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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. Het boek bevat ervaringsverslagen en bij-
dragen 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 nor-
maal verder kunnen ontwikkelen, kunnen zielen aardegebonden blij-
ven 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-gevaccineer-
den met een open oog en zonder angst met dit thema kunnen omgaan.   
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Grondgedachten

Dit boek houdt zich bezig met de vraag hoe de Coronavaccinaties een 
uitwerking kunnen hebben op de bovenzintuiglijke wezensdelen van de 
mens en op zijn leven na de dood. 

Deze vragen worden op basis van empirische bovenzintuiglijke waarne-
mingen onderzocht.

Om hiervoor een zo breed mogelijke basis te krijgen, wendde ik mij tot 
meer dan 50 mensen die bovenzintuiglijk kunnen waarnemen en ver-
zamelde hun berichten.

Het gaat daarbij om hele fijne waarnemingen, die gemakkelijk over het 
hoofd gezien kunnen worden. In de alledaagse waarneming, merken 
mensen daar vaak weinig van. Maar de beschreven fenomenen konden 
met geconcentreerd bovenzintuiglijk onderzoek steeds opnieuw wor-
den vastgesteld.

Met de uitdrukking „fijn“ wordt niets gezegd over de inhoud van de 
waarnemingen, maar over de subtiele aard van het verloop van de 
waarnemingen. In deze toename van de vaardigheid van het waarne-
men kan men dan vervolgens „mooie“ of „lelijke“ wezens en geestelijke 
gebeurtenissen ontmoeten, die met daaraan gerelateerde uitdrukkin-
gen worden beschreven. 

Om voor de bovenzintuiglijke waarnemingen woorden te vinden, is niet 
eenvoudig, omdat de daarvoor geëigende woorden ontbreken. Het gaat 
vaak alleen maar als je aanleunt bij de fysieke wereld. Als er bijvoor-
beeld over “gaten in de aura” wordt gesproken, zijn daarmee geen zin-
tuiglijk zichtbare gaten bedoeld, maar zielebereiken, die niet met het Ik 
worden doordrongen, waarin daardoor vreemde gevoelens en vreemde 
wezens kunnen binnenkomen die zich aan je kunnen hechten. Ook het 
omgekeerde kan zich afspelen vanwege dat “gat”, namelijk dat ziele-
geestkracht en etherische krachten verloren gaan.

In dit boek komen andere informaties aan de orde dan in andere publi-
caties over dit thema. Ik schrijf over de geestgebieden, waarop ik gespe



cialiseerd ben. Ander onderzoek beschrijf ik heel nauwkeurig om de 
resultaten ervan te belichten.

Ik probeer dit alles zo aanschouwelijk mogelijk te beschrijven aan de 
hand van citaten uit de onderzoeksprotocollen en ook van vele erva-
ringsberichten. Ik zocht ook nog naar reeds gepubliceerde uitspraken 
van andere schrijfsters en schrijvers. Belangrijke vragen worden bedis-
cussieerd en achtergronden zo goed mogelijk onderzocht.

Het blijkt dat de vier belangrijkste Coronavaccinatiestoffen in de wes-
terse landen ieder voor zich een sterke aanslag uitoefenen op het fysieke 
lichaam en op het energielichaam. Daardoor kunnen deze beide licha-
men geblokkeerd worden voor de inwerking van de ziel en de geest van 
de mens. Ook het engelwezen en het lichaamselementenwezen kunnen 
worden weggedrukt. Dat kan een grote aardegebondenheid en een zeer 
lang lijden voor de gestorvenen in het leven na de dood tot gevolg hebben.

Natuurlijk is de werking op mensen individueel verschillend. Er zijn 
mensen die de vaccinatiebijwerkingen voor een groot deel kunnen 
omvormen en opheffen.

Ik schrijf deze conclusie van dit boek hier direct al in het begin, om van 
aanvang af duidelijk te maken dat er nog een aantal vragen open staan:

- Bij hoeveel mensen treden zulke werkingen op? Dit is schijnbaar 
ook afhankelijk van de zielegeest-constellatie waarover de mens 
beschikt als tegenwicht tegenover deze vaccinaties.

- In welke omvang worden de gevolgen van de vaccinaties op ziele-
geestgebied in de loop der tijd op natuurlijke wijze omgevormd?

- Hoe sterk zijn de gevolgen voor de komende incarnaties van een 
mens?

- Welke therapeutische middelen kunnen ondersteunend werken 
voor zo’n omvorming? 

Ik vind het belangrijk om naar voren te brengen dat het hier niet gaat 
om een ideologie, maar om de onbevangen waarneming en het zoeken 
naar waarheid. Wetenschap en geestesonderzoek zijn altijd een open 
proces van het zoeken naar de waarheid. Daar gaat het niet meer om 
een persoonlijke voorliefde voor iets.



Om redenen van discretie zijn in de berichten over cliënten alle namen 
veranderd. Dat is normaal. Niet normaal is echter, dat ook alle schrijf-
sters en schrijvers alleen maar worden aangeduid met een pseudoniem. 
Zij zijn aan mij allemaal bekend, maar ze willen niet deel uitmaken van 
een lastercampagne. Velen van hen oefenen normale beroepen uit en ze 
willen hun werk niet kwijtraken. Helaas zijn zulke angsten momenteel 
reëel, we kennen vele gevallen van sancties en ontslagen op grond van 
inzichten die niet conform de heersende mening zijn.

Op de vroeger zo zeker lijkende pijlers van de democratische cultuur, 
van de verlichting en de vrijheid van meningsuiting kan men momenteel 
niet meer bouwen. Grote delen van de politiek en de media voeren in 
feite een religieuze geloofsoorlog en een strijd tegen afwijkende gezichts-
punten. De maatschappelijke gezindheid is door de voorstanders van 
lockdowns en vaccinaties zeer vergiftigd. Antroposofie en natuurge-
neeskunde zijn daarbij vaak geliefde mikpunten. Helaas voeren enkele 
beroepsverbanden en werkgevers deze druk door naar beneden, in plaats 
van zich in te zetten voor een werkelijk vrij geestesleven. De hetze-cam-
pagnes treffen ook veel gerenommeerde natuurwetenschappers, die het 
wagen om “niet-passende” onderzoeksresultaten te publiceren.

Deze maatschappelijke transformatie in de richting van het totalita-
risme is voor een naar vrijheid strevende democratie desastreus. Dat 
bleek ook uit een onderzoek van het instituut voor demoscopie Allens-
bach:1 “In juni 2021 zeiden nog maar 45 % van de ondervraagden dat 
ze zich vrij voelden om hun mening te geven (…) Vanaf de jaren zestig 
tot aan het vorige decennium waren het steeds meer dan tweederde 
van de ondervraagden die dat vonden, sedertdien zijn de antwoorden 
op deze vraag dramatisch gewijzigd”, schreef Allensbach. Eigenlijk zou 
er bij zo’n uitholling van de democratie een noodkreet moeten worden 
geslaakt in de politiek, in de media, in partijen en allerlei andere ver-
banden, maar dat gebeurt niet; blijkbaar wordt het indammen van de 
maatschappelijke discussie gewild.

Ik moest die bittere realiteit accepteren. Alleen een anonymisering van 
de schrijfsters en schrijvers geeft hen de noodzakelijke bescherming, 
die een publicatie als deze mogelijk maakt. Welke spirituele krachten 
hier op de achtergrond werkzaam zijn, zal in de loop van dit boek dui-
delijk worden. 



Een moeilijkheid bij het schrijven was het ook om de juiste toon te tref-
fen. Het thema is emotioneel vergiftigd en doortrokken van angst. Onze 
gevolgtrekkingen zijn voor veel mensen verrassend. Het gaat er daar-
bij niet om om negatieve emoties op te wekken, maar om nuchter en 
navolgbaar onderzoeksresultaten te presenteren en uitwegen zichtbaar 
te maken. Uitwegen kunnen alleen gevonden worden via het begrip, 
daarom laat geen van deze wegen na om uitvoerig te kijken naar de 
vaccinatiestoffen en de werkingen daarvan, ook al zijn dat niet zulke 
vrolijke beschrijvingen.

Het gaat hierbij niet over “onschuldige prikjes”, maar over een krach-
tige impuls tot verandering van het menselijk lichaam, waardoor dit 
lichaam gehinderd wordt in de opname van het menselijke zielegeest-
wezen. Dat kan ook een blokkade vormen voor het leven na de dood. 
In zoverre gaat het om de fundamentele vraag naar de toekomst van 
de mens: willen wij een soort machine-mens worden of willen we ziele-
geestwezens blijven?

Voor mij is het in ieder geval duidelijk dat dit boek voor enkele leze-
ressen en lezers een uitdaging vormt en het gevaar bestaat, dat zij in 
een wereldondergangsstemming terecht komen. Daarom heb ik er naar 
gestreefd om elke geschreven regel te doordringen met een nuchtere 
maar liefdevolle sereniteit.

De situatie is niet uitzichtloos. Ik heb steeds weer beleefd dat hoge 
geestwezens met rust en vertrouwen naar de Coronacrisis en de inen-
tingen keken. Het is een beproeving, waaruit op de lange duur veel 
goeds zou kunnen ontstaan, ook al lijkt het nu voor de meeste mensen 
een grote last. Aan de Corona-inentingen kun je groeien, als je actief de 
geestelijke uiteenzetting daarmee aangaat. Dat geldt zowel voor onge-
vaccineerden als voor gevaccineerden.

Mijn boekje over „Spirituele weerbaarheid in de Coronacrisis. 28 medi-
taties“ kan daarbij een hulp zijn voor het innerlijk evenwicht. In dat 
boekje worden veel aspecten van de individuele omgang met de Coro-
nacrisis beschreven en in een geesteswetenschappelijk kader geplaatst. 
Ik kan dat boekje erg aanbevelen als een aanvulling op dit boek. (te 
verkrijgen bij: www.abc-antroposofie.nl)
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Bovenzintuiglijke waarnemingen 
aan gevaccineerde mensen

De ongewenste bijwerkingen van de Covid19 inentingen op lichamelijk 
gebied vormen nog maar het topje van de ijsberg. Onder deze zichtbare 
oppervlakte bevinden zich de bovenzintuiglijke wezensdelen van de 
mens. De hier volgende berichten over onderzoeks- en ervaringsfeiten 
tonen aan dat de inentingen sterk storende werking kunnen hebben op 
de wezensdelen.

Natuurlijk ligt dit voor iedereen anders. Dikwijls kan men de inenting 
niet aan mensen aflezen, zij hebben de bovenzinnelijke storende wer-
king kunnen overwinnen. In de volgende beschrijvingen gaat het echter 
om gevallen waar wel belemmeringen werden waargenomen. Maar dat 
wil niet zeggen, dat als de focus daarop wordt gericht, het ook altijd 
waar is wat je waarneemt. Elk afzonderlijk geval moet men opnieuw 
onderzoeken. Ik schrijf dit, omdat ik niet wil dat er ongewilde alge-
meenheden ontstaan. Opmerkzaamheid en waarneming moeten iedere 
keer opnieuw worden aangescherpt.

Ik begin met waarnemingen van mensen die therapeutisch met het 
etherlichaam (het levenskrachtenlichaam) van de mens werken. 

Sinds de inentingen daalt er steeds een enorme   
droefheid neer op mijn handen 

Ritmische inwrijvingen ondersteunen en bevorderen de gezondheid op 
lichamelijk, geest- en zielegebied. Bij een inwrijving gaat de hand rit-
misch met draaiende en strijkende bewegingen over een deel van het 
lichaam om daar blokkades en spanningen in het lichaam en de ziel op 
te heffen. Daarbij worden natuurzuivere oliën en zalven gebruikt. Deze 
ritmische inwrijvingen werden ontwikkeld door de artsen Ita Wegman 
en Margaretha Hauschka. Een therapeute uit Nedersaksen berichtte in 
april 2021: 



“In de instelling waar ik werk, zijn ondertussen bijna 
alle bewoners met Moderna ingeënt. Dat heeft mijn werk 
met ritmische inwrijvingen erg veranderd. Na inten-
sieve voorbereiding kan ik liefde door mijn handen laten 
stromen. Vooral op de rug van de patiënt wordt zij goed 
opgenomen. Soms ervaar ik nu plotseling een treurig-
heid, meer om mij heen dan in mij. Of ik ervaar onder 
mijn handen een subtiele terugwijzing.

Dikwijls ervaarde ik het volgende: Bij de cirkelbeweging 
op de rug wend ik mij tot de engelwereld in de ruimte ach-
ter mij en probeer de impulsen uit dit gebied mijn han-
delingen te laten inspireren. Vroeger stroomde na deze 
verbinding een kracht door mij heen, naar de patiënt toe. 
Sinds de inentingen daalt er een enorme droefheid op 
mijn handen neer.

Een keer ervoer ik bij een behandeling aan de benen een 
sterke blokkade, alsof ik werd weggestoten. Toen ik ver-
der ging ontstond er een kleverigheid alsof ik in een moe-
ras gezogen werd.

Vroeger voelde ik me meestal verfrist, alsof de behan-
delde patiënt en ik in een gezamenlijke etherruimte ver-
keerden. Nu voel ik me helemaal alleen staan en kan met 
zijn engel en zijn helende wezens geen contact leggen.

Als de patiënt na de behandeling rustig ligt en ik rustig zit, 
ervaar ik vaak een sterke druk, een verenging rond mijn 
hoofd. Na de behandelingen ben ik zelf tegenwoordig vaak 
uitgeput en sterk mezelf dan bijvoorbeeld met euritmische 
oefeningen «I-A-O» of natuurwaarnemingen in de tuin.

Mensen met een behoefte aan hulp kunnen moeilijk aan-
geven wat zij als anders ervaren.”

Andere therapeuten hebben gelijksoortige ervaringen. Een osteo-
pathe vertelde mij dat zij bij een ingeënt persoon een uit de navel 
wegvloeiende koele etherstroom voelde. Waar deze stroom naar toe 
ging, was haar niet duidelijk. 



Van een heileuritmiste kreeg ik het volgende bericht:

“In de heileuritmie heb ik waargenomen, dat ingeënte 
patiënten als «dicht», «dof» en in zich «afgesloten» zijn. 
Het beleven van een doorvoelde klankbeweging is op 
etherisch zielevlak nauwelijks meer te bereiken. Het is 
schokkend! Patiënten, die al jarenlang komen, voor wie 
heileuritmie altijd een heel beslissende hulp was, kunnen 
plotseling niets meer voelen.”

Dat heb ik in twintig jaar bij geen enkele behandeling 
meegemaakt

Een ritmische massage- en craniosacraal therapeute uit Baden-Würt-
temberg, schreef in mei 2021:

“Ik werk als ritmische massagetherapeute sinds 1980 en 
als craniosacraal therapeute sinds ongeveer 20 jaar. Tij-
dens mijn jarenlange therapeutische werkzaamheden 
heb ik volwassenen en kinderen met zeer verschillende 
hulpvragen behandeld. Bij een craniosacraal behande-
ling kan een goed geschoolde therapeut met heldervoe-
lende vermogens, veranderingen in de lichaamsgesteld-
heid van de cliënt bemerken. Daarbij nemen de therapeu-
ten de voeten of het hoofd van de cliënt in hun handen. Ik 
kan bij een dergelijke behandeling heel doelgericht pijn-
punten en blokkades in het hele lichaam van de cliënt 
waarnemen. Ook kan ik waarnemen in welke toestand 
zich de verschillende organen van de cliënt bevinden. Tot 
de basisvaardigheden van de craniosacraal therapeut 
behoort het kunnen waarnemen van de craniosacraal rit-
mes.

Sinds het begin van de Covid19-inentingscampagne in 
Duitsland heb ik twee ingeënte cliënten behandeld. De 
bevindingen bij deze cliënten, beide met een mRNA-ent-
stof ingeënt, waren voor mij nieuw en vooralsnog schrik-
wekkend.
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