistische medici zal men het overlaten, de zielen uit te drijven uit de mensheid.  
Dr. Rudolf Steiner, GA 177, 29. September tot 28. Oktober 1917

In een andere setting spreekt Steiner erover dat middels vaccinaties de spiritualiteit 
uitgedreven zal kunnen worden. De mens is dan gedoemd materialist te zijn en zal 
daar zelfs tevreden mee zijn. (lijfspreuk van Schwab: "You will own nothing but be 
happy.")

Rudolf Steiner:

Het materialistische tijdperk streeft er vanuit bepaalde kringen naar om alle spirituele ontwikke-
ling van de mensheid te verlammen, onmogelijk te maken; om mensen ertoe te brengen, simpelweg 
door hun temperament, door hun karakter, alles af te wijzen wat spiritueel is en het als dwaasheid 
zien.

Zo’n stroming – het is nu al merkbaar bij individuele mensen – zal zich steeds verder verdiepen. Het 
verlangen zal opkomen dat het algemene oordeel zal zijn: het spirituele, het geestelijke is dwaas-
heid, is waanzin! 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=category&id=117:ga-177-die-spirituellen-hintergruende-der-aeusseren-&Itemid=4&layout=default
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Dit zal men trachten te bereiken door vaccinaties te brengen; dat men, zoals men met vaccinaties 
is gekomen ter bescherming tegen ziekten, nu met bepaalde vaccinaties komt die het menselijk 
lichaam zodanig beïnvloeden dat het voor de geestelijke neigingen van de ziel ontoegankelijk is. 
Men zal de mensen inenten tegen de neiging tot spirituele ideeën. 

Daar zal men tenminste naar streven: men zal vaccinatie-middelen proberen, zodat mensen al in 
hun kinderjaren de drang naar spiritueel leven verliezen. (GA 178 6 november 1917) 

Rudolf Steiner:

"Het achtste oecumenische concilie in 869 drijft de geest uit de mensheid. Zij die zeer materialistisch 
zijn ingesteld, zouden de volgende etappe willen voorbereiden; zij zouden zich willen voorbereiden 
om ook de ziel af te schaffen, en het tot een algemene dogmatische kennis van het moderne en 
toekomstige leven te maken dat de mens alleen maar lichaam is. En bepaalde duivelse ingewij-
den denken aan middelen waardoor de mens nu materialistisch als een lichaam kan worden voor-
bereid, niet door zielsinvloeden, maar door ingrediënten, door bepaalde sappen die uit de natuur 
worden gehaald." (GA 203 27-2-1922)

Vaccins creëren een immuniteit tegen logica, en dat is de enige immuniteit die ze 
echt bieden. (statement).

Heden kunnen we concluderen dat Steiner het in feite over onze tijd had. Maar ook 
in kringen die zich antroposofisch noemen is dat nog niet geheel doorgedrongen. 
Met name Judith von Halle die bekend staat om de controverse rond haar stigmata 
en de verdraaiingen van de ideeën van Steiner geeft hier blijk van.

In het lijfblad van de Avin (antroposofische vereniging in nederland) schreef Arie 
Bos een recensie over het 2e boek van Judith von Halle over corona. Hoewel slechts 
een fragment daarin toch wat opmerkelijke uitspraken.

Arie Bos:

..."Dat heeft het volgens haar (JvH) voor Sorat mogelijk gemaakt samen met de asoerische krach-
ten een virus te ontwerpen dat een aanval op het 'Ik' doet via het fysieke lichaam (zij ziet dat in de 
aantasting van alle organen en de stuurloosheid van het immuunsysteem). Terwijl tot dan toe de 
ziekten zich in het krachtenveld van Lucifer en Ahriman afspeelden, waar wij juist krachtiger uit 
zouden kunnen komen of ons karma mee hebben kunnen vereffenen. "Wanneer je dit doet (hier 
wordt bedoeld 'echte geesteswetenschap' A.B.) blijkt ongetwijfeld dat de inschatting dat het Sars-
CoV-2-virus niet meer zou zijn dan een gewone griep, een ontzettende vergissing is!" De co-
vidziekte geeft, aldus Von Halle, geen mogelijkheid het karma te vervullen, maar slaat die mogelijk-
heid juist uit handen, zowel door de ziekte met zijn gevolgen als door het overlijden. Daarom is 
zij niet tegen het, zoals zij dat noemt, "onschuldige vaccin", zolang wij nog niet zover zijn via 
de bewustzijnsziel ons hogere lk te incarneren, dat ons in staat stelt bewust ons immuunsysteem 
te sturen. Dat het vaccin vele doden tot gevolg zou hebben, is ook zo'n absurd en verzon-
nen onzin, zegt ze, niet alleen omdat zoiets onmiddellijk in het nieuws terecht zou komen, 
zij weet dat ook dankzij haar spirituele onderzoek. Het mRNA-vaccin laat ons voorzichtig wen-
nen aan de buitenkant van het virus om ons vervolgens tegen het Soratische geheel te kunnen 
verdedigen. Dit boek zou iedereen moeten lezen die zich zorgen maakt over de polarisatie van 
het coronadebat binnen de antroposofische beweging - en die wil weten wat deze ziekte spiritueel 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1930:hinter-den-kulissen-des-aeusseren-geschehens-zuerich-6-november-1917-erster-vortrag&catid=118:ga-178-individuelle-geistwsesen-und-das-wirken-in-&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4473:dreizehnter-vortrag-den-haag-27-februar-1921&catid=306:ga-203-die-verantwortung-des-menschen-fuer-die-welt&Itemid=4
https://www.blogger.com/blog/posts/4794503787747681944
https://www.blogger.com/blog/post/edit/4794503787747681944/2661895869251550088
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teweeg brengt, ook al kan hij/zij het, net zo min als ik, echt op zijn spirituele merites beoordelen."... 

Een aantal dingen zijn zeer controversieel. Bijvoorbeeld haar vertrouwen in de 
mainstreammedia. En in de onschuld van het vaccin en de ontkenning van massale 
heftige bijwerkingen. Dat het een aanval van Sorat is dat is dan wel weer plausibel. 
Het verhaal van Thomas Mayer (verderop) daarentegen komt geloofwaardiger over 
alhoewel ook daartegen enkele deugsofen te hoop lopen.

Ook de hoofdredacteur van Motief, het lijfblad van de antroposofische vereniging 
in Nederland laat zich op dat gebied niet onbetuigd tijdens begin plandemie.

In het Nachrichtenblatt recentelijk nog meer hierover.

Het jaar 896 is ook een steeds terugkerend item.
Rudolf Steiner:

Deze belangrijke, veelbetekenende gebeurtenis vond plaats in 869, op het achtste algemeen oecu-
menisch concilie te Constantinopel, waar dogmatisch werd verklaard dat de oude opvatting van 
de trichotomie - dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest - ketters was, dat de mens alleen 
lichaam en ziel heeft, alleen dat de ziel enkele geestelijke eigenschappen bezit. Terwijl dit zich af-
speelde in het objectieve, dat de intelligentie overging op de individuele mens, werd op aarde ver-
ordonneerd - op zo'n verzegelende wijze dat niemand die in de Europese beschaving stond het kon 
wagen dit tegen te spreken - dat de trichotomie verkeerd was, ketters was. Men mocht niet spreken 
van een mens met lichaam, ziel en geest, maar alleen van lichaam en ziel en aan de ziel geestelijke 
eigenschappen en krachten toeschrijven. (GA237 8-8-1924)

Er wordt gesproken dat op een Concilie in Constantinopel in feite de geest afge-
schaft is. De mens zou nog maar bestaan uit lichaam en ziel. En die ziel had dan nog 
enkele geestelijke eigenschappen. In bovenstaande wordt erop geduid dat door de 
komende vaccinatie (uitspraak gedaan in 1917) een volgende stap genomen gaat 
worden namelijk de afschaffing van de ziel. Destijds in 869 de afschaffing van de 
geest had dat tot gevolg dat een aanzienlijk deel van de engelen die met mensen-
aangelegenheden te doen hebben gevallen is. Ze voegden zich bij de reeds eerder 
gevallen engelen in ahrimaanse gelederen. Daardoor raakte ook het karma van de 
mensen in een chaos. Omdat engelen een belangrijk aandeel hebben in het men-
selijke karma. Van Michael wordt nu gezegd dat van hem de impuls uitgaat om het 
karma weer in orde te brengen en dit samen met het feit dat Christus Heer van Karma 
geworden is.

Opvallend en dramatisch in bovenstaande Steiner vaccinatievoorspelling is ook 
het volgende.:

Rudolf Steiner:

“...waardoor het organisme zo bewerkt wordt zo mogelijk al in de vroegste jeugd, zo mogelijk 
direct na de geboorte...“

https://updateantroposofyapocalypse.blogspot.com/2020/06/pokken-of-corona.html
https://jvhalle.blogspot.com/2022/03/diana-uphues-janning-over-eine-falsche.html
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5447:elfter-vortrag-dornach-8-august-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
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Inderdaad gaat de tendens nu in de plandemie naar het steeds vroeger en jonger 
vaccineren van kinderen terwijl daarvoor geen enkele wetenschappelijk medische 
basis is.

Waarom? Kinderen zijn de toekomst zegt men. Veel vrouwen ervaren al problemen 
met hun menstruatie door het vaccin. Veel zwangere vrouwen zijn hun kind al verlo-
ren. En de kringen die dit willen opleggen aan een heel groot deel van de wereldbe-
volking, die weten dat ook. In die kringen is ook echte occulte kennis aanwezig. Dit is 
boven al gerefereerd als o.a. Angelsaksische geheime genootschappen . Deze weten 
namelijk dat er steeds meer kinderen geboren worden die met verschillende namen 
aangeduid worden zoals indigo kinderen en kristalkinderen. Deze kinderen brengen 
een heel ander bewustzijn mee dan wat tot nog toe gebruikelijk was. In feite is dat 
een gevaar voor mensen uit die kringen. Die kringen zitten echter nog achter (of 
boven) instanties als de WEF etc. ze blijven zelf in het verborgene. Hun occulte ken-
nis stelt ze ook in staat om vaccinaties gebaseerd op o.a. vleermuizen te maken die 
daadwerkelijk de ziel uitdrijven en de spiritualiteit uit bannen.

E.e.a. doet ook denken aan de kindermoord in het begin van onze jaartelling. Het 
bijzondere kind mocht van Herodes niet blijven leven. Daarnaast diende de kinder-
moord ook nog eens zwart magische doeleinden. Hier houd de vergelijking ook nog 
niet op. Tegenwoordig de QR code en destijds de volkstelling. Daarvoor maakten 
Jozef en Maria hun lange reis. Het kind staat ook voor de geboorte van het hogere 
Ik. De moeder moet dan ook in de woestijn vluchten om het kind te redden in de 
apokalypse. (ook in GA346)

Splitsing der mensheid

Rudolf Steiner:

We weten, dat de mensheidsstroom zich nu al in twee delen splitst, de ene, die in het goede, 
morele overgaat en de andere, die in het gruwelijke, boosaardige eindigt. Zulke toestanden banen 
zich nu al een weg, de kiemen zijn nu al voorhanden. Zo wordt al datgene, wat heden aan machi-
nes, instrumenten in de wereld is en in beweging gezet wordt, op Jupiter (een volgende fase van de 
aarde, red.) tot verschrikkelijke ontzettende demonen. Alles, wat het nuttigheidsprincipe dient, zal 
eens tot zulke verschrikkelijke machten uitgroeien. Tegengegaan kan dit worden, wanneer wij de 
nuttigheidsapparaten veranderen in zulke, die naast hun nuttigheid voor alles de schoonheid, het 
goddelijke verkondigen. Het is goed, dat we dat weten. Anders zouden dergelijke machten de aarde 
eens verscheuren. (GA 245 16-01-1908; geen hlink)

Rudolf Steiner:

En dergelijke dingen speelden zich af achter de kulissen van de uiterlijke geschiedenis juist in ons 
decennium (gezegd in 1917). De intentie was: om ten eerste in de handen van een zekere groep van 
mensen het geheim te leggen, hoe de massa beheerst kan worden, hoe juist mensen, die zich weinig 

https://www.redvoicemedia.com/2022/03/big-pharma-is-coming-for-your-babies-pfizer-seeks-to-inject-infants-with-deadly-gene-therapy-shots-video/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2016/08/29/die-geheime-macht-elite-hinter-dem-anglo-amerikanischen-imperialismus/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indigokinderen
https://www.nieuwetijdskind.com/kristalkind-5-2/
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bekommeren om de uiterlijke zaken, maar juist spirituele aanleg hebben, die bij uitstek geschikt zijn, 
voorbereidend werkzaam te zijn ten gunste van het 6 na-atlantische cultuurtijdperk, hoe deze men-
senmassa op intensievere wijze te beheersen is en hoe de gave om ze te beheersen, in de handen van 
slechts enkele mensen is te brengen. (GA 178, 6-11-1917 )

Het is inmiddels bekend welke “bijwerkingen de vaccinaties hebben, die geen echte 
vaccinaties zijn maar genetische experimenten. Zowel fysiek als geesteswetenschap-
pelijk onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het bloed ernstig aangetast wordt. 
Het wordt donkerder, stroperiger, geleiachtig, met bloedklonten en veroorzaakt hart-
kwalen of erger nog de dood. Het lichaam mummificeert in zekere mate. (Myocarditis 
en micro bloedklonters die zich in het gehele lichaam manifesteren en mogelijk ook 
ophopen in de geslachtsorganen). Bloedbanken wijzen op het probleem van bloed-
donorschap zowel van de gevende als voor de ontvangende zijde. Pathologen en 
doodgravers merken dit ook op. Bloed en zuurstof zijn ook verwant. Bij zuurstofge-
brek dreigt verstikking. Er werd dan ook veel aandacht besteed aan zuurstofmachi-
nes bij de eerste covid-patienten, maar deze bleken juist averechts te werken, de pro-
tocollen werkten dit in de hand... De term puurbloedjes voor de vaccinvrije mensen 
doet ook al opgeld.

 Daarnaast bevat de injectie ook nog grafeenoxide een programmeerbare magneti-
sche stof die op 5G reageert. De techniek is op dit terrein al heel ver gevorderd en er 
wordt actief gestreefd naar trans-humanisme en zelfs post-humanisme. Dus een sta-
dium waar de mens en machine met elkaar in wisselwerking worden gebracht. Een 
duidelijke splitsing in de mensheid baant zich aan. Gemodificeerde transhumanen 
- de supermensen en ongemodificeerde mensen - de slaven. Maar niet alle injecties 
hebben dezelfde samenstelling er zijn er ook die redelijk onschuldig zijn bijv. zout-
oplossingen. Zou iedereen dezelfde dodelijke en of manipulerende injecties krijgen 
dan zou dat niet lang meer geheim gehouden kunnen blijven. Nu is er nog de tactiek 
dat de wel optredende bijwerkingen ernstig gebagatelliseerd worden m.b.v. aktive 
mainstreammedia -propaganda. Door ontkenning en door toepassing van censuur.

Onderstaand over de betekenis van het bloed m.b.t. de Ik-beleving.:

Rudolf Steiner:

Het bloed is de directe fysieke uitdrukking van de menselijke Ik-drager. Duidelijk wordt dat 
bij voorbeeld in het fenomeen van blozen en verbleken . Evenzo is het zenuwstelsel, de uitdrukking 
van het astrale lichham en het endocriene systeem, de uitdrukking van het etherische lichaam: 
"Als we voor ons een wezen hebben, dat zoals de mensen niet alleen het fysieke lichaam heeft, 
maar onzichtbare, hogere, bovennatuurlijke leden van zijn natuur, zo worden bovennatuurlijke 
leden in de laagste leden aangetroffen. Net zoals je innerlijke ziel-kwaliteiten oppervlakkig wor-
den uitgedrukt in je gezichtsuitdrukking, zo is je fysiognomie, zo is je fysieke lichaam ook een 
uitdrukking van het werk van het astrale lichaam en het Ik. En het fysieke lichaam is niet alleen 
zichzelf, maar het is ook een fysieke uitdrukking van de fysiek onzichtbare leden van de mens. 
 
Dus het menselijke endocriene systeem en alles wat we daartoe tellen is een uitdrukking van het 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1930:hinter-den-kulissen-des-aeusseren-geschehens-zuerich-6-november-1917-erster-vortrag&catid=118:ga-178-individuelle-geistwsesen-und-das-wirken-in-&Itemid=4
https://www.frontnieuws.com/ik-heb-nog-nooit-zoveel-sterfgevallen-gezien-het-is-ongeveer-een-toename-van-500-of-600-begrafenisondernemer-in-vk-onthult-toenemend-aantal-trombosedoden-bij-gevaccineerde-jonge-volwassenen/
https://www.frontnieuws.com/grafeen-covid-19-dodelijke-injecties-laat-het-bewijs-voor-zichzelf-spreken/
https://www.frontnieuws.com/5g-torens-smartphones-en-mrna-injecties-zijn-onlosmakelijk-als-een-dodelijk-net-met-elkaar-verbonden-de-kracht-van-5g-torens-kan-een-hele-stad-roosteren/
https://www.frontnieuws.com/hackers-kraken-de-servers-van-de-vaccinfabrikanten-er-zijn-werkelijk-dodelijke-batches-onder-de-prikken/
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etherische lichaam in de mens. Alles wat we tot het zenuwstelsel rekenen, is een uitdrukking van 
het astrale lichaam, en alles wat we tot het het bloedsysteem rekenen, een uitdrukking van zijn Ik-
drager. Dus in het fysieke lichaam zelf moeten we opnieuw een vierheid onderscheiden, en alleen 
diegene die een grofzinnelijke wereldbeschouwing aanhangt kan de verschillende stoffen in het 
menselijke fysieke lichaam als gelijkwaardig beschrijven. Wat pulseert in ons als bloed, is zo'n sub-
stantie geworden door het feit dat in de mens een Ik woont. Het zenuwstelsel is zo gevormd en van 
een zulke substantie omdat ons in de mensen een astraal lichaam tegemoetkomt.,. En het endo-
criene systeem is zo geworden, daardoor, dat in de mensen een etherlichaam is." (GA 112, 26-6-1909)

 
Rudolf Steiner:

In het bloed is het principe voor de Ik-wording. Een Ik kan alleen maar daar tot uitdrukking komen, 
waar een wezen de beelden, die het van de buitenwereld schept, in zichzelf kan vormen.

 Als de mens alleen maar hersens had, kon hij alleen beelden van de buitenwereld in zich scheppen 
en beleven; hij zou dan alleen tegen zichzelf kunnen zeggen; de buitenwereld is in mij als spiegel-
beeld nog een keer herhaald; kan hij echter deze herhaling van de buitenwereld tot een nieuwe 
gestalte opbouwen,dan is deze gestalte niet meer alleen de buitenwereld; ze is“ik““ . Een wezen met“ 
alleen sympathisch zenuwstelsel spiegelt de buitenwereld, het ondervind dus deze buitenwereld 
nog niet als zichzelf, nog niet als binnenleven. Een wezen met ruggenmerg en hersenen ondervind 
de spiegeling als binnenleven. Maar een wezen met bloed beleefd zijn binnenleven als zijn eigen 
gestalte.

Door het bloed wordt met hulp van zuurstof de buitenwereld naar de beelden van het binnenleven 
van het eigen lichaam gevormd. Deze gestaltevorming komt als Ik-waarneming te voorschijn. (GA 
55, 25-10-1906)

Rudolf Steiner:

Secreties in het bloed laten de Ik-ervaring toe. Het zijn de secreties die het menselijke organisme in 
zich zelf beleefbaar maken. Continue afscheidingen in het bloed maken juist de Ik-ervaring moge-
lijk.
Als je naar het orgaan kijkt, dat we moeten beschouwen als het middelpuntsorgaan van het men-
selijk organisme, het bloedsysteem , wanneer je ziet hoe aan de eene kant het bloed voortdurend 
door het opnemen van zuurstof zichzelf opfrist en wanneer je aan de andere kant het bloedsysteem 
als het werktuig van het menselijke Ik ziet, dan kunnen we zeggen; wanneer het bloed onveranderd 
door het menselijke organisme zou gaan, dan zou het niet het orgaan van het menselijke Ik zijn, dat 
in eminente zin het orgaan is, welk het mogelijk maakt dat de mens zich innerlijk beleefd. Alleen 
daardoor dat het bloed in zichzelf veranderingen doormaakt en als veranderd weer terugkeert, dat 
dus secreties plaatsvinden van het veranderde bloed, alleen daardoor is het mogelijk, dat de mens 
het Ik niet alleen heeft, maar het ook beleven kan met behulp van zijn zinnelijk-psychische werktuig 
van het bloed. (GA 128, 24-3-1911) 13)

Als je dus op het bloed inwerkt dan werk je tevens in op het menselijke Ik. Oor-
spronkelijk had ik als titel: de gecoordineerde aanval op het “ik“, maar heb deze toch 
maar veranderd in de gecoordineerde aanval op de ziel. Het een sluit natuurlijk het 
andere niet uit. De aanval op de Ik-drager (het bloed) is tevens een aanval op de ziel.

13 De vertaling van deze teksten over bloed van Duits in Nederlands was best wel lastig (met deepl), want google translate laat nog 
meer steken vallen) Aangeraden wordt om middels de links de oorspronkelijke Duitstalige tekst te gaan lezen. (Dat geld trouwens 
ook voor de meeste andere vertaalde citaten uit GA)

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1419:dritter-vortrag-kassel-26juni-1909&catid=77:ga-112-das-johannesevangelium-im-verhaeltnis-zu-den&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=840:blut-ist-ein-ganz-besonderer-saft-berlin-25-oktober-1906&catid=44:ga-55-die-erkenntnis-des-uebersinnlichen-in-unserer&Itemid=3
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=840:blut-ist-ein-ganz-besonderer-saft-berlin-25-oktober-1906&catid=44:ga-55-die-erkenntnis-des-uebersinnlichen-in-unserer&Itemid=3
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1622:fuenfter-vortrag-prag-24-maerz-1911&catid=93:ga-128-eine-okkulte-physiologie&Itemid=4
https://www.deepl.com/nl/translator
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Hieronder in zijn geheel een artikel overgenomen van frontnieuws. Het kanaal dat 
vaak (maar niet altijd) zeer rake karakteriseringen i.v.m. spirituele achtergronden van 
de plandemie weet te plaatsen :

Covidvaccin snijdt mensen geestelijk af
- persoonlijke ervaring

Frontnieuws:

Ik weet niet hoe ik dit anders moet zeggen. Ik heb twee weken geleden mijn tweede dosis Pfizer ge-
had en ik ben ervan overtuigd geraakt dat er iets in die vaccins zit dat mensen spiritueel afsnijdt. Ik 
denk zodat ze een soort van bewustwording kunnen stoppen die bedoeld is om te gebeuren, zoals 
veel mensen wijzer worden en iets willen doen, schrijft none.

Het is alsof mijn bewustzijn is aangelijnd en het leven het volume heel laag heeft gezet. Ik had een 
intens spiritueel ontwaken ongeveer 2 jaar geleden veroorzaakt door psychs en het is alsof alle ver-
binding die ik heb opgedaan is uitgewist. Ik denk dat dit een soort van kwaadaardige buitenaardse 
technologie is. Ik maak geen grap. Zoals de wet van Orion, om ons te stoppen met opstijgen, wat 
dat ook betekent. Ik kan de verandering in mijn bewustzijn niet beschrijven, ik heb zelf moeite om 
het te geloven. Alsof mijn modes operandi is veranderd. Ik heb geluk dat ik me er zelfs van bewust 
ben, want ik heb het gevoel dat de meeste mensen niet echt spiritueel verbonden zijn en niet zouden 
merken dat er iets mis is. Voor mij is dit de hel. En ik weet dat sommigen van jullie weten waar ik het 
over heb als ik zeg dat Ik het gevoel heb dat ik de missie van mijn ziel heb verraden. Het is alsof er 
geen vergeving voor me is, ik heb gefaald en mezelf toegestaan te falen terwijl ik wist dat er iets mis 
was, ik had geen vertrouwen. Een deel van mij denkt dat ik dit expres deed omdat mijn verbinding 
zo pijnlijk was. Maar niets is erger dan dit, ik zou liever lijden.

Ik kan niet langer:

– Empathie voelen, of diepe emotie, oprechte emotie. Je weet wel, dat ding in je borst waar je voelt, 
fysiek, niet intellectueel. Het is weg. Geen liefde, geluk, verdriet, woede, wat dan ook. Geen medelij-
den.

– Mezelf overstijgen in meditatie, oneindigheid voelen, God en zo. Alsof ik gereduceerd ben tot mijn 
5 zintuigen, en zelfs die zijn verminderd.

– Voel mijn intuïtie helemaal niet, geen onderbuikgevoelens, het is alsof ik volledig blind ben.

– Muziek, kunst, eten voelen. Ik heb geen passie voor iets, geen motivatie voor iets, ik heb niet eens 
honger of ben moe, ik voel niets. Geen gevoelloosheid, geen dissociatie (ik heb beide gehad), maar 
een rechtstreeks gemis, een verbreking van die vonk die ons innerlijke leven bezielt.

– Lucide dromen, astraal projecteren, zelfs mijn energetisch lichaam helemaal niet voelen. Het is 
alsof het verdwenen is.

– Ik slaap helemaal niet goed, en als ik slaap, is het alsof ik niet zo diep kan slapen als ik vroeger 
deed.

– Ademen of geeuwen zo diep als ik gewend was? Wat misschien niet gerelateerd lijkt, maar adem 
= prana = levenskracht…ygm

https://www.frontnieuws.com/covidvaccin-snijdt-mensen-geestelijk-af-persoonlijke-ervaring/
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In principe voel ik me als een bot.

Als iemand hier iets over weet of hoe het om te keren. Ik heb al die shit gezien over funvax e wat dan 
ook, als dit wetenschap is moet het omkeerbaar zijn op een of andere manier. Hopelijk als ik geen 
boosters neem en aan mijn verbinding werk kan ik het misschien verbeteren. Als iemand hetzelfde 
heeft meegemaakt of iemand kent die hetzelfde heeft meegemaakt, DM me dan. Ik had een ex-
treem sterke intuïtie (de laatste die ik heb gevoeld) die me vertelde dat ik in principe dood zou gaan 
als ik deze dosis zou nemen, maar mijn moeder is mijn zwakke plek en ik ben voor haar gezwicht 
(helpt niet dat ik financieel van haar afhankelijk ben etc.) maar eerlijk gezegd had ik dakloos moe-
ten worden in plaats van dit te doen. Het voelt alsof ik werd aangevallen door de Archons of zoiets. 
Nu word ik liever dakloos dan dat ik ooit een spuit neem. Er is geen leven zonder liefde en toch is dat 
het leven dat ik nu leef. Dus ja. Als iemand zijn twijfels had over de vaccinatie, hier is mijn theorie 
over wat het doet, gebaseerd op persoonlijke ervaring. Laat me weten wat je denkt, want ik ben 
bang dat ik mezelf nu volledig in 3D gevangen heb gezet.

https://www.frontnieuws.com/covidvaccin-snijdt-mensen-geestelijk-af-persoonlijke-ervaring/

Los van het feit dat de schrijver erg naïef lijkt door toch zijn intuïtie niet te vertrou-
wen. Dit is m.i. toch een indringend verslag over de werking van het vaccin op spiritu-
aliteit. In dit geval een meer naar new age tenderende en geïnspireerde spiritualiteit. 
Zo erg dat de ziel uitgedreven is is het hier nog niet maar al wel flink in die richting 
gaande van verdreven spiritualiteit waar Steiner voor waarschuwde. NB mensen die 
voordien al geen spiritualiteit hebben zullen deze dus ook niet missen. Verderop vol-
gen nog andere voorbeelden.

Onderstaand het relaas van een Franse genezeres over wat zij meemaakte met een patiënt die het 
"covid-vaccin" had gekregen.

Zij beschreef de behandeling van de patiënt die later terugkwam nadat zij, zonder medeweten van 
de genezeres, twee doses van het "covid-vaccin" had gekregen.

"Ik merkte onmiddellijk de verandering, zeer zware energie die uitging van [de] subtiele lichamen. 
Het engste was toen ik werkte aan het hartchakra, ik verbinding maakte met haar ziel: het was 
losgemaakt van het fysieke lichaam, het had geen contact en was, alsof het zweefde in een staat 
van totale verwarring: een beschadiging van het bewustzijn dat het contact verliest met het fysieke 
lichaam, d.w.z. met onze biologische machine, er is geen communicatie meer tussen hen."

"Ik zette de behandeling voort door licht te sturen naar het hartchakra, de ziel van de persoon, maar 
het leek erop dat de ziel geen licht, frequentie of energie meer kon ontvangen. Het was een zeer 
krachtige ervaring voor mij. Toen begreep ik dat deze stof inderdaad wordt gebruikt om het bewust-
zijn los te maken, zodat dit bewustzijn niet langer kan communiceren via dit lichaam dat het in het 
leven bezit, waar geen contact meer is, geen frequentie, geen licht, geen energetisch evenwicht of 
geest meer."

 In een boek van Thomas Mayer wat verderop gerefereerd wordt worden namelijk 
ook gelijkluidende berichten genoemd.

Uit allerlei documenten blijkt dat de pandemie al jarenlang voorbereid was vandaar 
ook de gebruikte term plandemie. Ook in filmpjes is terug te vinden dat er ruim voor 

https://www.frontnieuws.com/covidvaccin-snijdt-mensen-geestelijk-af-persoonlijke-ervaring/
https://seemorerocks.is/?s=Rudolf+Steiner
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2020 voorkennis was bij bepaalde groeperingen, die daar dan zelfs al onverbloemd 
over spreken of schrijven (boeken van WEF adept Klaus Schwab bijv. maar ook uitla-
tingen van Bill Gates en Fauci.) Er zijn COVID-gerelateerde bestanddelen in vaccins 
aangetroffen waar al voor 2020 een patent is aangevraagd enz. (zie telegram voor 
uitvoeriger info etc.)

De voorbereidingen bestonden er ook daarin dat er op sleutelposities in politiek en 
pharma en bigtech en mainstreammedia mensen gestationeerd waren die meehiel-
pen om de plandemie te verwezenlijken. Een gigantisch georganiseerd qrimineel 
netwerk.Ook bij instituten die voorlopige goedkeuringen zouden verstrekken waren 
stromannen (of vrouwen) geïnfiltreerd. In maart 2020 kon dan ook nadat de WHO de 
definitie van pandemie kort voordien aangepast had de officiële pandemie uitgeroe-
pen worden met daaraan gekoppeld scripts waar alle landen die een contract met 
WHO hadden hetzelfde opeens gingen uitvoeren. De wereldwijde coup kon plaats-
vinden. Waarvan de lock downs en angszaaierij wel de meest in het oog springende 
waren.
Dat het zogenaamde virus in een laboratorium in Wuhan gemaakt is in opdracht van 
amerikanen is ook al door diverse instanties onderzocht en bevestigd. (latere ver-
sies geven aan dat dit evenzo in Oekraïne ontwikkeld kan zijn waar nu ook biolabs 
ontdekt zijn) Het is een ontworpen biowapen waar het virus eigenschappen heeft 
meegekregen die niet door natuurlijke oorzaken hadden kunnen ontstaan. Het covid 
virus dat al langer bestond en vergelijkbaar was met het griepvirus is middels gain 
of function techniek dusdanig gemanipuleerd dat het wereldwijd kon uitbreken. De 
laatste variant omicron bleek echter al niet meer bruikbaar om het hele geënsce-
neerde verhaal in takt te houden.
In het begin was er sprake van vleermuizen op een markt in Wuhan die de oorzaak 
van de uitbraak zouden zijn. Later is dat door gerichte misinformatie in een andere 
richting geleid.
De markt was in feite niet de brandhaard maar het laboratorium en is daar niet per 
ongeluk ontsnapt maar doelbewust losgelaten. En vleermuizen spelen een veel gro-
tere rol dan men toegeeft. En dan komen we weer bij de occulte kennis van de groe-
pering die de plandemie gestart is. Onderstaand een wat langer citaat van Steiner 
waar deze het heeft over vlinders, vogels en vleermuizen (wat ingekort wat betreft 
vlinders en vogels maar dat valt in de originele tekst na te lezen). Tegen het einde van 
het citaat komt het to the point waar het in dit verhaal eigenlijk om gaat.
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Vleermuizen

Rudolf Steiner:

Vleermuizen zijn een heel merkwaardig dierengeslacht. Zij overwinnen de zwaarte van de aarde 
helemaal niet door het inwendige van hun lichaam. Zij zijn niet gewichtsloos als het licht, zoals 
de vlinder, zij zijn niet licht als de warmte zoals de vogel, zij zijn reeds onderhevig aan de zwaarte-
kracht en beleven zichzelf ook als vlees en been. Daarom is dat element waaruit de vlinders bestaan 
en waarin zij geheel en al leven namelijk het lichtelement, voor de vleermuizen onaangenaam. Zij 
houden van de schemering. De lucht moeten ze gebruiken, maar ze hebben de lucht het liefst 
zonder dat de lucht het licht draagt. Zij geven zich over aan het halfduister, het zijn echte scheme-
ringsdieren. Vleermuizen kunnen zich slechts daardoor in de lucht voortbewegen, doordat ze om 
zo te zeggen enigszins karikatuurachtige vleugels hebben, die immers helemaal geen echte vleugels 
zijn, maar tussen de verlengde vingers uitgespannen huidplooien, valschermen. Daardoor kunnen 
ze zich in de lucht ophouden. Zij kunnen de lucht de baas, doordat ze als het ware aan die zwaarte 
als tegenwicht iets tegemoet brengen wat met die zwaarte samenhangt; daardoor overwinnen ze 
de zwaarte. Maar daardoor zijn ze helemaal ingesponnen in het gebied van de krachten van de 
aarde.

De vleermuis houdt niet van licht, van een met licht doordrongen lucht, hoogstens van de lucht 
in de schemering waar het licht zwak doorheen speelt. (...)

(...) Pas de vleermuis begint datgene waar te nemen waar zij doorheen vliegt of waaraan zij voorbij 
vliegt. En aangezien zij niet van het licht houdt doet alles wat zij ziet, haar eigenlijk onaangenaam 
aan. Men kan wel zeggen: vlinder en vogel zien op een zeer geestelijke wijze. Het eerste dier van het 
bovengebied, dat op aardse manier moet kijken, is door dit zien onaangenaam getroffen. De vleer-
muis houdt niet van het zien en daardoor heeft zij iets - Ik zou willen zeggen - van belichaamde angst 
voor dat wat zij ziet en niet zien wil. Zij zou het liefst zo aan de dingen voorbij glippen; moeten zien 
en niet willen zien - zij zou er zich liefst aan willen onttrekken. Daarom, omdat zij er op deze manier 
tussenuit zou willen knijpen, zou zij zo wonderbaarlijk naar alles willen luisteren. De vleermuis is in-
derdaad een dier, dat voortdurend zijn eigen vlucht beluistert, beluistert of deze vlucht niet op de een 
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of andere manier in gevaar wordt gebracht. Bekijkt u de oren eens van een vleermuis, u kunt aan die 
vleermuisoren zien dat ze afgestemd zijn op wereldangst. Dat zijn zij, die vleermuisoren. Dat zijn 
hele merkwaardige organen, ze zijn echt afgestemd op een door de wereld sluipen, op wereldangst. 
 
(...)Daar moet nog iets aan worden toegevoegd namelijk het volgende: de vlinder geeft voortdu-
rend vergeestelijkte materie af aan de kosmos (...)

(...)De vogel is eigenlijk een en al kop en in de doorwarmde lucht, die hij doorklieft in de wereld-
ruimte, is hij eigenlijk de levende, vliegende gedachte.(...

(... de vleermuis evenwel is de vliegende droom, het vliegende droombeeld van de kosmos. Zodat u 
kunt zeggen: de aarde is omgeven door vlinders, zij zijn de kosmische herinnering; en door het ge-
slacht der vogels, zij zijn het kosmische denken; en de vleermuis, zij is de kosmische droom. Het zijn 
inderdaad de vliegende dromen van de kosmos, die als vleermuizen door de ruimte vliegen. Zoals 
de droom houdt van het schemerlicht, zo houdt de kosmos van de schemering door de vleer-
muis door de ruimte te sturen. De blijvende gedachten van de herinnering zien wij belichaamd in de 
gordel van vlinders om de aarde, de in het heden levende gedachten in de gordel van vogels om de 
aarde; de dromen vliegen om de aarde in de lichamelijke gestalten van vleermuizen. En voelt u maar, 
als we ons zo echt verdiepen in hun vorm, hoe verwant de verschijning van de vleermuis is met het 
dromen! Men kan helemaal niet anders, als men een vleermuis ziet, dan tot de gedachte komen: je 
droomt! Dat is toch eigenlijk iets, wat er niet zou moeten zijn, wat net zo buiten alle overige 
schepselen van de natuur staat als de droom staat buiten de gewone fysieke werkelijkheid. 
 
Wij kunnen dus zeggen: de vlinder zendt gedurende zijn leven vergeestelijkte substantie naar het 
geestesland, de vogel doet dit na zijn dood. Wat doet nu de vleermuis? De vleermuis scheidt vergees-
telijkte substantie af, vooral die, die leeft in de uitgespannen huid tussen de afzonderlijke vingers 
geeft hij af gedurende zijn leven, maar geeft deze niet aan het universum, maar scheidt deze af in 
de lucht.

Daardoor ontstaan voortdurend geestparels in de aardelucht. En zo is dan de aarde omgeven 
door het voortdurende glinsteren van de uitstromende geestmaterie van de vlinder, daardoorheen 
sproeiend wat van de stervende vogel komt, maar terugstralend naar de aarde en de eigenaardige 
insluitsels van de lucht daar, waar de vleermuizen afscheiden wat zij vergeestelijken. Dat zijn die 
geestgestalten, die men altijd ziet als men een vleermuis ziet vliegen. En werkelijk zij heeft altijd, net 
als een komeet, zoiets als een staart achter zich aan. Zij scheidt geestmaterie af, zendt deze ech-
ter niet weg, maar stoot die terug in de aardematerie, in de lucht stoot zij die terug. Net zoals 
men met fysieke ogen de fysieke vleermuis ziet fladderen, kan men de overeenkomstige geestelijke 
gestalten van de vleermuizen door de lucht zien fladderen. Zij schieten door het luchtruim. En als 
wij weten: die lucht bestaat uit zuurstof, stikstof en andere bestanddelen, dan is dat niet alles: hij 
bestaat bovendien uit wat geestelijk uitgaat van de vleermuizen

Zo wonderlijk en paradox het ook mag klinken, dit droomgeslacht van vleermuizen zendt kleine 
spoken de lucht in, die zich dan tot een gemeenschappelijke massa verenigen. In de geologie 
noemt men hetgeen onder de steenschaal ligt en wat een brei-achtige, weke gesteentemassa is: 
magma. Men zou van een geestmagma in de lucht kunnen spreken afkomstig van de uitvloeisels 
van de vleermuizen.

In oude tijden, toen er nog een instinctieve helderziendheid bestond, waren de mensen zeer ge-
voelig voor dit geestmagma, net zoals tegenwoordig menigeen gevoelig is voor iets materiëlers 
bijvoorbeeld slechte lucht; maar men zou dit om zo te zeggen als iets meer plebeïsch kunnen be-
schouwen, terwijl in de tijd van de oude helderziendheid de mensen gevoelig waren voor hetgeen 
als vleermuisrest in de lucht aanwezig is.
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Daartegen beschermde men zich. En in menig mysterie-centrum beschikte men over speci-
ale formules, waarmee de mensen zich innerlijk konden afsluiten opdat deze vleermuisrest 
geen macht over hen kon krijgen. Want als mensen ademen wij met de lucht niet alleen zuurstof 
en stikstof in, we ademen ook die vleermuisresten in. Alleen de tegenwoordige mensheid is er niet op 
uit, zich tegen die vleermuisresten te laten beschermen; terwijl ze onder bepaalde omstandigheden 
zeer gevoelig is - laten we zeggen - voor geurtjes, is ze hoogst ongevoelig voor vleermuisresten. Die 
slokt ze op, kan men wel zeggen, zonder dat zij er iets van walging bij ondervindt. Het is heel merk-
waardig, mensen, die anders uiterst pietepeuterig zijn, slokken dit spul waarover ik hier spreek, op. 
Het komt in de mens binnen, weliswaar niet in het fysieke of in het etherlichaam, maar het 
komt in het astrale lichaam binnen.

Ja, ziet u, we komen daar tot merkwaardige samenhangen. Inwijdingswetenschap voert ons steeds 
overal binnen in een innerlijk verband. Deze vleermuisresten zijn het meest begeerde voed-
sel van wat ik u in mijn voordrachten hier beschreven heb als de draak. Alleen moeten die 
vleermuisresten eerst door de mens zijn ingeademd. En de draak heeft zijn beste aankno-
pingspunten in de menselijke natuur, als de mens zijn instincten laat doordringen met deze 
vleermuisresten. Die woelen daarbinnen. Die vreet de draak en wordt er dik van, geestelijk 
gesproken natuurlijk, en hij krijgt macht over de mensen, macht op de meest verschillende 
manieren. En dat maakt, dat ook de hedendaagse mens zich opnieuw moet beschermen. 
En die bescherming moet komen van hetgeen hier geschilderd werd als de nieuwe vorm 
van de strijd van Michael met de draak. Wat de mens zich verwerft aan innerlijke kracht, als 
hij de Michaels-impuls opneemt zoals het hier beschreven werd, dat beschermt hem tegen het 
voedsel dat de draak moet krijgen; dan beschermt hij zich tegen de ongerechtvaardigde 
vleermuisrest in de atmosfeer.”

Ook : https://www.facebook.com/129383287089484/posts/3344004145627366/

In deze link een wetenschappelijk artikel dat ingaat op de giftigheid van vleermuizen.

Science Daily:

Uit een studie van gekweekte vleermuiscellen blijkt dat hun sterke immuunreacties, die voortdurend 
op virussen worden afgestemd, virussen tot een grotere virulentie kunnen aanzetten. Door het im-
muunsysteem van vleermuizen op een computer te modelleren, toonden de onderzoekers aan dat 
wanneer vleermuiscellen bij infectie snel interferon vrijgeven, andere cellen zich snel afschermen. 
Dit zet virussen aan tot snellere reproductie. De verhoogde virulentie en besmettelijkheid veroor-
zaken een ravage wanneer deze virussen dieren met een tammer immuunsysteem, zoals mensen, 
infecteren.

De fictieve verhalen over Dracula en vampirisme hebben hoogstwaarschijnlijk wel 
enig raakvlak met deze dingen. Ook in verband met het gebruik van Adrenochrome 
bij de elites.

Het “vaccin” tegen het virus werd zogenaamd in luttele maanden geproduceerd. 
Waar er normaal bij andere vaccins jaren voor nodig waren. De betreffende corrup-
te instanties keurden het ”voorlopig” goed als experimenteel. Namelijk bij normale 
procedure moest er een 3e testfase plaatsvinden voordat het medicijn als vaccin op 
de markt mocht komen. Deze vond nooit plaats. Erger nog deze regels golden voor 

https://www.facebook.com/129383287089484/posts/3344004145627366/
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200210144854.htm
https://www.ellaster.nl/2020/04/20/als-de-waarheid-over-adrenochrome-naar-buiten-komt-gaat-hollywood-ten-onder/
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normale vaccins en niet voor de compleet nieuwe mNRA achtige injecties. Dus alle 
geïnjecteerden deden mee aan een genetisch experiment maar dat werd ze voor-
af niet medegedeeld. We kunnen dus gerust aannemen dat het vaccin er al net zo 
lang is als het ontworpen virus. Dit alles als flagrante schendingen van de na de 2e 
wereldoorlog ontstane Neurenberg codes. Er zijn nu al verzekeringsmaatschappijen 
die bij vaccinschade niet uitkeren omdat mensen “vrijwillig” voor de prik gekozen 
zouden hebben. Ook mocht de toelating op de markt niet als er goedwerkende an-
dere geneesmiddelen beschikbaar waren. O.a. Ivermectine wat al lang bestond en 
was beproefd werd nu opeens verboden door de nomenclatura. Ook werden er in 
ziekenhuizen protocollen toegepast die niet gezondheidsbevorderend waren, juist 
integendeel. Op de betreffende telegram kanalen is daarover oneindig veel meer te 
weten te komen.

Het vaccin bevat ook grafeenoxide. Deze speelt een rol om de mensheid klaar te 
stomen voor het transhumanisme.

Transhumanisme

Rudolf Steiner:

Het samensmeden van het mensenwezen met het machinale wezen, dat zal voor de rest van de 
aardeontwikkeling een groot, aanzienlijk probleem zijn. Ik heb er weloverwogen vaker op opmerk-
zaam gemaakt, ook in openbare voordrachten, dat het bewustzijn van de mensen samenhangt 
met afbrekende krachten. Tweemaal heb ik het in openbare voordrachten in Basel gezegd: In ons 
zenuwstelsel (hinein ersterben wir) maken we een sterfproces door. -Deze krachten, deze wegster-
vende (ersterbende) krachten, ze zullen steeds krachtiger en krachtiger worden. En er zal de verbin-
ding gelegd worden tussen de in mensen wegstervende (ersterbende) krachten die verwant zijn aan 
elektrische, magnetische krachten en de uiterlijke machinekrachten. De mens zal in zekere zin zijn 
bedoelingen, zijn gedachten in de machinekrachten kunnen invoeren. Nog onontdekte krachten in 
de mensennatuur zullen worden ontdekt, zulke krachten, welke op de uiterlijke elektrische en mag-
netische krachten inwerken. Dat is het ene probleem: het samenbrengen van de mens met het me-
chanische, dat steeds meer en meer om zich heen moet grijpen in de toekomst. (GA 178, 25.11. 1917)

Rudolf Steiner:

Op zulke plaatsen is er de wil om menselijke kracht te combineren met de kracht van machines. 
Deze dingen mogen niet behandeld worden alsof ze bevochten moesten worden. Dat is een hele-
maal verkeerd gezien. Deze dingen zullen niet wegblijven, ze zullen komen. Het is alleen de vraag 
of zij in de loop van de wereldgeschiedenis door mensen die onbaatzuchtig bekend zijn met de 
grote doelen van het aardse en die deze dingen vormen voor het heil van de mensheid, of dat zij 
ze worden opgevoerd door die groepen mensen die deze dingen alleen uitbuiten in egoïstische of 
groeps-egoïstische zin. Dat is waar het om gaat. Het is niet het ”wat” wat belangrijk is in dit geval, 
wat belangrijk is, is ”hoe“ hoe deze dingen worden aangepakt. Want het ”wat” is gewoon in de zin 
van ontwikkeling van de aarde. Het samen smeden van mens en machine zal een groot en 

https://www.blogger.com/blog/posts/1480680850628358490
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1924:individuelle-geistwesen-und-einheitlicher-weltengrund-dornach-25-november-1917-dritter-vortrag&catid=118:ga-178-individuelle-geistwsesen-und-das-wirken-in-&Itemid=4
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belangrijk probleem zijn voor de rest van de evolutie van de aarde.

Men behoeft geen voorkeur te hebben voor antroposofisch georiënteerde geesteswetenschap om 
deze te willen vertegenwoordigen, maar men hoeft alleen maar medelijden te hebben met de men-
sen die deze gedachten nodig hebben, omdat deze gedachten (creatieve) gedachten zijn voor het 
leven van de ziel, omdat de mens geroepen is om te worden hoe hij zichzelf ziet. -

Dit moest gebeuren in de loop van de wijze leiding van de wereld, zodat de mens werkelijk echt vol-
ledig vrij zelfbewustzijn bereiken kan.

Aan de ene kant moesten de goden de mens de mogelijkheid geven zijn eigen schepsel te 
worden. (GA 178, 13-11-1917.) Zie beeldmateriaal verderop.

Met deze laatste zinnen is in feite al oneindig veel gezegd afgezet tegenover de 
praktijk van het transhumanisme.

Rudolf Steiner:

Het Darwinisme bevat geen occulte waarheden, maar de toepassing ervan zou al tot grote gruwe-
len leiden: de toepassing van de Darwinistische visie in relatie tot directe experimenten met men-
selijke wezens. Maar als occulte waarheden echt aan het licht komen, zoals ze geopenbaard moe-
ten worden geopenbaard in de loop van de 5e post-Atlantische periode, dan zou men een enorme 
macht over de mens op deze manier krijgen, maar alleen door altijd de meest geschikte te kiezen. 
Maar door te streven naar een bepaalde occulte uitvinding, om de meest geschikte meer en meer 
geschikt te maken dit zou leiden tot een immense exploitatie van macht wat zou ingaan tegen de 
goede tendens van de 5e post-Atlantische periode. (GA178. 19-11-1917)

Tim Gielen:

”De samensmelting van mensen met machines wordt gebruikt om de belangen van 
globalisten te bevorderen, de mensheid opnieuw vorm te geven en volledige controle te 
krijgen over elk aspect van ons leven.” ("Tim Gielen")

Frontnieuws:

Reeds in 2014 zei futuroloog Dr. Oskar Villani dat het mogelijk was om mensen te monitoren met 
nauwelijks zichtbare computerchips. Deze minuscule chips worden “Smart Dust” genoemd. Hon-
derden ervan kunnen met een simpele handdruk op een persoon worden “overgedragen”. DARPA, 
een militaire onderzoeksfaciliteit van het Amerikaanse ministerie van Defensie, was in belangrijke 
mate betrokken bij de ontwikkeling ervan. Zij hebben ook een manier gevonden om Smart Dust te 
gebruiken om onze hersengolven en -signalen te lezen, waardoor mogelijk niet-uitgesproken ge-
dachten en stemmingen aan het licht komen. De samensmelting van mensen en machines wordt 
gebruikt om de belangen van globalisten te bevorderen, de mensheid opnieuw vorm te geven en 
volledige controle te krijgen over elk aspect van ons leven, schrijft Rairfoundation.com.

Vernor Vinge:

Binnen 30 jaar zullen we de technologische middelen hebben, bovenmenselijke intelligentie te 
scheppen. Kort daarna zal het tijdperk van de mensheid ten einde zijn […] Ik acht het passend, deze 
gebeurtenis als een singulariteit te bestempelen. Het is een punt, waar we onze modellen moeten 
opgeven, een nieuwe werkelijkheid heerst daar dan… En toch: wanneer het dan eindelijk zo ver is, 
zal het wel een grote verrassing en een nog grotere onbekendheid zijn. (Vernor Vinge, The Coming 
Technological Singularity 1993)

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1929:hinter-den-kulis-sen-des-aeusseren-geschehens-zuerich-13-november-1917-zweiter-vortrag&catid=118:ga-178-individuelle-geistwsesen-und-das-wirken-in-&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1925:individuelle-gei5twesen-und-einheitlicher-weltengrund-dorrscb-19-november-1917-zweiter-vortrag&catid=118:ga-178-individuelle-geistwsesen-und-das-wirken-in-&Itemid=4
https://www.frontnieuws.com/de-great-transhumanisme-reset-smart-dust-bespioneert-je-hersenen-menselijk-microchippen/
https://www.frontnieuws.com/de-great-transhumanisme-reset-smart-dust-bespioneert-je-hersenen-menselijk-microchippen/
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In 2015 schreef ik een artikel over transhumanisme. Dat onderwerp was toentertijd 
nog onbekend bij de meerderheid der mensen en nog zeer theoretisch. Meer in de 
sfeer van de science fiction nog. Maar vandaag de dag hebben de transhumanisti-
sche ideeën een hoge vlucht genomen en worden stapsgewijs ook praktisch verwer-
kelijkt. Het blijkt ook een eminent mensvijandig beeld uit te dragen. Openlijk wordt 
gezegd dat de menselijke vrijheid geen bestaansrecht meer heeft alsook de ziel niet. 
De mens wordt ook gezien als een organisch algoritme dat vervangen kan worden 
door een veel beter technisch algoritme.

De mens als lichaam ziel en geest wordt totaal ontkend en zelfs bestreden. De titel 
van dit artikel doelt dus naast de vaccinatiemanie en -tirannie wat ten doel heeft de 
ziel uit te drijven ook op deze transhumanistische visie. In een apart blog is er meer 
over dit thema te lezen.

Er zijn mensen die zich nu al laten ombouwen onder invloed van de transhumane 
gedachten. Duidelijk te zien is dat transhumane techniek en demonologie steeds 
meer naar elkaar toegroeien.

Globalisten zoals de Verenigde Naties en de miljardairs verkondigen nu openlijk transhumanisme alsof het iets 
goeds is. Ze zeggen dat het de vrije wil en het concept van de menselijke ziel zal elimineren. . Kijk hiernaar een echt 

ontluisterende video waar ze heel openlijk voor hun ideeën uitkomen.

De eerder genoemde Harari wordt ook soms wel uit context geciteerd. Behalve dat 
hij geloofd in een niet zo rooskleurige technologische toekomst waarschuwt hij ook 
in feite juist voor zo'n toekomst. Maar hij is ten diepste een materialist en kan ook 
bijna niet anders. Het moge vreemd klinken uit de mond van Rudolf Steiner als hij 
zegt dat het materialisme in feite “waar” is op zijn eigen gebied:

Rudolf Steiner:

Zie je, het komt voort uit het feit dat materialisme gewoon waar is -

https://anthroposophytranshumanism.blogspot.com/2015/09/dutch-articleantroposofie-en.html
https://www.frontnieuws.com/de-opkomst-van-de-nutteloze-klasse/
https://anthroposophytranshumanism.blogspot.com/2015/09/die-zusammenschmiedung-des.html
https://nl.runwithmypower.com/shocking-pictures-self-styled-transhumanist-makes-bizarre-tech-modifications-his-body
https://youtu.be/enZFaQVM6C4
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wat ik al vele malen eerder heb gezegd - dat materialisme niet verkeerd is, maar juist!

Dat is waar het vandaan komt. En de antroposoof moet op een bijzondere manier leren dat het 
materialisme juist is. Hij moet het namelijk op deze manier leren: dat materialisme juist is, maar 
alleen voor het fysieke lichaam. De andere mensen die materialisten zijn kennen alleen fysieke 
lichamelijkheid, of tenminste, dat denken ze.
Dat is de fout; niet in het materialisme ligt de fout. (GA 237 4. August 1924)

Rudolf Steiner:

Het gaat er dus niet om het materialisme te weerleggen, maar om de mensheid te redden van het 
materialisme dat juist wordt; want het is op weg om een juistheid te zijn, geen onjuistheid. In he-
dendaagse cultuur, wordt het met de dag meer juist en correcter. We kunnen al met het begin 
van het derde millennium beleven dat de mensheid zich zo zal hebben ontwikkeld dat ma-
terialisme de juiste visie is. Het gaat er niet om het materialisme te weerleggen, want het is op 
weg om juist te worden, maar om het onjuist te maken, want het is op weg om een feit te worden. 
(GA197 30-7-1920)

Rudolf Steiner:

Materialisme kan niet weerlegd worden, maar het moet overwonnen worden. Mensen moeten weer 
een spirituele ziel krijgen, moeten hun spirituele ziel weer wakker maken. Daad moet zijn om het 
correcte materialisme te overwinnen, niet om het op de een of andere manier vals te weerleggen.
Dat materialisme is correct geworden voor de nieuwere ontwikkeling van de cultuur, dat is het kwa-
de feit, niet dat het een vals wereldbeeld is. (GA 199 21-3-1920)

Rudolf Steiner:

De aard van de menselijke vrijheid is zodanig dat zelfs de mens vrij is om het materialisme te verwe-
zenlijken voor het menselijk koninkrijk, dat wil zeggen, om dit vorm te geven op zo'n manier dat hij 
als aardse mens opgaat in de materie.
Het is dus in wezen een kwestie van keuze om materialist te zijn. Als men sterk genoeg is om te besef-
fen wat de mens gepredikt wordt als een materialistische houding, dan wordt deze houding waar 
door de mensen. (GA 197 5-3-1920)

Men plande en bouwde dus een hele infrastructuur om dan tot vaccinatie te komen 
met daaraan gekoppeld QR code en identiteitsbewijs. Stapsgewijs via genetische 
modificatie naar richting trans-humanisme en in het vervolg post-humanisme..

De PCR test was daarbij ook essentieel. Deze test was nooit bedoeld voor opsporen 
covid maar kon wel uitstekend gebruikt worden voor manipulaties inzake besmet-
ting etc. Wat de mensen weer onder druk en angst zette. Men test nu al bij een snot-
neus. De pcr test wordt afgenomen door een lange wattenstaaf diep in het neusgat 
te steken. Deze staaf komt tot tegen de hersenbarrière aan en bevat behalve kanker-
verwekkende stoffen ook stoffen die inwerken op de de direct daaraan grenzende 
pijnappelklier.

 De pijnappelkier wordt ook wel gezien als een spiritueel orgaan net als hart en 
bloedsomloop. Dus er is een meervoudige aanval op de spiritualiteit van de mens. 
Dit alles middels occulte kennis.

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4021:zehnter-vortrag-dornach-4-august-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2184:siebenter-vortrag-stuttgart-30-juli-1920&catid=138:ga-197-gegensaetze-in-der-menschheitsentwickelung&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2207:zweiter-vortrag-dornach-21-maerz-1920&catid=139:ga-198-heilfaktoren-fuer-den-sozialen-organismus&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2190:erster-vortrag-stuttgart-5maerz-1920&catid=138:ga-197-gegensaetze-in-der-menschheitsentwickelung&Itemid=4
https://www.frontnieuws.com/30-onweerlegbare-citaten-en-feiten-bewijzen-dat-de-pcr-test-een-grote-leugen-is/
https://www.ellaster.nl/2021/04/28/pcr-teststaafjes-onder-de-loep-darpa-hydrogel-vermindert-functie-pijnappelklier/


57

Rudolf Steiner:

De pijnappelklier was een gevoelsorgaan, een waarnemingsorgaan voor de mensheid in die oude 
tijden, in die oude tijden waarmee de mens nog vrij en open kon zien in wat wij de astrale wereld 
noemen, waarmee hij niet alleen de lichamen maar ook de zielen en wat er om hem heen leefde in 
deze zielen kon zien. (GA 101 21-10-1907)

Een van de wreedste martelmethoden uit de Middeleeuwen was het inbrengen van dunne staafjes 
in de neus van de slachtoffers en vervolgens het doorboren van de bovenste neus-keelholtewand. 
Daar, direct aan de grens met de hersenen, eindigen de eerste, uiterst gevoelige zenuwbanen. De 
huidige PCR-testprocedure is identiek aan het martelmodel dat door de pauselijke inquisitieslaven 
werd gebruikt. Het pijnlijke neuspenetreren van de Corona-psychopaten is een herhaling van de 
middeleeuwse wreedheden...(bron ?)

De meeste mensen hebben hun relatie met hun lichaam en immuunsysteem al ver-
loren. Bij een snotneus voelt men zich al gedrongen om te testen. Instanties als OMT 
en RIVM misbruikten data om een regeringsbeleid te faciliteren om mensen in angst 
te verzetten en om hun grondrechten af te nemen. (ook zo door soortgelijke instan-
ties in overig Europa en Amerika).

Naast dat het MKB en horeca in Nederland buitenproportioneel geraakt zijn door 
de repressieve maatregelen van onze roverheid zijn er ook firma's die enorme om-
zetstijgingen hebben door gemaakt bijv. fabrikanten van mondkapjes pcr testen en 
natuurlijk de vaccinfabrikanten zelf en hun adviseurs en promotors.

De lichamelijke ziele en geestesconfiguratie wordt door al deze dingen bij het gros 
der mensen steeds meer gecorrumpeerd. Zoals ook al beschreven dat dat het doel 
was van Mammon.

Rudolf Steiner:

De Mammon is voor het occultisme niet alleen de god van het geld. Hij is veeleer de leider van alle 
lage, zwarte krachten. En zijn legers vallen niet alleen de menselijke zielen aan, maar ook de 
fysieke lichamen, om ze te aan te vreten en te verderven (zie ook "Mammon").

Val van Babylon

Steiner beschrijft de eerste val van Babylon. Een nauwkeurige tijdsbepaling ont-
breekt maar hij zegt dat dit soort dingen zich heden (1917) reeds aan het voorberei-
den zijn.

Rudolf Steiner:

Het eerste stadium is dat van de val van Babylon - laten wij het eerst noemen met deze woorden 
van de apocalyptiker. De tweede fase is de omverwerping van het beest en van de valse profeet die 
hem vergezelde en de leer van het beest verspreidde. 
Het derde stadium is de omverwerping van de goddelijke tegenkrachten, zoals zij gewoonlijk wor-
den genoemd: Satan. Deze drie stadia worden, met het oog op de toekomst van de mensheid, met 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:dritter-vortrag-berlin-21-oktober-1907-vormittags-absterbende-und-aufsteigende-organentwickelungen-im-menschlichen-leibe&catid=66:ga-101-mythen-und-sagen-okkulte-zeichen-und-symbo&Itemid=4
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het oog op een toekomstige spirituele visie op de evolutie van de mensheid, werkelijk heel concreet, 
heel reëel. En er is een goede reden, vooral in onze eeuw, in onze tijd, waarin veel zal worden 
beslist voor de evolutie van de mensheid, om onze spirituele aandacht te richten op deze drie om-
verwerpingen. Want zij zullen in een bepaalde vorm komen, na de tijd van de eerste verschijning 
van de Christus op aarde in het etherische lichaam, dat wil zeggen na de tweede verschijning 
van de Christus op aarde. (1933 red.) De mensheid moet zich hierop voorbereiden, want eens zal 
zij zich sterk moeten bewijzen, om deze drievoudige omverwerping van de tegenwerking van de 
Christusimpuls zonder gevaar voor de ontwikkeling van de ziel te kunnen doorstaan. (GA 346 15 
september 1924)

Rudolf Steiner:

Deze dingen die de apocalyptiker ons vertelt, moeten wij ook voorzien. De eerste fase, de val van 
Babylon, zal verloren mensen tonen die de dwaling reeds in hun fysieke gestel laten zien, zodat er 
geen vooruitzicht is dat deze menselijke lichamen, waarover het Ik en het astrale lichaam de 
volledige heerschappij hebben verloren, in de toekomst nog bruikbaar zullen zijn. Deze orga-
nen moeten worden opgegeven, maar niet het Ik en het astraallichaam, die erbij horen; deze gaan 
dan als zodanig verder op de paden van karma in de mensheid. Op een gegeven moment zien wij 
mensen met hun lichaam rondlopen, mensen die ten prooi zijn gevallen aan de Babylonische ver-
leiding, wier lichaam uit de evolutie valt. Dit is de val van Babylon. Dit zijn de eerste,degenen die 
zijn inbegrepen in de val van Babylon. Anderen zullen als mensen rondlopen, maar hun menselijke 
zelf zal hen ontnomen zijn, zodat zij op aarde niet meer als mensen kunnen worden beschouwd 
als mensen op aarde, omdat ze bezeten zijn door het beest en de valse profeet. Dat zal komen na 
de val van Babylon. Na de val van Babylon zullen er mensen op aarde zijn die als ronddwalende 
demonen zullen zijn, in wie de Ahrimanische machten rechtstreeks zullen werken. Er zijn vandaag 
al genoeg voorwaarden voor al deze dingen. Ik zou willen zeggen dat dit alles reeds in een 
kiemvorm aanwezig is. (GA 346 15 september 1924.)

In feite is hier al eerder gesproken over Ik-loze mensen en mensen die demonisch 
bezeten zijn. Dus deze val is momenteel al gaande. Niet alleen door inentingen 
met de genetische prik maar ook op velerlei andere gebieden wordt menselijke 
lichamelijkheid bedreigd als boven beschreven. Zo zijn genetische engineers al bezig 
om organismen te scheppen die half mens en half dier zijn. In de griekse mythologie 
worden dergelijke wezens chimaera genoemd.

Wikipedia:

De Chimaera (uit het Latijn, van het Griekse Χίμαιρα-Chimaira) is een wezen uit de Griekse mytho-
logie. Het is een monsterlijk schepsel, samengesteld uit delen van meerdere beesten, afkomstig uit 
de streek Lycië in Anatolië. Bij uitbreiding ischimaeraeen algemene aanduiding geworden voor 
wezens die zijn opgebouwd uit verschillende diersoorten, eventueel inclusief de mens. Voor mens-
diercombinaties bestaat echter een aparte aanduiding:theriantropen. In de biologie wordt de term 
chimaera gebruikt voor dieren waarin de kenmerken van verschillende soorten onregelmatig tot 
uiting komen.

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3658:sechster-vortrag-dornach-10-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3658:sechster-vortrag-dornach-10-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3658:sechster-vortrag-dornach-10-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Chimaera_(mythologie)
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NPO-radio-1

Chinese en Spaanse wetenschappers hebben menselijke stamcellen toegevoegd aan de embryo's 
van apen. Daarmee ontstonden chimera-embryo's - kruisingen van mens en aap - die tot twintig 
dagen in leven bleven. Het onderzoek kan nieuwe behandelingen voor ziekten opleveren, maar 
roept ook overduidelijke ethische zorgen op.

Eerder in dit artikel is al e.e.a. geschreven over Ik-loze en bezeten mensen. Naarmate 
de menselijke lichamen meer genetisch gemanipuleerd en transhumaan gemaakt 
zullen zijn naderen we steeds meer wat geschetst is als de eerste val van Babylon 
waarbij zwarte magie steeds meer toegepast zal worden als zijnde ontucht met de 
materie plegen. Het is ook de vraag of in het geval van gekloonde lichamen zich daar 
nog menselijke zielen en geesten mee kunnen verbinden. 14)

Rudolf Steiner:

[…] en de tegenstanders, de wilde tovenaars, de zwart magiërs, die niet kunnen loskomen van de 
materie en die de schrijver van de Apocalyps beschrijft als degenen, die met de materie ontucht 
bedrijven. Daarom wordt dit hele uitoefenen van zwarte magie, alles, wat daar ontstaat als een 
huwelijk tussen de mensen en de verharding in de materie, voor zijn zienersziel hem aanschouwelijk 
gemaak in het grote Babylon, in het wilde huwelijk tussen de mensen en de krachten van de ont-
aarde materie. (GA 104, 29-06-1908) of hier (meer over zwarte magie zie verderop)

Rassenbegrip wordt anders

Er dient zich een splitsing in het mensengeslacht aan op meerdere fronten en het 
rassenbegrip wordt ook helemaal anders..

Rudolf Steiner:

Nu is er intelligentie op de aarde. Nu wordt het van het allergrootste belang, nu grijpt het ook in 
in het aardse van de mensen. Het geestelijke bereidt zich voor, om voor de eerste keer rasvormend 
te worden. En de tijd zal komen, dat men niet meer zal kunnen zeggen: de mens ziet er zo uit alsof 
hij ergens thuis hoort, hij is een Turk of Arabier of een Engelsman of een Rus of een Duitser; maar 
men zal moeten zeggen: deze mens voelde zich in een vorig aardeleven geroepen, zich tot het spi-
rituele in Michaëlische zin te wenden. Zodat ook direct fysiek-scheppend, fysiek-vormend datgene 
optreedt, wat door (tijdgeest) Michaël beïnvloed is.(GA 237, 3-8-1924)

Rudolf Steiner:

Er zal een tijd komen dat er geen verschillende gekleurde rassen meer zullen zijn.

Het verschil in rassen zal zijn opgehouden, maar individueel zullen de grootste verschillen blijven 
bestaan. Het zal gebeuren dat alle raciale en tribale banden echt ophouden. De mens zal meer en 
meer verschillen. De saamhorigheid zal niet langer bestaan door het gemeenschappelijke bloed, 
maar door datgene wat ziel aan ziel bindt. Dit is het verloop van de menselijke ontwikkeling. (GA 99 
5-6-1907)

14 Naast klonen is men ook bezig met menselijke augmentatie

https://www.nporadio1.nl/nieuws/wetenschap-techniek/e0eb0d5f-13e3-4a7c-819f-9941c903891a/wetenschappers-maken-mens-aap-chimera
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1266:elfter-vortrag-nuernberg-29-juni-1908&catid=69:ga-104-die-apokalypse-des-johannes&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5320:-13--elfter-vortrag-nuernberg-29-juni-1908&catid=372:ga-104-die-apokalypse-des-johannes-&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5448:neunter-vortrag-dornach-3-august-1924&catid=272:ga-237-esoterische-betrachtungen-bd-3&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5225:12--zwoelfter-vortrag-4-juni-1907--die-menschheitsentwickelung-auf-der-erde-ii&catid=368:ga-99-die-theosophie-des-rosenkreuzers-neu&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5225:12--zwoelfter-vortrag-4-juni-1907--die-menschheitsentwickelung-auf-der-erde-ii&catid=368:ga-99-die-theosophie-des-rosenkreuzers-neu&Itemid=4
https://www.frontnieuws.com/het-plan-om-u-in-een-genetisch-gemodificeerde-menselijke-cyborg-te-veranderen/
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Rudolf Steiner:

Wat zich al aan het voorbereiden is, niet onbelangrijk, is dat wat het eigenlijke kenmerk zal zijn van 
de zesde culturele periode. En de huidige mensheid zal over het algemeen verdeeld worden in 
twee delen: in de mensen die, om zo te zeggen, blindelings in de dag leven en in die mensen die zich 
voorstellen dat iets nieuws zich aan het voorbereiden is en die ook weten dat, op basis van dat wat 
zich voorbereidt, dat dat door mensen moet worden voorbereid. (GA 117 4-12-1909)

Rudolf Steiner:

In de toekomst zal datgene wat tot de diepten van de menselijke ziel spreekt, zich ook meer en meer 
uiten in de uiterlijke verschijning van de mens en dat wat de mens heeft verworven als enerzijds vol-
strekt individueel en anderzijds toch weer onindividueel, zal zich uitdrukken door zich te openbaren 
in het menselijk gelaat, zodat de individualiteit van de mens op zijn gezicht te lezen zal zijn, niet op 
de groepszielkwaliteit. Dat zal de menselijke diversiteit vormen. Alles wordt individueel verworven, 
ook al bestaat het door het overwinnen van individualiteit. En we zullen geen groepen treffen onder 
hen die gegrepen zijn door het Ik, maar het individu zal zich uiterlijk uiten in het individuele . Dit 
zal ook het verschil vormen tussen mensen. Er zullen er zijn die hun Ikheid hebben verworven. Zij 
zullen over de gehele aarde verspreid zijn, met de meest uiteenlopende gezichten, maar aan hun 
verscheidenheid zal men erkennen dat het individuele Ik tot in het gebaar tot uitdrukking komt. 
Terwijl bij hen die hun individualiteit niet ontwikkeld hebben, de groep-ziel kwaliteit tot uitdrukking 
zal komen, zij zullen ook de groepsziel kwaliteit in hun gelaat tonen, d.w.z. zij zullen in categorieën 
vallen die op elkaar zullen lijken. (GA117. 4-12-1909)

Zo zullen ook Mammon- en Soratmensen uiterlijk zichtbaar herkenbaar worden.

Rudolf Steiner:

Aan de ene kant moesten de goden de mens de mogelijkheid geven zijn eigen schepsel te 
worden. (GA 178, 13-11-1917)

De ideeën van het trans-humanisme en nog meer van het post-humanisme zijn 
om een genetisch gemodificeerd mens te maken en ook nog advanced d.m.v. tech-
niek. Human 2,0. Alhoewel het woord human dan beter vervangen kan worden door 
“transhumaan wezen”. Het zal de vraag zijn indien ze in hun opzet slagen of dat dan 
nog wel mensen zijn in de zin die we er nu aan geven.

Er zijn mensen die het trans-humanisme propageren die van mening zijn dat het 
mogelijk gaat worden dat mensen hun bewustzijn in computers kunnen downloa-
den en op die manier los van vlees en bloed onsterfelijk kunnen worden. De film 
trancendence met Johnny Depp die gebaseerd is op de ideeën van Ray Kurzweil laat 
dit indringend zien.

Veel andere Hollywood films hebben de bedoeling om de mens op zo'n toekomst 
voor te bereiden. Bijv. is de film ‘Utopia’ (2019), waarin een geplande pandemie werd 
voorspeld die wordt gebruikt om de wereldbevolking in het geheim te steriliseren, 
realiteit aan het worden?

Bijv. ook de matrix, terminator als science fiction films maar ook een hele reeks zom-
bie-films.

Bij de politieagenten die met knuppels insloegen op vreedzame demonstranten 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1469:das-ich-der-gott-im-innern-und-der-gott-der-aeusseren-offenbarung-muenchen-4-dezember-909-erster-vortrag&catid=82:ga-117-die-tieferen-geheimnisse-des-menschheits&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1469:das-ich-der-gott-im-innern-und-der-gott-der-aeusseren-offenbarung-muenchen-4-dezember-909-erster-vortrag&catid=82:ga-117-die-tieferen-geheimnisse-des-menschheits&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1929:hinter-den-kulis-sen-des-aeusseren-geschehens-zuerich-13-november-1917-zweiter-vortrag&catid=118:ga-178-individuelle-geistwsesen-und-das-wirken-in-&Itemid=4
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kon men zich al afvragen, zijn dit nog wel mensen? Vaak leken ze ook gedrogeerd en 
een bewustzijnsverduistering was hun aan te zien. Dit fenomeen was ook bekend 
uit de tweede wereldoorlog waar Duitse soldaten gedrogeerd werden waardoor hun 
“prestaties” bijna bovenmenselijk werden. De nazi rechter Freisler toonde zijn demo-
nische bezetenheid heel duidelijk.

Rudolf Steiner:

Zij streven er niet naar de mens heel geestelijk te maken, maar zij streven er juist naar, in de mens 
het bewustzijn van zijn geestelijke bestaan te doden. Zij willen ons ervan overtuigen dat wij slechts 
zeer hoog ontwikkelde dieren zijn. Ahriman is immers de grote leraar vari het materialistische Dar-
winisme! Ahriman is ook de grote leraar van al het technische streven, dat alleen het uiterlijkzintuig-
lijke wil laten gelden, van elk streven naar een ver ontwikkelde techniek, die op geraffineerde wijze 
alleen de eet‐ en drinkbehoeften en dergelijke bevredigt, die ook het dier bevredigt. Door allerlei 
geraffineerde wetenschappelijke middelen streven de ahrimanische wezens er in onze tijd naar, in 
de mensen het bewustzijn te doden, dat hij een beeld is van de godheid. (GA 182 9-10-1918)

Rudolf Steiner:

En nog voor het einde van deze eeuw zal hij zich doen blijken, doordat hij in talrijke mensen zal 
komen als het wezen van wie ze bezeten zijn. Men zal mensen voor de dag zien komen, van wie 
men niet zal kunnen geloven dat het werkelijk mensen zijn. Ze zullen zich ook uiterlijk op een ei-
genaardige wijze ontwikkelen. Ze zullen uiterlijk felle, sterke naturen zijn met woedende trekken, 
vernietigingszucht in hun emoties. Ze zullen een gelaat dragen waarin men uiterlijk een soort dier-
lijk gezicht zal zien. De Soratmensen zullen ook uiterlijk herkenbaar zijn, ze zullen op de vreselijkste 
manier niet alleen alles bespotten, maar ook alles bestrijden en in de afgrond storten willen, wat 
van spirituele aard is. (GA 346 , 12 september 1924)

Rudolf Steiner:

-Met vol bewustzijn echter moet de mensheid, terwijl zich op aarde schokkende gebeurtenissen zul-
len voordoen, de incarnatie van Ahriman tegemoetleven. De menselijke geest zal onder de voort-
durende oorlogs- en andere noden van de naaste toekomst juist op het gebied van het fysieke leven 
zeer vindingrijk worden. En deze vindingrijkheid, die onafwendbaar is en door geen enkele houding 
te voorkomen, zal de menselijke lichamelijke individualiteit mogelijk maken, waarin Ahriman 
zich kan belichamen. Vanuit de geestelijke wereld bereidt deze ahrimanische macht haar incar-
natie op aarde voor. En zij probeert dit zo te doen, dat zij, als zij in menselijke gestalte geïncarneerd 
zal zijn, de mensen in de grootst mogelijke mate zal kunnen verzoeken en misleiden. De taak voor 
de mensen in de komende ontwikkeling zal zijn om volbewust naar de Ahriman-incarnatie toe te 
leven. Volbewust, opdat deze Ahriman-incarnatie dienstbaar zal kunnen zijn aan de mensheid wat 
betreft het bevorderen van een hogere, spirituele ontwikkeling….De mensen moeten bewust deze 
incarnatie van Ahriman tegemoetgaan en zorgen dat zij op elk gebied steeds bewuster worden….
Ze moeten weten, dat Ahriman onder de mensen op aarde zal leven, maar ook dat de mensen hem 
tegemoet zullen treden en zelf zullen bepalen wat ze van hem willen leren en opnemen. (GA 193, 
4-11-1919 - geen hlinkadres)

https://dut.tivoyageur.com/roland-freisler-nazi-judge-who-ran-hitlers-deadly-kangaroo-court-473776
https://antropocalypse.blogspot.com/2011/09/hoe-werken-de-engelen-in-ons-astrale.html
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3656:achter-vortrag-dornach-12-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
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Als Ahriman eenmaal zal incarneren zal hij een product van het transhumanis-
me zijn die hij eerst zelf heeft helpen opbouwen. Een transhumaan wezen.

De triomf van Ahrimans komende incarnatie (1), (2), (3)

Hieronder een volledige weergave van een artikel dat verslag doet over een boek 
van Thomas Mayer:

Vaccinatie mRNA

Spirituele hulp na de vaccinatie – Thomas Mayer over de Corona-inentingen
door Harrie Salman (artikel in Motief)

Ook in spirituele kringen hebben velen zich laten inenten tegen het Coronavirus. Voor zover zij de 
risico’s voor hun gezondheid hebben afgewogen, zullen zij de spirituele gevolgen niet hebben mee-
gewogen. Daarover was niets bekend. Er is evenwel reden tot zorg, zoals blijkt uit het in oktober 
2021 verschenen boek Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht. Hierin doet de Duitse onderzoeker 
van de natuurwezens Thomas Mayer op heldere wijze verslag van zijn onderzoek naar de uitwer-
king van de inenting op de ziel en de geest, maar ook op het leven na de dood. Hij heeft hiervoor 
de ervaringen van vele therapeuten en meer dan vijftig helderziende 15 collega’s verwerkt. In het 
voorjaar van 2021 had hij al het boekje Spirituele weerbaarheid in de Coronacrisis – 28 meditaties 
geschreven.

De eerste ervaringen kwamen van therapeuten van mensen die kort tevoren de inenting met één 
van de vier gangbare vaccins (in feite zijn het genetische therapieën) hadden ontvangen. Zij merk-
ten dat hun ritmische inwrijvingen en massages, heileuritmie en cranio-sacrale therapie niet meer 
aansloegen. De weefsels, het etherlichaam en het astraallichaam waren verhard en het Ik was moei-

https://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/de-triomf-van-ahrimans-komende.html
https://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/4-de-triomf-van-ahrimans-komende.html
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lijker bereikbaar. Het merkwaardige was dat hun cliënten dit zelf niet bemerkten. Na meerdere the-
rapeutische behandelingen konden verhardingen en blokkades vaak ongedaan worden gemaakt.

Om deze waarnemingen te onderzoeken hebben Mayer en zijn collega’s helderziend onderzoek 
gedaan (15). Zij stelden vast dat wezensdelen na inenting ten opzichte van elkaar waren verschoven. 
Zij namen ook de demonische wezens waar die met de verschillende vaccins zijn verbonden, de 
transhumanisme-geesten die via deze wezens toegang tot de aura krijgen, en ook kleine demoni-
sche elementenwezens. Mayer beschrijft dat deze wezens door de activiteit van het Ik van de gevac-
cineerde mens, in verbinding met de liefde van Christus, kunnen worden verdreven. De uitwerking 
van de inentingen verschilt volgens de onderzoekers per persoon.

Wie zich uit angst voor het virus laat inenten veroorzaakt daarmee dat deze wezens dieper in onze 
wezensdelen doordringen. Degene die de inenting toedient kan door zijn innerlijke houding deze 
wezens enigszins tegenhouden en dat kunnen we ook zelf doen met een gebed tijdens de inenting. 
We kunnen ons na de inenting instellen op een confrontatie met deze wezens en dit ondersteunen 
met bepaalde natuurgeneesmiddelen, homeopathische middelen, maretak-essenties e.d., maar 
ook met de hierboven genoemde therapieën. Spirituele en kunstzinnige activiteiten zoals medita-
tie, bidden, religieuze rituelen en het lezen van geestelijke literatuur kunnen helpen deze wezens te 
verdrijven, evenals het tegemoet treden van deze wezens met de krachten van Christus, Michael, 
Raphael of Boeddha. Het verwerken van de inenting kan enkele weken tot meerdere maanden du-
ren. In de loop van de tijd kunnen de gevolgen mogelijk verminderen, tenzij verdere booster-vaccins 
worden genomen.

Zoals chemotherapie en psychofarmaca invloed uitoefenen op het leven na de dood, is dit volgens 
de onderzoekers ook met de vaccins het geval. Uit hun waarnemingen van ca. 50 mensen die na de 
inenting zijn gestorven, is gebleken dat de meesten van hen aan de aarde gebonden waren. Hoe 
lang dit kan duren is een vraag voor verder onderzoek. Het bleek mogelijk gestorvenen uit deze 
toestand te bevrijden en naar het licht te voeren. Dit kan enkele uren in beslag nemen en soms heel 
moeilijk zijn. Het boek geeft aanwijzingen hoe dit kan worden gedaan.

Mayer en zijn mede-onderzoekers constateerden dat het doormaken van een Coronavirus infectie 
een soortgelijke werking kan hebben als de inenting. Bij degenen die aan de gevolgen van de infec-
tie waren gestorven, was de gebondenheid aan de aarde meestal veel minder wanneer zij tijdens 
hun ziekte al een innerlijk verwerkingsproces hadden doorgemaakt. In dit proces vindt een con-
frontatie plaats met het Corona-wezen. Dit heeft zijn sterke demonische werking volgens Mayer te 
danken aan het feit dat het Coronavirus vrijwel zeker geen natuurlijke oorsprong heeft en in een 
laboratorium gevaarlijker voor mensen is gemaakt.

Het boek bevat berichten van therapeuten en helderzienden, met schokkende details die beter door 
de lezer zelf tijdens het lezen van het boek kunnen worden verwerkt. Daarvoor wordt voldoende ob-
jectieve informatie gegeven. De lezer kan zich daarbij de vraag stellen waarom aan virussen wordt 
geknutseld en waarom de nieuwe generatie van mRNA-vaccins is toegelaten voordat de bijwerkin-
gen en hun effect op ziel en geest voldoende waren onderzocht.

Wie niet gevangen zit in materialistische gedachten, kan de werking van het Corona-wezen en van 
de vaccinwezens geleidelijk neutraliseren door een spirituele wijze van leven, zoals Rudolf Steiner al 
opmerkte over de vaccins van zijn tijd. Dit lijkt met de nieuwe vaccins moeilijker te zijn. We kunnen 
ons in deze globale inentingscampagne zorgen maken over de mensen die geen spirituele levens-
visie hebben en geen inzicht hebben in de eerste stappen naar de transhumane mens die door de 
mRNA-inentingen nu met zoveel druk vanuit de overheid worden gezet. Hoe kunnen ook zij worden 
geholpen?

Thomas Mayers boek in Nederlandse vertaling.: 
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Corona-injecties vanuit spiritueel gezichtspunt -

de uitwerking ervan op lichaam en ziel en op het leven na de dood omschrijving van het boek:

Hoe werken de Corona-injecties op de ziel en de geest en op het leven na de dood? Deze vragen 
worden onderzocht met de methodes van bovenzintuiglijk onderzoek. 15)

Het boek bevat ervaringsverslagen en bijdragen aan de discussie van meer dan 50 schrijvers.

En wat blijkt? Het is niet een “onschuldig prikje”, maar een heftige ingreep op het subtiele samenspel 
van lichaam, ziel en geest. Dat heeft zijn uitwerkingen tot over de dood heen. In plaats van dat ze 
zich normaal verder kunnen ontwikkelen, kunnen zielen aardegebonden blijven en diep lijden. De 
mens staat voor een kruispunt van wegen.

Hoewel veel van wat hier uiteengezet wordt, de mens aanvankelijk angst aan zou kunnen jagen, 
willen de auteurs uitsluitend nuchtere informatie geven en laten zien hoe gevaccineerden en niet-
gevaccineerden met een open oog en zonder angst met dit thema kunnen omgaan. Een leesvoor-
beeld is hier.

Maart 2022, paperback, 356 pagina‘s, kleurenillustraties, 
eISBN 978-3-89060-370-4, ISBN 978-94-92326-75-1
papier 24,- €, e-book 17,99 €
Bestel: https://www.abc-antroposofie.nl/boek-corona-injecties-13693.html of overal in de boekhan-
del.

Nu kan er over dit boek16) nog heel veel gezegd worden (en ook tegenin worden 
gebracht). Maar dat zou een artikel apart worden. Een heel dramatisch perspectief 
duikt wel op i.v.m. de zich aandienende splitsing in de mensheid. De groep mensen 
die geen deel hebben aan de degeneratie van de andere groep mensen die tot het 
genetisch gemanipuleer en transhumanisme vervallen, zullen zich daar toch in lief-
de mee moeten uiteenzetten. Nu al was het voor therapeuten heel erg moeilijk om 
nog resultaten te boeken bij het “helen” van hun gevaccineerde patiënten en dat zal 
alleen maar toenemen in een mensheid waar miljarden mensen zich hebben laten 
vaccineren en hun eventuele nakomelingen die genetisch erfelijk steeds meer belast 
zullen zijn. Er zal ook een transhumane geneeskunst komen.

Opdracht manicheisme

Rudolf Steiner:

Het geheim van de Manicheeërs was dat zij hadden ingezien dat er in de toekomst twee groepen 

15 Helderziendheid is een omstreden begrip, niet alles wat helderziend genoemd wordt voldoet aan de criteria die Steiner daarover 
gegeven heeft. In genoemd boek wordt over soratische wezens en ver fantoomlichaam gesproken bijv. en dat zijn wel erg heikele 
onderwerpen en het is de vraag of veel genoemde helderzienden dit wel echt kunnen schouwen. Ook wordt er i.v.m. vaccinatie 
makkelijk gesproken over toestanden na de dood en gevolgen voor volgende incarnaties. Over het algemeen vergt spreken over 
deze zaken een hoge vorm van geschoolde helderziendheid

16 Zo zal vanuit het boze op een bijzondere, paradoxale manier de mensheid van het 5e na- atlantische tijdperk tot de vernieu-
wing van het mysterie van Golgotha worden gevoerd

http://www.anthroposophische-meditation.de/fileadmin/media/Coronakrise/Leesvoorbeeld_Corona-injecties_vanuit_spiritueel_gezichtspunt.pdf
https://www.abc-antroposofie.nl/boek-corona-injecties-13693.html
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mensen zouden zijn, de slechte en de goede. In de vijfde ronde zal er niet langer een mineraal ko-
ninkrijk zijn, maar zal er een koninkrijk van de goddelozen zijn. De Manicheeërs wisten dit. Daarom 
hebben zij het tot hun taak gemaakt de mensen nu op te voeden, zodat zij later opvoeders van de 
boze mensen kunnen worden. In de orde der Manicheeërs hebben van tijd tot tijd steeds weer grote 
verdiepingen plaatsgevonden." (GA 093a, 8-10-1905)

De toekomstige taak van de Manicheeërs

Rudolf Steiner:

"Met het oog op deze ontwikkeling van de mensheid (tot een apart kwaadaardig mensenras) zijn 
eeuwen geleden geheime ordes opgericht die zich de hoogst denkbare taken hebben gesteld. Eén 
zo'n orde is de orde der Manicheeërs. De leden van deze orde worden op een heel speciale ma-
nier opgeleid voor hun grote taak. Deze Orde weet dat er mensen zullen zijn die geen kwaad meer 
in hun Karma zullen hebben, en dat er ook een van nature kwaadaardig ras zal zijn in wie al het 
kwaad nog in sterkere mate aanwezig zal zijn dan in de wildste dieren, want zij zullen bewust, ver-
fijnd, met een hoogopgeleide geest kwaad doen. De Manicheïsche Orde instrueert haar leden reeds 
op zodanige wijze dat zij in latere generaties transformatoren van het kwaad zullen worden. De 
immense moeilijkheid van deze taak ligt in het feit dat er in deze slechte mensenrassen niet, zoals in 
het geval van een slecht kind, naast het slechte ook het goede is, dat hoger ontwikkeld kan worden 
door voorbeeld en onderricht. Het radicaal omvormen van hen die van nature zeer slecht zijn, is wat 
het lid van de Manicheïsche Orde vandaag reeds leert. En dit dan getransformeerde kwaad zal, na 
succesvolle arbeid, een zeer bijzonder goed worden. Een staat van heiligheid zal de morele toestand 
op aarde zijn, en de kracht van verandering zal de staat van heiligheid tot stand brengen". (GA 95, 
29-8-1906)

Er is natuurlijk wel een verschil tussen mensenwezens die andere mensen tot een 
staat van degeneratie en corruptie verleiden. En de slachtoffers van deze manipula-
tieve technieken. Behalve met gecorrumpeerde menselijke fysieke lichamen hebben 
we ook te maken met mensen die onder invloed van leugens en angst en vrees ziels-
matig en geestelijk in de knoop geraakt zijn.

Rudolf Steiner gaf aan dat de “leugens van de mensheid” epidemiologische bete-
kenis konden hebben (GA 99, 30.05.1907). Het gaat daarbij niet zozeer om de indivi-
duele mens, maar eerder om hoe in de openbare discussie met de waarheid wordt 
omgegaan. In een tijd van “fake news” en verdraaiingen die met de waarheid in strijd 
zijn, is ook deze geestelijke dimensie van betekenis. Rudolf Steiner noemt ook de 
zorg voor spiritualiteit en het schadelijke van materialistische gedachten:

Rudolf Steiner:

“Bacillen worden het meest gecultiveerd wanneer de mens in zijn slaap niets anders meeneemt dan 
een materialistische gezindheid. Er bestaat geen betere manier daartoe dan de slaap in te gaan 
met enkel materialistische voorstellingen en van daaruit, vanuit de geestelijke wereld, vanuit zijn Ik 
en astraal lichaam, terug te werken op de organen van het fysiek lichaam,…” (GA 154, 05.05.1914).

In Steiners tijd onderscheidde men nog niet tussen bacillen (bacteriën) en virussen. 
Maar uit de context valt op te maken dat de werkingen wel overeen zullen komen.

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1066:xiii-berlin-8-oktober-1905&catid=60:ga-93a-grundelemente-der-esoterik&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1127:achter-vortrag-stuttgart-29-august-1906&catid=62:ga-95-vor-dem-tore-der-theosophie&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1127:achter-vortrag-stuttgart-29-august-1906&catid=62:ga-95-vor-dem-tore-der-theosophie&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5219:06--sechster-vortrag-30-mai-1907--das-schicksalsgesetz&catid=368:ga-99-die-theosophie-des-rosenkreuzers-neu&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3957:die-erweckung-spiritueller-gedanken-als-zeitforderung-basel-5-mai-1914&catid=264:ga-154-wie-erwirbt-man-sich-verstaendnis-fuer-die-ge&Itemid=4
https://antropocalypsearchief.blogspot.com/2022/03/rudolf-steiner-uber-ahriman-und.html
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Leugens en zwarte magie

Rudolf Steiner:

Er bestaat een stelling in het occultisme die nu bekend mag worden: Iedere leugen is in de astrale 
wereld een moord!

Dat is een zeer belangrijke stelling; Hoe lichtzinnig denkt de mens: "Och, dat is maar een gedach-
te, een gevoel, dat blijft in de ziel; een oorveeg mag ik niet geven, maar een slechte gedachte, dat 
schaadt niemand." Er is geen minder waar spreekwoord dan "De gedachten zijn vrij" - want iedere 
gedachte, ieder gevoel is een realiteit en wanneer ik denk dat iemand een slecht mens is of ik houd 
niet van hem, dan is dat voor wie in de astrale wereld kan schouwen, als een pijl, als een bliksem die 
zich als een geweerkogel naar het astraallichaam van de ander beweegt en hem beschadigt. Ieder 
gevoel, iedere gedachte is een wezenheid, een vorm in de astrale wereld en voor wie in deze wereld 
kan kijken is het dikwijls veel erger om te zien hoe iemand een slechte gedachte over een ander koes-
tert dan wanneer iemand die ander fysiek schaadt. Vertelt men over een mens een waarheid, dan 
wordt een gedachtevorm opgebouwd die de ziener naar vorm en kleur kan herkennen en die het 
leven van de ander versterkt. De gedachte die een waarheid bevat, gaat naar de wezenheid op wie 
zij betrekking heeft en stimuleert en vitaliseert deze wezenheid. Dus als ik een waarheid denk over 
mijn medemens dan versterk ik zijn leven. Spreek ik een leugen over hem, dan laat ik een vijandige 
kracht naar hem stromen die vernietigend, zelfs dodelijk werkt. Vandaar dat iedere leugen een 
moord is. Iedere waarheid vormt een levensbevorderend element, iedere leugen een levensbelem-
merend element. Wie dit weet, die zal zich meer in acht nemen in de omgang met waarheid en 
leugen ... "  (GA 095, 23-8-1906)

Een leugen is een moord in het astrale

Rudolf Steiner:

Stel u voor dat ik de volgende gedachte denk: ik heb een mens ontmoet. Daardoor wordt een zeer 
bepaalde gedachtevorm geboren. Nu vertel ik hetzelfde aan een ander: ik heb een mens ontmoet. 
Terug wordt dezelfde gedachtevorm geboren. Beide gedachtevormen komen elkaar tegen en ver-
sterken elkaar. Wanneer ik echter lieg en ik zeg: ik heb die mens niet ontmoet, dan wordt een ge-
dachtevorm geboren die tegengesteld is aan de eerste. Beide gedachtevormen botsen op elkaar 
en vernietigen elkaar. De explosie doet zich voor in het astraal lichaam van de leugenaar." (GA 094, 
2-6-1906)

Rudolf Steiner:

"De leugen op het fysieke vlak wordt vernietiging op het astrale vlak. De leugen is moord op het 
astrale plan. Dit fenomeen is de oorsprong van zwarte magie. Het gebod op het fysieke vlak: 
Niet doden! - kan daarom worden vertaald voor het astrale plan: Lieg niet!" (GA 094, 2-6-1906)

Rudolf Steiner:

"Er is een zekere gradatie in termen van liegen. De kerken komen op de eerste plaats, de pers op de 
tweede en de politici op de derde. Dit wordt heel objectief gepresenteerd en niet uit enige emotie. 
Het enthousiasme om te liegen wordt veroorzaakt door de dingen die je alleen van de opvoeding 
binnen de kerk kunt opdoen. Het enthousiasme voor het liegen in de pers wordt veroorzaakt 
door sociale omstandigheden. In de politiek is de leugen eigenlijk alleen maar, zou ik willen zeggen, 
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een voortzetting in het maatschappelijk leven van wat heel vanzelfsprekend is in het militarisme - 
waarmee de politiek immers nauw verbonden is. Als je een tegenstander wilt verslaan, moet je hem 
misleiden. De hele strategie is hiervoor ontworpen; je moet leren te misleiden. Dat is het systeem. 
Vanwege het verband tussen militarisme en politiek, wordt dit vervolgens ook overgebracht op het 
maatschappelijk leven. Maar daar is het methode, terwijl het bij de andere twee categorieën, bij de 
pers en de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen, enthousiasme voor het liegen is. 
Deze dingen zijn ook geen radicalisme, als ze op deze manier worden voorgesteld; het is gewoon 
een objectief feit. Het grote probleem is dat, door de vooroordelen van de mensen, een groot deel 
van de mensen nog niet beseft dat het zelfs onmogelijk is om binnen deze geloofsgemeenschap-
pen te staan en de waarheid te spreken. Niet waar, men kan een tragische persoonlijkheid worden 
binnen een geloofsgemeenschap; maar men kan geen ambt bekleden binnen een geloofsgemeen-
schap en de waarheid spreken. - Dat is vandaag de dag helemaal niet meer mogelijk, zodat de hou-
ding ten opzichte van de katholieke kerk, zou ik willen zeggen, als volgt kan worden omschreven: de 
aspiraties van de kerk zo lang mogelijk negeren en vervolgens de leugenachtigheid in detail aan de 
kaak stellen. Dan zal men tenminste een weg inslaan die door de feiten wordt gestaafd". (GA 338, 
2-1-1921)

Nu dat van de pers en de politici daarmee zijn we in plandemie tijd zeker wel ver-
trouwd. In die zin is er in 100 jaar niets veranderd. Dezelfde condities nu als rond de 
1e wereldoorlog. Nog meer uitgebreide info van Steiner over leugens zie (GA 102, 
4-6-1908)

Leugen- het oerkwaad

Rudolf Steiner tegen Adelheid Petersen: over het komende gevecht tegen de leugen - het oer-kwaad:

"De mensheid is in een stadium van zijn ontwikkeling gekomen waar kwaad en leugens zichtbaar 
moeten worden! Het is er allemaal al: het kwaad, het verschrikkelijke, het leugenachtige, het be-
derf..., het is er allemaal, maar het is nog steeds bedekt! En het moet onthuld worden! Het zal zich 
tonen in de levensomstandigheden van het individu - in huwelijken, in families, in vriendschappen 
en bovenal en bovenal in de vijandelijkheden - maar ook in het algehele leven van volkeren, van 
staten! Er zullen geen remmingen meer zijn voor bepaalde dingen. Om erdoor te komen zonder 
mentaal vernietigd te worden, zonder psychologische schade op te lopen, alleen de mensen die bui-
ten en bovenal in hun eigen innerlijke wezen het essentiële van het onessentiële kunnen onderschei-
den van het onbelangrijke! Dat is erg moeilijk! Heel moeilijk!" herhaalde hij, "Het vereist constante, 
nauwgezette oefening. Want hier ligt de meest verschrikkelijke verleiding! De mensheid zal de strijd 
tegen de leugens moeten strijden. Tegen de leugen - het oer-kwaad!"

Adelheid Petersen, "Dornach in de jaren 1914/15",
in: Herinneringen aan Rudolf Steiner, ed. E. Beltle en K. Vierl,
Stuttgart 1979, p. 198.

Midden-Europa zal degenereren, barbaars worden, zijn ondergang zal worden voorbereid als het 
zich niet door de geest laat beïnvloeden. Het Noorden, het zal uitsterven, het zal de fysieke dood 
ondergaan, als het zich niet door de geest laat beïnvloeden. (GA209. 4-12-1921)
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Zwarte magie, leugens en seksuele losbandigheid

Rudolf Steiner:

In de praktijk begint de weg naar zwarte magie met het snijden in een levend wezen en plezier te 
scheppen in zijn pijn. Seksuele losbandigheid zet zwarte magie aan tot bloei. Maar zelfs de sim-
pelste leugen brengt ons in de buurt van zwarte magie:

"De leugen op het fysieke vlak wordt vernietiging op het astrale vlak. De leugen is moord op het 
astrale vlak. Dit fenomeen is de oorsprong van zwarte magie. Het gebod op het fysieke vlak: Niet 
doden! - kan daarom worden vertaald voor het astrale plan: Lieg niet! - Op het fysieke vlak is de 
leugen slechts een woord, een idee, een illusie. Het kan veel schade aanrichten, maar het vernietigt 
niets. Op het astrale vlak zijn alle gevoelens, alle gedachten zichtbare entiteiten, levende krachten. 
Op het astrale plan veroorzaakt de leugen een botsing tussen de valse en de ware vorm; zij doden 
elkaar.

De witte magiër wil de andere zielen het spirituele leven geven dat hij in zich draagt. De zwarte ma-
giër dorst om te doden, om leegte om zich heen te scheppen in de astrale wereld, omdat deze leegte 
om hem heen voor hem het veld schept om zijn egoïstische hartstochten te ontplooien. Daarvoor 
heeft hij de macht nodig, die hij grijpt door zich de levenskracht van alle levende wezens toe te eige-
nen, dat wil zeggen, door te doden.

Daarom is de eerste wet van zwarte magie: men moet het leven verslaan. Daarom wordt in bepaal-
de scholen van zwarte magie de leerlingen de afschuwelijke, wrede praktijk bijgebracht om levende 
dieren met messen te steken, waarbij nauwkeurig wordt aangegeven welk deel van het lichaam 
van het dier deze of gene kracht opwekt in degene die het offer brengt. Uiterlijk zijn er gelijkenis-
sen tussen zwarte magie en vivisectie. De huidige wetenschap is afhankelijk van vivisectie vanwege 
haar materialisme. De tegenstroom tegen vivisectie komt voort uit diepe morele redenen. Maar de 
wetenschap zal de vivisectie niet afschaffen zolang de geneeskunde geen hogere visie heeft ver-
worven. Alleen omdat zij haar helderziendheid heeft verloren, heeft de geneeskunde haar toevlucht 
moeten nemen tot vivisectie. Wanneer wij de astrale wereld, die zich van ons heeft teruggetrokken, 
weer hebben overwonnen, zal helderziendheid de geneesheer in staat stellen zich geestelijk te ver-
diepen in de innerlijke toestand van de zieke organen, en zal vivisectie als overbodig achterwege 
blijven". (GA 93-94 ?)

Rudolf Steiner:

De hogere krachten van onze geestelijke voorgangers zijn verbonden met de krachten van onze ei-
gen lagere natuur. Waar losbandigheid is, is materie, waarin sterke asurische krachten verfijnde in-
tellectualiteit in de wereld uitstorten. Zulke krachtige asurische krachten zijn te vinden in verdorven 
mensenstammen. De zwarte magiër haalt zijn sterkste dienende krachten juist uit het moeras van 
de sensualiteit. De seksuele riten zijn er om in deze kringen te bannen. Er is een voortdurende 
strijd op aarde, die aan de ene kant streeft naar zuivering van de hartstochten en aan de andere 
kant naar versterking van de zinnelijkheid. De entiteiten die het Christus-principe als hun leider heb-
ben, trachten de aarde voor zich te winnen, maar de andere, vijandige entiteiten trachten zich ook 
de aarde toe te eigenen". (GA 093a, 17-10-1905)

Rudolf Steiner:

In dit tweede lid van de menselijke ziel, de geestziel, dat wil zeggen, in het herwerkte deel van het 
etherische lichaam, heeft Ahriman zich gevestigd. Hij is daarbinnen en leidt de mens tot valse oor-
delen over de materie, leidt hem tot dwaling en zonde en leugen, tot alles wat uit de geestziel voort-
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komt. In dit alles, bijvoorbeeld, dat de mens zich overgeeft aan de illusie dat met materie het juiste 
wordt gegeven, moeten we fluisteringen van Ahriman, van Mephistopheles zien". (GA 107, 26-1-1909) 

Zwarte magie en angst en pijn

Rudolf Steiner:

Wanneer eerst eenmaal daarmee begonnen wordt, dat de mens zo te zeggen het Abc van de zwarte 
magie bestudeert, dan is hij op de gevaarlijke weg naar de afgrond. En dit Abc bestaat daaruit, dat 
een mens, dat de leerling van een zwartmagiër wordt, ertoe aangemoedigd wordt, op heel bewuste 
wijze het leven te doden, het leven vooral tijdens het doden zoveel pijn als mogelijk toe te 
voegen, en in dit toevoegen van pijn een bepaalde bevrediging te voelen. Wanneer het oog-
merk bestaat, in een levend wezen te steken of te snijden met de bedoeling om in de pijn zijn eigen 
bevrediging te beleven, dan ligt in dat feit het Abc van de zwarte kunsten. (GA 104, 30-6-1908 geen 
hlink)

Rudolf Steiner:

Zwarte magie is de verderfelijke kant van de magische praktijk. Het is gebaseerd op het verkrijgen 
van heerschappij over bepaalde innerlijke krachten van de natuur door het omzeilen van de eigen 
geestelijk-morele ontwikkeling door middel van onwettige, vaak beestachtig kwaadaardige machi-
naties. Het beoefenen ervan betekent het aangaan van een verbond met Ahriman, en begint waar 
occulte activiteit in de wereld wordt gebracht zonder onzelfzuchtige wereldse belangstelling. In nog 
sterkere mate is de verleiding tot zwarte magie afkomstig van de Asura's, die geesten zijn van het 
allersterkste egoïsme."... zwarte magie begint waar occulte activiteit in de wereld wordt gebracht 
zonder dat men eerst in staat is zijn belangen uit te breiden tot wereldbelangen, zonder dat men in 
staat is andere belangen meer te waarderen dan zijn eigen belangen." (GA 145, 27-3-1913)

Ik kan er niet omheen om ook het volgende citaat te plaatsen. Omdat juist de angst 
in deze plandemie zo expliciet is veroorzaakt. Er zijn vele angshazen gekweekt.

Rudolf Steiner:

Angst is een bijzonder goede voedingsbodem voor zwarte magie. Angstige mensen kunnen 
heel gemakkelijk tot werktuigen van de zwarte magie gemaakt worden.

"Ziet u, wie vandaag de dag zwarte magiër wil worden, zou van meet af aan een groot fonds voor 
de zwarte toverkunst hebben als hij een vreselijke angsthaas was, doodsbang voor alles wat hem 
zou kunnen overkomen. Een dergelijke angst in de mens is een zeer goed uitgangspunt voor de 
zwarte magiër, want deze angst is slechts samengeperst egoïsme. Stel dat iemand op grote schaal 
aan zwarte magie wil doen. Hij zou eerst rondkijken in de wereld naar individuen die zo angst-
hazerig mogelijk zijn. Want deze voorraad van vrees is een goed middel dat zodanig kan worden 
omgevormd dat de betrokkenen zonder kennis en inzicht bepaalde andere krachten en bevoegd-
heden verwerven, in een veel grotere mate dan de mens anders kan hebben. Wat zou zo'n tovenaar 
moeten doen die zulke kunsten wil hebben? Hij zou eerst een laboratorium moeten inrichten waarin 
hij deze angsthaasjes - ik spreek radicaal, maar het zal u zohet duidelijkst zijn - zou trainen om zich 
volledig te verharden door ze voortdurend in levend vlees te laten snijden en bloed te zien vloeien. 
Wat in de gevoelens van angst, die de angsthaas in hoge mate heeft, als een zekere uiterlijke kracht 
werkt, kan in iets tegengestelds worden veranderd, als de mens geleerd wordt zich te verharden 
door in levend vlees te snijden. Bij een man die geen angst kent, zou deze procedure van geen enkel 
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nut zijn." (GA 101, 21-10-1907)

Op dit moment zien we dat de gekweekte angst voor corona afgelost wordt voor 
een evenzo gemanipuleerde angst voor een mogelijke derde wereldoorlog met Rus-
land.
De bijbel vertelde het al en in deze tijd wordt e.e.a. heel actueel en conform de wer-
kelijkheid.

Paulus Ephese 6:12-13

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het 
kwaad in de hemelse gewesten.

Nu is in bovenstaand verhaal herhaaldelijk sprake van gebeurtenissen na de komst 
van Christus in het etherische. Dat is als een gefaseerd proces beschreven. Het einde 
van het kali yuga luidde het begin van het lichte tijdperk in. Nu meer dan 100 jaar 
later gaan we toch daarvan glimpen zien. Wat er omstreeks 1933 gebeurde is boven 
al beschreven. (getuigenis Ben Aharon en Junko Althaus ). In een vorig artikel is de 
aandacht gevestigd op het verhaal van Willem Brandt over de belevenissen van con-
centratiekamp gevangenen met een heel bijzonder kaarslicht . Ook de beschrijving 
van Dagmar werpt hier licht op, de belevenissen van gevallen soldaten in het hierna-
maals.. Steiner voorzag vanaf begin 3e millennium nieuwe geestelijke openbaringen. 
(engel astraallichaam en 2e Maya artikel). Maar dit al was en is verbonden aan de 
menselijke vrijheid. En de mensheid is in staat de allergrootste openbaringen te ver-
slapen en gezien de enorme inspanningen van de tegenmachten is dat niet geheel 
verwonderlijk.

Rudolf Steiner:

Leugendemonen en bacillen als dragers van besmettelijke ziekten ... Vervolgens gaat Steiner in op 
een "bepaalde vorm van bacillen als dragers van besmettelijke ziekten" die als fysiek belichaam-
de leugendemonen verschijnen en zich kunnen uiten in de aanleg tot epidemieën. "... Alle leu-
gendemonen hebben dezelfde uitwerking alsof zij de mens terugwerpen in zijn ontwikkeling, en 
aangezien in de wereldgeschiedenis dergelijke leugendemonen altijd ontstaan in de leugens van 
grote persoonlijkheden, die uitgroeien tot vrij geduchte entiteiten, spreekt men van de geesten van 
hindernissen of obstakels. In deze zin zegt Faust tegen Mephisto: "Jij bent de vader van alle belem-
meringen!"

De individuele mens, zoals hij in het geheel van de rest van de mensheid wordt ingesponnen, door de 
waarheid te spreken of te liegen, beïnvloedt de hele wereld, want of hij demonen van de waarheid of 
demonen van de leugen voortbrengt, heeft geheel verschillende gevolgen. Stel je een natie voor die 
volledig uit leugenaars bestaat. Zij zouden het astrale plan bevolken met niets dan leugen-demo-
nen, en deze kunnen zich op hun beurt manifesteren in de fysieke aanleg tot epidemieën. Er is dus 
een bepaalde vorm van bacillen als dragers van besmettelijke ziekten die voortkomen uit de leugens 
van de mensheid. Zij zijn niets anders dan fysiek belichaamde leugendemonen. ..." (GA 99, 30.05.1907) 

We leven nu in een tijd waarin er ontzettend veel gelogen wordt oftewel de waar-
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heid wordt nauwelijks meer gepraktiseerd. Dat is helaas niet nieuw want ook in de 
tijd waar Goebbels leefde en de tijd erna gebeurde dat veelvuldig en steeds geraf-
fineerder. Staatspropaganda en slogans vliegen ons om de oren. Je zou kunnen zeg-
gen dat het epidemische vormen heeft aangenomen omdat hele stammen mensen 
achter de leugens aanlopen alsof het de waarheid is. Als we nu weten wat daarvan 
de gevolgen in de astrale wereld zijn (explosies astrale wereld), dan kunnen we ons 
afvragen hoe de terugkoppeling vanuit het astrale naar het fysieke wereld zal verlo-
pen. Het moet een reusachtig slagveld zijn in de astrale wereld vanwege alle leugens. 
En hoe zal dat terugwerken op al die mensen die de leugens verspreiden? Boven-
staand zegt Steiner al dat dit als fysieke aanleg tot nieuwe epidemieën zal leiden, een 
vicieuze cirkel.

Rudolf Steiner:

Al onze cultuur vindt zijn oorsprong in de geestelijke wereld. Daar worden de plannen gemaakt vol-
gens welke dan ons leven op het fysieke vlak zich gaat afspelen. Hier beneden zien wij slechts hoe 
volgens de wetten van de fysieke wereld de ene gebeurtenis na de andere zich afspeelt. Er gebeurt 
niets in de fysieke wereld wat voorheen niet in de spirituele wereld is voorbereid. En dat is precies wat 
belangrijk is, wat hier in de 20e eeuw op aarde plaatsvind ...

Waanzin overspoelt de wereld

Een artikel in frontnieuws kopt:

De epidemie van waanzin overspoelt de wereld. Het aantal gevallen van angst en depressie 
is dramatisch toegenomen, evenals het aantal gevallen van psychose, omdat steeds meer mensen 
last krijgen van waanvoorstellingen en hallucinaties. Net als bij de heksenvervolgingen in de 16e en 
17e eeuw, verliest de samenleving opnieuw het contact met de werkelijkheid. Waar zal het eindigen?

Rudolf Steiner:

"Angst en vrees, zulke negatieve gevoelens, zijn inderdaad iets dat, als het van de mens uitgaat, 
rampzalig kan worden door zijn kennismaking met de overeenkomstige geestelijke wezens en 
krachten. Deze angst en vrees zijn inderdaad iets dat de mens in een rampzalige relatie met de gees-
telijke wereld plaatst, want er zijn wezens in de geestelijke wereld voor wie angst en vrees die van 
de mens uitgaan als welkom voedsel zijn. Als de mens geen angst en vrees heeft, dan hebben deze 
wezens honger. Laat hem die nog niet dieper is doorgedrongen dit als een vergelijking nemen. Maar 
hij die dit ding kent, weet dat het een realiteit is." (GA 56, 12-12-1907)

De waanzin wordt geflankeerd door qrankzinnigheid en qriminaliteit. Terwijl de 
mondkapjes totaal geen enkel nut hadden maar in feite een heel geslaagd gedrags-
experiment waren, hun werking was een analogie aan muggen tegenhouden d.m.v. 
kippengaas, lopen er enorme massa's mensen mee rond ook in de vrije natuur of 
alleen in de auto zittend. Hele schoolklassen zitten thuis in quarantaine omdat er in 
de klas 1 kind een snotneus heeft en de onbetrouwbare test “positief” aangeeft. En 
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zo zijn er nog legio andere voorbeelden te vermelden. Hieronder wordt aangegeven 
welke rol (medisch) autoriteitsgeloof daarmee te maken heeft.

Rudolf Steiner:

"Maar men moet vooral voorzichtig zijn om in geen enkele tijd rekening te houden met wat de au-
toriteit van die tijd is. Zolang men geen spiritueel inzicht heeft, kan het erg fout gaan.

Dit is vooral het geval op één gebied van de menselijke cultuur, op het gebied van de materialisti-
sche geneeskunde, waar wij zien dat wat gezaghebbend is, juist datgene is wat het gezag in de 
hand heeft en steeds meer opeist, waar dit wil leiden tot iets dat veel, veel verschrikkelijker, afschu-
welijker is dan ooit enige gezagsheerschappij van de zozeer beschuldigde Middeleeuwen. We zitten 
er al in en het zal steeds sterker worden. Wanneer men zo vreselijk de spot drijft met de spoken 
van het middeleeuwse bijgeloof, dan zou men willen zeggen: Ja, is er wat dat betreft iets bijzonders 
veranderd? Is die angst voor geesten verdwenen? Zijn mensen tegenwoordig niet banger voor gees-
ten dan toen? - Het is veel verschrikkelijker dan men over het algemeen denkt, wat er in de mense-
lijke ziel omgaat, wanneer men zich rekenschap geeft: Er zitten 60.000 bacteriën op de palm van je 
hand. In Amerika heeft men berekend hoeveel van zulke bacillen er in één enkele snor van een man 
zitten. Moeten wij dan niet besluiten te zeggen: die middeleeuwse spoken waren tenminste fatsoen-
lijke spoken, maar de bacilspoken van vandaag zijn te kierewietachtig, te onfatsoenlijke spoken, om 
de angst te rechtvaardigen die bovendien nog maar net begonnen is en die de mensen, vooral hier, 
op het gebied van de gezondheid, doet vervallen in een geloof in autoriteit dat verschrikkelijk 
is? (GA 127, 5-1-1911)

En wie moet nu i.v.m. autoriteitsgeloof niet aan het WHO denken en RIVM en OMT?
En aan hun Amerikaanse en Europese tegenhangers?

 
Epidemieën van het zielenleven

Rudolf Steiner:

Wat we nerveusiteit noemen, zal op zijn laatst binnen een halve eeuw ernstige vormen aannemen 
(1906+50). Zoals er eens pest en cholera en in de middeleeuwen lepra geheerst hebben, zo zullen er epi-
demieën van het zielenleven zijn, ziekten van het zenuwgestel in epidemische vorm. Dat zijn de wer-
kelijke gevolgen van de omstandigheid dat het de mensen aan de geestelijke levenskern ontbreekt. 
(GA 95 – 28 augustus 1906)

Zowel in Duitsland, Engeland en Nederland is boven water gekomen dat er een 
doelbewuste campagne is ondernomen om mensen angst aan te jagen. De main-
streammedia en tv programma's werkten daar hard aan mee aan deze overheidspro-
paganda. Een overheid die ook nog eens actief reclamespotjes produceerde om de 
boodschap er maar in te kunnen blijven hameren, technieken van NLP en hypnose 
werden ook niet geschuwd. De grondwet werd meervoudig en flagrant geschonden.

Het blijkt ook dat vele ambtenaren actief meegewerkt hebben in deze. Helaas zijn 
heel veel mensen voor hypnose en NLP vatbaar gebleken.
Heel effectief is er ook een groot aantal mensen van smetvrees voorzien.
Heel effectief ook was het dagelijks rondbazuinen van het aantal covid doden. De 
angst van de mensen voor de dood werd zo torenhoog aangewakkerd. Toen dat later 
niet meer werkte is men overgestapt op het noemen van het aantal besmettingen 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1616:die-verschiedenen-zeitalter-der-menschheits-entwickelung-und-ihre-einwirkung-auf-die-menschlichen-wesensglieder-mannheim-5-januar-1911&catid=92:ga-127-die-mission-der-neuen-geistesoffenbarung&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5073:8-07-siebenter-vortrag-stuttgart-28-august-1906&catid=360:ga-95-theosophie-&Itemid=4
https://psycholoog.nl/klachten/obsessies-en-dwang/smetvrees
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(waarbij men niet eens wist besmet te zijn en zich zeker niet ziek voelde). Dat alles 
gebaseerd op ondeugdelijke testen. (PCR ondeugdelijk) Gelukkig zien steeds meer 
mensen in dat dat alles niets meer met volksgezondheid te maken heeft. Hun den-
ken is nog niet gecorrumpeerd (of niet meer).

Soort verbod op al het denken (censuur)

Rudolf Steiner heeft ook gesproken over het verbod op het individuele denken. Dit 
is inmiddels veel geciteerd, maar het wordt dan ook steeds actueler:

Rudolf Steiner:

Het grootste deel van de mensheid zal onder invloed van Amerika, van het westen, staan en zal 
een andere ontwikkeling tegemoet gaan. Niet lang nadat het jaar 2000 gekomen is, zal niet zozeer 
een direct verbod, maar toch een soort verbod op al het denken van Amerika uitgaan, een wet die 
tot doel zal hebben om al het individuele denken te onderdrukken. Met dit perspectief voor ogen 
moet de geesteswetenschap werkzaam zijn. Er moet net zo lang gezocht worden- en dan zal het 
gevonden worden- dat er tegen deze tendensen in de wereldontwikkeling voldoende tegenwicht 
kan bestaan. (GA 167, 4 april 1916)

Momenteel met de Oekraïne oorlog neemt de propagandistische censuur nog weer 
grovere vormen aan als onder het covid-regime. Men kan ook zeggen dat de hele 
plandemie op zijn beurt weer een opstapje was naar de oorlog wat uiteindelijk uit-
stekend past bij de WEF strategie. Building Back Better kan immers het beste ingezet 
worden als alles eerst kapot gemaakt is.

Johannes 8:31-32

En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent 
u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Deze waarheid missen we node.

Geheime broederschappen (loges)

Uit al het voorgaande mag duidelijk zijn dat bij de huidige crisis velerlei groepen 
betrokken zijn. Mensen met verduisterd bewustzijn waarin op verschillende wijzen 
gevallen wezens geïncorporeerd zijn. Bij verduisterd bewustzijn kunnen we ook kij-
ken naar karaktereigenschappen zoals bijv. ijdelheid. Het zal niet moeilijk zijn om bij 
de huidige politieke elite dit te onderkennen. Een Schwab die erop pocht dat hij zijn 
stromannetjes bij veel regeringen heeft ondergebracht bijv. (2016) Een de Jonge die 

https://www.frontnieuws.com/zonder-pcr-geen-pandemie-en-in-portugal-verdwijnen-als-bij-toverslag-bijna-alle-coronasterfgevallen/
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3852:vierter-vortrag-berlin-4-april-1916-zeichen-griff-und-wort&catid=256:ga-167-gegenwaertiges-und-vergangenes-im-menschenge&Itemid=4
https://www.frontnieuws.com/klaus-schwabs-wereldleiders-van-morgen-geinfiltreerd-in-regeringsposities-om-de-sinistere-davos-reset-agenda-door-te-drukken/
https://www.frontnieuws.com/great-reset-globalist-klaus-schwab-pocht-in-opgedoken-video-over-het-penetreren-in-regeringskabinetten-en-andere-gevaarlijke-globalistische-plannen/
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van zichzelf vind dat corona bestrijding zijn heilige taak is en daarbij propagandeert 
dat vaccinatie de enige oplossing is. De schoolmeester die zelfgenoegzaam voor op-
pergeneesheer en prikpooier speelt. Maar in de genoemde zwarte broederschappen 
houd men zich bezig met zwarte magie. (eerder al genoemd) en dat is nog weer een 
graadje erger.

Hier onder zullen we het voornamelijk over westers georiënteerde broederschap-
pen hebben. De oosterse vallen buiten het bestek van dit thema, maar Prokofieff 
heeft daraan enkele boeken gewijd. (1) (2) (3)

In het tijdschrift Apokalyps Nu! Is destijds ook een hele serie verschenen over oc-
culte loges. (1) (2) (3) (4)

Daarbij moet in het oog gehouden worden dat er een bepaalde hiërarchie is in de 
groepen die meedoen aan het streven naar wereldheerschappij. In feite is de top van 
de piramide de antichrist Sorat en zijn aanhang en daaronder Ahriman en zijn scha-
ren. (Satan en Mammon) Ook Lucifer moeten we meetellen en niet onderschatten. 
Deze werkt vaak ook samen met Ahriman. (met bijv. in jaar 1000 en 2000 een extra 
samenwerking)

Daaronder de broederschappen waarvan de leden in de hogere graden occulte ken-
nis bezitten zoals het vervaardigen van vleertmuis gebaseerde zieluitdrijvende injec-
ties . Deze groepen zijn ook in staat om de Christus impuls in mensen gedurende een 
tijd te onderdrukken. Deze in feite zwarte magiërs blijven zelf buiten de publiciteit en 
daardoor ook buiten schot.
Daaronder al die groepen zoals WEF NWO etc. Dat zijn min of meer de loopjongens 
van de top van de piramide.

I.v.m. De komende tweedeling (destijds) van Duitsland sprak Steiner er al vroegtij-
dig over dat daar naartoe geleefd werd door occulte loges. Het thema van westerse 
overheersing keert ook telkens weer terug. (zie ook e.v.)

Rudolf Steiner zei in de lezing van 1 december 1918 in Dornach dat de Westerse geheime 
genootschappen Rusland wilden gebruiken voor "socialistische experimenten":

Rudolf Steiner:

"Waar het om gaat is dat in de kringen van het Westen, die hun kennis geheim houden, er zeer op 
gelet wordt dat bepaalde zaken zich zodanig ontwikkelen dat dit Westen onder alle omstandig-
heden heerschappij verkrijgt over het Oosten ... datgene waarnaar gestreefd wordt is het vestigen 
van een meesterkaste van het Westen en een economische slavenkaste van het Oosten, die begint 
bij de Rijn en doorloopt naar het Oosten tot in Azië. ... Daar gaat het om, om van de Engelstalige 
bevolking een meesterbevolking van de aarde te maken. (GA 186 1-12-1918)

Deze scheiding van midden-europa met oost europa is nu nog steeds hun hoofd-
doel (zie Oekraine).

https://www.abebooks.co.uk/Osten-Lichte-WestensTeil-Lehre-Agni-Yoga/12257742517/bd
https://www.bol.com/nl/nl/p/der-osten-im-lichte-des-westens-2/9200000035481217/
https://www.amazon.nl/Osten-Lichte-Westens-christlichen-widerstrebenden/dp/3723509932
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/apokalyps-nu-nr-1/
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/apokalyps-nu-nr-2/
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/258-2/
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/apokalyps-nu-nr-8/
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/apokalyps-nu-nr-1/
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2045:dritter-vortrag-dornach-1-dezember-1918&catid=127:ga-186-die-soziale-grundforderung-unserer-zeit&Itemid=4
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Edgar J. Hoover de man die 37 jaar lang de leiding had over de Amerikaanse FBI zei 
ooit:

Edgar J. Hoover:

“Het individu wordt gehandicapt wanneer hij oog in oog komt te staan met een samenzwering die 
zo monsterlijk is dat hij niet kan geloven dat deze werkelijk bestaat. De Amerikaan is zich nog steeds 
niet van bewust van het enorme kwaad dat onze maatschappij is binnengedrongen. Hij weigert 
zelfs aan te nemen dat menselijke wezens in staat zijn om een filosofie te omarmen die uiteindelijk 
alles wat goed en fatsoenlijk is zal willen vernietigen”.

 
Een president die waarschuwt voor.. HET GROTE COMPLOT…

WantToKnow.nl:

Wanneer een president van het rijkste en machtigste land (John F. Kennedy), bekend maakt, dat het 
land ten prooi is gevallen aan een ongeziene macht, die op geraffineerde manier, uiterst efficiënt 
georganiseerd, het land in haar macht heeft en parasitair aan het plunderen is, dan lijkt dat een 
complot, waarbij je eerder aan een verhaal uit een spannend spionageboek denkt, dan dat dit ver-
haal werkelijk het geval zou zijn. En toch is dat, een voor ’n dergelijk heftig complot waarschuwende 
president, wat er gebeurde, bij een jaarlijkse dagbladpers-meeting met president John F. Kennedy, 
op 27 April 1961 in het Waldorf-Astoria Hotel in New York. 

Want we worden over de hele wereld bestreden door een monolithische en meedogenloze samen-
zwering, die berust op geheime middelen om haar invloedssfeer uit te breiden – op infiltratie in 
plaats van invasie, op subversie in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keuze, 
op guerrilla’s ’s nachts in plaats van op legers overdag. Het is een systeem dat enorme menselijke 
en materiële hulpbronnen heeft ingelijfd in de bouw van een hechte, zeer efficiënte machine die 
militaire, diplomatieke, inlichtingen-, economische, wetenschappelijke en politieke operaties com-
bineert.
De voorbereidingen (van deze samenzwering) zijn verborgen, worden niet gepubliceerd. Hun fou-
ten zien we niet met krantenkoppen geschreven worden, maar worden begraven. Hun dissidenten 
worden tot zwijgen gebracht, niet geprezen. Geen enkele uitgave wordt in twijfel getrokken, geen 
enkel gerucht wordt gedrukt, geen enkel geheim wordt onthuld.

Rudolf Steiner:

... "er zijn ook ingewijden die materialisten zijn en die materialistische leringen door broederschap-
pen laten verspreiden. ... Het komt deze materialisten zeer goed van pas als hun voortdurend wordt 
voorgehouden dat het materialisme eigenlijk al overwonnen is. Want men kan ook elk doel nastre-
ven met de tegenovergestelde woorden; de methoden van de procedure zijn dikwijls vrij ingewik-
keld.

Wat willen nu zulke ingewijden, die eigenlijk heel goed weten dat de menselijke ziel een zuiver gees-
telijk wezen is, een geestelijk wezen, geheel onafhankelijk van lichamelijkheid, en die niettemin de 
materialistische houding van de mens koesteren en cultiveren?

Deze ingewijden willen dat er zoveel mogelijk zielen zijn, die hier tussen geboorte en dood slechts 
materialistische concepten tot zich nemen. Zo worden deze zielen voorbereid om [na de dood] in de 
aardse sfeer te blijven. Zij worden, zogezegd in de de aardse sfeer gehouden.

En stel je nu voor dat er broederschappen ontstaan die dit precies weten, die deze omstandigheden 
goed kennen. Deze broederschappen bereiden bepaalde menselijke zielen zodanig voor dat zij na 

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/president-john-f-kennedy-de-complotdenker/
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/president-john-f-kennedy-de-complotdenker/
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de dood in het stoffelijk rijk blijven.

In het materiële rijk blijven. Als deze broederschappen dan - wat mogelijk binnen hun boze macht 
ligt - regelen dat deze zielen na de dood in de machtssfeer van hun broederschap komen, dan ver-
krijgt deze broederschap een enorme macht., enorme kracht. ...

Deze zielen van de doden hebben krachten in zich die op de meest uiteenlopende wijzen kunnen 
worden gericht, waarmee men verschillende dingen kan bewerkstelligen, waarmee men zeer bij-
zondere machtsuitingen kan bereiken ten opzichte van hen die niet in deze dingen zijn ingewijd. Dit 
is gewoon een eigenschap van bepaalde broederschappen.

En in deze zaak ziet alleen hij helder, die zich niet laat misleiden door duisternis en niets neveligs; 
die zich niet laat misleiden door te denken dat zulke broederschappen óf helemaal niet bestaan, óf 
dat hun dingen ongevaarlijk zijn. Ze zijn helemaal niet ongevaarlijk, ze zijn erg zijn zeer schadelijk ... 
(GA 178, 18 november 1917)

Rudolf Steiner:

Hun methode is de systematische exploitatie van wat leugens en leugenachtigheid mogelijk maken: 
"En het is al een belangrijk magisch werk om het onware in de wereld te verspreiden op 
zo'n manier dat het zich gedraagt als het ware. Want in dit effect van het onware als het ware 
schuilt een enorme macht van het kwaad. En deze macht van het kwaad wordt door de verschil-
lende partijen op de juiste manier uitgebuit" (ibid.). Journalistiek is in die zin een belangrijke 
helper van dergelijke "grijze of zwarte magie". (GA 173 c, 20.1.1917 geen hlink)

De geheime genootschappen (hier nog een artikel daarover) opereren niet meer 
zo geheim als in vroegere tijden. We hebben een paus die zich openlijk tot de new 
world order bekend. Een WEF die in zijn logo de cijfers 666 laat zien. Ze doen ook aan 
spielerei.

Alsook bbb (666) als building back better. Deze groeperingen hechten ook veel aan 
symbolen zoals ook de vrijmetselarij. De woorden “delta omicron “zijn na verandering 
van de letter volgorde te lezen als ”media control”

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:individuelle-geistwesen-und-einheitlicher-weltengrund-dornach-8-november-1917-erster-vortrag&catid=118:ga-178-individuelle-geistwsesen-und-das-wirken-in-&Itemid=4
https://antropocalypsearchief.blogspot.com/2022/03/sind-die-okkulten-bruderschaften-eine.html
https://www.frontnieuws.com/vaticaan-paus-roept-op-tot-nieuwe-wereldorde-waarin-volledig-gevaccineerde-knechten-leven/
https://www.frontnieuws.com/vaticaan-paus-roept-op-tot-nieuwe-wereldorde-waarin-volledig-gevaccineerde-knechten-leven/
https://www.frontnieuws.com/vaticaan-paus-roept-op-tot-nieuwe-wereldorde-waarin-volledig-gevaccineerde-knechten-leven/
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De openingsceremonie van de oplympische spelen in Londen 2012 laat een beeld 
zien wat achteraf duidelijk wijst op voorkennis van de komende plandemie.

De openingsceremonie van de Gorthardtunnel in 2016 laat ook zien wat er in de 
wereld van de elite speelt.

Ook de Georgia Guidestones lijken een boodschap over te brengen:

Er is veel speculatie en mysterie omtrent de tekst en herkomst van deze stenen: De 
openingszin op deze stenen is:

Handhaaf de mensheid tot onder de 500.000.000 in een tijdloos evenwicht met de natuur.

Dit thema van gewenste bevolkingsaantallen klinkt ook bij de representanten van 
de elite zoals Attali en Kissinger.

Rudolf Steiner:

De rampen die de mensheid in de komende tijd zullen treffen zullen de mensen zeer vindingrijk 
maken. Uitgaande van de krachten en substanties der aarde zullen zij allerlei ontdekken wat de 
mensheid tot voedsel kan dienen. Maar de manier waarop deze uitvindingen worden gedaan, 
zal tegelijkertijd de samenhang aan het licht brengen, die tussen het materiële en de organen 
van het verstand (niet van de geest, maar van het verstand) bestaat. Men zal ontdekken wat 
men moet eten en drinken om knap te worden. De mens kan niet een geestelijk wezen worden 
door te eten en te drinken, maar hij kan op die manier wel heel knap, geraffineerd knap worden. 
Deze dingen zijn nu voor de mens nog verborgen. Ze worden reeds nagestreefd, maar zullen ook 
geheel vanzelf aan het licht komen door de ontberingen van de komende tijd. Er zijn geheime ge-
nootschappen, die op een bepaalde manier van deze dingen gebruik zullen maken, en die zo de 
omstandigheden voor kunnen bereiden waarin Ahriman zich op de voor hem juiste wijze zal kun-
nen incarneren. (GA 193, 4-11-1919)

Rudolf Steiner:

We hebben al een voorproefje van het kwaad dat komen gaat in de sterke afhankelijkheid van dat-
gene wat door de boekdrukkunst als pers wordt voortgebracht [...]. Dit te propageren [...] als een 
belangrijk occult middel is precies wat die occulte broederschappen willen, omdat het hen dient. 
[In het verleden was er een tirannie in die zin dat bepaalde mensen een tijdlang verplicht waren al-
leen dat te geloven wat Rome als waar erkende].

https://cafeweltschmerz.nl/openingsceremonie-olympische-spelen-2012-predictive-programming-of-toeval/
https://youtu.be/b-TKQaqml6k
https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
https://www.mysterieuzewereld.nl/georgia-guidestones/
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2127:zehnter-vortrag-bern-4-november-1919&catid=134:ga-193-der-innere-aspekt-des-sozialen-raetsels&Itemid=4
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De tirannie zal nog veel groter zijn wanneer de tijd komt dat [...] de basis van het geloof zal zijn [...] 
wat de organen [van de pers - zie boven] van die occulte broederschappen zullen toestaan om 
te geloven: dat in niemands ziel iets anders zal worden geloofd dan wat van die kant is voorgeschre-
ven om te geloven, dat van geen kant andere gebruiken in de wereld zullen worden geïntroduceerd 
dan wat van die kant is voorgeschreven. Dit is waar die broederschappen naar streven."

E.e.a. is ook beschreven alhier.

Steiner geeft hieronder zelf wat bronnenmateriaal naar voordrachten waar hij in-
gaat op de achtergronden van de eerste wereldoorlog en welke rol occulte broeder-
schappen daarin gespeeld hebben.

Rudolf Steiner:

De rol van zulke geheime gezelschappen hebben we al herhaaldelijk besproken. Zie o.a. de voor-
drachten van 20. tot 22. Januari 1917 «Das Geheimnis des Lebens nach dem Tode» in «Zeitgeschicht-
liche Betrachtungen GA 173a-c. Das Karma der Unwahrhaftigkeit, Tweede deell», GA 174; «Individu-
elle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen», GA 178, en «Die okkulte Bewegung im 
neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung zur Weltkultur» , GA 254. 

Zie ook vanaf...

In de lezing van 4 december 1916 (GA 173a geen hlink) sprak Rudolf Steiner over be-
paalde "occulte broederschappen van het Westen" met verreikende doelstellingen.

De occulte broederschappen van het Westen dachten in lange perioden en had-
den een wereldheerschappij van de Engelssprekenden als doel. In de lezing van 26 
december 1916 in Dornach zei Rudolf Steiner:

Rudolf Steiner:

"dat in de groeiende occulte broederschappen, die sedert de tijd van Jacobus I bijzonder groot zijn 
geworden, eeuwenlang als een vanzelfsprekende waarheid is geleerd dat aan het "Angelsaksi-
sche ras" - zoals in dit verband wordt gezegd ... - alle wereldheerschappij van het vijfde na-
Atlantische tijdperk moet overgaan.

Zie ook hier.

Missie van de 6e en 7e post-Atlantische periode

Rudolf Steiner:

"Welnu, u ziet dat reeds in de verspreiding van bepaalde concepten, in de verspreiding van bepaalde 
ideeën, sterke occulte impulsen aanwezig zijn. En aangezien die broederschappen waarover ik 
gesproken heb, het tot hun zaak maken om de vijfde post-Atlantische periode, in het egoïstische 
groepsbelang, tot de totale impuls van de aardse evolutie te maken, en om datgene wat in de zesde 
en zevende post-Atlantische periode moet komen, uit de aardse evolutie te elimineren, zal het u 
begrijpelijk voorkomen dat de dingen die ik beschreven heb als afkomstig van deze broederschap-
pen, van hen afkomstig moeten zijn. Er moeten impulsen worden gegeven voor deze dingen, die 
niet alleen van belang zijn voor de belichaamde mens, maar ook voor de ontlichaamde mens. En 
de tijd is gekomen dat ten minste individuele mensen in dergelijke dingen inzicht moeten krijgen, 
zodat zij een idee hebben van wat er werkelijk gebeurt, wat er werkelijk plaatsvindt. Maar dit moet 
gepaard gaan met de vorming van steeds juistere en correctere opvattingen over het leven van de 

https://antropocalypsearchief.blogspot.com/2022/03/geopolitik-und-bruderschaften-des.html
https://apokalypsnu.nl/welkom/apokalyps-nu/apokalyps-nu-nr-1/
https://antropocalypsearchief.blogspot.com/2022/03/sind-die-okkulten-bruderschaften-eine.html
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mens op aarde. Het is onmogelijk dat deze concepten, die in onze tijd zoveel schade aanrichten, 
blijven voortbestaan. Want hoe meer mensen er zullen zijn die juiste ideeën hebben over be-
paalde dingen, des te onmogelijker zal het zijn voor bepaalde occultismen om in de mod-
der te vissen. Zolang echter in Europa op deze wijze over de verhouding der volkeren kan worden 
gesproken, zoals nu opzettelijk met alle verdraaiing van de waarheid wordt gesproken, zo lang zul-
len vele occulte impulsen aanwezig zijn om de aardse evolutie uit het zesde post-Atlantische tijd-
perk te werpen. Want voor deze zesde post-Atlantische periode liggen er gewichtige zaken in het 
verschiet. Ik heb het beklemtoond, sterk beklemtoond: de Christus stierf voor de individuele mens. 
We moeten dit beschouwen als iets heel wezenlijks voor het mysterie van Golgotha. De Christus 
heeft een belangrijke daad te verrichten in de vijfde - laten we daar nu even van afzien 16- maar 
ook in de zesde post-Atlantische periode: namelijk hier een helper te worden voor de aarde om te 
overwinnen, om uiteindelijk alles te overwinnen wat uit het nationale principe voortkomt. Maar 
dat dit niet zal gebeuren, dat er op het juiste moment voorzorgsmaatregelen zullen worden ge-
nomen, dat de Christus geen invloed zal hebben in de zesde post-Atlantische periode, dat is wat 
de impulsen dienen van die broederschappen die de vijfde post-Atlantische periode willen be-
houden op de manier die ik u heb aangegeven en uitgelegd." (GA 174, blz. 232-234 geen hlink) 

Jezuieten

Rudolf Steiner:

Een geestelijke strijd, die voordien in de geestelijke wereld heeft plaatsgevonden, is sinds 1879 
ingestroomd in de aardse orde, in de Michael-orde. Sinds die tijd zijn er bijzondere gelegenheden 
gegeven, dat het spirituele door de mensen, die dat willen, opgenomen kan worden. Men moet 
niet geloven, dat de ingewijden van de katholieke kerk zulke dingen niet weten! Zij kennen ze 
natuurlijk; maar ze werpen daartegen hun dammen op. En juist in samenhang met het feit, dat het 
spirituele leven vanuit de geestelijke werelden zeer bevorderd wordt vanaf het jaar 1879, heeft voor-
uitziend de rooms-katholieke kerk het onfeilbaarheiddogma opgericht, om een dam op te werpen 
tegen mogelijke invloed van nieuwe spirituele waarheden. (GA 184 22. September 1918)

Rudolf Steiner:

De ingewijden van het westen zullen proberen, de mensen sterker aan hun lichamelijkheid en 
aan het daaruit opstijgende geestelijke te binden door de middelen van de ahrimanische demo-
nologie van de techniek. Ondersteund wordt dit amerikanisme door het jezuïetendom, dat een 
kennen van de Christus onmogelijk wil maken. Dat streven in de cultuurontwikkeling, dat zich als 
opgave gesteld heeft, geen begrip over Christus op te laten komen, het begrijpen van de Christus 
kompleet te ondergraven, dat is het jezuïtisme. Het jezuïtisme streeft ernaar, langzamerhand elke 
mogelijkheid van een Christusbegrip uit te roeien. (GA 200 30-10-1920)

In dit geval is het tekenend dat er nu voor de allereerste keer in eeuwen een jezuïti-
sche paus aan het roer staat. Een paus die eigenlijk helemaal niet geheimzinnig doet 
maar openlijk verklaart een voorstander van NWO (new world order) te zijn. Dat is 
zelfs met enkele Google ("20") akties na te vorsen. Deze paus als herder van zijn ka-
tholieke schaapjes gaf ook het advies om zich te laten vaccineren. Dat zou ”een daad 
van liefde zijn”. Overigens ook een andere religieuze leider de Dalai Lama liet zich als 
voorbeeld voor zijn aanhangers vaccineren. Binnen katholieke gelederen is er een 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2007:neunter-vortrag-dornach-22-september-1918&catid=124:ga-184-die-polaritaet-von-dauer-und-entwickelung&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2007:neunter-vortrag-dornach-22-september-1918&catid=124:ga-184-die-polaritaet-von-dauer-und-entwickelung&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2230:sechster-vortrag-dornach-30-oktober-1920&catid=141:ga-200-die-neue-geistigkeit-und-das-christus-erleb&Itemid=4
https://boeddhistischdagblad.nl/nieuws/160948-dharamsala-dalai-lama-laat-zich-vaccineren-tegen-coronavirus/
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aartsbisschop Vigano die tot op heden nog niet geëxcommuniceerd is? Deze gaat 
vol in de aanval op deze paus sprekend over deep state maar ook over deep church. 
Hij vergelijkt deze paus met een vrijmetselaar. Vigano uit zijn misnoegen door naar 
belangrijke instanties, ook de toenmalige president Trump brieven met onthullingen 
te schrijven. (ook hierover geeft Google ("20") uitsluitsel).

Vigano: Paus als vrijmetselaar

Vigano: Huis Abrahamitische familie

Paus richt zich tot vaccinweigeraars: ‘Vaccinatie is een daad van liefde’

Paus en new world order

Vigano: new world order

Nu heeft Rudolf Steiner iets gezegd over Jezuïeten en Vrijmetselaars. Wat boven-
staande misschien wel in een heel bepaald perspectief zet. In het kort: Jezuïeten (ka-
tholieken) en vrijmetselaars bestrijden elkaar in het openbaar in de zogenaamd la-
gere graden van hun broederschappen. Maar in de hogere echelons werken ze juist 
met elkaar samen. Door de strijd in de lagere regionen voelen ze zich daardoor gele-
gitimeerd naar de buitenwereld om op ander gebied juist samen te werken.

In het verleden hebben pausen de vrijmetselaars zelfs in de ban gedaan.
Lucifer en Ahriman bestrijden elkaar ook in zekere zin maar in feite werken ze ook 
samen vooral rond millennia wisselingen zoals in het jaar 1000 en 2000.

Anthrowiki

De betekenis van de millennials. Op deze tijden hebben de ahrimanische en luciferische gees-
ten speciale macht. Dit houdt verband met het getallenstelsel: "In het tientallig stelsel hebben de 
ahrimanische impulsen nu een zeer sterke uitwerking.

"Dus het einde van de wereld werd verwacht rond 1000 na Christus; "...in het jaar 2000 verwacht 
men precies het tegenovergestelde, in het jaar 3000 verwacht men weer het einde der wereld. (zie 
Jahrtausendwende anthrowiki) ook hier.

Maar de wereld zal dan zo geworden zijn dat hele volkeren naar dit einde van de wereld zullen 
verlangen. Het kan zonder sentimentaliteit gezegd worden. (Naar een notitie van K.Stockmeyer) De 
Europese mensheid gaat verschrikkelijke tijden tegemoet."

Rudolf Steiner over de Jezuïeten

Rudolf Steiner:

De Jezuïeten vechten natuurlijk woedend tegen de vrijmetselaarscongregaties, de vrijmetselaars-
congregaties vechten woedend tegen de Jezuïetencongregaties; maar de oversten van de Vrijmet-
selaars en de oversten van de Jezuïetencongregaties behoren tot de hogere graden van een bijzon-
dere broederschap, vormen een staat binnen de staat die de anderen omhelst. Bedenk wat men in 
de wereld kan doen, als men het zó kan doen, dat men aan de ene kant b.v. overste is van een vrij-
metselaarscongregatie, die dus als instrument dient om werk te verrichten, en men met de overste 

https://restkerk.net/2020/10/06/mgr-vigano-over-de-nieuwe-encycliek-fratelli-tutti-van-bergoglio-precies-geschreven-door-een-vrijmetselaar/
https://www.gloria.tv/post/rbrVYaTh7cmV3VWEP78UFLXiZ
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/paus-richt-zich-tot-vaccinweigeraars-vaccinatie-is-een-daad-van-liefde~b2fd0948/
https://eunmask.wordpress.com/2019/05/14/knettergekke-paus-franciscus-eist-new-world-order-voor-bestuur-van-natiestaten/
https://dissident.one/2022/03/13/29150/
https://anthrowiki.at/Jahrtausendwende
https://anthrowiki.at/Jahrtausendwende
https://anthrowiki.at/Weltuntergang
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van een jezuïetencongregatie tot een vergelijk kan komen om een eendrachtige actie uit te voeren, 
die alleen kan worden uitgevoerd als men over een dergelijk apparaat beschikt: Aan de ene kant 
laat men de vrijmetselaars los die, via alle kanalen, iets vreselijk sterks vertegenwoordigen. Dit moet 
vertegenwoordigd worden. Maar als je de stieren maar aan één kant laat gaan, dan, niet waar, 
komt het op niets uit. Men moet de zaak aan de andere kant met hetzelfde vuur, met hetzelfde en-
thousiasme laten bestrijden. Bedenk wat je kunt doen als je zo'n apparaat tot je beschikking hebt! 
Een bijzonder doeltreffend effect werd bijvoorbeeld teweeggebracht door een dergelijk apparaat, 
dat jezuïeten en vrijmetselaars tegelijk in beweging bracht, zonder dat iemand van jezuïetenzijde 
en iemand van vrijmetselaarszijde er iets van wist, in een zeker land dat ongeveer in het noordwes-
ten van Europa ligt, tussen Nederland en Frankrijk. Daar waren bijzonder sterke effecten uitgegaan 
- niet in de allerlaatste tijd, maar gedurende lange tijd - die gebruik maakten van zowel de ene als de 
andere stroom en die op veel verschillende manieren konden werken". (GA 167, 4-4-1916).

Waar Steiner hier op doelt met België is (mij) niet bekend. Wellicht dat daar in an-
dere voordrachten nog wel op ingegaan is.

Rudolf Steiner:

"Nu is er nog een heel ander soort broederschap, die ook occult genoemd kan worden, die dezelfde 
beginselen volgt, maar op een ander terrein, die ook in de manier van werken dieper in de mens 
weet door te werken. De orde van de Jezuïeten, bijvoorbeeld, behoort tot zulke occulte broeder-
schappen. De jezuïetenorde is gebaseerd op occultisme. Ik heb dit uiteengezet in de lezingen-
cyclus die ik eens in Karlsruhe heb gehouden, waar ik rechtstreeks de oefeningen heb beschreven die 
de jezuïetenleerling moet doen om jezuïet te kunnen worden. Het effect van deze oefeningen is dat 
de persoon die communiceert of daden van aanbidding verricht, ingrijpt in het astrale lichaam in 
plaats van in het etherische lichaam van de mens. De hele opleiding van het jezuïtisme is erop ge-
richt de jezuïet het vermogen te geven zijn woorden zo te plaatsen, de manier waarop hij spreekt zo 
in te richten, dat wat hij zegt of doet, steelt, zou ik zeggen, in de astrale impulsen van het menselijk 
wezen". (GA 167, 9-5-1916)

Rudolf Steiner:

"Jezuïetenwerkzaamheid is niet hetzelfde als de aanwezigheid van jezuïeten daar of daar in de 
buurt. Want er zijn kanalen in het menselijk leven waardoor men kan werken, zelfs op plaatsen 
waar men niet mag zijn. En men moet niet denken dat, als men bepaalde gevaren in het jezuïtisme 
bespeurt, men er al alles tegen heeft gedaan als men de jezuïeten verbiedt op een bepaald grond-
gebied te verblijven. Dat toont alleen maar aan dat men niet echt weet wat belangrijk is. En men 
zal pas weten wat belangrijk is als men deze kennis heeft, die alleen de geesteswetenschap kan 
geven. Maar het is niet zo gemakkelijk om aan te tonen hoe het jezuïtisme werkt als je moet wijzen 
op allerlei onbekende kanalen. Mensen geloven het ook niet helemaal als men wijst op onbekende 
kanalen." (GA 167, 9-5-1916)

Rudolf Steiner:

"En deze mensen weten heel goed waarom men zorgvuldig vermijdt de katholieke lekengemeen-
schap te vertellen dat het ook tot de innerlijke leer van de katholieke kerk moet behoren de Christus 
als een Zonnegeest te beschouwen. Wat van deze kant wordt gezegd is dat de waarheid ligt in de 
karakterisering van de Christus die door de Antroposofie wordt gegeven. Deze mensen weten dat, 
maar hun streven is de waarheid te verdoezelen, niet tot het volk te laten doordringen." (GA 255b, 
geen hlink)

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3852:vierter-vortrag-berlin-4-april-1916-zeichen-griff-und-wort&catid=256:ga-167-gegenwaertiges-und-vergangenes-im-menschenge&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3847:neunter-vortrag-berlin-9-mai-1916-kultus-und-symbol-der-jesuitenstaat-in-paraguay&catid=256:ga-167-gegenwaertiges-und-vergangenes-im-menschenge&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3847:neunter-vortrag-berlin-9-mai-1916-kultus-und-symbol-der-jesuitenstaat-in-paraguay&catid=256:ga-167-gegenwaertiges-und-vergangenes-im-menschenge&Itemid=4
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Op een heel andere manier (dit even tussendoor) wordt er ook een soort strijd te-
gen de “zon” gevoerd. Namelijk Bill gates had het plan opgevat om in het kader van 
klimaat beheersing de zon te gaan verduisteren.

Algemeen bekend is ondertussen de rol van de katholieke kerk betreffende sexueel 
misbruik van kinderen. In feite is de katholieke kerk een goed georganiseerd pedofie-
len netwerk. Pedoslachtoffers pedofielen

Maar niet alleen in de katholieke kerk maar ook in vele andere groepen is dit tot prak-
tijk verheven.
Op het eiland van Epstein vonden ook dergelijke dingen zo niet nog erger plaats.
Epstein is gezelfmoord (wat betekend vermoord maar officieel omgekomen door 
zelfmoord), om te voorkomen dat hij ervan zou kunnen getuigen dat vele hoogge-
plaatsten uit de kringen der elite van zijn diensten hebben gebruik gemaakt. Er loopt 
een proces tegen zijn vriendin en medeplichtige (Ghislaine Maxwel). Een Engelse 
prins wordt nu geassocieerd met praktijken die op het eiland hebben plaatsgevon-
den. (Google ("20") kan helpen om e.e.a. hierover te weten te komen). Maar de elite 
zal gewis weten te verhinderen dat er al te veel details aan het daglicht komen.

Dichter bij huis in Nederland hebben we de affaire Demmink, een hoge ambtenaar 
van justitie als praktiserende pedofiel. Tot op de dag van vandaag worden er ver-
woede pogingen gedaan om de zaak in de doofpot te houden.

Rutte heeft in verleden diverse keren een onderzoek naar deze zaken gefrustreerd.
In eerdere jaren toen Rutte voorzitter was van het JOVD (jongeren VVD), kwamen er 
ideeën naar boven om de leeftijd om ongestraft sex met kinderen te hebben te verla-
gen naar 12 jaar. Ook vond men dat bestialiteit oftewel sex met dieren moest kunnen.

JOVD:

Het program stelde dat het de overheid niet aanging hoe individuen hun seksuele vrijheid beleef-
den: ‘De JOVD kan leven met homoseksualiteit, seks tussen gehandicapten, (vrijwillige) multigamie 
en bestialiteiten.’ Kranten kopten onmiddellijk dat de JOVD ‘voorstander van bestialiteit’ was. VVD-
leider Frits Bolkestein nam de jongeren niet serieus: ‘Ach ja, de JOVD. Die zijn ook voor animale sex, 
het triohuwelijk en afschaffing van het koningshuis. De jongens en meisjes van de JOVD komen we 
zo nu en dan tegen. Dan luister je beleefd en loop je vervolgens schouderophalend door.’ In die tijd 
botste de JOVD nogal eens met Bolkestein. JOVD kindersex en bestialiteit

Dat geeft wel aan hoe het met het morele kompas van Rutte gesteld was. En we 
zien nu met een premier die het liegen en manipuleren van actieve herinneringen tot 
een kunst verheven heeft dat het er niet beter op geworden is. E.e.a. qua wetgeving 
is na de zaak Dutroux destijds trouwens weer aangepast.

Het nieuwste feit is dat er nu een wet is die het strafbaar maakt om homo's te willen 
genezen.
Dat geld nog niet voor pedo's maar wellicht is zo'n wet ook al in de maak.
Hieronder e.e.a. uit officiële documenten van de WHO ivm kindersex:

https://www.ninefornews.nl/bill-gates-wil-zon-verduisteren-critici-vrezen-het-ergste/
https://kro-ncrv.nl/rapport-216000-slachtoffers-van-pedofielen-in-rk-kerk-frankrijk
https://www.ad.nl/buitenland/onderzoek-3000-pedofielen-in-franse-katholieke-kerk-misbruikten-meer-dan-200-000-slachtoffers~adb0c940/
https://quoiure.nl/?page_id=1298
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ex-vriendin-epstein-ook-beschuldigd-van-seksueel-misbruik-zij-was-degene-die-mij-trainde-als-seksslavin~b491da46/?referrer=https://www.google.com/
https://www.trouw.nl/tag/de-demmink-doofpot?referrer=https://www.google.nl/
https://www.trouw.nl/tag/de-demmink-doofpot?referrer=https://www.google.nl/
https://jovd-digitaal.dnpp.nl/perioden/jaren-negentig/politieke-opstelling
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5287430/verbod-op-homogenezers-homogenezing-strafbaar-initiatiefwet-tweede
https://www.facebook.com/groups/hoppa369/permalink/510119663477974/
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Voor kinderen van 0-4 jaar

Geef informatie over genot en plezier bij het aanraken van iemands lichaam. . . masturbatie"

"Kinderen in staat stellen zich bewust te worden van genderidentiteit"

"Geef het recht om genderidentiteiten te onderzoeken"

Voor kinderen van 4-6 jaar

"Geef informatie over masturbatie in de vroege kinderjaren"

"Geef informatie over relaties tussen personen van hetzelfde geslacht"

"Geef er informatie over. . . verschillende concepten van een gezin "

"Help kinderen respect te ontwikkelen voor verschillende normen met betrekking tot seksualiteit"

Voor kinderen van 6-9 jaar

'Geef er informatie over. . . verschillende conceptiemethoden ”

"Geef informatie over plezier en genot bij het aanraken van het eigen lichaam, masturbatie tijdens 
de vroege kinderjaren"

"Geef informatie over vriendschap en liefde voor mensen van hetzelfde geslacht"..................

en zo gaat dat nog een tijdje door.....

Hoe men tegenwoordig met gender omgaat zou weer een heel artikel apart vergen.

Pedo's schijnen zich te verlustigen aan transgender kinderen.
We zien dus dat er wereldwijd netwerken bestaan die zich met kinder misbruik bezig 
houden. Pedofilie is een veel voorkomend verschijnsel in de kringen waar men de 
macht heeft om wetten uit te kunnen vaardigen.
Soms bereiken ons echter berichten waarbij mensen zich terecht kunnen afvragen 
“gebeurd dit nu echt?”. Toen men na en tijdens de 2e wereldoorlog hoorde over de 
holocaust konden de mensen dat eigenlijk ook niet geloven.

Ellaster.nl:

Als de waarheid over Adrenochrome naar buiten komt, gaat Hollywood ten onder.

Het klinkt absurd: elite figuren die tijdens Satanische rituelen kinderen verkrachten, martelen en hun 
bloed drinken om ze vervolgens ritueel te vermoorden. Is dit simpelweg een belachelijke complot-
theorie, of zit er meer achter? De waarheid is soms vreemder dan fictie. Soms is de waarheid gruwe-
lijker en absurder dan menigeen zich kan voorstellen.

Rudolf Steiner:

De seksuele riten zijn er om in deze kringen gebannen te worden. Er is een voortdurende strijd op 
aarde, die er enerzijds naar streeft de hartstochten te zuiveren en anderzijds de zinnelijkheid te 
versterken. De entiteiten die het Christus-principe als hun leider hebben, trachten de aarde voor 
zich te winnen, maar de andere, vijandige entiteiten trachten zich ook de aarde toe te eigenen". (GA 
093a, 17-10-1905)

https://www.ellaster.nl/2020/04/20/als-de-waarheid-over-adrenochrome-naar-buiten-komt-gaat-hollywood-ten-onder/
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4993:19--xix-berlin-17-oktober-1905&catid=358:ga-93a-die-grundelemente-der-esoterik-&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4993:19--xix-berlin-17-oktober-1905&catid=358:ga-93a-die-grundelemente-der-esoterik-&Itemid=4
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Het zou te ver voeren om hier uitgebreid op in te gaan. Maar in eerdere citaten van 
Steiner: pagina 68 en pagina 69 wordt helaas dat beeld bevestigd. De mensen 
die zich met seksuele uitspattingen bezighouden bevinden zich op het pad van de 
zwarte magie. De indruk ontstaat dat vampirisme veel actueler is dan te vermoeden 
valt uit folkloristische verhalen.

Groepszielen en groepsgeesten

Rudolf Steiner:

Vereniging betekent de mogelijkheid van een hoger wezen dat zich uitdrukt door de verenigde le-
den. Dit is een algemeen principe in het hele leven. Vijf mensen die samen zijn, die samen harmoni-
eus denken en voelen, zijn ... niet slechts de som van de vijf. ... Een nieuw, hoger wezen is in het mid-
den van de vijf, zelfs onder twee of drie. Waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben IK in 
het midden van hen". Het is niet het een en het ander en het derde, maar iets geheel nieuws dat door 
de vereniging tot stand komt. ... Zo zijn menselijke verbintenissen de mysterieuze plaatsen waar ho-
gere geestelijke wezens neerdalen om door de individuele mens te werken, zoals de ziel werkt door 
de leden van het lichaam. ... Tovenaars zijn de mensen die in broederschap samenwerken, omdat ze 
hogere wezens in hun kring trekken. ... Het is de plicht van de toekomst om opnieuw broederschap-
pen op te richten, en dat vanuit het spirituele, vanuit de hoogste idealen van de ziel.

… am Grabe aller Zivilisation? 

Dit is een voorbeeld van een groepsgeest in de goede zin van het woord. Een hele 
bekende hoog ontwikkelde groepsgeest is bijv. de Heilige Geest waardoor de 12 dis-
cipelen geïnspireerd werden tot hun pinksterbelevenis.

Daarnaast zijn er ook heel andere groepsgeesten. Bijv. die zich aangetrokken voelen 
tot voetbalstadia en de massa mensen daarin.
En er zijn groepsgeesten waar broeders in het kwaad zich bij thuisvoelen.

Rudolf Steiner:

De manier om dit te doen is door mensen te groeperen in verenigingen zoals deze tegenwoor-
dig overal in de kiem aan het ontwikkelen zijn, waar de oude groepszielen eindigen en een nieu-
we groepsgevoel kan beginnen. Daarom, is dat wat bijvoorbeeld tegenwoordig (1924) in Oost-
Europa gebeurt (Bolsjewisme) , zo vreselijk satanisch, omdat het daar met alle kracht er naartoe 
leidt , daar met alle kracht mensen zo samen te brengen, dat groepszielen noodzakelijk worden. 
Als dan de meest intelligenten zo terecht komen in het lagere rijk van het Ahrimanische, dan 
kunnen de groepen die daar gevormd worden , als groepen slechts aan ahrimanische mach-
ten toegevoegd worden; en dan zou dat de manier zijn voor de satanische machten om de 
mensheid uit de aardeevolutie te halen en in een andere planetarische evolutie in te brengen. 
Het groepsgevoel (Gruppenseelenhaftigkeit ) kan alleen dan slagen als het intellectuele element op 
een bepaalde manier volledig is geëmancipeerd. (GA 346 22-9-24)

https://wtg-99.com/documents/Rundbrief_32.pdf
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3644:achtzehnter-vortrag-22-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
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Gog Magog

Rudolf Steiner:

En zo zal de tijd komen dat inderdaad de satanische macht, door datgene wat zij heeft ontwik-
keld in haar pogingen om de intelligente krachten van de mensheid voor zich te winnen, wan-
neer deze satanische macht zo groot zal zijn dat zij alle gevormde groepen zal naderen; zodat 
het werkelijk zover zal komen dat de macht van Satan zal werken naar de vier windstreken. 
En deze groepen, kleinere groepen: Gog, of grotere groepen: Magog, zullen zij onderworpen 
zijn aan verleiding, aan de leiding van Satanische macht. En of degenen die inmiddels de spi-
ritualiteit in eigen hand hebben genomen, een zodanige intensiteit zullen ontwikkelen dat de 
menselijke intellectualiteit, met behulp van Michaëls kracht kan worden geleid naar waar zij 
thuishoort - naar de oorspronkelijke krachten die er waren aan het begin van de menselijke evo-
lutie en die willen voortzetten wat de mens tot nu toe is geworden, met menselijke vrijheid - dat 
is wat er dan beslist zal worden. Veel zal afhangen van de vraag of de mensen tot een grondig 
begrip zullen komen van echte spiritualiteit, echte spiritualiteit met een innerlijke orde. (GA 346 
22-9-1924)

Nog terugkomend op de door Ahriman geïnspireerde groepen die ressorteren on-
der de antitijdgeest Mammon. Hieronder een kleine opsomming van enkele van die 
groepen die tegenwoordig steeds meer hun ware gezicht laten zien:

Blackrock, Vanguard, Google, Facebook, Exxon, MS-Windows , Wef, Apple, Amazon en 
vele anderen.
Een beetje afwijkend hiervan lijkt Elon Musk te zijn (is ook geen groep in die zin). 
Openlijk spreekt hij zich uit over de gevaren van artificial intelligence maar tegelij-
kertijd ontwikkeld hij ook neurolace een brein-computer interface en stuurt starlink 
raketten in de ruimte die een grote invloed hebben op het internet gebruik (5G) in de 
hele wereld. Diverse multimiljardairs beschikken over enorme macht en die kunnen 
dat ten kwade inzetten.
En nog talloze andere groepen grotere en kleinere, Magog en Gog.

Veel van deze bedrijven zijn groter en invloedrijker dan nationale staten en ze zijn 
wereldomspannend. De eigenaars zijn zonder uitzondering miljardairs waarbij bijv. 
ook koningshuizen en hun invloed op het wereldgebeuren is gigantisch.

Who owns the world?
Who runs the world?
Who owns big pharma and big media?

Dat Mammon de god van het geld is moge hier wel heel duidelijk worden. En ook 
dat de strijd van Michaël en zijn getrouwen tegen deze door Mammon gefaciliteerde 
conglomeraten nog eeuwen gaat duren.

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3644:achtzehnter-vortrag-22-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3644:achtzehnter-vortrag-22-september-1924&catid=244:ga-346-priesterkurse-v&Itemid=18
https://www.organicconsumers.org/news/who-owns-world-blackrock-and-vanguard
https://www.reddit.com/r/Superstonk/comments/o5defu/who_runs_the_world_blackrock_and_vanguard_must/
https://childrenshealthdefense.org/defender/blackrock-vanguard-own-big-pharma-media/
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Tim Gielen:

"Dit betekent dat Vanguard (en dus ook Blackrock, want uiteindelijk weer in eigendom van Van-
guard) in handen is van de rijkste families op aarde," zegt Gielen. Onder hen vinden we de Roth-
schilds, de DuPont familie, de Rockefellers, de Bush familie en de Morgan familie, om er maar een 
paar te noemen. Velen behoren tot koninklijke bloedlijnen en zijn de stichters van ons centrale bank-
systeem, de Verenigde Naties en zowat elke industrie op de planeet. Gielen gaat nog verder in zijn 
documentaire, dus ik raad ten zeerste aan hem in zijn geheel te bekijken. Ik heb hier slechts een klein 
stukje van de hele film samengevat. Rapporten van Oxfam en Bloomberg zeggen dat 1% van de we-
reld samen meer geld bezit dan de andere 99%. Erger nog, Oxfam zegt dat 82% van al het verdiende 
geld in 2017 naar deze 1% ging.

Met andere woorden, deze twee beleggingsmaatschappijen, Vanguard en BlackRock hebben een 
monopolie in alle industrieën ter wereld en zij zijn op hun beurt in handen van de rijkste families ter 
wereld, waarvan sommigen royalty's zijn en die al heel rijk zijn sinds voor de industriële revolutie. 
Waarom weet niet iedereen dit? Waarom zijn er geen films en documentaires over? Waarom is het 
niet in het nieuws? Omdat 90% van de internationale media in handen is van negen medi-
aconglomeraten.

Covid Lie vraagt: "Wie sponsort de organisatie en persbureaus die ons nieuws produceren? Bij Pro-
ject Syndicate zien we de Bill en Melinda Gates Foundation, de Open Society Foundation en het 
European Journalism Centre. De organisaties die het nieuws brengen worden betaald door non-
profitorganisaties, van dezelfde elite die ook eigenaar is van de hele media, maar ook een deel van 
het geld van de belastingbetaler wordt gebruikt om hen te betalen."

Rudolf Steiner:

Zij die de macht hebben zijn immers slechts de handlangers van de economische mensen. En alles 
wat op het gebied van wet en recht tot stand is gekomen, is voortgekomen uit de gedachtewereld 
van de economische mens. Pas in de 19e eeuw zien we hoe de mens die als bankier denkt, de plaats 
van de economische mens gaat innemen. En pas in de 19e eeuw wordt in volstrekte mate die maat-
schappijvorm geschapen, die met de geldeconomie eigenlijk alle overige verhoudingen overdekt. 
We moeten deze dingen op de juiste wijze, steunend op de ervaring, leren doorzien. …..Het zou 
wenselijk zijn, dat deze dingen tot in alle details werden doorvorst.(!Juist dan zal duidelijk blijken, 
hoe fundamenteel waar dit alles is. En ook hier zien wij hoe er voor Ahriman een essentiële moge-
lijkheid ontstaat om de mensheid te misleiden, nu het geld, dat toch slechts bedoeld is als een “sym-
bool” voor de goederen die de menselijke arbeid voortbrengt, een machtspositie is gaan innemen. 
(1919! Red.) Tegenover deze economische orde moet de mens de rechtsstaat en het organisme van 
de geest plaatsen. Als hij niet doorziet hoe noodzakelijk dit is, zal Ahriman hierin opnieuw een be-
langrijk middel vinden om de overwinning van zijn incarnatie, die zeker zal komen, voor te bereiden. 
(GA 193, 27-10-1919) 17)

17 17Rudolf Steiner heeft actief een poging gedaan om dit alles een tegenwicht te geven middels de tegenwic sociale driegeleding. 
Helaas is dat toen niet gelukt. Steiner voorzag nog veel meer toekomstig onheil en probeerde daar op voorhand een dam tegenop 
te werpen zoals met: de vrije scholen, de bd landbouw, de anthrop.geneeskunst, de bouwimpuls en nog vele andere gebieden.We 
kunnen nu pas zien hoe ongelooflijk juist zijn inzichten waren

https://vk.com/@secretxgovernment-monopoly-an-overview-of-the-great-reset-follow-the-money
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2128:neunter-vortrag-zuerich-27-oktober-1919&catid=134:ga-193-der-innere-aspekt-des-sozialen-raetsels&Itemid=4
https://nearchus.nl/imprints/nearchus
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Nog weer groepen (Magog) van een heel ander kaliber zijn het Bolsjewisme (Sorat 
impuls), de nazi's (impuls Ahriman) en de Jezuieten (impuls Lucifer), Over de inge-
wijden van de katholieken (wereldwijde sekte v.l.g.s.Steiner) was hier al sprake. Het 
is de verdienste van Prokofieff dat hij gevonden heeft dat ook Lenin en Marx in hun 
gebied ingewijden waren. (zie bijv. Der Osten im Lichte des Westens deel 1 over agni 
yoga).. Bovenstaande foto van Klaus Schwab laat duidelijk ziwen wat zijn inspiratie-
bron is. De hier genoemde occulte loges horen dan bij de Gog-inspiratie.

Met de eerstgenoemde economisch georiënteerde groepen hebben we o.a. in deze 
plandemie te maken. En zoals in 1914 de 1e wereldoorlog mede door verduisterde 
mensengeesten heeft kunnen beginnen, zijn er ook nu weer ophitsende krachten 
bezig om een conflict in Oekraïne te onderhouden en aan te wakkeren wat precies 
in het straatje van de WEF past. Misschien ook wel omdat het kaartenhuis van de 
plandemie op instorten staat of dat de meeste doelstellingen intussen behaald zijn. 
De leugens zijn zo reusachtig en doorzichtig geworden dat steeds meer mensen dat 
gaan inzien. En heel plotseling beginnen er over de hele wereld ”versoepelingen” 
te komen. Net zo plotseling als destijds het propageren van ”het nieuwe normaal” 
ook wereldwijd begon. Oostenrijk waar de vaccinatieplicht al vaststond heeft daar 
voorlopig van afgezien en is daarvan een frappant voorbeeld. Wat op zich dus uiterst 
verdacht is. Maar ondertussen gaat het persoonlijke identificatiesysteem proces wel 
door op Europees niveau. Canada en Australië blijven ook nog op ramkoers functi-
oneren. We zullen zien hoe het zich daar ontwikkeld en wat het WEF gaat besluiten 
en aan opdrachten zal verstrekken. E.e.a. werd ook versoepeld met het oog op ver-
kiezingen. Maar alle plannen zijn geenszins afgeschaft en liggen ofwel klaar in de 
ijskast of in de gereedschapskist. Vermoedelijk (is voorspeld door diverse objectieve 
virologen) komt er een nieuwe golf aan die in feite veroorzaakt is door vaccinaties 
(vaccinatieschade) maar die men zal uitleggen en aanmerken als nieuwe besmettin-
gen. En dan begint het hele theater weer van voor af aan.

In 1788 begon de Britse kolonisatie met de oprichting van een gevangenkamp in 

https://www.google.com/search?q=Der+Osten+im+Lichte+des+Westens+deel+1&rlz=1C1VFKB_enNL629NL629&oq=Der+Osten+im+Lichte+des+Westens+deel+1&aqs=chrome..69i57.2108j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.bitchute.com/video/8iYVnFX3dlmc/
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Sydney. In de jaren 1850 werden de Australische koloniën autonome parlementaire 
democratieën, en de 1e januari 1901 verenigden zij zich en vormden het Gemene-
best van Australie.

Destijds zaten er misdadigers in de kampen. Nu is het net andersom de misdadigers 
zitten in de regering en gijzelen de bevolking. Zou dit een vorm van karma kunnen 
zijn?

'Great reset', 'great resistance', 'groot ontwaken',
'kulminatie', 'singulariteit'

In de antroposofie werd er gesproken over een mogelijke kulminatie eind 20e eeuw 
…of dat de beschaving ten grave gedragen kan worden, de grote crisis , het Welten-
kamaloka, een decadent cultuurleven, ... of het begin van een nieuw licht tijdperk 
met nieuwe geestesopenbaringen en grote omvattende geestesdaden. We kunnen 
wel stellen dat dit eind 20e eeuw niet ingetreden is. Alles hangt namelijk af van de 
vrijheid van de mensen en ook van de kracht en de volharding van de tegenmachten.

Heden hebben we o.a. te strijden tegen de Great Reset van Klaus Schwab en zijn 
WEF.

Maar er zijn steeds meer tekenen(?) dat dit wel eens omgevormd kon worden in een 
'grote weerstand' of nog meer in een 'groot wakkerworden'. De mensen worden na-
melijk zo ernstig onder druk gezet en van hun vrijheden beroofd dat dit iets in ze 
wakker roept wat anders nog verborgen en latent gebleven zou zijn. Men kan te-
genmachten dan ook in een ander perspectief zien namelijk dat ze onbedoeld het 
tegendeel veroorzaken van wat ze eigenlijk willen bereiken. Het wereldwijde ontwa-
ken van veel mensen kan ook gezien worden als het doorbreken van een beginnend 
Christusbewustzijn.

De antichristelijke maatregelen zoals lockdowns, leugens, propaganda, contactver-
bod, avondklok, geen handen schudden, niet knuffelen, haat , vervreemding, mas-
kerplicht (met ziet elkaars aangezicht niet meer los van het feit dat het uiterst on-
gezond is) laten zien uit welke koker al deze maatregelen voortkomen. Christelijke 
waarden zijn juist liefde, waarheid en verbinding en mededogen.

Nadat nagenoeg de hele 20e eeuw in het teken heeft gestaan van de macht en 
kracht van de antichristelijke machten is er nu 100 jaar na afloop van het kali yuga 
(duistere tijdperk) toch een kans op het doorbreken van het geestelijke licht. In 2012 
verwachtten veel mensen dit al in aanknoping aan de maya profetie van 21 decem-
ber 2012. Hierover heb ik eerder 2 artikelen geschreven met in het 2e artikel ook 

https://vesica.org/the-michael-prophecy/
https://antropocalypse.blogspot.com/2012/12/de-mayas-en-het-nieuwe-tijdperk-2.html
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wat verwachtingen over het doorbreken van een lichter tijdperk. In new age kringen 
spreekt men over het aanbreken van het aquarius tijdperk (waterman), maar vanuit 
de antroposofie zijn daar "andere ideeën" over. Maar het duistere tijdperk en zijn die-
naren de duistere tegenkrachten laten dit niet zonder slag of stoot toe, zij willen de 
toestand van het kali yuga handhaven.. De strijd van Michael tegen Mammon is nog 
maar net een eeuw voortgeschreden. Ook het Christusbewustzijn wat voorspeld was 
dat het zou kunnen optreden is nog effectief door de tegenmachten onderdrukt. 

Sinds het 1e mystery van Golgotha is er een wetmatigheid ontstaan die het 33 jaar 
ritme genoemd wordt.

Rudolf Steiner:

Welke vooruitzichten voor Pasen na drieëndertig jaar belooft het Kerstfeest van dit jaar? - Want na 
drieëndertig jaar zullen alle dingen in de historische ontwikkeling uit het graf tevoorschijn komen in 
een veranderde vorm, door een kracht die verbonden is met het heiligste en meest verlossende dat 
de mensheid heeft ontvangen door het Mysterie van Golgotha. (...) Wees je ervan bewust dat de ene 
generatie naar de volgende moet kijken op zo'n manier dat zij zich moet herinneren: In de Kerstster 
leer ik u om als een geboorte in je ziel te planten wat na drieëndertig jaar in de Paasster zal verrij-
zen. Als ik dit verband ken tussen deze en de volgende generatie, dan heb ik - zo kan iedereen tegen 
zichzelf zeggen - een impuls gekregen in alle werk dat verder reikt dan de dag." (GA 180, 23.12.1917)

Rudolf Steiner:

Driemaal gerekend geeft de Christus-cyclus van 33 1/3 jaar telkens 100 jaar. "Men herkent de intensi-
teit van een impuls die de mens in de historische wording legt ook in zijn werkzaamheid gedurende 
drie generaties, gedurende een hele eeuw." (GA 180, 26.12.1917)

100 jaar na het kali yuga staan we nu in een periode waarin nieuwe geestelijke 
openbaringen zouden kunnen optreden. Aan het eind van de vorige eeuw in 1998 

https://anthrowiki.at/Wassermannzeitalter
https://das-ereignis.org/buecher#MAM
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1958:erster-vortrag-basel-23-dezember-1917&catid=120:ga-180-alte-mythen-und-ihre-bedeutung&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1955:vierter-vortrag-dornach-26-dezember-1917&catid=120:ga-180-alte-mythen-und-ihre-bedeutung&Itemid=4
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heeft het tweede beest Sorat zijn werkzaamheden weer versterkt. Nine eleven zou 
daarvan wel eens een afspiegeling op het aardse vlak kunnen zijn. De 7e apokalypti-
sche bazuin is begonnen te blazen.

Honderd jaar na 1933-1945 komt de tijd 2033-2045 er aan zetten. Ook de tijd waar 
adepten van het transhumanisme voorspellen dat de singulariteit dan zou gaan op-
treden. In het kort is singulariteit de term voor het moment waarbij de door mensen 
gemaakte kunstmatige intelligentie (artificial intelligence afgekort AI) een niveau be-
reikt dat de huidige menselijke intelligentie overstijgt. Vanaf dat moment zouden 
mensen niet meer kunnen begrijpen wat deze dan 'bewuste' machines doen en laten 
(Steiner spreekt over hoog intelligente machine-dieren). Men stelt zich dan ook voor 
dat deze machines dan in hoog tempo nog intelligentere machines zullen creëren 
en die op hun beurt weer enz. Uiteindelijk denkt men op die manier een nieuwe al-
wetende God geschapen te hebben. (Harari, Kurzweil e.a.).

Tegenover dit deprimerende perspectief staat de mogelijkheid dat de mensheid in 
haar spirituele streven m.b.v. Christus-Michael ook toch nog tot een soort kulminatie 
zal kunnen komen.

De lichtkrachten zijn in de 20e eeuw bijna geheel toegedekt door de duistere krach-
ten. Verduistering van de menselijke geesten alom ook van het engelwezen dat 
Christusdrager (Christophoros) was (2e mysterie Golgotha).

Toch in het kader van het 33 jaar ritme zijn er ook vorderingen gemaakt. Bijv. 33 
jaar na 1933 in 1966 was er een soort ontwaken in de mensheid, flowerpower was 
daarvan een afspiegeling. De Berlijnse muur die er gekomen is dankzij de bemoeie-
nissen van zwarte broederschappen is gevallen in 1989. Nu 33 jaar later zijn we in het 
tijdperk van de lockdowns dus weer thema gevangenschap 2022, En in 1956, 66 jaar 
daarvoor was de Hongaarse revolutie. 

In de boeken van Yeshayahu Ben-Aharon wordt uitvoerig geschreven over de we-
derkomst van Christus in de diverse stadia. ( Sinds zijn Christusschouw in 1975), hij 
was toen 20 jaar en had nog geen weet van anthroposofie en het heeft hem vele 
jaren van onderzoek gekost om te kunnen duiden wat deze schouw precies bete-
kende. Onlangs in zijn boek The Twilight and Resurrection of Humanity - The History 
of the Michaelic Movement since the Death of Rudolf Steiner. De duitse titel luidt: “Men-
schendämmerung und Auferstehung der Menschheit” uitgekomen.

En met name in de aanhang van dat boek resumeert hij resultaten van dat jaren-
lange onderzoek. Delen van dit artikel zijn daardoor geïnspireerd.

Aharon was bij mijn weten ook de eerste persoon in antroposofisch verband die 
sprak over transhumanisme en zijn profeet Kurzweil en wat dit voor een impact op 
de mens zou krijgen. (heden zijn er ook boeken van Mosmuller en Perlas en Hammer 

http://www.ibecoming.co.il/eng/Blog/629/The-Three-Heads-of-the-First-Apocalyptic-Beast:-The-German,-Russian-and-American
https://www.blogger.com/blog/post/edit/1480680850628358490/6620757167876091958
https://www.bol.com/nl/nl/f/homo-deus/9200000071595545/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110416411-015/html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongaarse_Opstand
https://www.google.nl/search?q=boeken+Yesaiah+ben+aharon&sxsrf=APq-WBtbDHYplCBiWe2ZgYqPVpZrIyGZPg:1647796568589&source=hp&ei=WGE3YrqkIez5kgWyw5PgCA&iflsig=AHkkrS4AAAAAYjdvaLa8NqUX72CVsGdpZPSa3qQpoim3&ved=0ahUKEwi6sIXJmNX2AhXsvKQKHbLhBIwQ4dUDCAk&uact=5&oq=boeken+Yesaiah+ben+aharon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwghEAoQoAEyBwghEAoQoAE6BwgjEOoCECc6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6BQgAEIAEOhQILhCABBCxAxCDARDHARDRAxDUAjoLCC4QgAQQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOgQILhAnOggIABCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoFCAAQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgsILhCABBCxAxDUAjoHCAAQgAQQCjoGCAAQFhAeOggIABAWEAoQHjoFCCEQoAE6BQgAEKIEOgoIIRAWEAoQHRAeULUGWINvYJZyaAFwAHgAgAFliAGuDZIBBDI0LjGYAQCgAQGwAQo&sclient=gws-wiz
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-twilight-and-resurrection-of-humanity/9300000011699691/
https://www.amazon.de/Menschendämmerung-Auferstehung-Menschheit-Michael-Bewegung-esoterische/dp/3949064036
https://www.amazon.de/Menschendämmerung-Auferstehung-Menschheit-Michael-Bewegung-esoterische/dp/3949064036
https://www.amazon.de/Menschendämmerung-Auferstehung-Menschheit-Michael-Bewegung-esoterische/dp/3949064036
http://www.ibecoming.co.il/eng/Blog/642/Michaelic-Immortality,-Matrix-and-Singularity
http://www.ibecoming.co.il/eng/Blog/660/The-Coming-Etheric-Singularity
https://www.bol.com/nl/nl/p/posthumanisme/9200000128227606/
https://www.bol.com/nl/nl/f/humanity-s-last-stand/9200000095442485/
https://www.abc-antroposofie.nl/boek-transhumanisme-10780.html


91

en Margareta van den Brink In feite ook een beetje een roepende in de woestijn want 
de antroposofische kringen in Dornach lieten hem links liggen en negeerden wat 
hij te brengen had. Medisch gezien laten ze daar in Dornach ook vele steken vallen 
waarbij de omgang met corona en het vaccin. Een goede indruk van zijn (Aharons) 
werk is eigenlijk ook alleen maar te verkrijgen door zijn boeken te lezen en of zijn 
lezingen te volgen. In zijn blog zijn ook talloze bijdragen die deze thema's belichten.. 
Een review van Aharons laatste boek door Scott Elliot Hicks is hier te lezen.

Aharon was het ook die in mijn ogen een plausibele verklaring kon geven voor het 
uitblijven van de door Steiner gehoopte culminatie eind 20e eeuw!

In ieder geval acht hij het mogelijk dat er in de periode 2033-2045 daadwerkelijk nieu-
we geestelijke openbaringen vanuit de geestelijke wereld kunnen volgen waardoor 
het Christusbewustzijn onder de mensen zich verder kan ontplooien. In een eerder 
citaat van Steiner werd aangegeven dat dit mogelijk zou kunnen worden door een 
paradoxaal gegeven.

Rudolf Steiner:

Zo zal vanuit het boze op een bijzondere, paradoxale manier de mensheid van het 5e na-atlan-
tische tijdperk tot de vernieuwing van het mysterie van Golgotha worden gevoerd.

Volgens Aharon is er momenteel in de etherische wereld een toenemende activiteit 
te bespeuren die in dat opzicht hoopvol lijkt.

Er worden hier genoeg hlinks gegeven opdat de lezer daar zelf zijn oordeel over kan 
vormen.

Een meisje Christina von Dreien18) staat tegenwoordig nogal in de belangstelling.

Ze zou helderziend zijn en veel over de geestelijke wereld kunnen vertellen. Als je 
e.e.a. bestudeert dan komt echter het vermoeden dat de new age beweging grote 
invloed op het meisje heeft. Maar nochtans spreekt ze dingen uit die te denken kun-
nen geven.:

Christina von Dreien 

Een paar dagen geleden had ik een droom die me deed denken aan de huidige situatie en ik wil u 
graag de droom vertellen.

Het begon ermee dat ik verschillende steden zag. In deze steden trokken mensenmassa's rond, sta-
ken gebouwen in brand en maakten chaos. Het werd zo erg dat veel inwoners van de steden ook 
naar het platteland begonnen te vluchten.

Toen zag ik mensen over de hele wereld samen kleine eilandjes van licht vormen. Overal ter wereld 
waren lichtbollen, gemaakt door mensen die wakker waren geworden. Gewoon door te doen wat 
goed was voor hun hart om licht op aarde te brengen. Deze vele lichtbollen bestonden enkele ogen-

18 Christina von Dreien. Er wordt heel lovend over dat meisje gesproken. Ze heeft ook zeker veel en interessants te vertellen. Maar 
nadere bestudering van de bronnen toont wel aan dat ze nogal verwikkeld is in new age ideeën. (link verwijst naar een website van 
Marc van Delft die zich wat intensiever met dit thema heeft bezig gehouden). Zoals buitenaardse rassen die met ufo's de wereld 
bezocht zouden hebben. De oorsprong van de maan heel anders verklaard als in de antroposofie etc.

https://www.margaretevandenbrink.nl/index.php?m=m50&p=196
file:///F:/Apokalyps%20nu/Berichten/Geef een signaal!Aan de medische afdelingvan het Goetheanum
http://www.ibecoming.co.il/eng/Books
https://www.google.nl/search?q=boeken+Yesaiah+ben+aharon&sxsrf=APq-WBtbDHYplCBiWe2ZgYqPVpZrIyGZPg:1647796568589&source=hp&ei=WGE3YrqkIez5kgWyw5PgCA&iflsig=AHkkrS4AAAAAYjdvaLa8NqUX72CVsGdpZPSa3qQpoim3&ved=0ahUKEwi6sIXJmNX2AhXsvKQKHbLhBIwQ4dUDCAk&uact=5&oq=boeken+Yesaiah+ben+aharon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwghEAoQoAEyBwghEAoQoAE6BwgjEOoCECc6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6BQgAEIAEOhQILhCABBCxAxCDARDHARDRAxDUAjoLCC4QgAQQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOgQILhAnOggIABCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoFCAAQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgsILhCABBCxAxDUAjoHCAAQgAQQCjoGCAAQFhAeOggIABAWEAoQHjoFCCEQoAE6BQgAEKIEOgoIIRAWEAoQHRAeULUGWINvYJZyaAFwAHgAgAFliAGuDZIBBDI0LjGYAQCgAQGwAQo&sclient=gws-wiz
http://www.ibecoming.co.il/eng/Blog
https://scottelliothicks.blogspot.com/2020/11/review-of-twilight-and-resurrection-of.html
http://www.ibecoming.co.il/eng/Blog/660/The-Coming-Etheric-Singularity
http://www.ibecoming.co.il/eng/Blog
https://www.bol.com/nl/nl/f/tweeling-als-licht-geboren/9300000038633739/
http://www.marcvandelft.nl/CHRISTINA%20VON%20DREIEN%20-%20OVERWEGINGEN%20-%20MvD.pdf
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blikken parallel aan alle chaos die er was. Plotseling voelde ik iets veranderen in het veld, alsof er 
iets "geklikt" had. En van de ene seconde op de andere, zonder waarschuwing, explodeerden alle 
lichtbollen in de wereld en samen met het licht dat aanvullend uit de geestelijke wereld kwam, ging 
er een golf van licht over de aarde. Deze golf veranderde de aarde, op een of andere manier begon 
de chaos te stoppen. De wereld zag er nog net zo uit als voor deze golf, maar alle kleuren waren in-
tenser, lichtgevender. Het leek wel een nieuwe aarde. Alsof het een nieuwe kleed had aangetrokken

Er is ook nog een video van Christina waar ze spreekt over de meer duistere broe-
ders der mensheid. Ze spreekt aarzelend en niet erg vlot maar heeft toch wel wat te 
zeggen wat apart is voor en meisje van haar leeftijd. Thema: Er zijn bezielde en zielloze 
wezens op de Aarde. Nederlanse ondertitels. Ze spreekt o.a. ook over buitenaardsen 
en over dat thema heb ik een keer een artikel geschreven un-identified, in relatie tot 
new age opvattingen.

Verwondering, verbazing,
liefde, mededogen, geweten

Voorspellingen en profetieën (bijvoorbeeld de Michael-profetie) over te verwach-
ten komende gebeurtenissen zijn nu meer dan ooit afhankelijk van wat mensen aan 
liefde, vrijheid en waarheid weten te ontwikkelen. Gij zult de waarheid kennen en de 
waarheid zal u vrij maken. Waarbij liefde pas kan ontstaan in een vrije geest. Christus 
heeft zijn lot min of meer in de handen van de mensen gelegd. Nu hij Heer van 
Karma geworden is en al het menselijke karmische kwaad in zijn wezen heeft opge-
nomen, ligt het nu mede aan de mensen hoe de toekomst eruit gaat zien en wat ze 
daarmee doen. Een enorme verantwoording. Onder wordt wel gesproken over zowel 
Christus als de Christus-impuls.

Rudolf Steiner:

Als zoiets [als de vergeestelijking van de mensheid] - want de mensheid in de moderne tijd moet 
op vrijheid worden ingesteld - wordt weggelaten uit vrije menselijke wil, dan zakt de weegschaal 
naar de andere kant. Dan ontlaadt zich datgene wat met geestelijke middelen bereikt had kunnen 
worden, door het bloed. Dan ontlaadt het zich op een, ik zou willen zeggen, superfysieke manier. 
Het is slechts de nivellering van de weegschaal die wij in onze catastrofale tijden meemaken. De 
mensheid, die spiritualisatie heeft verworpen, moet tot spiritualisatie worden gedwongen. Dit kan 
gebeuren door een fysieke catastrofe [dan de Eerste Wereldoorlog]." (GA 174a, 17-2-1918 geen hlink)

Rudolf Steiner:

Sinds de doop in de Jordaan leefde de Christus in het lichaam van Jezus van Nazareth, d.w.z. in 
zijn astrale lichaam, etherische lichaam en fysieke lichaam. Met de dood van het kruis, legde hij 
deze hulsels af. Vanaf dat ogenblik tot aan het einde van de ontwikkeling van de aarde worden zijn 
nieuwe omhulsels gevormd uit wat de mensen in verwondering, in liefde en mededogen en 
als geweten ontwikkelen. Het nieuwe astrale lichaam van de Christus is geweven uit de verbazing 

https://youtu.be/a1XuJ3ncRdk
https://antropocalypse.blogspot.com/2015/12/un-identified.html
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van de mensen, zijn nieuwe etherische lichaam uit liefde en mededogen en zijn nieuwe fysieke li-
chaam uit de krachten van het geweten.

"Van datgene wat alleen van de aarde kan worden genomen, wat sinds de vierde post-Atlantische 
cultuurperiode in de evolutie van de mensheid, die begon met het Mysterie van Golgotha, op aarde 
heeft geleefd in de vorm van verbazing of verwondering over de dingen, alles wat in ons als ver-
bazing en verwondering kan leven, nadert tenslotte tot de Christus en vormt met hem het astrale 
lichaam van de Christusimpuls. En alles wat zich als liefde en mededogen in de menselijke ziel vast-
zet, vormt het etherische lichaam van de Christus-impuls, en wat als geweten in de mensen leeft en 
hen bezielt, vanaf het Mysterie van Golgotha tot aan het aardedoel, vormt het fysieke lichaam of 
dat wat daarmee overeenstemt, voor de Christus-impuls". (GA 133, 14-5-1912)

Bij de mens is de lichamelijkheid wat anders beschreven maar deze staat in nauw 
verband met de genoemde lichamelijkheid van Christus.:

Rudolf Steiner:

We kunnen zeggen:

Onze centrale wezenskern wordt omhuld door het geloofs- of astraallichaam, door het liefdes- of 
etherlichaam en door het hooplichaam, het fysieke lichaam. (GA 130 2/3-12-1911) Geloof Liefde 
Hoop

Hoe het de komende jaren verder zal kunnen gaan is dus in de handen van de 
mensen gelegd. Zowel Michael als Christus houden rekening met de vrijheid van de 
mens. De tegenmachten doen dat echter geenszins. Met drang en dwang regeren ze 
de mensheid. Een treffend beeld van de huidige situatie is gegeven in de metafoor 
van de rups die tot vlinder wordt

De rups is in feite zeer materialistisch en vult zijn leven voornamelijk met (vr)eten. 
Hij is traag en erg aardgebonden, kan zonder vleugels niet vliegen en kruipt lang-
zaam laag bij de grond. Dat is het beeld voor onze huidige maatschappij met alle 
grote logge instituten.

Echter dan treed er iets heel bijzonders in. De rups spint zich in in een cocon. Hij lijkt 
te sterven in een zelfgebouwde sarcofaag. De cocon wordt heel hard en beweging-
loos.
In de cocon vind er een ware metamorfose plaats. De rupscellen lossen in feite op en 
worden vloeibaar. Er zijn nog wel rupscellen die zich eerst te weer stellen tegen deze 
metamorfose. Maar uiteindelijk winnen de toekomstige vlindercellen (imaginaire cel-

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1690:sechster-vortrag-berlin-14-mai-1912&catid=98:ga-133-der-irdische-und-der-kosmische-mensch&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1654:glaube-liebe-hoffnung-drei-stufen-des-menschheitlichen-lebens-nuernberg-2-dezember-1911-erster-vortrag&catid=95:ga-130-das-esoterische-christentum-und-die-geistig&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1653:glaube-liebe-hoffnung-drei-stufen-des-menschheitlichen-lebens-nuernberg-3-dezember-1911-zweiter-vortrag&catid=95:ga-130-das-esoterische-christentum-und-die-geistig&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1653:glaube-liebe-hoffnung-drei-stufen-des-menschheitlichen-lebens-nuernberg-3-dezember-1911-zweiter-vortrag&catid=95:ga-130-das-esoterische-christentum-und-die-geistig&Itemid=4
https://updateantroposofyapocalypse.blogspot.com/2022/04/van-rups-naar-vlinder.html
https://updateantroposofyapocalypse.blogspot.com/2022/04/van-rups-naar-vlinder.html
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len) deze strijd. Het organisme verdicht daarna in zekere zin vanuit de vloeibare staat 
en de toekomstige vlinder begint steeds meer vorm te krijgen. De harde cocon be-
schermt dit proces. Zou men de cocon vroegtijdig openen zou het organisme wat 
geen rups meer is en ook nog geen vlinder sterven. In onze maatschappij kondigen 
zich ook veranderingen aan. Men ziet nu alleen de zeer harde doodse gemummifi-
ceerde cocon en kan zich niet voorstellen dat zich daaruit een op licht georiënteerde 
gevleugelde vlinder zal ontworstelen. Uit het 'gemetamorfoseerde dna' van de rups 
komt een sprankelende op licht georienteerde vlinder tevoorschijn.

Een moraal is: bestrijd niet de rups en ook niet de cocon maar richt je op het nieuwe 
wat vanuit het oude wil ontstaan. Dat wil in onze maatschappij nu ook ontstaan, niet 
alleen individueel maar ook collectief. In de meeste geciteerde teksten richt Steiner 
zich duidelijk op degenen die eind 20e eeuw begin 21e eeuw leven (in de karma 
voordrachten van 1924). En dan kun je je afvragen is dat handjevol antroposofen nu 
representatief voor de mensheid om als Michaëlstrijders een tegenwicht te kunnen 
bieden tegen al het extreme geweld van de tegenmachten?

René Maikowski schrijft in zijn memoires over een belangrijk gesprek met Rudolf 
Steiner, waarin de vraag naar het aantal potentiële antroposofen in de wereld ter 
sprake kwam. Nadat Rudolf Steiner had verduidelijkt dat er al enkele miljoenen in 
leven waren, voegde hij eraan toe, gezien Maikowski's verbaasde uitdrukking:

Rudolf Steiner:

"De zielen zijn geincarneerd die antroposofie zoeken, maar wij spreken hun taal niet!"

Yeshayahu Ben-Aharon:

Nu aan het begin van de 21e eeuw, zijn er nog veel meer discipelen van Michael geïncarneerd, maar 
het aantal mensen dat actief aansluiting zoekt bij het antroposofische leven en denken is slechts 
licht toegenomen.

Uit: Rene Maikowski, Schicksalswege auf der Suche nach dem lebendigen Geiste, Freiburg i.Brsg. 
1980 blz. 27

Het is echter ook belangrijk om juist na te denken over de ongetwijfeld door Ahriman 
beïnvloede gebeurtenissen. Rudolf Steiner werd gevraagd: "Kan er iets gedaan wor-
den tegen de ahrimanische activiteiten die hierboven zijn beschreven?

Rudolf Steiner:

"Nee, nu [kan men er niets aan doen]. Het enige wat men kan doen is proberen alle dingen die er 
zijn duidelijk te herkennen en werkelijk met deze inzichten te leven. Men moet altijd vasthouden aan 
het feit dat gedachten reële, dynamische krachten zijn. De dingen helder overdenken - dat is het 
enige wat we nu kunnen doen. En al leef je maar twee dagen met deze ware gedachten en laat je je 
daarna misschien weer overhalen door de zwarte magie van de journalistiek, deze twee dagen 
zijn al een kracht. Dan zal misschien de tijd komen dat dit gebruikt kan worden, dat men zelf iets 
tot stand kan brengen of door zijn invloed iemand anders iets kan laten doen. Lees bijvoorbeeld het 
verhaal van Sint Nicolaas van Myra of Sint Nicolaas van de Flüe." (GA 173c, p. 45)

https://wtg-99.com/documents/Rundbrief_33.pdf
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Wat zeker ook helpt tegen deze overmacht aan demonische machten is om er ken-
nis van te hebben. Deze machten zijn bang voor een helder spiritueel denkend be-
wustzijn. In een gesprek met Ita Wegman zei Steiner:

Rudolf Steiner:

"Alleen mensen kunnen kennis hebben van demonengeheimen. De goden wachten op deze gehei-
men die de mensen hen tegemoet brengen... Door een dergelijk offer aan de Goden van de gehei-
men die aan de demonen ontfutseld zijn, worden de duistere daden van deze demonen afgewend, 
zodat waar duisternis heeft geheerst, het geestelijke licht weer kan schijnen." (Ita Wegman-An die 
Freunde, 4.10.1925)

En het volgende geeft ook hoop voor ieder individueel mens die zich op dat gebied 
schoolt:

Rudolf Steiner:

Er is maar één macht waar Lucifer zich voor terugtrekt: dat is moraliteit. Dit is iets dat Lucifer 
brandt als het meest verschrikkelijke vuur. En er is geen ander middel om Ahriman tegen te gaan 
dan oordeel en onderscheidingsvermogen, opgeleid in de geestelijke wetenschap." (GA 120, 
22-05-1910)

Al eerder werd gerefereerd aan de rol van Christus en diens aangezicht Michael bij 
het in orde brengen van het karma van diegenen die zich actief betrokken voelen bij 
de strijd van Michael met de draak op aarde na 1879 en waar we nu midden in staan. 
Het groepje mensen dat zich bewust is van de occulte dimensies van deze strijd is 
uiterst klein. Maar een veel grotere groep die wel wakker is voor de manipulaties van 
de elite i.v.m. plandemie, transhumanisme en oorlogshitserij begint te bevroeden dat 
er ook andere dan menselijke machten bij de strijd om liefde en vrijheid betrokken 
zijn. In die zin breid de onderlinge karmische kring van diegenen die op het strijdto-
neel opereren zich aanzienlijk uit. 

Michaelstrijders bewuste en onbewuste.19)

19 Een aantal strijders worden hier genoemd maar zeker niet allemaal: Mattias Desmet, Wolfgang Wodarg, Gert van den Bossche, Luc 
Montagnier+, Judy Mikovitch, Vladimer Zelenko, Robert F. Kennedy, Reiner Fuellmich, Robert W Malone, Sucharit Bhakdi, Pierre Ca-
pel, Theo Schetters, David Icke, Flavio Pasquino, Tom Switzer, Tim Gielen, Vernon Coleman, Willem Engel, Jeroen Pols, leden van FvD 
forum voor democratie, Wybren van Haga. De laatsten als enige echte volksvertegenwoordigers inzake de covid waanzin. (hoewel 

http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1517:siebenter-vortrag-hamburg-22-mai-1910&catid=85:ga-120-die-offenbarungen-des-karma&Itemid=4
http://www.fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1517:siebenter-vortrag-hamburg-22-mai-1910&catid=85:ga-120-die-offenbarungen-des-karma&Itemid=4
https://www.knack.be/nieuws/auteurs/mattias-desmet-7871.html?cookie_check=1648995277
https://libris.nl/boek?authortitle=wodarg-wolfgang/falsche-pandemien--9783954717989
https://www.geertvandenbossche.org/
https://nieuws.vsuhomeopathie.be/luc-montagnier-on-covid-19/
https://nieuws.vsuhomeopathie.be/luc-montagnier-on-covid-19/
https://www.bol.com/nl/nl/p/plague-of-corruption/9300000004294722/
https://www.clarkcountytoday.com/news/dr-zelenko-we-could-have-ended-pandemic-long-ago/
https://www.nytimes.com/2022/02/26/us/robert-kennedy-covid-vaccine.html
https://pointer.kro-ncrv.nl/Reiner-Fuellmich-begint-Neurenberg-2-proces-tegen-coronamaatregelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Malone
https://artsencollectief.nl/sucharit-bhakdi-uit-zijn-zorgen-over-schade-door-vaccinatie/
http://dai-huisartsen.nl/het-vaccin-een-utopie-pierre-capel-en-ramon-bril/
http://dai-huisartsen.nl/het-vaccin-een-utopie-pierre-capel-en-ramon-bril/
https://www.blckbx.tv/corona/de-grote-corona-en-vaccinatie-update-met-prof-dr-theo-schetters
https://www.bruna.nl/boeken/alles-wat-je-moet-weten-maar-wat-je-nooit-is-verteld-9789460151767
https://actueelnieuws.org/interviews/interview-met-flavio-pasquino/
https://deblauwetijger.com/
https://www.timgielen.com/
https://corona-nuchterheid.nl/bronnen/vernon-coleman/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5299313/willem-engel-social-media-voorwaarden-geschonden-vrijlating
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Pols
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties/fvd
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties/fvd
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/haga-wr-van-groep-van-haga
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Frontnieuws:

Nu de waarheid over de anti-menselijke demonische entiteiten die onze wereld vandaag de dag 
besturen in het heden wordt onthuld, biedt het ons de gelegenheid om het verleden opnieuw te 
evalueren en nieuw begrip te krijgen van onze eigen persoonlijke getuigenis van de geschiedenis 
zoals die zich ontvouwde.

Gelijkluidend waren ook de geschriften van de studenten van de witte roos in de 
tijd van Hitler.

Prokofieff wijdt in zijn boek “de ontmoeting met het boze” ook nog een hoofdstuk 
aan “de grondsteen van het goede”. In 1923-24 nadat in 1923 de antroposofische ver-
eniging een nieuwe grondslag gekregen had vond de Weihnachtstagung plaats. Dit 
was een mysteriedaad van Rudolf Steiner om de grondsteen uit de geestelijke wereld 
op de aarde te brengen. Dit was een daad waarvan Steiner van te voren niet wist of 
deze door de geestelijke wereld goedgekeurd zou worden. Achteraf bevestigde hij 
dat dit inderdaad gebeurd was en dat sindsdien Steiner nog meer openbaringen uit 
de geestelijke wereld mocht doorgeven. De woorden Welten-Zeiten-Wende werden 
voor deze mysteriedaad gebruikt. Nu bijna 3x33 jaar na het in de harten van de men-
sen leggen van deze grondsteen van het goede zal het ervan afhangen of er genoeg 
mensen geweest zijn sinds die tijd die dit in alle vrijheid voltrokken hebben.

Hieronder het vierde deel van de grondsteenspreuk:

In der tijden wending

Trad het Wereld-geesteslicht

In de aardse wezensstroom;

Nacht-donker

Heerste niet langer;

Daghelder licht

Ontstraalde in mensenzielen;

Licht

Dat verwarmt

De arme herdersharten;

Licht dat verlicht

De wijze koningshoofden.

ik hun standpunten inzake klimaat en kerncentrales niet kan delen) 
In antroposofisch milieu: Alertgroepen: Luuk Dullaard, Anthon Nicola, Marc van Delft verder Imke Jelle van Dam, Paul Engelen 
(iemand die heel trouw bij vele demonstraties was), Frank Gerritsen van Apo Nu! Nachrichten en rundbrief Thomas Heck. Ook deze 
lijst is bij lange na niet compleet. 
Enkele initiatieven: Cafe weltschmerz, Blckbx tv, Ongehoord nederland, Blauwe tijger, De andere krant, Artsen collectief (gematigd), 
Stichting vaccinvrij van Door Frankema. 
Er was een nieuwe politieke partij opgericht VSN (vrij sociaal nederland) maar helaas kregen de tegenkrachten er greep op en de 
partij is nu gesplitst in 2 en geheel krachteloos geworden.

https://www.frontnieuws.com/door-ontmaskering-hebben-de-demonen-die-de-wereldwijde-ontvolkingscampagne-leiden-hun-plannen-voor-2022-2024-bekend-gemaakt/
https://duitsverzet.wordpress.com/kringen-groepen/die-weisse-rose-het-studentenverzet/
https://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/christus-en-de-tegenstrevende-machten.html
https://www.alertgroepen.nl/author/loek-dullaart/
https://www.alertgroepen.nl/author/loek-dullaart/
http://www.marcvandelft.nl/
https://www.imkejellevandam.nl/overig/44.html
https://apokalypsnu.nl/berichten/
https://einnachrichtenblatt.org/
http://wtg-99.com/Newsletter/
https://cafeweltschmerz.nl/dossier/corona
https://www.blckbx.tv/
https://ongehoordnederland.tv/
https://deblauwetijger.com/
https://deanderekrant.nl/
https://artsencollectief.nl/
https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrij_en_Sociaal_Nederland
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Goddelijk licht

Christus-zon

Verwarm onze harten

Verlicht onze hoofden

Dat goed worde

Wat wij

Uit harten gronden

Wat wij

Uit hoofden

Doelvervuld leiden willen.

Afronding, mogelijke toekomst

En daarmee zijn we aangekomen aan het eind van dit lange artikel. Inmiddels is er 
op moment van dit schrijven vanwege Oekraïne een reële dreiging op de aanvang 
van een derde wereldoorlog met inzet van nucleaire wapens. Degenen die ook de 
plandemie zo ontzettend gepusht (waaronder Rutte en co.) hebben bedienen zich nu 
ook van oorlogsretoriek en leveren massaal wapens aan Oekraïne wat in feite neer-
komt op een oorlogsverklaring aan Rusland. Ook hier is het volgen van berichten uit 
frontnieuws via hun website of telegram volgens auteur dezes echt aan te bevelen. 
Het gebruik van google wordt afgeraden om dingen op te zoeken op het www. Deze 
big tech firma doet mee aan censuur en veloochend zijn eerdere principes.20)

Het niveau van huidige mainstreammedia journalisten is ontzettend laag, erg sen-
satiegericht en partijdig. Zo ook bijv. de parlementen van Nederland en Europa waar 
men met Oekraïense vlaggetjes wapperend wel zeer ingrijpende besluiten met enor-
me consequenties neemt. Of waar men de zittende Oekraïnse president tijdens en na 
een virtuele toespraak met staande ovatie begroet.

Steiner sprak erover dat de geestelijke leeftijd van mensen die zich niet spiritueel 
ontwikkelen steeds meer zal afnemen. Dit is alom in de maatschappij te zien vanaf 
stupide tv programma's en banale praatshows en irritante reclame en nog veel meer. 
We worden door geestelijke naïeve pubers in plandemien en oorlogen gestort. De 
publieke opinie blijkt ontzettend makkelijk bespeeld te kunnen worden.

20 Brave als browser en als zoekmachine wordt aangeraden wegens de censuurneigingen van Google. Dit motto was vroeger “no evil”, 
het mag wel duidelijk zijn dat ze daarvan afgestapt zijn. Vermoedelijk zijn ze ook geheel geinfiltreerd door FBI en CIA en soortgelijke 
spionagediensten in dienst van de deepstate

https://www.computeridee.nl/nieuws/brave-lanceert-privacyvriendelijke-zoekmachine-als-alternatief-op-google/
https://www.blckbx.tv/tech-media/google-gaat-websites-straffen-die-kritisch-zijn-op-oekraine
http://www.seroundtable.com/dont-be-evil-do-no-evil-13908
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Jonger worden van de mensheid

Rudolf Steiner:

En wij in de vijfde periode: denk maar na, wij leven ons in in de groepsgeest van de mensheid, in 
datgene wat ons milieu is, tussen het eenentwintigste en achtentwintigste jaar. Vanaf dat moment 
geeft de omgeving niets meer. Wat daarna komt, moeten wij bereiken door onze eigen ontwikke-
ling, wij moeten uit onszelf putten, want niets vloeit van buitenaf naar ons toe. De mensheid heeft 
de jaren tot het achtentwintigste jaar afgelegd, en wanneer wij de leeftijd van achtentwintig jaar 
hebben bereikt, dan, ja, dan moeten wij een basis hebben, dan moeten wij iets in ons hebben dat 
wij kunnen voortzetten; anders zullen wij nooit ouder worden dan achtentwintig jaar. En zelfs nu 
is er al zoveel van de vijfde periode voorbij dat de mensheid net is teruggekeerd naar het zevenen-
twintigste jaar. Dus als er niets voor hen wordt gedaan om hun innerlijke wezen krachtig te ontwik-
kelen en door zichzelf vooruit te komen, zullen de mensen slechts zevenentwintig jaar oud worden. 
Dat betekent heel veel, mijn lieve vrienden! Dat wil zeggen, als alles wordt gelaten zoals het is, 
zal de huidige mensheid geen intellectuele of enige andere geestelijke ontwikkeling bereiken dan 
slechts een dergelijke ontwikkeling tot het zevenentwintigste jaar. En als er niet iets in hun ziel wordt 
uitgestort waardoor zij zich verder ontwikkelen, dan blijven zij de rest van hun leven zevenentwintig 
jaar oud. ...Zij blijven de rest van hun leven zevenentwintig jaar oud: dat is een groot geheim van de 
huidige evolutie van de mensheid. In de zesde post-Atlantische periode worden mensen helemaal 
niet ouder dan eenentwintig jaar. Als er niets wordt gedaan om hun innerlijk te verruimen, om hun 
intellect, hun initiatief, hun wil te versterken, dan zou er een algemene dementie praecox uitbre-
ken. De mensen zouden zich moeten houden aan de ontwikkeling van het leven dat eindigt op de 
leeftijd van eenentwintig jaar. Het laatste zou slechts een onbelangrijke toevoeging zijn. (GA 174b, 
13-5-1917) geen hlink

En dat zal nu honderd jaar later (2022) wel nog jonger en puberaler geworden zijn.

Tot slot, de volgende tekst is van Yeshayahu Ben-Aharon zoals hij de woorden van 
Christus zoals te horen in deze tijd weergeeft. Beschreven in het nawoord van zijn 
boek: Menschendämmerung und Auferstehung der Menschheit, Die Geschichte; Der Mi-
chael-Bewegung seit dem Tod Rudolf Steiners. Eine esoterische Studie

https://anthrowiki.at/Jüngerwerden_der_Menschheit


99

Das Ereignis.org:

Dit unieke werk is het resultaat van tientallen jaren onderzoek en ervaring en werpt een nieuw licht 
op de psychische geschiedenis en het karma van de Michaël Beweging sinds de dood van Rudolf 
Steiner. Het beschrijft de ontwikkeling en transformatie van deze beweging in de etherische wereld 
gedurende de 20e eeuw, vanaf de wereldveranderende apocalyps in de jaren '30 en '40 tot het begin 
van haar incarnatie op aarde aan het eind van de vorige eeuw. Het werk richt zich ook op de ont-
wikkelingen in het praktische en sociale werk om de Gemeenschap van de Hogeschool voor Gees-
teswetenschap op te bouwen, die in onze tijd de belichaming is van de nieuwe Michaëlbeweging. 
Gepubliceerd februari 2021; Verkrijgbaar bij: www.ereignisverlag.de

Yeshayahu Ben-Aharon:

IK BEN het Zonnewezen dat in de Aarde en de Mensheid leeft. Ik leef in jullie etherische harten. Ik ver-
liet mijn glorieuze kosmische verblijfplaats in de zon en verruilde deze voor de Aarde om de Aarde 
tot mijn nieuwe Zon te maken. Ik nam een menselijke vorm aan om samen met jullie, mijn menselij-
ke broeders en zusters, op deze zon-aarde te leven, met jullie te groeien en met jullie onze kosmische 
bestemming te vervullen. Ik heb mijn hemels Zonnekoninkrijk op deze Aarde gevestigd. IK BEN het 
lichaam, leven, ziel, geest en 'lK' van de Aarde en de Mensheid; en geen macht of wezen bestaat in 
het hele universum dat deze Aarde van mij kan afnemen; er is geen macht in de Hemelen en boven 
de Hemelen, op de Aarde en onder de Aarde, die de Aarde van mij en van jullie kan afnemen, als jul-
lie je verenigen met mij. Het aanbod van al mijn liefde, leven en licht stroomt voortdurend in jullie 
etherische harten. Neem mijn aanbod in je hele wezen actief op, bemoedig en bekrachtig jezelf en 
je medemensen! Verenig je met mijn kosmische daden van heling en verlossing, en voeg je bij mijn 
engelengastheren, om samen de nieuwe Aards-Menselijke Zon op te bouwen!

https://das-ereignis.org/buecher#MAM
https://das-ereignis.org/buecher#MAM

