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Spirituele weerbaarheid 
in de coronacrisis

28 meditaties
Laten we de „donkere winter“ veranderen in een witte winter.

Laten we het duister doorlichten!

door Thomas Mayer
Meditatieleraar, burgerrechtenactivist, auteur

www.Anthroposophische-Meditation.de
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Beste lezers en lezeressen,   maart 2021

In dit boekje presenteer ik 28 meditaties en zielsoefeningen, die onze  
soevereiniteit, onze waardigheid en onze spirituele verbinding versterken 
en er toe kunnen bijdragen om het collectieve veld te ontspannen. In het 
laatste hoofdstuk probeer ik een geesteswetenschappelijke classificatie 
van de processen te beschrijven.

In het Latijn heet een kroon „Corona“ en het stralende aureool van 
heiligen heet een „Corona radiata“. De kroon is een uitdrukking van een 
rechtopstaande en alerte kruinchakra en verbindt ons met de spirituele 
wereld, een bijzonder sterke verbinding wordt uitgedrukt in het heili-
genaureool.

De coronacrisis is in wezen een aanval op de spirituele verbinding van 
de mensheid met de geest. Aangezien er een geestesstrijd plaatsvindt, 
moet je die ook met geestelijke middelen tegemoet treden.

De overdenkingen in dit boekje zijn niet alleen bedoeld om te lezen, 
maar ook om te mediteren. De beste manier om dit te doen is het om dit 
te bespreken in een kleine groep en uit te wisselen over je ervaringen.

„Dark winter“ was de naam van de internationale conferentie in 2001, 
waarin ook lockdowns werden vóórgespeeld. Laten we er een witte winter 
van maken, laten wij het donker doorlichten. Ik nam dat als een idee voor 
de illustraties bij de teksten.

Ik ben sinds mijn jeugd verbonden met de antroposofie en ik leid mo-
menteel vooral cursussen en trainingen in antroposofische meditatie. Te-
gelijkertijd was ik altijd sociaal geëngageerd, vooral als burgerrechtenac-
tivist voor directe democratie door middel van referenda en voor een 
eerlijke monetaire orde. Vanuit die gedachten is deze tekst geschreven.

Verdere teksten over het verteren en classificeren van de coronacrisis zijn via 
deze link te vinden: www.anthroposophische-meditation.de/corona-krise 

Veel plezier met lezen, mediteren en 
praat er over!

P.S.: Het gedrukte boekje kan op rekening worden besteld voor 10 euro 
per stuk plus verzendkosten bij: thomas.mayer@geistesforschung.org
Korting bij afname meerdere stuks: vanaf 5 stuks 8, - / stuk, vanaf 10 stuks 6, -.
© 2021 Thomas Mayer, Öschstr. 24, D-87437 Kempten
Ned. vertaling: Loek Dullaart

www.Anthroposophische-Meditation.de
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Inleiding: 

De lockdowns van de coronacrisis sinds maart 2020 zijn een spirituele 
uitdaging. Ik ervaar ze als een wereldwijde aanval op het menselijk be-
wustzijn. Het is een poging om de mensen in angsten te verstrikken en 
af te snijden van hun soevereine kern, van hun zelf en van de spirituele 
wereld. Het is een geweldige beproeving.

Het gaat er nu vooral om de soevereiniteit en de spirituele verbinding te 
behouden en te versterken. Daarom geef ik de navolgende 28 meditaties 
en zielsoefeningen. Hierin zijn we handelingsbekwaam, niet onmachtig, 
het ligt nu vooral aan ons. We zijn soeverein. Dat versterkt onze waardig-
heid.

De lockdowns vanaf maart 2020 verrasten iedereen met wat er alle-
maal plotseling mogelijk was en wat niet meer mogelijk was: inperking 
van grondrechten, kwaadaardige laster van nuchtere ruziënde mensen en 
wetenschappers, eenzijdige informatie in de media. De corona-infectie is 
natuurlijk een ernstige ziekte, net als andere infecties. Maar waarom deze 
ernstige aantasting van de fundamenten van onze samenleving? Lock-
down is een term uit het strafsysteem en betekent opsluiting in een cel. 
Hele volkeren werden opgesloten. Er ontstond het toenemende gevoel in 
een roman van George Orwell te leven. Na een korte ontspanning in de 
zomer van 2020 besloten de regeringen tot nog meer slopende, maan-
denlange lockdowns. De schade is vele malen groter dan de voordelen, 
wereldwijd zullen door de lockdown-gevolgen veel meer mensen sterven 
dan door de ziekte, maar een open discussie over de proportionaliteit van 
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de lockdowns vindt niet plaats. In plaats daarvan wordt een sterke druk 
opgebouwd om te vaccineren en de bevolking wordt daardoor in tweeën 
gesplitst. (1)

Velen hebben het gevoel dat er iets is dat de wereld met een onmetelijk 
geweld dwingt, wat geen vrijheid en liefde in de zin heeft. Op ons leven 
en onze samenleving drukt een groot, duister, overweldigend iets. Dat 
maakt bang.

Een tegenmiddel daarvoor is zelfbezinning en meditatie. Dat versterkt 
de individuele kracht en schept vrijheid. En met geestelijke genezende 
daden  kunnen we de aanvallen hun spirituele energie ontnemen en daar-
mee het collectieve denken en voelen ontspannen. Dat komt dan ook de 
maatschappelijke ontwikkeling ten goede. Innerlijke daden en uiterlijke 
daden horen bij elkaar.

Doorslaggevend daarbij lijkt te zijn om nooit de liefde en de verbinding 
met de geest te verliezen. Het risico bestaat dat men door de volkomen 
legitieme kritiek op de maatregelen van de overheid verbitterd wordt en 
daardoor  juist de duistere krachten, waar men zo bang voor is, ruim baan 
geeft in zijn innerlijk.

De 28 meditaties die hier worden gepresenteerd, hebben zich de afge-
lopen maanden bewezen. Deze kunnen het beste in groepen worden ge-
daan, waarna men kan uitwisselen over ieders ervaringen. De uitwisseling 
is erg belangrijk om alles te verteren. Als je alleen bent, is het goed om je 
ervaringen op te schrijven. Je hoeft de oefeningen niet precies zo achter 
elkaar te doen, maar je kunt altijd kiezen, wat je voelt dat passend is. Oe-
feningen waar je geen toegang toe kunt vinden, laat je gewoon weg.

De volgende meditaties zijn bedoeld voor mensen met een spirituele 
interesse, ongeacht van welke richting of school. Ik probeer algemeen be-
grijpelijk te zijn.. Voor wie ervan overtuigd is dat er alleen maar een mate-
riële wereld is, zijn de volgende overdenkingen niet bedoeld, want hij/zij 
zal het navolgende dan niet kunnen begrijpen. Voor mij is de ziele- en de 
geestes-wereld een dagelijkse ervaren realiteit en dat is ook het uitgangs-
punt van de gegeven oefeningen.

Ik ben sinds bijna 20 jaar leraar in antroposofische meditatie. Antropo-
sofie is de wetenschap van de spirituele wereld. Veel kan ik hier alleen 
aforistisch beschrijven. De beoefening van de meditatie en het onderzo-
eken van de geesteswereld is een groot en complex gebied. Aan het slot 
van deze tekst worden nog een aantal‚ geesteswetenschappelijke blik-
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richtingen’ op het coronavirus gegeven. Er zullen nog veel open vragen 
overblijven, dat is goed, want dat stimuleert.

Als verdere hulp bij het verteren van de Coronacrisis hebben we nog 
een aantal andere teksten op onze website gezet: https://www.anthropo-
sophische-meditation.de/corona-crisis. Het zijn bijdragen over de spiri-
tuele dimensie van en de meditatieve omgang met het coronavirus, 
teksten van Rudolf Steiner met betrekking tot het gebied van antroposo-
fie, evenals verdere links naar onafhankelijke informatie.

De wereldwijde lockdowns sinds maart 2020 waren voor ons burgers 
en burgeressen  onvoorstelbaar. Maar ze werden in verschillende interna-
tionale bijeenkomsten van tevoren bedacht, bijvoorbeeld op de conferen-
tie „Dark Winter“ die in 2001 werd gehouden. De term ‚Donkere winter‘ 
of ‚harde winter‘ werd in 2020/21 ook door politici steeds weer gebruikt 
(2) Geestelijk kunnen we daar een witte winter van maken. De foto‘s in dit 
boekje zijn bedoeld om ons daartoe aan te moedigen.
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Basismeditaties

Oefening 1:
Creëer coronavrije tijden en versterk de spirituele verbinding

De corona-maatregelen die een sterke impact hebben op het dagelijks 
leven, de angst voor ziekte, de angst voor de gevolgen van de maatrege-
len, het continue spervuur in de media, daardoor ontstaat er bij velen een 
slopende doorlopende corona-stress. Daarom hebben we elke dag coro-
navrije tijden nodig, waarin het onderwerp even niet leeft in de ziel, maar 
we ons kunnen vervullen met iets opbouwends. Een wandeling in het bos, 
een goed boek, goede gesprekken, mooie belevingen of een meditatie. 
In elke meditatie gaat het er om de spirituele verbinding te versterken. 
Hier volgt een eenvoudige variant.

Oefening: Ik ga zitten in een ontspannen rechtop positie en richt mijn 
aandacht op mezelf en probeer mezelf te voelen. Hoe voelt het lichaam 
aan, welke stemming is er in mijn hart, wat gebeurt er in mijn denkruimte? 
Na enige tijd van zelfwaarneming mediteer ik de zin: “Christus in mij”. (of 
„Boeddha in mij“, iedereen kan kijken tot wie hij het beste toegang heeft.). 
Houd dit „Christus in mij“ even vast en schep een innerlijke ruimte waa-
rin de verwarmende liefde van Christus (of de verheven overgave van 
Boeddha) de ziel en het lichaam doordringt. Ook kan de eigen onrust en 
spanning duidelijk worden, dat is ook goed. Probeer vijf minuten of langer 
enkel en alleen bij Christus (of Boeddha) te blijven.
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Oefening 2:
Veel kleine meditaties en gebeden verspreid over de dag

Botho Sigwart zu Eulenburg was een getalenteerde componist die in de 
Eerste Wereldoorlog in 1915 stierf op 31-jarige leeftijd. Zijn zussen en 
nichten hielden  regelmatig innerlijk contact met hem en schreven decen-
nia lang op wat ze aan hem ervaarden. Zijn mededelingen zijn in twee 
delen uitgegeven onder de titel „Brücke über den Strom“ (Nederlandse 
titel “Sigwart”), zeer innig en pakkend beschreven. Sigwart schilderde uit-
voerig zijn ervaringen in het leven na de dood en begeleidde zijn vrienden 
en vriendinnen gedurende de inktzwarte tijden van de eerste en tweede 
wereldoorlog. Hij beschrijft steeds weer hoe het in de hogere regionen 
van de spirituele wereld stralend is, helder en zuiver, terwijl op aarde en in 
de lagere astrale gebieden talloze duistere demonen rondwaren en hun 
intrek nemen in de gedachten en de gevoelens van de mensen. Hij moe-
digt ze daarom constant aan om de spirituele verbinding te verzorgen. In 
de donkere tijden is het echter niet genoeg om slechts twee keer per dag 
te mediteren of te bidden, ook drie keer is niet genoeg. Gezien het grote 
aantal demonen zijn de tijdsintervallen te groot en daardoor kunnen ze 
naar binnen glippen. Sigwart beveelt daarom aan om, indien mogelijk, elk 
uur te bidden, te mediteren of een kleine bezinning te doen. Alleen dan is 
de spirituele beschermende muur zo gesloten dat de demonen niet meer 
binnen kunnen komen.

Oefening: Zeg elk uur een gebed of verwijl even meditatief. Stel jezelf 
elk uur de vraag: ben ik in een goede toestand en verbonden met de juiste 
geesten?
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Verhelder de emotionele ruimte

Oefening 3:
Zet woede en ergernis om in kracht en duidelijkheid

Als ik over de lockdowns nadenk, dan is dat voor mij een heel grote emo-
tionele uitdaging. Ik stel me de situatie voor ogen:

- De lockdowns sinds maart 2020 hebben aanzienlijke schade aangericht 
aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid, aan de economie, de over-
heidsfinanciën, aan de democratie, aan het sociale vertrouwen, etc.
- Het is nu al zeker dat, vanwege de lockdowns, veel meer mensen zul-
len sterven dan alles bij elkaar door de coronabesmettingen. Dit geldt 
vermoedelijk ook voor Duitsland, maar zeker voor de Derde Wereld, 
waar vele miljoenen mensen zullen verhongeren.
- Heel veel onderzoeken tonen aan dat lockdowns nutteloos zijn, ze dra-
gen bijna niets bij aan het verloop van de  infectie, dit in tegenstelling tot 
doelgerichte hulp voor risicogroepen en vrijwillige maatregelen. (3)
- Maar dat speelt geen rol voor onze politici en de media, want die heb-
ben afscheid genomen van de politiek die op bewijzen is gebaseerd. 
De lockdowns zijn een politieke beslissing, zoals ook bondskanselier 
Angela Merkel uitdrukkelijk zei (4).
-    Dit is allemaal zo verschrikkelijk dat ik er bijna niet tegen kan.
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Als ik erover nadenk, wordt er steeds meer teleurstelling in mij opge-
bouwd, ergernis en woede. Ik weet dat het veel andere mensen ook zo 
vergaat. Wat doe je ermee? De woede schaadt mijzelf, ik voel me slecht en 
het berooft mij van energie. Maar je kunt er ook iets positiefs mee doen, 
want in woede zit altijd ook een positieve wilskracht.

Oefening: Ik ga ergens staan. De woede stijgt in mij op, ik beleef hem, 
ervaar hem en begroet hem. Nu leid ik de woede door het lichaam heen, 
via de benen en voeten de grond in. De woede verlaat mij en op deze ma-
nier kan de wilskracht die erin ligt losgelaten worden, die nu naar boven 
stroomt en mij vervult. Ik ervaar wilskracht en geef die de ruimte. In de 
ledematen voel ik kracht, het hoofdgebied wordt helderder. Deze wils-
kracht kan ik later voor handelingen gebruiken, maar nu gaat het er aller-
eerst om mijzelf geheel te doordringen met deze wilskracht en die nog te 
laten toenemen. Ik ga steeds meer op een eik lijken. Hoe voel ik me nu, is 
de woede er nog?
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Oefening 4:
Gevoelens groeperen, verduidelijken en waarnemen

De voorgestelde woede-omvorming werkt meestal maar gedeeltelijk, het 
zieleleven is complex. De Corona-lockdowns hebben in ons allemaal heel 
veel gevoelens losgemaakt.

In onze maatschappij werd door de media en de politiek systematisch 
veel angst voor het coronavirus veroorzaakt, dat bracht ook verborgen 
angsten van mensen in beweging: angst voor de dood, angst voor verlies 
van bestaanszekerheid, angst voor uitsluiting, angsten die al lang in de 
ziel sluimerden. Er heeft een soort uitgebreide hertraumatisering plaats-
gevonden, alle angsten werden op het virus geprojecteerd. Op die ma-
nier kan men ook de omvangrijke opwinding begrijpen, want het virus 
alleen zou dat nooit kunnen veroorzaken. Het probleem daarbij is, dat er 
weliswaar verborgen angsten naar boven komen en worden gevoeld door 
de ziel, maar dat er geen verteringsproces plaatsvindt omdat de angsten 
op het virus worden geprojecteerd en van hun eigenlijke context worden 
losgemaakt. De eigenlijke thema’s  worden daardoor dus weer toegedekt 
en niet onder ogen gezien.

Datzelfde mechanisme kan ook plaatsvinden als men bijvoorbeeld 
bang is voor een gezondheidsdictatuur. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 
daarmee onopgeloste belevenissen met een autoritaire vader of andere 
traumatische belevingen worden getriggerd. Daarin ligt een kans. Door 
de lockdowns komen we in aanraking met de schaduwen van onze ziel en 
hebben we de mogelijkheid om deze te verhelderen en te integreren.

Oefening: Ik verzamel en schrijf de gevoelens op die de lockdowns in 
mij hebben losgemaakt. Elk gevoel probeer ik helderder te krijgen door 
vragen te stellen. Hoe ervaar ik dat gevoel in het lichaam, bijvoorbeeld als 
benauwdheid, druk, spanning, etc.? Wat voor een gevoel geeft het: is het 
woede, vertwijfeling, angst, onmacht etc.? Welke bijzondere kwaliteiten 
of kleuringen heeft het? En waarop heeft het gevoel betrekking? Als ik 
bijvoorbeeld angst heb, is het angst voor ziekte, voor politieke onderdruk-
king of voor economische vernietiging? En bij elk gevoel vraag ik me af: 
wordt er een thema van mijn eigen persoon getriggerd of leef ik mee met 
de collectieve stemming? Ik schrijf de gevoelens op, ik let op ze, ik neem 
ze waar en woon erin. Het is belangrijk en heilzaam, om met je gevoelens 
te leven, alvorens je iets meer met ze gaat doen.
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Oefening 5:
Genezingswerk met stressvolle gevoelens

Bij het groeperen van de gevoelens zullen er een paar gevoelens naar 
voren komen die hulp en verlossing nodig hebben. Zulk werken aan de 
ziel is vaak een lange weg. Hierna volgt daarvoor een basisoefening.

Oefening: Ik heb een stressvol gevoel en neem een waarnemersposi-
tie in, bijvoorbeeld het standpunt van de eigen engel. Ik vraag mijzelf af: 
wat heeft dit gevoel nodig wat ik hem tot nog toe niet gegeven heb? Dan 
doe ik iets goeds voor het stressvolle gevoel: ik bid bijvoorbeeld het Onze 
Vader of een ander gebed voor hem. Of ik schenk hem een mooi lied of 
melodie die ik in het gevoel binnenzing. Afsluitend kijk ik weer naar het 
gevoel. Heeft het zich veranderd? Of heeft het nog iets anders nodig?
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De denkruimte verhelderen

Oefening 6:
Het zelf-denken versterken  en geloven in je eigen inzichten

Tegenwoordig worden wij tijdgenoten constant bestookt door de media 
met informatie, die wij alleen al door de hoeveelheid ervan niet kunnen 
doordringen en die daarom meestal onverwerkt in ons innerlijk wegzak-
ken. Dat vernevelt en verduistert onze denkruimte. 

Daarentegen is zelf-denken en het verwerven van eigen inzichten een 
belangrijke spirituele daad. Wie daarop zijn aandacht richt, kan bemer-
ken hoe de eigen  bewustzijns-ruimte daardoor verandert en wordt ver-
helderd. Als ik zelf gedachten denk die logisch en helder zijn, beleef ik 
dat als een innerlijke zonsopkomst in een kristalhelder berglandschap, 
alles wordt helder, licht en duidelijk. Want in het denken zijn we al in de 
spirituele werkelijkheid. Door zelf-denken, nodigen we overeenkomstige 
lichtgeesten uit, die dan onze bewustzijnsruimte vullen. Thomas van Aqui-
no, de grote middeleeuwse scholasticus, sprak er over dat het denken 
doorchristelijkt moet worden. Hij wist nog steeds dat denken ook altijd 
communicatie met geestelijke wezens is.

Ik wil nu een eenvoudige gedachte-oefening doen over het corona-
thema.
Jaarlijks sterven in Duitsland ongeveer 950.000 mensen. De gemiddelde 
levensverwachting in Duitsland is 81 jaar. Deze cijfers worden geleverd 
door het Centraal Bureau van de Statistiek in Duitsland. Vrouwen worden 
gemiddeld iets ouder (83,4 jaar), mannen sterven iets eerder (78,6), maar 
81 jaar is het gemiddelde. (5)

Wat betekent het getal 81? Dat betekent dat het leven eindigt met de 
dood, er bestaat geen eeuwig leven in het fysieke lichaam. Dit lichaam 
wordt ooit te gammel en dan, zo zegt de volksmond: “geeft hij of zij de 
geest“. Dat wil zeggen, de geest gaat er uit. Nog pas dertig jaar geleden 
was de gemiddelde levensverwachting ongeveer 10 jaar lager, als gevolg 
van de medische vooruitgang leven mensen momenteel langer.

Nog twee andere getallen: in 2020 zijn volgens de cijfers van het staats-
orgaan RKI in Duitsland (het Duitse RIVM) er in totaal 33.960 mensen met 
een positieve coronatest gestorven (6), dat is 3,6 procent van de in totaal 
950.000 doden. De vraag naar de werkelijke doodsoorzaak, of ze met, 
door of aan het coronavirus gestorven zijn, laten we hier buiten beschou-
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wing, ook al was de virusinfectie meestal slechts de druppel die de emmer 
met voorafgaande of onderliggende ziektes tot overlopen bracht. Als 3,6 
procent positief getest is, sterft dus 96,4 procent zonder positieve coro-
natest aan problemen met hart en bloedvaten, kanker, longontstekingen, 
andere infecties en talloze andere  ziektes. 3,6 is in vergelijking met 96,4 
procent erg weinig. 3,6 procent betekent dus dat Covid-19 een tamelijk 
onbetekenende doodsoorzaak is, als je hem vergelijkt met andere, de 
meeste doodsoorzaken zijn belangrijker.

Het RKI (Robert Koch Institut) heeft beschreven dat de gemiddelde leef-
tijd van de mensen die gestorven zijn met een positieve Coronatest 84 
jaar is (stand op 1 januari 2021) (7). 84 is drie jaar meer dan de normale 
levensverwachting. Dat betekent, dat  men gemiddeld door allerlei ande-
re ziekten drie jaar eerder sterft dan met Covid-19. Daardoor is duidelijk 
dat het Coronavirus niet de gemiddelde levensverwachting verlaagt, het 
is niet gevaarlijker dan ons verdere leven.

Tenslotte is het goed op deze plek even stil te houden: zijn deze over-
wegingen en aanduidingen op grond van de gegeven getallen logisch? 
Kan ik ze zelf denken? Als dat zo is, kan ik een waarheidsgevoel ontwik-
kelen aan de conclusie dat het coronavirus dus niet gevaarlijker is dan de 
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rest van het leven? Als ik dat als waarheid kan beleven, geloof ik het dan 
ook? Als dat zo is, dan blijf ik even stilstaan bij het voelen van de waarheid 
en erin geloven. Wat veroorzaakt dat? Hoe ervaar ik de ruimte van het be-
wustzijn en welke kwaliteit heeft die nu?

Het zou kunnen zijn dat er direct weerstanden opkomen tegen dit in-
zicht en het gevoel van waarheid uitwissen. Dat kan toch niet, dat het co-
ronavirus niet gevaarlijker is dan de rest van het leven, want anders zou er 
toch niet zoveel ophef zijn gemaakt en lockdowns zijn ingesteld met zulke 
verwoestende resultaten? Dit druist toch tegen alles in wat onze regerin-
gen doen en wat de grote media dagelijks zeggen , dat kan toch niet waar 
zijn…?” In het verlengde van zulke gedachten kan een angst in de ziel 
opkomen dat men hierin alleen staat of  uitgestoten wordt. Of er kan een 
gevoel van onzekerheid ontstaan.

Met dergelijke weerstanden moet rekening worden gehouden. Maar 
die hebben niets te maken met het inzicht dat 84 meer is dan 81. Dat 
klopt gewoon, het maakt niet uit hoe anderen daarover denken en met 
welke emoties dit thema is beladen. De meest interessante vraag is nu: 
waar komen deze weerstanden vandaan? Waarom hebben ze zo‘n sterke 
kracht in de ziel? Hoe konden deze gedachten zich überhaupt in mijn ziel 
verankeren?

Oefening: Ik denk na over de genoemde getallen en wat ze betekenen 
en praat er met anderen over. Daarbij houd ik steeds weer even in en pro-
beer waar te nemen wat er precies in mijn ziel gebeurt.
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Oefening 7:
De waarheid zoeken en teruggaan naar de bron 

De voortdurende zoektocht naar de waarheid is een centrale spirituele en 
natuurlijk ook wetenschappelijke houding. Dit is niet iets abstracts, maar 
men probeert hierdoor verbinding te maken met verheven, heldere gees-
ten. „Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Dit woord van Christus kan 
men voor werkelijkheid houden, bij de zoektocht naar de waarheid gaat 
het - vanuit spiritueel oogpunt - om de doorchristelijking van het denken. 
De aanwezigheid van Christus, van engelen of het voelen van andere hoge 
geestwezens in het eigen denken te beleven is één van de belangrijkste 
bewustzijnservaringen.

Daarom moet men de zoektocht naar de waarheid nooit opgeven en 
nooit blindelings vertrouwen. Dat is altijd al zo geweest, maar het is in de 
huidige tijd bijzonder belangrijk. Manipulaties zijn in de mediawereld van 
vandaag heel gemakkelijk, men hoeft uitsluitend eenzijdig te informeren 
en de daarmee in strijd zijnde feiten te verzwijgen. Daarom is het goed 
altijd ook de bronnen in te zien. Dat was voor mij een aangrijpende oe-
fening tijdens de coronacrisis. ik wil dat toelichten met een voorbeeld.

Hoe kom je bij de bronnen? Dankzij internet heeft men daarvoor tegen-
woordig goede mogelijkheden. Mij hielpen vooral ook de blogs van ver-
schillende wetenschapsjournalisten die zich uiteenzetten met de diverse 
wetenschappelijke studies, die meestal links bevatten waardoor je snel bij 
de originele teksten terecht komt.

Voorbeeld van de ‚asymptomatisch geïnfecteerden‘
Tot 2019 was de stand van de conventionele geneeskunde dat mensen 
die ziek waren door virale infecties besmettelijk konden zijn, maar gezon-
de mensen niet. Bij infecties vermenigvuldigen virussen zich in hoge mate 
in de eigen cellen van het lichaam en vervolgens reageert het immuun-
systeem erop en krijg je hoest, koorts of pijn in je ledematen. Zonder 
ziekteverschijnselen is er geen virusvermeerdering en dus ook geen virale 
last die kan worden doorgegeven. In de dagen vóórdat de symptomen 
optreden, maar als de virussen zich al aan het vermenigvuldigen zijn, kun 
je al besmettelijk zijn, dat heet: „presymptomatische infectie“. Dat was de 
staat van de wetenschap tot 2019.

Maar toen kwam het coronavirus en was alles anders. Plotseling zijn er 
zogeheten „asymptomatische zieken“ bijgekomen waarvan wordt gezegd 
dat ze besmettelijk zijn en waar je bang voor moet zijn. Als „asymptoma-
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tisch ziek“ worden nu mensen aangeduid, die tot eind 2019 “gezond” wer-
den genoemd.

Daarbij is ook nog iets anders omgedraaid, namelijk: niet de zieke men-
sen maar de gezonde moesten in quarantaine worden geplaatst. Voor de 
eerste keer in de wereldgeschiedenis is een wereldwijde lockdown opge-
legd omdat de „asymptomatische zieken“ andere mensen zouden kun-
nen besmetten. Omdat je niet ziet wie „asymptomatisch ziek“ is, omdat 
er geen symptomen zijn, moet iedereen in isolatie. Daarop werd ook de 
maskerdwang gebaseerd.

Het opmerkelijke hierbij is nu dat er ook na deze lockdowns nog steeds 
geen wetenschappelijk bewijs is voor de besmetting door „asymptoma-
tische patiënten“. Er zijn veel onderzoeken waarin de contacten van af-
zonderlijke coronapositieve mensen zonder symptomen zorgvuldig zijn 
onderzocht, maar er zijn geen infecties in hun directe omgeving gevon-
den. Er is zelfs een studie van alle 10 miljoen inwoners van Wuhan, een 
ongelooflijk groot onderzoek, dat zo goed als geen besmetting vond door 
asymptomatische patiënten. (8)
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Het eerste „asymptomatische besmettingsgeval“ in Duitsland, een Chi-
nese vrouw op zakenreis in januari 2020, waarover de heer Drosten in een 
wijd bejubeld wetenschappelijk artikel schreef, was bij nader inzien geen 
asymptomatisch geval, aangezien de Chinese vrouw toch symptomen had 
gehad en koortsremmende medicatie had geslikt. De andere onderzoe-
ken die beweren dat er asymptomatische infecties waren, hebben deze 
infecties niet met concrete gevallen kunnen aantonen en ze kunnen ook 
niet verklaren hoe dat zal zijn als er bij gebrek aan een ziekte totaal geen 
hoge viruslast  voorhanden is.

In plaats daarvan stellen deze studies dat het bij veel infecties onduide-
lijk is hoe de infectie heeft plaatsgevonden. Hieruit wordt dan de conclusie 
getrokken dat de mensen dan dus door asymptomatische patiënten geïn-
fecteerd moeten zijn. Maar dat is slechts een vermoeden en geen bewijs. 
Het is ook bevestigd door de WHO dat er geen bewijs is voor asymptoma-
tische besmetting. En het Duitse RKI schrijft: “Deze infecties spelen waar-
schijnlijk maar een ondergeschikte rol. ”Vanwege de onbewezen theorie 
van „asymptomatische besmettingen“ veranderde bijna de hele wereld in 
één grote lockdown. Oef, daar moet je diep van uitademen!

Hier wordt een fundamenteel probleem van de moderne wetenschap 
zichtbaar. Er zijn veel wetenschappers die de waarheid zoeken en die 
daarom ook geïnteresseerd zijn in de fenomenen en de waarneming, zij 
zien ook dat de wetenschap moreel verankerd is. En dan zijn er een toe-
nemend aantal wetenschappers die vooral voor de computer zitten en 
modellen maken van de werkelijkheid. Deze modellen en berekeningen 
hebben meestal verkeerde uitgangspunten en dus verkeerde resultaten, 
maar dat is niet zo belangrijk omdat het model de waarneming vervangt. 
Het is dan niet langer belangrijk dat men in feitelijke, concrete onder-
zoeken geen asymptomatische besmettingen vindt, want men heeft de 
bevestiging door de waarneming niet meer nodig, het model zelf is geno-
eg voor een bevestiging.

En dat daarmee bangmakende argumenten worden aangeleverd om 
hele landen via lockdowns lam te leggen, dat geeft kennelijk niemand 
een slecht geweten. We hebben hier te maken met een afstandelijke „we-
tenschap“, die los staat van de echte wereld en los ook van de moraal. En 
je moet je natuurlijk afvragen welke geesten hier werkzaam zijn?

Hoe konden de onbekende infectiewegen anders worden verklaard? 
Het triviale idee dat je door een virus getroffen wordt alsof het een pistool-
kogel is komt niet overeen met de werkelijkheid. Eén virus alleen doet 
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niets en virussen zijn overal. Dit is bekend in de conventionele genees-
kunde. Zo heeft 95 procent van alle mensen het Epstein-Barr-virus in het 
lichaam, maar bijna niemand krijgt de klierkoorts Pfeiffer. Het virus alleen 
is dus niet de oorzaak van de ziekte, altijd is er een opening of zwakte van 
het immuunsysteem nodig, om te zorgen dat er een infectieziekte ont-
staat. Een verzwakking van het immuunsysteem kan ook veroorzaakt wor-
den  door biografische, emotionele of mentale spanningen of crises. Het is 
bekend dat angst en onmacht het immuunsysteem verzwakken, waardoor 
men vatbaarder wordt voor ziekten. 

Om de Covid19-ziekten te begrijpen zonder duidelijke infectieroutes, 
moesten mensen dus worden onderzocht op hun ontvankelijkheid. Het is 
zeer waarschijnlijk dat de  opgewonden corona-paniek en de lockdown-
stress een belangrijke oorzaak is van veel Covid19-ziektegevallen. Door 
overeenkomstige brede psychologische onderzoeken zou men dat ook 
kunnen bewijzen, maar zulke onderzoeken worden niet gedaan.

Het bronnenonderzoek is ontnuchterend. Als het gaat om het corona-
thema, vindt men aan alle kanten grote tegenstrijdigheden tussen onder-
zoeksresultaten en de mening en opvatting zoals die in de media wordt 
gepubliceerd. Een ander voorbeeld: Sinds januari 2021 werden de nieu-
we lockdowns gerechtvaardigd door de mutaties van het virus, die meer 
besmettelijker en gevaarlijker zouden zijn. Hieraan liggen modellen, geen 
feiten ten grondslag. De realiteit is echter anders, een onderzoek naar 1.5 
miljoen tests in Engeland toonde  aan dat deze mutatie slechts zes procent 
besmettelijker is, wat nauwelijks iets uitmaakt. Het aantal ziekenhuisop-
names en sterfgevallen gingen in Ierland, Engeland en Zuid-Afrika net zo 
snel naar beneden als in andere landen ondanks de mutaties. (9) Waarom 
interesseert het de modellenbouwers en onze regeringen niet dat de wer-
kelijkheid anders is dan hun computerberekeningen?

Ik heb de echte en open wetenschap die naar waarheid zoekt en zich 
baseert op de waarneembare realiteit, leren te waarderen. Daarin waait de 
geest van Christus.

Oefening: Niets geloven, zelfs mij niet, maar altijd kritisch en onbevan-
gen blijven. Zich als houding aanwennen om altijd naar de bronnen te 
gaan en die te onderzoeken. Dat verheldert onze denkruimte.
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Oefening 8:
Bedenk positieve manieren om met het coronavirus om te gaan

We worden door de politiek met verboden geconfronteerd, die voortdu-
rend veranderen, gecompliceerd zijn en steeds onzinniger worden. Dat 
houdt de mensen bezig, er vinden veel gesprekken daarover plaats. Het 
probleem hiermee is: als je boos wordt over het vlechtwerk van verboden, 
wordt je eigen energie verlamd en het versterkt het gebied van de collec-
tieve angst en dwang.

Een goede manier om uit deze negatieve spiraal te komen, is door nooit 
te blijven staan bij een negatieve gedachte, maar alleen bewust te denken 
en door de ziel te laten gaan, wat een positieve mogelijkheid is. Daarbij 
gaat het er niet om of er mogelijkheden zijn tot omvorming, maar om je 
eigen ziel te versterken en het collectieve mentale veld te beïnvloeden. 
Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als miljoenen mensen steeds weer 
positieve alternatieven bedenken, wat een kracht zou dat zijn! Natuurlijk 
kunnen we alleen maar gewoon zelf beginnen en de verantwoordelijkheid 
nemen voor ons eigen denken.
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Oefening: Denk na over positieve alternatieven voor de lockdown-visie 
en – maatregelen en neem waar wat er in de ziel gebeurt. Bij de nega-
tieve beschrijvingen van de situatie zullen de energie en stemming ver-
minderen, bij positieve gedachten zou de energie en de stemming weer 
moeten verbeteren. Voorbeelden daarvan:

- Momenteel: sport is verboden, iedereen moet thuis blijven, daardoor 
wordt het immuunsysteem verzwakt.  

Positief denken: laat er een wervingscampagne van overheidswege 
ontstaan voor een dagelijkse wandeling van een uur in de natuur. Iede-
reen zou naar buiten moeten gaan en lekker bewegen. En laat in de ste-
den gratis pendelbussen rijden naar nabijgelegen recreatiegebieden.

- Momenteel: Een hoog aantal infecties wordt als heel erg en bedrei-
gend voorgesteld. 

Positief denken: een hoog aantal infecties is bij griepgolven normaal en 
goed, omdat het de immuniteit bij de bevolking als geheel verhoogt.

- Momenteel: de lockdowns sinds november 2020 worden gerechtvaar-
digd door de dreigende overbelasting van de ziekenhuizen. Maar het is 
een feit dat in Duitsland in het jaar 2020, tijdens de Corona-pandemie 
20 ziekenhuizen met 2100 bedden gesloten zijn en dat meer dan 4000 
bedden op de IC buiten bedrijf zijn gesteld. De politiek is daarvoor ver-
antwoordelijk. 

Positief denken: Laten we ziekenhuizen beter financieren, zodat ze kun-
nen overleven. Laten we de betaling voor en de attractiviteit van het be-
roep van verpleger/verpleegster aanzienlijk verhogen. Dat zal de noodto-
estanden in de verpleging in de ziekenhuizen en bejaardentehuizen direct 
beëindigen.
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Oefening 9:
Vermijd corona-hypnose door mediaconsumptie

De constante en vaak half slapende inwerking van radio, televisie en smart-
phone werkt als een hypnose. Als je bijvoorbeeld 20 keer per dag hoort 
dat het coronavirus echt heel erg is, dan ga je dat vroeg of laat geloven. Zo 
worden geloofsstellingen verankerd in de ziel.

Uit opiniepeilingen is gebleken dat de bevolking het gevaar van het 
coronavirus 300 tot 600 keer overschat. Het gaat hierbij dus niet om het 
tweevoudige of tienvoudige, maar het zeshonderdvoudige! (10) Hoe is 
dat mogelijk?

Een psychologe die met hypnose-therapie werkt, schreef in een nieuws-
brief: „De bericht-geving over Covid-19 sinds maart 2020 voldoet aan alle 
criteria van een hypnose”. Omdat dit begrijpelijker maakt wat er sinds 
maart gebeurd is, citeer ik haar uitvoeriger:

“Hypnose is een van buiten opgewekte trance. Trance betekent een 
toestand van gefocuste aandacht: de aandacht is maar op één thema ge-
richt of op uitgekozen deelaspecten van dit thema. Tegelijkertijd worden 
de eigen controlemechanismen verblind en uitgeschakeld. Daardoor ho-
eft datgene wat gezegd wordt niet logisch meer te zijn om geaccepteerd 
te worden. Het verstand maakt geen afwegingsproces meer, relativering 
is niet meer mogelijk, we vragen onszelf niet meer af: “Is dit echt waar? Of 
zou je het ook anders kunnen zien?”.

In de psychotherapie helpt het altijd om buiten de gebaande paden te 
denken om nieuwe oplossingen te vinden. Maar er zijn ook pathologische, 
dat wil zeggen ongezonde trances waarin we een negatieve tunnelvisie 
krijgen. Dit gebeurt bij veel mensen totaal onvrijwillig, en zonder dat zij 
het bewust bemerken!

De meest voorkomende technieken van de hypnosetaal zijn:
- De constante herhaling van inhoud of bepaalde woorden die moeten 
“zitten”. 
- Het activeren van zoveel mogelijk zintuigen: aanraken van de deurkruk 
= voelen, „wordt   corona overgedragen via voedsel?“ = smaak, beelden 
van ontsmettingsmiddel = geur, reportages over de eerste hulp = zien en 
horen.
- Het gebruiken van emotioneel geladen woorden, zoals: crisis, quaran-
taine, onvoorspelbaarheid , stijging, slachtoffers, killer-virus, onzichtbaar 
gevaar, pandemie, verspreiding, schokkend, in tranen, ...
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- Voortdurend nieuwe details, zodat men helemaal niet meer tot naden-
ken komt.
- En vooral: tegenstrijdigheden. Hypnose werkt met opzet daarmee omdat 
tegenstrijdigheden tot verwarring leiden - en in een toestand van verwar-
ring is de mens maximaal beïnvloedbaar en bereid om zich geheel toe te 
vertrouwen aan een echte of vermeende autoriteit. Dat is precies datgene 
wat we nu allemaal om ons heen kunnen waarnemen.

Of iemand in een coronahypnose is gebracht, merk je aan de volgende 
fenomenen: 
- Het is niet meer mogelijk om een afstand tot het onderwerp te houden en 
er zakelijk en nuchter over na te denken.
- Gevoelens als angst of onzekerheid alsmede hulpeloosheid domineren.
- Er wordt voortdurend  gezocht naar nieuwe informatie, het onderwerp 
staat dagelijks in het centrum van de belangstelling, ieder nieuw detail 
versterkt de mening die men heeft.“

Opdat u niet zelf ten prooi valt aan deze coronahypnose, wordt u aange-
raden om:
- „Slechts één of twee keer per dag een update te doen van de nieuwe 
informatie en meteen daarna je mobiele telefoon opzij te leggen.
- Het toevallige gebruik van media, bijvoorbeeld via de autoradio, minima-
liseren, zo ook die van de sociale media. Liever alleen gerichte informatie 
zoeken.
- Ons bewust maken wat ons kracht geeft en wat ons in contact brengt 
met het hier en nu. De krachtbronnen aanvullen om te kunnen blijven han-
delen, bijvoorbeeld: de natuur, met vrienden of in de familie of met onze 
lievelingsmuziek.
- Contact zoeken met mensen die ons steunen om ons in te zetten voor 
wat ons na aan het hart ligt ook als dit moeilijk is en moed vraagt.
- Stoppen met klagen en zeuren. Concentreer u niet op wat slecht is, maar 
liever op wat we concreet kunnen of moeten doen, ongeacht of we al 
weten of we er succes mee zullen hebben of dat we ons op een korte baan 
bevinden of meer een marathon lopen.”

Maar hoe zit het met andere mensen die een corona-hypnose hebben? 
Hierover schrijft de psychologe: 

“Helaas is het niet mogelijk om mensen in onze omgeving die slacht-
offer zijn van de hypnose-taal, te overtuigen met logische argumenten. 
Juist dat kan niet meer. Maar we kunnen ze mogelijk nog overtuigen met 
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emoties en ons eigen voorbeeld: terloops vertellen dat we ons helemaal 
geen zorgen maken over Corona (dat zorgt voor verwarring, omdat het 
niet past bij datgene wat constant wordt gecommuniceerd en wat dus 
eveneens hypnotisch werkt), blijf laconiek en humorvol, blijf vriendelijk, 
vraag je vriend op een vanzelfsprekende manier of je hem kunt omhelzen, 
geef andere mensen zekerheid en help ze. Straal zekerheid uit. Wie po-
sitief werkt, overtuigt, wie datgene uitstraalt, waarnaar de mensen in hun 
nood verlangen, kan mensen ook beter overtuigen. De ont-hypnotisering 
gebeurt meestal via de achterdeur, onopvallend, precies zoals de hypno-
se zelf dat doet”.

Laten wij dus bij onszelf beginnen. Alle tot nu toe gegeven meditaties 
en ziele-oefeningen werken al aan de ont-hypnotisering. En laten we ons 
ook bekommeren om onze mediaconsumptie.

Oefening: Vermijd onbewust mediagebruik, zet de radio en de tv ge-
woon uit als u iets anders aan het doen bent. Beperk de informatie via de 
media tot korte tijden, informeer je gericht en bewust en verwerk altijd 
actief deze informatie. Is het logisch? Past dit bij wat ik al weet? Wat is de 
bedoeling van de schrijver? Wat betekent het? Benader alle media-infor-
matie met een bewustzijnsactiviteit die tot verwerking leidt. Liever weinig, 
maar dat wel op de goede manier.
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Verhelder je positie in het sociale

Oefening 10:
Mediteer verschillende standpunten, creëer ruimte voor begrip

De standpunten met betrekking tot de lockdowns zijn in de samenleving 
zeer tegenstrijdig, open gesprekken vinden zelden plaats. Weigeren om 
een gesprek te voeren is een vorm van machtsuitoefening en moet in geen 
geval worden overgenomen, maar eerder bewust doorbroken worden. 
Hiervoor kan de volgende oefening gebruikt worden. Het resultaat mag in 
geen geval worden gebaseerd op een voorafgaande interne goedkeuring 
of afwijzing. Het gaat bij deze oefening niet over goed of fout, maar over 
het innemen van verschillende standpunten.

Oefening: Vraag uzelf in het eerste deel zorgvuldig en kalm af hoe de 
situatie met de lockdowns hier in Duitsland is en hoe die in andere buur-
landen is. Stel je voor of cultiveer in jezelf het gevoel dat de lockdowns, 
de overheidsbeperkingen ten aanzien van de mondmaskerplicht, sociaal 
afstand nemen, reisbeperkingen, enz. in hun motieven zo beleefd worden 
alsof ze werden genomen met de beste bedoelingen ter bescherming van 
de individuele mens. Je cultiveert echt het gevoel in jezelf om je goed en 
zorgzaam beschermd te voelen door de overheid en dat er in rust en over-
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gave het verstandigste gedaan is en dat je veel vertrouwen hebt in de ge-
nomen maatregelen. Alles is volkomen goed en noodzakelijk in de beste 
zin van het woord en na de crisis zal alles weer snel zijn weg terugvinden 
naar het stabiele en vertrouwde, veilige dagelijkse leven. Heel zorgvuldig 
zouden deze gedachten in ons innerlijk voldoende ruimte moeten krijgen 
om dit alles goed te kunnen ervaren.

In het tweede deel van de oefening bouwt de mediterende weer het 
omvattende beeld  op van de lockdowns en alle verboden. Maar nu vraagt 
hij zich beslist wel af wat er precies gebeurt, onderzoekt zorgvuldig de 
verschillende uitspraken vanuit verschillende blikrichtingen en bestudeert 
ook de verschillende opvattingen van vaklieden, observeert uitvoerig per-
soonlijk wat er gebeurt en komt tot het beeld dat de verhouding tussen de 
vermeende dreiging van het virus en de genomen maatregelen volledig, 
zelfs op de meest groteske wijze, disproportioneel is.. Hij ervaart de geno-
men maatregelen en het gevaar van het overbrengen van het virus als een 
ten zeerste suggestief gebeuren, dat gelijk staat aan een leugen, maar dat 
aan de  mensen gebracht wordt als de ethisch volledig correcte houding 
en de enige betreedbare weg.

Bij de oefening is het belangrijk om zichzelf te distantiëren van reeds 
bestaande innerlijk ingenomen standpunten en een openheid te creëren. 
Hoe werken deze beide polaire beelden en grondervaringen op de ziel 
terug, wat gebeurt er in het innerlijk van de mens?



- 28 -

Oefening 11:
Wat is de hogere zin van de coronacrisis?

Veel mensen zijn bezig met de vraag waarom de spirituele wereld de 
wereldwijde lockdowns heeft toegestaan. Hebben de goede goden ons 
nu verlaten? Begint er nu een donker tijdperk van zielloos materialisme 
en staatscontrole, dat volgt op de korte historische dageraad van de ver-
lichting, mensenrechten en vrijheid? Of is er een hogere zin aan de coro-
nacrisis? Moeten daarmee innerlijke groeiprocessen worden opgewekt? 
Komen er oude schaduwen aan de oppervlakte die nu kunnen worden 
verteerd en opgelost? Er zijn geen snelle en gemakkelijke antwoorden op 
deze vraag te geven, het is belangrijk om in een zoekbeweging te komen.

Oefening: Mediteer de vraag: „Wat is de hogere betekenis van de co-
ronacrisis?“ Verbind jezelf - om een meer omvattender blikrichting in te 
nemen - met bijzondere plekken in de natuur of met hogere geestwezens 
en kijk met hen samen naar deze vraag.
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Oefening 12:
Heroverweeg je eigen maatschappelijke positionering

De lockdowns zijn voor veel mensen een fundamentele schok in hun so-
ciale referentie-systeem. Het is ook belangrijk om dat te verteren en te 
doorvoelen en jezelf opnieuw te positioneren. Waar sta ik?

Oefening: Doordenk en doorvoel de volgende vragen:
- Wat is de mensengemeenschap die mij draagt?
- Hoe is mijn vertrouwensrelatie met de staat? Is hier iets in veranderd?
- Ben ik bereid voor democratie, vrijheid van meningsuiting en grond-
rechten pal te staan en die van mij te laten uitstralen, ongeacht hoeveel 
van deze waarden er in de samenleving al voorhanden zijn?
- Welke media wil ik ondersteunen via abonnementen of door mijn aan-
dacht?
- Wat is belangrijk voor mij opdat een partij voor mij acceptabel wordt?
- Wat betekent de nieuwe risicofactor van lockdowns voor mijn econo-
mische activiteiten? Nog begin 2020 waren lockdowns ondenkbaar, nu 
dreigt het gevaar van constante herhaling, want nieuwe virussen en mu-
taties zijn er elk jaar. Hoe kan ik mij voor dit nieuwe gevaar financieel ver-
zekeren?
- Enz.
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Oefening 13:
Verdraag dat je beledigd en beschimpt wordt 

Als je grondig te werk gaat in je onderzoek, zul je merken dat er in het 
officiële coronabeleid veel ongerijmdheden zitten. Kritische discussies 
vonden echter in de openbaarheid sinds maart 2020 vrijwel uitsluitend 
nog plaats in alternatieve media en kleine wetenschappelijke blogs. Als je 
je kritisch uitte in het openbaar en de proportionaliteit van de verboden 
in twijfel trok of vragen stelde bij de beperkingen van de fundamentele 
mensenrechten, werd je geconfronteerd met haat en uitstoting. Dat werd 
aangewakkerd door de regeringen en de belangrijkste media. Om dat te 
kunnen ervaren hierbij het volgende voorbeeld.

Op 29 augustus 2020 vond in Berlijn een grote demonstratie van ‘dwars-
denkers’ (Duits ‘querdenken’) plaats met 100.000 tot 120.000 mensen in 
en rond de dierentuin (Noot van de vertaler: volgens mijn informatie wa-
ren het zelfs 1,3 miljoen mensen, de grootste na-oorlogse demonstratie 
ooit in Europa…LD). De uitspraken op de aankondiging waren serieus, 
bekritiseerden de coronamaatregelen als disproportioneel en eisten de 
eerbiediging van de grondrechten. De deelnemers kwamen uit het mid-
den van de samenleving, veel academici, veel zelfstandigen, veel kiezers 
van de Groenen en de SPD. De demonstratie herinnerde aan de vredes-
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beweging of de beweging voor milieubescherming uit de vroege dagen 
van de Groenen. Alles was vredig. Iedereen kan zich daarvan zelf over-
tuigen als hij de video’s van de demonstratie ziet.

Deze demonstratie werd vooreerst door de Berlijnse senator van Bin-
nenlandse Zaken, Andreas Geisel verboden met als argumentatie dat hij 
rechtsextremisten en complottheoretici geen podium wilde geven. Dit 
verbod werd door een rechter ongedaan gemaakt.

Op 29 augustus 2020 waren er wel kleine demonstraties in Berlijn die 
door de Berlijnse senator niet waren verboden, waaronder een demons-
tratie vlak vóór het Berlijnse  Rijksdaggebouw, die was aangevraagd door 
Rüdiger Hoffmann. Rüdiger Hoffmann is een rechtsextremist, die veroor-
deeld is voor poging tot moord, omdat hij een aanslag had georganiseerd 
op een asielzoekerscentrum met molotov-cocktails. Hoffmann organiseert 
sinds 2013 elk jaar een „Bestorming van de Reichstag“. (11) Deze demon-
stratie in het regerings-centrum waar alle demonstraties altijd verboden 
zijn werd door de Berlijnse senator wèl toegestaan, tegen alle wetten en 
voorschriften in, want hij had daarvoor de toestemming nodig gehad van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wat dus niet is gebeurd, zoals later 
bleek.

De trap naar het gebouw van de Reichtstag werd alleen bewaakt door 
drie politieagenten. Dat is de achtergrond van de „bestorming van de 
Reichstag”; eigenlijk was het een fotoshoot op de trap, want er is niemand 
de Reichstag zelf binnengedrongen. Daarmee was de framing-val com-
pleet, want in de media werd alleen nog maar over de „bestorming van 
de Reichstag“ bericht, alle regeringspartijen overtroefden elkaar in veront-
waardiging, voor de drie dappere politieagenten werd een speciale cere-
monie in de Bondsdag gehouden. Over de grondrecht-beschermers in de 
dierentuin, die niets te maken hadden met de andere demonstratie voor 
de Reichstag en zich steeds weer volledig distantieerden van extreme 
gedachten, werd in de media geheel niet bericht. Het miljoenenpubliek 
voor de tv’s kreeg nu alleen de indruk dat de dwarsdenkers „rechtsextre-
misten“ waren en geprobeerd hadden de Reichstag te bestormen. Door 
deze geënsceneerde leugen werd de kritiek op de coronamaatregelen 
publiekelijk belasterd en werd de stemming in het hele land vergiftigd.

Dit is slechts één voorbeeld van een groot aantal, waarbij de kern van 
de democratie, namelijk het respect voor de andere mens, radicaal werd 
geschonden. In plaats van een gesprek, een dialoog, was er sprake van 
framing en discriminatie. 
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Leugens zijn altijd een mentale moord, degenen die getroffen en be-
lasterd worden ervaren dat ook zo. Het is een mentale minachting en ver-
krachting, een aanval op de waardigheid. Dat uit te houden en te door-
staan is een echte uitdaging. Daar heb je een heel gesloten mentale huid 
voor nodig, zodat het gewoon van je afglijdt.

Zulke discriminerende handelswijzen zijn niet nieuw in de wereldge-
schiedenis. Daardoor zijn er mogelijkheden om troost te krijgen. Ik heb 
mij vroeger altijd verwonderd bij het lezen van de Zaligsprekingen in het 
Evangelie dat men tweemaal wordt getroost. Nu begrijp ik dat beter, het 
is werkelijk nodig en ik kan deze zaligsprekingen als meditatiestof erg aan-
bevelen.

Oefening: Mediteer de zaligsprekingen uit het evangelie van Matthe-
üs, vooral de laatste drie:

7: Gezegend zij die vredestichten; want zij zullen kinderen van God wor-
den genoemd.

8: Gezegend die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid; om-
dat in hen het rijk der hemelen is.

9: Gezegend bent u wanneer u wordt beschimpt en vervolgd en de 
zwaarste beschuldigingen en leugens over u verspreid worden, omdat gij 
bij mij hoort: verblijd u en verheug u, want uw beloning zal groot zijn in de 
hemel. Zo werden ook de profeten vóór u al vervolgd.
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Versterk je gezondheid

Oefening 14:
Begrijp ziektes, maak een ziektebiografie

Via de coronacrisis worden wij door de staat en door de media geïndoc-
trineerd met een materialistische opvatting van wat een ziekte is. Alleen 
deze visie telt en die is ook het richtsnoer voor de dwangmaatregelen van 
de staat. Ziel en geest en een holistisch begrip van gezondheid bestaat in 
de openbare discussie niet meer. Zelfs de natuurwetenschappelijke ken-
nis over het immuunsysteem speelt geen rol meer. Over versterking van 
het immuunsysteem en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl ging 
het nooit bij onze regeringen, maar altijd alleen over verboden en over 
vaccinaties.

Het is belangrijk om het holistische begrip van gezondheid te verster-
ken en het persoonlijk weer op te pakken. Een ziekte heeft altijd een men-
tale, spirituele en biografische grondslag; deze kan individueel zijn, of zijn 
grondslag vinden in familie of samenleving. Dat te begrijpen en te bele-
ven is van grote betekenis voor onze eigen gezondheid.

Oefening: Ik probeer mij mijn ziektes in mijn leven  te herinneren en 
vraag me steeds af:
- Wat was de zin van die ziekte?
- Hoe was het ervoor en erna?
- Waren er emotionele of spirituele oorzaken?
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Oefening 15:
Bevriend worden met je lichaam en de orgaanwezens

Een vriendschappelijke en open relatie met het eigen lichaam is een van 
de belangrijkste bronnen van gezondheid. Inderdaad, het lichaam en zijn 
organen hebben een ziel en een geest. Je kunt dat heel concreet nemen 
en je openen voor de gedachte dat elk orgaan door een orgaanwezen 
wordt bestuurd. Je kunt dit orgaanwezen begroeten in de meditatie en 
waarnemen. Een speelse manier van omgang lijkt hier zinvol.

Oefening: Stel je voor dat elk orgaan en lichaamsdeel bezield is en 
door elementaire wezens wordt bestuurd. Ga in een meditatiehouding 
zitten en ga innerlijk met een vreugdevolle groet en glimlach langs alle 
organen en begroet de elementenwezens. „Lief longwezen, het is zo mooi 
dat je er bent. Ik hoop dat het goed met je gaat, hier krijg je een krachtige 
glimlach van me.“, „Lief leverwezen, ik groet je. Hoe zie je er vandaag uit? 
Ik zal je een beetje strelen.” Let steeds op de reacties, hoe verandert je 
lichaamsgevoel en je stemming? Krijg je bijvoorbeeld een vreugdevolle 
groet terug? Het kan ook zijn dat het slecht gaat met een orgaanwezen, 
zorg er dan voor dat je vraagt wat hij nodig heeft en geef hem dat dan 
meteen. In het geval van ziekten hebben de orgaanwezens extra aandacht 
nodig.
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Oefening 16:
Versterk het immuunsysteem meditatief

Er zijn veel manieren om het immuunsysteem te versterken, vitamine D 
en C, zink, gezonde voeding, beweging, frisse lucht, sociale contacten, 
zingen, voldoende slaap, enz. Het volgende is een meditatieve mogelijk-
heid. Het immuunsysteem is de fysieke uitdrukking van het Ik, dat tot het 
spirituele deel van de mens hoort.

Oefening: Bezin je tijdens de meditatie op je Ik. In de pure aandachts-
kracht ben je dicht bij je Ik. Wanneer je je als Ik voelt, spreid jouw Ik dan 
spiritueel uit tot in alle lichaamsregionen, van je hoofd tot aan je voeten, 
doordring daarmee je hele lichaam. Met deze ik-doordringing kom je na-
der tot je immuunsysteem en versterk je het. Het immuunsysteem wordt 
ook door veel elementenwezens bestuurd. Bedank deze wezens voor hun 
onvermoeibare arbeid. Bijvoorbeeld zo: “Lief  immuunsysteem, lieve im-
muunwezens, ik ben jullie zo dankbaar dat jullie dag en nacht voor me 
zorgen. Hier schenk ik jullie een mooie welluidende klank!”



- 36 -

Oefening 17:
Genezende meditatie van Sigwart zu Eulenburg

Van Sigwart zu Eulenburg, die al werd genoemd in oefening 2, is er ook 
nog een hele mooie meditatie die helpt bij het opwekken van krachten 
voor de zelfgenezing. Je kunt deze krachten inzetten ter ondersteuning bij 
elke ziekte en als je die meditatie intens doet, kun je veel bereiken.

 

Spreuk voor het opwekken van krachten voor de zelfgenezing (dage-
lijks doen, ’s ochtends vroeg en ’s avonds):

... Stel je de pijnlijke plek voor, net alsof je er van binnenuit naar toe 
gaat, niet van buitenaf. Doorlicht die dan zo sterk, totdat die voor je ogen 
oplost in licht, dus bijna ontmaterialiseerd wordt. Zeg en doordenk daarbij 
plastisch en heel geconcentreerd de woorden:

 Gij god, die in mij rust,
 Ik roep U aan! –
 Kracht van uw kracht,
 licht van uw licht -
 dat de genezingskracht mij eigen wordt!

 Moge ik door deze macht doorlichten
 de ondoorzichtige materie van de ziekte
 en deze onder de veranderende stralen stellen
 van de oerkracht van God, die door mij werkt! –

 Alle duisternis wordt licht-materie, doorstroomd
  door de reinigende adem van de godheid, en vervult
  van nu af zonder ophouden de heilige wet
  van de harmonie, die voor de materie „gezondheid” betekent.
 
                (uit het boek „Brücke über den Strom“, 
                      de berichten van Sigwart van 30 juni en 1 juli 1931)
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Het integreren van de dood

Oefening 18: 
Bevriend raken met je eigen dood

Angst voor de dood is een wezenlijke trigger in de coronacrisis. In de me-
dia gaat het er van ’s morgens tot ’s avonds alleen maar om de dood te 
vermijden. Om de dood te vermijden, wordt het leven stilgelegd.

Dit is vergeefse moeite, want elk leven eindigt met de dood. Dat was 
eigenlijk al duidelijk aan het begin van het leven bij de geboorte. Toch 
kun je waarnemen dat met name jongere mensen helemaal niet weten dat 
je doodgaat. Ze weten het natuurlijk theoretisch wel, maar ze hebben het 
niet doorvoeld en geïntegreerd, maar ze dromen stiekem van een eeuwig 
leven en zijn dan geschokt wanneer ze met het doodgaan worden gecon-
fronteerd. Dan zijn veel ouderen daar realistischer over, ze hebben hun 
leven geleefd en weten dat ze zullen sterven.

Hoe zit het eigenlijk met het recht om te sterven? Wie heeft het recht 
om het tijdstip van de dood te bepalen dan het individu zelf, helemaal 
alleen? Raphael Bonelli, een Oostenrijkse psychotherapeut, vertelt in een 
video over een ervaring van zijn vader, die arts was in een kliniek. Een bijna 
90-jarige man werd met spoed opgenomen met hartproblemen. Hij werd 
gestabiliseerd. De volgende dag kreeg hij een hartaanval. De vader van 
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de heer Bonelli rende naar binnen en de oeroude man werd op de grond 
gelegd en de dokter reanimeerde hem met een hartmassage. Twee da-
gen later gebeurde precies hetzelfde. Toen de oeroude man weer bij-
kwam, zei hij tegen de dokter: „Hereminee, laat U mij toch eindelijk ster-
ven!“ De dokter hield zich terug en nu eindelijk kon de oude man sterven. 
Dat gaf de dokter veel stof om over na te denken en het zou ons ook aan 
het denken moeten zetten.

De angst voor de dood maakt je onvrij en manipuleerbaar. De angst 
voor de dood is de toegangsdeur tot een vloed van irrationele angsten. 
Daarentegen maakt een emotionele voorbereiding op onze eigen dood 
ons rustiger en vol overgave. Het leven wordt intenser wanneer je de dood 
verwacht. 

Met elke stap die je zelf zet om de angst voor de dood te verminderen 
draag je ook bij aan de ontspanning van de maatschappij.

Oefening: Doorspeel meditatief je eigen dood. Stel je voor dat je weet 
dat je over een paar weken zult sterven. Hoe voelt dat? Waar wil je sterven?  
Hoe wil je sterven? Wat wil je vooraf nog afmaken of oplossen? Wat drukt 
op je, wat je absoluut nog wilt ophelderen voordat je naar de andere zijde 
gaat? Hoe wil je je nalatenschap overdragen? Hoe moeten jouw dierbaren 
zich verhouden tot jou als je gestorven bent? Wat zijn de voorstellingen 
die je hebt over wat  je na je dood gaat doen en beleven?
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Oefening 19:
Bewust worden ook van de eigen kleine zielendood

De dood is geen eenmalig proces, het is een doorlopend proces. In een 
biografie sterf je meestal meerdere keren. Verhuizingen, scheidingen, sla-
gen van het lot, daarna is alles anders, de ziel is gestorven en wordt weer 
herboren. Vaak wordt na ernstige ziektes, het lichaam ook werkelijk weer 
herboren.

Oefening: Realiseer je hoeveel kleine sterfgevallen je in dit leven al 
hebt gehad. Wat waren daarvan de doodsoorzaken? Hoe heeft de we-
dergeboorte plaatsgevonden? Wie was de verloskundige? Wat is er ve-
randerd?
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Oefening 20:
Eerbiediging van het leven lost de angst voor de dood op

Een vriendin stuurde me de volgende spannende impuls: “Als we het le-
ven meer en meer leren te respecteren, kunnen we ons genezen van de 
angst voor de dood. Misschien kunnen wij ons allemaal heel diep van bin-
nen en heel eerlijk afvragen of we werkelijk genoeg respect hebben voor 
het leven? Ik heb ontdekt dat op het moment dat ik intens respect voor het 
leven in mijn gedachte had genomen en dat gevoel in mijn hart had laten 
ontstaan, ONMIDDELLIJK  alle angst voor de dood verdwenen was.“

Oefening: Stel je voor en creëer in je hart het gevoel van het diepste 
respect en eerbied voor het leven. Neem nu waar wat er gebeurt met je 
angst voor de dood.
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Oefening 21:
Verzorgen van contacten met gestorvenen

Onze relatie met de dood zit ook zo vast omdat we de natuurlijke om-
gang met de gestorvenen verloren hebben. Als je de contacten met de 
gestorvenen verzorgt en dat een dagelijkse bezigheid wordt, dat zij met 
ons leven, ons inspireren, ons met kracht en liefde vervullen, het gemeen-
goed wordt dat ze bij ons wonen, dan verandert vanzelf onze verhouding 
tot de dood. De ontwikkelingstrappen na de dood en het contact met de 
gestorvene is natuurlijk een heel groot onderwerp, dat op deze plaats niet 
uitvoerig kan worden behandeld. Ik wil er echter wel een eenvoudige ba-
sisoefening voor geven.

Oefening: Pak jezelf bij elkaar, en ga naar je rustige innerlijke centrum 
toe. Denk nu aan een gestorvene, aan degene die je nu op dit moment in-
valt. Blijf even bij hem en kijk welke gevoelens en impulsen er naar boven 
komen? Misschien begint er ook een innerlijk gesprek. Neem na afloop 
afscheid van hem met een oprechte hartegroet. Denk nu aan een andere 
overledene, blijf even bij hem en kijk welke gevoelens en impulsen bij je 
opkomen. Zijn er verschillen tussen de twee gestorvenen?
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Oefening 22:
Hoe waren de omstandigheden van mijn dood in vorige levens?

Ik voelde aarzelingen om deze oefening hier te presenteren, omdat veel 
mensen zich hierdoor overweldigd kunnen voelen. Maar er zijn momen-
teel ook al veel mensen die herinneringen hebben aan eerdere aardse 
levens, meestal natuurlijk alleen nog maar als brokstukken. In de loop van 
een spirituele scholingsweg en het omwerken van de eigen schaduw vin-
den zulke herinneringen aan vroegere incarnaties of aan het voorgeboor-
telijke leven op natuurlijke wijze plaats. Tegenwoordig brengen steeds 
meer mensen deze vaardigheid mee als een vanzelfsprekende aanleg. 
Natuurlijk is dit is geen gemakkelijk gebied en er zijn verschillende moge-
lijkheden voor verkeerde interpretaties. Maar daar gaat het nu niet om, het 
gaat om een meer vloeiende verhouding te vinden tot het sterven.

Oefening: Mediteer de vraag: Hoe vaak ben ik in de afgelopen incar-
naties eigenlijk al gestorven? En hoe waren de omstandigheden van mijn 
dood? Het gaat niet om precieze antwoorden, maar om vermoedens en om 
alles wat er door het stellen van deze vragen innerlijk gebeurt. Als je je erin 
verplaatst, dat je bijvoorbeeld al twintig keer gestorven bent en als dat on-
dersteund wordt door iets wat in de ziel meeklinkt, wordt het sterven steeds 
meer een natuurlijke gebeurtenis en geen eenmalige catastrofe meer.
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Genezingswerk

De volgende meditaties gaan uit van de realiteit van de spirituele wereld. 
Dat is geen theorie, maar een reële ervaring van de mensen die zich heb-
ben geschoold in bovenzinnelijke waarnemingen. De vorming van de 
daarop betrekking hebbende waarnemingsorganen vergt meestal een 
lange oefenweg, maar er zijn ook steeds meer mensen die deze gevoe-
ligheid van hun geboorte af meebrengen. Je kunt daarmee een diepere 
inkijk krijgen in de achtergronden van de fysieke wereld en het leven.

In de spirituele werelden kun je hierdoor niet alleen meer waarnemen, 
maar ook actiever werken, als dit ook mede gedragen wordt door hogere 
spirituele wezens. De ervaring leert dat dit heel goed helpt. De wereld 
verandert voor je, wat de achtergronden betreft, er ontstaat ontspanning, 
vrede en vrije ruimtes, wat een gunstige onbewuste uitwerking heeft op 
alles en iedereen.

Oefening 23:
Stille bekendmaking

Deze stille bekendmaking werd voorgesteld door Marko Pogačnik: 
“Aangezien openbare protesten in veel landen verboden zijn, willen we 

onze wil uitdrukken in stilte. Zoek elke dag twee tot drie van onderstaande 
affirmaties uit en herhaal die zo vaak als mogelijk is in stilte. Spreek vanuit 
de bodem van je buikholte en met de kracht van je hart.

Daarnaast stellen we voor dat we elkaar elke vrijdag om 17.00 uur 
(plaatselijke tijd) treffen voor een stille demonstratie. Stel je voor dat we 
samenkomen onder de boom des levens en de onderstaande affirmaties 
een voor een lezen. Geef elke affirmatie een moment tijd voor innerlijke 
aandacht. 

Samen kunnen we betere en gezondere omstandigheden creëren voor 
onszelf, voor onze kinderen en voor alle wezens op aarde.

 1.  Vrijheid is ons geboorterecht!
 2.  Wij verlangen vrede op aarde!
 3.   Democratie is ons onherroepelijk recht!
 4.  Alle inspanningen voor een gezonde aarde!
  5.  Wij verlangen bewegingsvrijheid!
 6.  Wij respecteren virussen en microben!
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 7.  Wij zijn voor vrije beslissingen!
 8.  Wij steunen rechtvaardige en eerlijke politici!
 9.  Voor creatief samenleven met de aarde en alle wezens!
 10.  Onderwijs van hart tot hart voor alle kinderen!
 11.  Wij ondersteunen diversiteit op alle niveaus!
 12.  Waarheidsgetrouwe informatie zonder controle!
 13.  Wij zijn voor de balans tussen vrouwelijk en mannelijk!

Het uiten van haat of woede is niet toegestaan. U kunt deze affirmaties 
ook in de ik-vorm herhalen als je eigen innerlijke beslissingen. Graag kun 
je dit voorstel verder verbreiden, zodat onze stilte gehoord wordt.“
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Oefening 24:
SarsCov2-virus en de ziekte Covid19 geestelijk verbeteren

Voor alles wat bestaat zijn er levende oerbeelden in de spirituele wereld 
en wel in het lagere devachan, d.w.z. in de lagere regionen van de spiri-
tuele wereld, en in de astrale wereld zijn er wezens die die oerbeelden 
transformeren. Ook voor virussen en ziekten zijn die te vinden en daarin 
kun je verschillen ervaren.

Bij het SarsCov2-virus ontdekte ik begin maart 2020 in de spirituele 
waarneming twee bijzonderheden die hem onderscheiden van ande-
re virussen (griep, Epstein-Barr, etc.). Ten eerste was het virus sterk ver-
bonden met donkere impulsen die uit de menselijke sfeer kwamen.  Ten 
tweede was het virus afgesneden van de normale engelenhiërarchieën en 
elementenwezens van de natuur. Ik schreef destijds: “Het coronavirus is 
duidelijk meer gevuld met angstaanjagende tegenstanderskrachten dan 
andere ziektes waaraan meer mensen sterven, maar die ons kennelijk niet 
zo bang maken. Er is dus werkelijk veel te doen.“

Deze twee bijzonderheden wijzen er op dat het virus en de ziekte niet 
alleen voortkomen uit een natuurlijke ontwikkeling, maar ook door men-
selijke manipulaties. Interessant genoeg was het ook zo, dat vanaf het be-
gin de discussie speelde of het virus uit het laboratorium in Wuhan was 
ontsnapt, waar men werkte aan het manipuleren van coronavirussen. Er 
zijn daarvoor nu veel meer uiterlijke aanwijzingen gevonden, zoals die 
bijvoorbeeld door de microbioloog Rossana Segreto (Uni Innsbruck) en 
prof.Roland Wiesendanger (Uni Hamburg) werden aangedragen (12).  Po-
litiek gezien is het noodzakelijk om gevaarlijke veranderingen van virussen 
door laboratoria te verbieden.

Spiritueel gezien is het noodzakelijk om het SarsCov2-virus en de ziekte 
te aanvaarden en ze te bevrijden van duistere impulsen. Voor mij was dit 
een meditatief zwaartepunt in het voorjaar van 2020 en gelukkig hebben 
daaraan ook enkele vrienden deelgenomen, wat de spirituele kracht 
enorm versterkte. De duistere impulsen die het spirituele virus bevatte 
werden zwakker en zwakker en vanaf juni 2020 niet meer ervaarbaar. In de 
buitenwereld werd het verloop van de ziekte steeds minder schadelijk en 
minder dodelijk. 

Het probleem werd echter niet opgelost; donkere impulsen verschenen 
later opnieuw op het spirituele virus. Het heeft dus zin om hieraan verder 
te werken.
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Oefening: Aan het begin van de meditatie is het goed om je met je 
eigen engel te verbinden, en ook met de engelenhiërarchieën en met 
Christus en zich daarmee te omhullen. Zo krijgt men een vast en veilig 
standpunt. Maak dan kennis met de coronaviruswezens met een positieve 
instelling en laat ze Christus zien, laat ze de natuurwezens zien en doorbid 
ze met het Onze Vader.

Men kan de verschillende aspecten ook benaderen als een woordmedi-
tatie en dan opletten wat je waarneemt. Bijvoorbeeld:

- Coronavirus (virusfamilie, er zijn verschillende soorten die altijd be-
trokken waren bij verkoudheden.)

- SARS-CoV-2 (naam van het nieuwe coronavirus van de huidige golf 
van infecties)

- COVID-19 (infectieziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2)

Een vriend schreef ons het volgende, dat we graag willen delen als aan-
moediging: “Ik vind jouw aanpak geweldig en de enige juiste: dat men 
moet proberen om deze virussen te integreren in de aarde-ontwikkeling. 
Ik doe nu ook dagelijks een verlossingsmeditatie.

Dan denk ik de volgende woorden:
  Jullie coronavirussen, kijk naar de Christus,
                       zie de liefde van Christus,
                       zie de oerkracht van de liefde.
                       En kijk naar de natuurwezens!
                       Laat u positief integreren
                       in de ontwikkeling van de aarde!
                       Voor u bid ik het Onze Vader.“
Ik bid dat dan hardop.“
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Oefening 25:
Genezingsruimte vormen met engelen en vrijbidden van angst-, ma-
nipulatie- en leugendemonen

Sinds 2020 gaan er enorme golven van angst door de mensheid. Deze 
angsten worden van verschillende kanten uit gevoed. Er is angst voor 
ziekte en voor de dood, bestaansangsten  als gevolg van de economische 
stilstand en angst voor een gezondheidsdictatuur. Deze angsten stijgen 
vaak omhoog uit lagere regionen en vertroebelen het hart en het hoofd.

In de meditatieve beschouwing verschijnen de angsten vaak als demo-
nen, die niet alleen individueel maar ook collectief optreden. Er zijn hele 
grote demonen in de astrale wereld die  hele steden overschaduwen en 
binnendringen in de mensenzielen. Er zijn ook demonen die manipulaties 
en leugens overbrengen. De hiervóór beschreven hypnose wordt - gees-
telijk gezien - door zulke demonen bewerkstelligd, die in de ziel het Ik 
overschaduwen en verdringen. 

Ik beleef steeds weer dat in grote steden het aantal van zulke demonen 
veel hoger is dan op het platteland. In afgelegen dorpen kun je je hele-
maal bevrijd voelen en kun je het gevoel krijgen van een normaal leven, 
dat wil zeggen: vrij van demonen.

Deze demonen doordringen ons en beïnvloeden ons zielenleven. Ru-
dolf Steiner beschrijft dat als volgt: „Alles wat je onwillekeurig doet, alles 
waartoe je wordt gedwongen, gebeurt door de werking van andere we-
zens. Niets gebeurt uit het niets.“

En waar komen deze demonen vandaan? Er zijn verschillende bronnen. 
Allereerst worden zij door mensen onbewust voortgebracht door leu-

gens en verkeerde gedachten: “Wezens die jullie zelf door jullie ware of 
verkeerde gedachten voortbrengen, zijn wezens die geleidelijk uitgroeien 
tot demonen. Er zijn goede demonen, die uitgaan van goede gedachten. 
Maar slechte gedachten, vooral de onware, leugenachtige gedachten 
brengen demonische figuren voort van de meest verschrikkelijke en af-
schuwelijke soort die het astrale lichaam (d.w.z. je zielelichaam), geheel 
doorspikkelen, als je het op die manier kunt uitdrukken.“ Het gaat hier om 
geweldige dimensies, want het dagelijkse wereldwijde aantal leugens en 
verkeerde gedachten is onmetelijk.

Zulke door de mens voortgebrachte demonen blijven echter niet alleen 
bij hemzelf, maar zij stromen ook uit in de omgeving, bepalen de stem-
ming in huizen en steden en dringen ook binnen in andere mensen.
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Een tweede belangrijke reden zijn onrechtvaardige, slechte wetten: 
“Alle dingen zoals onrechtvaardige, slechte wetten die op onjuiste wijze 
straffen, slechte instellingen in een sociale gemeenschap, die werken te-
rug op het etherische lichaam (dat wil zeggen het levenskrachtenlichaam), 
zodat in het etherische lichaam wezens worden afgesnoerd, waarover 
men tegenwoordig in deze bijgelovige tijden alleen maar lacht.  Deze we-
zens zijn spectren, of spoken.“ (Rudolf Steiner, GA 98, blz. 105 ev). Er zijn 
veel onrechtvaardige, slechte wetten, de verwarrende Corona-verboden 
horen daar in het bijzonder bij, daaruit ontstaat een stortvloed van spoken 
en demonen.

Een derde ontstaansgrond is de bewuste creatie van demonen, bijvoor-
beeld door middel van propaganda, intriges en publieke hetzes, maar 
ook door gericht duister zwart-magisch werk.

Helaas worden deze angst-, manipulatie- en leugendemonen in grote 
hoeveelheden en systematisch voortgebracht, het is daarom belangrijk 
om ze ook weer systematisch en dagelijks te ontmantelen en op te lossen. 
Hier kun je je natuurlijk door overvraagd voelen, maar elke wandeling be-
gint met kleine stappen.

In het volgende presenteer ik een methode die hygiënisch is omdat je 
met je eigen wezensdelen  in een beschermde ruimte blijft, zodat het ge-
vaar gering is, dat er iets aan iemand blijft hangen. Ik ben gewend om sa-
men te werken met de christelijke engelen-hiërarchieën, wie dat vreemd 
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vindt, kan de meditatie zo omvormen dat het voor hem of haar wel goed 
voelt.

Oefening: Ik verbind me met mijn engel en ervaar hem. Als de verbin-
ding er duidelijk is, vraag ik mijn engel om mijn bede door te geven aan 
de hogere engelenhiërarchieën en een genezingsruimte voor mij op te 
bouwen. In het bijzonder de hemelse heerscharen van Michael (die het 
aangezicht van Christus is en het doorzettingsvermogen representeert) 
en de hemelse heerscharen van Raphael (de grote genezer) vormen uit 
hun wezen de spirituele genezingsruimte. Ik kijk hiernaar van buitenaf. Nu 
vraag ik de engelhiërarchieën om de angst-, leugen- en manipulatie-de-
monen in deze helende ruimte binnen te brengen. Ik neem waar hoe de 
stemming en kleur van de genezingsruimte veranderen. Als ik de indruk 
heb dat de nu genoemde demonen in de genezingsruimte zijn aangeko-
men, bid ik de engelenhiërarchieën om deze demonen te verlossen. Ik 
bezin me ook op Christus en zend de Christuskracht in de genezingsru-
imte, een afbeelding van Christus kan daartoe heel behulpzaam zijn. Af-
sluitend zend ik een Onze Vader naar de genezingsruimte. Gedurende al 
deze stappen blijf ik zelf op mijn plaats buiten de genezingsruimte. Ik kijk 
of de genezingsruimte verandert en doorlicht is of dat er nog iets anders 
nodig is. Als er nog iets anders nodig is dan doe ik dat. Afsluitend vraag ik 
mijn engel en de engelenhiërarchieën om mijn bede verder te voeren en 
de genezingsruimte weer op te lossen.
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Oefening 26:
Het zegenen en doorbidden van mondmaskers, tests 
en vaccinatiestoffen

Helaas zijn veel van de Corona-maatregelen doordrongen van donkere 
spirituele impulsen. Op maskers en tests vonden we ook duistere impul-
sen en vervloekingen die tot een ontwrichting van de wezensdelen en een 
verzwakking van het Ik kunnen leiden, wat iemand uit zijn centrum haalt 
en uitput. Het lijkt me belangrijk daarmee rekening te houden en er niet 
blindelings in mee te gaan. Deze problemen kan men meestal oplossen 
door gebed en zegening.

Vaccinatiestoffen hebben niet alleen bijwerkingen voor de lichamelijke 
gezondheid, maar ze kunnen ook de mentale en spirituele toestand van 
de mens beïnvloeden. Rudolf Steiner heeft duidelijk gewezen op dit erns-
tige probleem. Zo zei hij in 1917 : men zal “... misschien in de niet zo verre 
toekomst een vaccinatiestof vinden, waardoor het organisme zo wordt be-
werkt mogelijk al in de vroegste jeugd, mogelijk al direct bij de geboorte 
dat dit menselijk lichaam niet meer tot de gedachte komt: er is een ziel en 
er is een geest.” (GA 177, p. 97) De mens zou alleen nog over de fysieke 
wereld nadenken en gevangen blijven in het materialisme.

Het bovenzintuiglijke onderzoek van de nieuwe Covid19-vaccinatie-
stoffen toonde herhaaldelijk aan dat de meeste werkelijk het effect heb-
ben dat ze de mens afsnijden van zijn verbinding met zijn engelwezen 
en dus ook met de spirituele wereld en zijn wezensdelen (etherlichaam, 
astraal lichaam, enz.) in verwarring brengen. Bij een aantal mensen die 
stierven na de vaccinatie konden we waarnemen, dat de uitwerking van 
de vaccinatie op het etherlichaam tot sterke blokkades leidde in het leven 
na de dood. Hierin ligt een ernstig maatschappelijk probleem. Individueel 
kan men dit door middel van medische begeleiding en spirituele arbeid 
en een bewust herstellen van de spirituele verbinding zeker weer ophef-
fen, zeker ook na enige tijd.

Oefening: In ieder geval moet u de verschillende tests en de FFP2-mas-
kers op de een of andere manier zegenen, bijvoorbeeld door het doorbid-
den met een Onze Vader voordat u ze gebruikt. Dat is meestal voldoende 
om een eventuele donkere impuls, die geestelijk op het masker of de test 
zit, op te lossen. Voor zelfgenaaide en medische blauwe maskers lijkt dat 
niet nodig te zijn. Bij de vaccinatiestoffen is het helaas ingewikkelder, een 
zegen is hier waarschijnlijk niet genoeg, maar is in elk geval altijd goed.
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Oefening 27:
Tijdschriftartikelen en films geestelijk reinigen

Krantenartikelen en films zijn ook gevuld met geestwezens. De versprei-
ding van angst en manipulatie-demonen lopen vooral via die media. Nau-
welijks zie je een film of er sluipt al weer een bijbehorende demon in je 
eigen ziel binnen. Het gaat niet per se om de inhoud van de film of het 
artikel, maar over de energie en spiritualiteit waarmee hij is is opgeladen. 
Vaak past dat bij de inhoud, maar niet altijd.

Oefening: Blijf waakzaam bij de mediaconsumptie. Zodra je voelt dat 
je door een film of een artikel negatief wordt beïnvloed, stop dan en voer 
een genezende activiteit uit in de richting van de film of het artikel. Dat kan 
een positieve gedachte zijn, een zegenend gebaar of een gebed. Obser-
veer of uw gevoel daardoor verandert.
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Oefening 28:
Met beslistheid de donkere geesten die op de achtergrond werkzaam 
zijn tegemoettreden, hen de kracht ontnemen ofwel ze verlossen

Met de voorgaande oefeningen is een goede basis gelegd voor spiri-
tuele weerbaarheid in de coronacrisis. Men kan spiritueel dieper gaan en 
achter de beschreven demonen de spirituele veroorzakers ontmoeten en 
ook met deze aan de slag gaan.

De inslag van de coronacrisis in 2020 is een diepgaande aanval op het 
menselijk bewustzijn. Tegelijkertijd is het ook een kans, want veel onver-
loste oude lasten uit de historische ontwikkeling komen aan de oppervlak-
te, komen bovendrijven. Ik hoop dat iedereen zijn eigen speciale spiritue-
le mogelijkheden benut opdat wij als mensheid deze uitdaging kunnen 
aangaan.
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Geesteswetenschappelijke blikrichtingen op 
de coronacrisis

In het volgende wil ik aforistisch de belangrijkste blikrichtingen samen-
brengen die ik ken om de  coronacrisis spiritueel te kunnen duiden. Er zijn 
verschillende elkaar aanvullende begripsniveaus. Ik kan dit alles hier niet 
uitvoerig uiteenzetten, ik vraag jullie je daar zo nodig verder in te verdie-
pen. Enig materiaal daarvoor staat ook op onze homepage:
https://www.anthroposophische-meditation.de/corona-krise

Zieleblikrichting: 
collectieve angststoornis

De omgang met het coronavirus in het openbaar is verrassend vergelijk-
baar met de toestand van een angststoornis, zoals die beschreven wordt 
in de psychologie: eerst een schokervaring, steeds verfijndere bescher-
mingsmaatregelen, waardoor de angst weer vergroot wordt, inzoomen 
op het probleem, blindheid voor feiten die het probleem kleiner zouden 
kunnen maken, etc. Dat wordt in deze video verder uitgewerkt: https://
www.youtube.com/watch?v=kowfTxqnpuw&t=1026s 

Zieleblikrichting: 
collectieve hypnose

De mechanismen van collectieve hypnose werden beschreven in oefening 9.

Astrologische blikrichting: 
zoals bij het begin van de Reformatie: conjunctie van Saturnus en Plu-
to in Steenbok op 12 januari 2020

Deze bijzondere conjunctie op 12 januari 2020 werd in astronomische 
kringen als zeer belangrijk beschreven en als inleiding voor een keerpunt. 
De astroloog Juri Viktor Stork schreef bijvoorbeeld: “Saturnus en Pluto 
stonden de laatste keer in conjunctie in Steenbok in 1517. Dat was het 
begin van de Reformatie, waarin de al eeuwenlange wereldlijke macht van 
de Roomse Kerk ter discussie werd gesteld en dat deze uiteindelijk ook 
beperkt werd. Dat was een schok in het maatschappelijke weefwerk waar-
van de uitwerkingen tot de dag van vandaag nog steeds voelbaar zijn. 
De vraag die vandaag nu gesteld wordt is dezelfde als toen: wie heeft de 
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macht, en op wat op welke grondslag is dat gebaseerd? Is de aanspraak 
op macht nog wel gerechtvaardigd? Wie maakt de regels van de samen-
leving en wie handhaaft ze?“ (13)

Tegenwoordig gaat het ook weer om een religieuze oorlog. Geloof jij in 
corona? Draag jij een masker? Geloof je in de materialistische geneeskun-
de? Heb jij de juiste instelling? De maatschappelijke machtsvraag ligt ook 
op tafel, zoals we bijvoorbeeld zien aan „The Great Reset“, een initiatief 
van het World Economic Forum (WEF), die een nieuwe opbouw van de 
mondiale samenleving en economie voorziet in aansluiting op de COVID-
19-pandemie.
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Geschiedkundige blikrichting: 
100 jaar Russische revolutie: het opleven van deze historische impuls

Rudolf Steiner beschrijft een historische wetmatigheid, namelijk dat histo-
rische impulsen duidelijker naar voren kunnen komen na 33 1/3 jaar en 
ook na 100 jaar. „Een generatie mensen van drieëndertig jaar kan een 
gedachtekiem, een daadkiem uitwerken. Als die dan uitgerijpt is, werkt hij 
zesenzestig jaar verder in het historische wordingsproces. Men herkent de 
intensiteit van een impuls die de mens in het historische wordingsproces 
legt ook in zijn werkzaamheid gedurende drie generaties, gedurende een 
hele eeuw.“ (Rudolf Steiner, 26 dec.1917, in GA 180, blz.60)

Wat gebeurde er 100 jaar vóór de coronacrisis en de wereldwijde lock-
downs? In 1920 versloegen de Bolsjewieken in de Russische burgeroorlog 
de Mensjewieken, daarmee begon het tijdperk van dictatoriaal socialisme, 
dat een stempel drukte op de hele 20e eeuw. Lenin en Stalin vestigden 
hun dwangregime in Rusland. In Duitsland volgde in 1933 de nationaal-
socialisten, die weliswaar de communisten bevochten, maar die een 
dwangregime opstelden met vergelijkbare methoden en doelen als de 
Russische revolutionairen. Mao Zedong riep in 1949  na een burgeroorlog 
in China de „Volksrepubliek China“ uit,  in veel andere staten kwamen er 
„socialistische revoluties“.

Dit ging altijd gepaard met een heropvoeding van de mensen en elimi-
natie van de „vijanden van de staat“ voor het communistische ultieme doel 
van de „ideale maatschappij”. In het „Zwartboek Communisme“ schat de 
historicus Courtois dat de communisten destijds heel veel mensen heb-
ben omgebracht: in de Sovjet-Unie 20 miljoen, in China 65 miljoen, in Viet-
nam 1 miljoen, in Noord-Korea 2 miljoen, in Cambodja 2 miljoen, in Afrika 
1,7 miljoen, in Afghanistan 1,5 miljoen, enz. Door de nationaal-socialisten 
stierven er ongeveer 25 miljoen mensen. Dat is natuurlijk slechts het topje 
van de ijsberg. De bevolkingen werden gehersenspoeld, gecontroleerd 
en vaak ernstig getraumatiseerd. De “anticommunistische” reacties waren 
vaak niet veel beter, zoals de heksenjachten uit het McCarthy-tijdperk bij 
het begin van de Koude Oorlog in de VS.

Bij de symptomen van staatsreacties en maatschappelijke reacties op 
de coronacrisis springt direct een heropleving van deze communistische 
historische impuls in het oog: de ultrastrenge lockdown in China werd 
geprezen en tot een wereldwijd voorbeeld gemaakt. Staatsdwang domi-
neert het economische en het culturele leven. We moeten allemaal het 
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hogere doel van ‚solidariteit‘ dienen en wat ‚solidariteit ‚is, wordt bepaald 
door de staat. Wie niet „solidair“ is, maar bijvoorbeeld twee vrienden ont-
vangt of voetbal speelt, wordt vervolgd door de politie en zwaar gestraft. 
Vrijheden als grondrecht worden waardeloos en moeten ondergeschikt 
worden gemaakt aan de ‚solidariteit‘. Alle mensen worden gelijk behan-
deld, iedereen krijgt te maken met een avondklok, contactverbod, reis-
verboden en een vaccinatie, of dat nou zinvol is of niet. De media scha-
kelen over op propaganda, voor afwijkende meningen is bijna geen plaats 
meer. Omdat er nog steeds ruimte is voor vrijheid van meningsuiting in 
de sociale media, vindt ook daar censuur plaats. Mensen die afwijken wor-
den belasterd en ingeperkt met daarvoor speciaal ontwikkelde sociale en 
economische consequenties. Dit dirigisme door de staat vindt wereldwijd 
plaats, passend bij het doel van deze „wereldrevolutie“. Voorstanders van 
de lockdowns willen dit allemaal niet inzien, maar ook dat hoort bij de so-
cialistische symptomen: grote nevelbouwwerken van versluiering.

De vraag rijst: als dit allemaal echt zo is, hoe gaan we daar dan mee 
om?
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Spirituele blikrichting: 
3 x 666 = 1998: sterke werking van soratische geesten

In de antroposofie zijn er zeer gedifferentieerde beschrijvingen van tegen-
werkende geesten en gevallen engelen die ons mensen vormen. De „ahri-
manische wezens“ zijn de geesten van het materialisme, van de koude en 
de duisternis, de „luciferische wezens“ zijn de geesten van de hoogmoed, 
van de egomanie en van het verblindende licht, de „asurische wezens“ zijn 
de geesten van versplintering en vernietiging van het Ik . (In het Sanskriet 
wordt het begrip Asuras gebruikt als „boze geest“ of „tegenspeler van de 
goden“ dus als een overkoepelende term, terwijl Rudolf Steiner daarmee 
een speciaal soort gevallen engel aanduidt.) Al deze tegenstandersgees-
ten horen thuis in ons universum en hebben - als ze met de kracht van 
Christus, dus met Ik-kracht verlost en omgevormd worden - zeer positieve 
uitwerkingen. Maar er is een vierde groep wezens, die uit geestesrijken 
buiten ons universum stammen en in de geestelijke ruimte van de aar-
de eigenlijk niets te zoeken hebben: de soratische wezens. Deze kunnen 
mensen verleiden, omdat zij macht beloven. Machtsverslaafde mensen 
vervallen gemakkelijk aan de soratische wezens, die de inspiratoren van 
het kwaad zijn. (Op www.anthrowiki.at vind je hierover uitvoerigere be-
schrijvingen.)

Ik wil benadrukken dat dit geen theorie of geloofssysteem is, maar in de 
bovennatuurlijke waarneming kom je constant deze wezens tegen. Het is 
een voorwaarde voor een gezonde geestelijke scholingsweg dat je leert 
met deze wezens om te gaan.

Rudolf Steiner beschrijft dat er in een ritme van 666 jaar sinds Christus’ 
geboorte een versterkte historische inwerking van soratische impulsen 
plaatsvindt. Dat is ook de spirituele achtergrond van de vernietiging van 
de Tempeliersorde in 1312, wat een belangrijke mijlpaal was voor de in-
quisitie die toen begon. Het gaat niet om het exacte jaar, maar om een 
tijdvak.

3 x 666 is 1998. Dit is onze tijdsperiode. Wat kun je hier ontdekken?
- De bovengenoemde onmenselijke dictaturen van de 20e eeuw waren 

enorm grote  landingsbanen voor soratische wezens. We zitten allemaal 
nog midden in deze ontwikkelingen.

- Aan het einde van de 20e eeuw werden nieuwe technologieën geïn-
troduceerd, digitalisering, gsm-technologie, genetische manipulatie. 
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Deze technieken beïnvloeden de mensen diepgaand en kunnen destruc-
tief werken op de ziel en het bewustzijn. Ook deze technologieën zijn gro-
te landingsbanen voor soratische wezens, dat is een zich steeds bevesti-
gend resultaat van bovenzinnelijk onderzoek gedurende meer dan tien 
jaar. Hoog sensitieve mensen voelen dit ook en reageren vaak heel sterk 
op straling van mobiele telefoons, niet vanwege de fysieke stralen, maar 
omdat ze daarmee verbonden soratische werkingen beleven.
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Spirituele blikrichting: 
de aanstaande incarnatie van Ahriman 

Ik weet dat de „aanstaande incarnatie van Ahriman“ voor iemand die niet 
diep bekend is met de antroposofie, een speculatief begrip is. Om dit te 
kunnen begrijpen is een onderbouwing nodig die je je eerst eigen moet 
maken. Met dit in gedachten vraag ik u om grootmoedig verder te lezen.

In 1909 sprak Rudolf Steiner over het gevaar van een „ondraaglijke ti-
rannie“ door het politieke misbruik van de angst voor bacillen: „Zo lijkt 
dat, wat misschien wel het grootste goed van het menselijk leven is, de 
gezondheid, aan partijstrijd overgeleverd zal worden. Wat zou er bijvoor-
beeld met de mensheid gebeuren als men de angst voor bacillen [of virus-
sen] zou exploiteren en bepalingen van juridische aard tegen de bestrij-
ding van bacillen [of virussen] zou opstellen? [...] dit zou tot onmogelijke 
toestanden leiden, tot een ondraaglijke tirannie”. (Rudolf Steiner, Mün-
chen,6 maart 1909, niet in de AV, bron: steinerdatenbank.de)

In 1919 beschreef Rudolf Steiner in verschillende voordrachten dat in het 
begin van het 3e millennium de incarnatie van Ahriman zal plaats vinden. 
Als je zijn beschrijvingen leest, voel je je werkelijk in de tegenwoordige tijd 
verplaatst. Rudolf Steiner geeft enkele stromingen aan, die de incarnatie 
van Ahriman moeten voorbereiden. Daar hoort bij: het wetenschappelijk 
materialisme, een door de economie bepaald geestesleven, de conserve-
ring van kennis in bibliotheken en tegenwoordig op elektronische data-
dragers, het geloof in de almacht van cijfers en statistieken, de nadruk op 
de partijtegenstellingen, de oprichting van een wereldregering, etc.

De incarnatie van Ahriman moet worden gezien als een langdurig pro-
ces, de Ahrimanische geesten dalen geleidelijk af tot in de wezensdelen 
van de mensen. Wanneer Ahriman het Ik binnendringt, ervaart men dit 
niet meer, men gaat op in de buitenwereld. Dit is al eeuwen zo. In de me-
ditatie, de religie, de kunst of intensief denken kan men dit werken van 
Ahriman overwinnen. Als Ahrimanische wezens het denken verhullen, 
krijg je abstracte, levenloze gedachten. Dit wordt door velen gezien als 
de standaard voor vandaag, de ahrimanische wezens hebben al voor een 
groot deel de ruimte om te denken uitgebreid bezet. In onze tijd vechten 
de ahrimanische wezens vooral om de ruimte van het menselijk gevoel, 
hoe meer de incarnatie van Ahrimans vorderingen maakt in de emotione-
le ruimte, des te gevoelsarmer en gevoellozer wordt men. Maar ook de 
ahrimanisering van de levenslichamen van de mensen is al begonnen. Het 
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resultaat dat vandaag al zichtbaar is, is de machinemens met kunstmatige 
intelligentie, het ideaal van het transhumanisme.

De incarnatie van Ahriman is een noodzakelijke gebeurtenis in de 
mensheidsevolutie. Dit kan echter op verschillende manieren gebeuren. 
Er zou een mogelijkheid kunnen zijn dat wij mensen ermee leren om te 
gaan en de ahrimanische impulsen opnemen en verwerken zonder daar-
bij het Ik, de ziel en de verbinding met de spiritualiteit te verliezen. Daar-
door zouden ook de ahrimanische wezens verlost worden. Maar er is ook 
de andere variant, dat wij mensen daardoor ons menszijn verliezen en tot 
machines worden. Dat is des te meer het geval wanneer de incarnatie van 
Ahriman door soratische werkzaamheid wordt benut en daarom ver-
vroegd plaats vindt. Door de huidige soratische culminatie lijkt dat het 
geval te zijn. Rudolf Steiner voorzag dat. Zijn beschrijvingen van de incar-
natie van Ahriman en het vestigen van een politieke wereldheerschappij, 
inclusief het ontwennen van het eigen denkvermogen en het vaccineren 
om de verbinding met de spirituele wereld te verstoren, komen overeen 
met deze variant.
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Spirituele blikrichting:
Dwangmatige missionering door de religie van het materialisme 
en het transhumanisme

De verbazingwekkende processen sinds januari 2020 van de coronacrisis 
worden betekenisvol als je ze beziet vanuit het perspectief van een moder-
ne religieuze oorlog. De nieuwe materialistische wereldreligie voert met 
religieuze ijver een wereldwijde dwangmatige missionering door. De go-
den die aanbeden worden, zijn de soratisch - ahrimanische geesten. Maar 
dat wordt slim verborgen en is daardoor op het eerste gezicht niet als zo-
danig herkenbaar. Deze religie treedt op als „vanzelfsprekende waarheid“ 
en is niet georganiseerd als een werkelijke religieuze gemeenschap. Een 
ideologisch speerpunt ervan is het transhumanisme, waarin als doel is ge-
formuleerd: de overgang van mens naar de machine.

Deze dimensie stond mij plotseling voor ogen, toen in 2020 de toen-
malige stervenden geen laatste oliesel meer kregen en zelfs Pasen werd 
geannuleerd, er geen erediensten meer waren en in plaats daarvan op 
Paaszondag, de belangrijkste christelijke feestdag, de dag van de verlos-
sing, de dag van de opstanding van Christus, Bill Gates een lang tv-inter-
view in prime time gaf en zei dat nu alle zeven miljard mensen ingeënt 
en daardoor gered zouden worden. In godsdienstoorlogen worden oude 
feestdagen in beslag genomen en met nieuwe inhoud vervuld. Bill Gates 
trad op als de profeet van een nieuwe religie zonder zich daarvan zelf mis-
schien bewust te zijn.

De onuitgesproken geloofsbelijdenis van de materialistische wereldre-
ligie is ongeveer deze:

- Er is geen spirituele wereld, alleen de materiële wereld. (Dit is precies 
de inspiratie van de ahrimanische geesten die van zichzelf beweren geen 
geesten te zijn).
- Ziekte is de duivel, de dood is de hel. Beide moeten worden vermeden
- Onze hemel is overleven. We willen het eeuwige leven op aarde.
- Onze Verlosser en Heiland zijn de technische geneeskunde en de vac-
cinatie.
- Omdat we alleen uit materie bestaan, kunnen onze lichamen vervan-
gen worden door de techniek.
- Het eeuwige leven verkrijgen we, als ook onze hersenen door een com-
puter worden vervangen. (Waar transhumanisten tegenwoordig daad-
werkelijk aan werken.) 
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- De andere mensen zijn gevaarlijke virusverspreiders. Wees bang voor 
je naasten.
- Onze religieuze rituelen zijn sociaal afstand nemen en maskers dragen
- De natuur is ergerlijk en vermoeiend. We willen niet meer van haar af-
hankelijk zijn. We willen niet meer in de natuur kijken, maar op beeld-
schermen. We bouwen reageerbuissteden, ook ons voedsel moet in de 
reageerbuis worden geproduceerd
- De wetenschap mag alleen onze goden dienen.
- De andere religies mogen oppervlakkig verder werken mits ze in de 
kern onze goden dienen.
- We vertellen niemand dat dit een religie is, zodat  niemand op het idee 
komt dat je je er ook van zou kunnen afkeren en je zou kunnen verbinden 
met andere goden.
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Wat te doen? 

Met de vraag “wat te doen?” leven we al tientallen jaren, maar met de 
coronacrisis werd deze vraag wel erg brandend. Ik zie vooral twee ant-
woorden:

Ten eerste is het belangrijk stand te houden, de verbinding met de 
echte spirituele wereld in stand te houden, ook al zou een groot deel van 
de mensheid die verbinding verliezen. Dat moet worden doorgedragen, 
wat er ook gebeurt, zodat hierbij in de toekomst weer aangesloten kan 
worden als de nodige leerprocessen zijn voltooid. Het gaat om de gees-
telijke veerkracht en in aansluiting daarop natuurlijk om sociale en maat-
schappelijke veerkracht. Daartoe dienen alle oefeningen in dit boekje.

Ten tweede gaat het er om de soratische werkzaamheid door „spirituele 
genezingsmiddelen“ te verlossen en om de Ahrimanische geesten van die 
werkzaamheid te bevrijden. Dat is mogelijk want Christus, de heerscharen 
van Michael en vele andere geesten kunnen daar goed mee omgaan en 
staan er klaar voor. Hier dieper op in te gaan is een taak voor specialisten, 
daar moet je jezelf niet mee belasten als je je daartoe niet geroepen voelt. 
Maar door gebeden en geestelijk werken kan iedereen dit werk onder-
steunen.
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Alle rechten voor tekst en afbeeldingen berusten bij de auteur.
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Rudolf Steiner over angst en genezende kracht
“In onze tijd is er, zoals bekend, een angst die volkomen logisch kan wor-
den vergeleken met de middeleeuwse angst voor spoken. Dat is de hui-
dige angst voor de bacillen. Deze twee  angstsituaties zijn feitelijk precies 
hetzelfde. Ze zijn ook in zoverre helemaal hetzelfde zoals de twee tijdper-
ken, de middeleeuwen en de moderne tijd, zich tot elkaar verhouden  zo-
als het hen betaamt. In de middeleeuwen heeft de mens een zeker geloof 
in de spirituele wereld, daarom is hij natuurlijk bang voor spirituele we-
zens. De moderne tijd heeft dit geloof in de spirituele wereld verloren, zij 
gelooft alleen nog in de materie, dus is ze bang voor materiële wezens, 
hoe klein ze ook zijn. (…)

Nu gaat het er om, en dat is het essentiële dat vandaag moet worden bena-
drukt, dat bacillen alleen dan gevaarlijk kunnen worden als ze worden ge-
kweekt. (...) Bacillen worden het meest intensief voortgebracht, als iemand 
in zijn slaaptoestand niets anders meeneemt dan een materialistische ge-
zindheid (...) Er is minstens één middel dat hetzelfde doet als dit. Dat is 
dat je in een haard van epidemische of endemische  ziektes leeft en je 
niets anders opneemt dan deze ziektebeelden om je heen, terwijl je enkel 
en alleen vervuld bent met het gevoel van angst voor deze ziekte. (...) Als 
je niets anders kunt voortbrengen voor jezelf dan angst voor de ziekten, 
die rondom je heen plaatsvinden in een epidemische ziektehaard en als 
je dan in de nacht inslaapt met de gedachte aan die angst, dan ontstaan 
daaruit in de ziel de onbewuste nabeelden, imaginaties, die doordrongen 
zijn van angst. En dat is een goed middel om bacillen te koesteren en te 
kweken. Kan men die angst een beetje milder maken door bijvoorbeeld 
werkzame liefde, waardoor men dankzij de inspanningen van de verple-
ging de ziekten in zekere zin vergeten kan, of vergeten kan dat men ook 
aangestoken zou kunnen worden, dan zal daardoor ook de mogelijkheid 
van het kweken van de bacillen beslist verminderen. (...)

Iemand zou onuitsprekelijk veel rijker kunnen werken aan de toekomst van 
de mensheid als hij de mensen voorstellingen zou kunnen geven waar-
door ze van het materialisme worden weggevoerd en zouden worden 
aangespoord tot werkzame liefde vanuit de geest. Men zal er aan moeten 
wennen, dat datgene wat men direct als geneeskracht van de geesteswe-
tenschap beschouwt, door de menselijke gemeenschap heen moet gaan 
werken.“

(Rudolf Steiner in Bazel op 5 mei 1914, GA 154)
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Rudolf Steiner:  „Als de moed niet zinken zal…...“ 

“We moeten met wortel en al uit de ziel uitroeien angst en afschuw voor 
wat uit de toekomst aan de mensen dwingend op hen toekomt. 

Berusting met betrekking tot alle gevoelens en ervaringen ten opzichte 
van de toekomst, moet de mens zich eigen maken. Met absolute gelijk-
moedigheid alles tegemoetzien, wat er ook komen mag, en alleen maar 
denken, dat wat er ook komen mag, door de wijsheidsvolle leiding van de 
wereld op ons toekomt. Ieder ogenblik moeten we het juiste doen en al 
het andere overlaten aan de toekomst.

Het maakt deel uit van wat we in deze tijd moeten leren om vanuit een 
zuiver vertrouwen te leven, zonder enige bestaanszekerheid, in het ver-
trouwen op de altijd tegenwoordige hulp van de spirituele wereld. Waar-
lijk, anders gaat het niet in deze tijd, als we de moed niet willen laten zin-
ken. Laten we onze wil stevig beetpakken en de opwekking van binnenuit 
zoeken, elke ochtend en elke avond.“   

                            

     (Rudolf Steiner op 27 november 1910 in Bremen)


