CORONA EN COVID 19, 5G. SPIRITUELE EN ASTROLOGISCHE OORZAKEN
(Bij het onderdeel ‘diverse korte stukken’ op de site is dit onderwerp ook terug te vinden)
Paul Wink.
Beschouwing 21-2-2020: Omstreeks 13-1-2020 stond mondiaal Saturnus conjunct Pluto (vol)
in Steenbok waarbij ik vooral verwees naar het karakter van deze twee planeten die in hun
samenstand (macht)strijd en geweld kunnen veroorzaken, en tevens allerlei veranderingen in
de wereld. Hierbij verwees ik ook naar het ontstaan van zowel de 1e als de 2e wereldoorlog
die toen beide een affliktie hadden van Saturnus met Pluto. Alsmede de inslag WTC in 2001.
Tot op heden is gelukkig het zware geweld uitgebleven, maar er is iets anders aan de hand.
Bij nadere beschouwing van beide planeten besefte ik dat, naast (on)macht, Pluto tevens staat
voor infectieziekten, virussen en epidemieën. En dat Saturnus eveneens staat voor algehele
ziektes en angst/paniek. Zie eveneens verderop voor meer uitleg over virussen.
Blijkt dat in de zomer 2002 Saturnus in Tweelingen exact een oppositie maakte met Pluto in
Boogschutter (vol 26 mei 2002). Een affliktie in de orde van grootte van de affliktie van nu!
Precies aanvang zomer van 2002 brak het Sarsvirus uit! Een broertje van het Coronavirus.
(De Mexicaanse griep brak uit in 2009, echter pas zomer 2010 stond Saturnus vierkant Pluto.
Deze griep was aanvankelijk in 2010 op zijn retour maar beleefde toen een korte opleving).
Hoewel mijn onderzoek nog maar eenvoudig is, zijn deze uitkomsten toch wel frappant.
Vanaf 2011 houd ik mij bezig met de eventuele gebeurtenissen van onze huidige tijd. Zie
bijvoorbeeld mijn artikel over ‘voorspellingen enz.’ op de site. (Zie ook verderop**)
Daarin wijs ik er steeds op dat het wereldbewustzijn uiteindelijk bepaalt hoe astrologische
aspecten in de wereld zullen uitwerken. En dit geldt eveneens voor horoscopen voor
personen, bedrijven en landen enz. Bewustzijnsstaat is nu eenmaal bloedsstaat, handeling.
Steeds spreek ik de hoop uit dat als dit bewustzijn hoog genoeg is, de geweldsuitbarstingen
van de Saturnus-Pluto afflikties afgebogen kunnen worden in een mildere vorm.
Bijvoorbeeld momenteel in het Coronavirus! Inderdaad een andersoortige oorlog!
Hoe dit allemaal gaat aflopen weet ik niet. Dit moet ik afwachten. Wel kan gesteld worden
vanuit de esoterie dat angst een virus laat groeien. Dus hoe groter de angst, des te groter de
epidemie! Als laatste wil ik nog memoreren dat de internationale internetoorlog ook reeds
gaande is.* Hiervan heb ik geen startdatum om astrologisch te bekijken, maar het is wel
degelijk een nieuwe vorm van geweld. En die ook kan opleven tijdens slechte aspecten.
(*Lees bijvoorbeeld: ”Het is oorlog, maar niemand die het ziet”, van Huib Modderkolk).
CORONAVIRUS EN 5G?
5G lijkt mij tevens een combinatie van Pluto met Uranus, zeg maar transformerende/muterende (=Pluto) straling, met techniek (=Uranus, en is naast straling vooral
elektrotechniek)**. En ik vermoed ook nog verbonden met Mercurius (verbindend,
communicatie, media).
**Nieuw op mijn site staan nu allerlei affliktie-aspecten vanaf 1910 van Saturnus-UranusPluto met gekoppelde wereldgebeurtenissen, waaronder oorlogen, virussen, rampen e.a.:
http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/SaturnusPlutoafflikties%20en%20Uranus-Plutoafflikties%20vanaf%201914.pdf
Op wereldschaal was er een vierkant tussen Uranus in Ram met Pluto in Steenbok in 2014,
2015 en gedeeltelijk 2016. Vanwege de ‘lage’ snelheid van beide planeten komt dit vierkant
niet vaak voor. In 2048 is de eerstvolgende affliktie, een oppositie van Uranus met Pluto.
Misschien kan iemand wat met deze data (geldend voor de gehele wereld) om belangrijke
momenten i.v.m. 5G te linken. (P.S. Ook 4G valt onder voornoemde Uranus aspecten!)

Maar om nu, bijvoorbeeld i.v.m. het Coronavirus, astrologisch 5G te linken met Wuhan, dat
vanaf oktober 2019 als proeftuin geldt voor 5G, moet ik de horoscoop van de stad hebben.
Echter die heb ik helaas niet. (Note Paul 26-2-2020: de horoscoop van China heb ik wel
inmiddels zodat ik mijn onderzoek over deze twee virussen, en wat ik nog meer kan vinden
aan dit artikel zal toevoegen. Zie volgende pagina’s door mij geschreven op 28-2-2020).
Wel is frappant dat de asteroïde WUHAN, ontdekt in 1980 en deze naam draagt(!) vanaf half
januari tot oktober 2020 precies drie keer conjunct Saturnus-Pluto staat! Esoterisch kunnen
Asteroïden en kometen de brengers van wereldproblemen, ziekten zijn. In Wuhan begon het!

4G (stand 2016 straling) 210,000+ antennas (USA)
DE HOROSCOOP VAN CHINA IN ASTROLOGISCHE RELATIE TOT: ZOMER 2015
BEURSKRACH; ZOMER 2002 HET SARSVIRUS, EN HET CORONAVIRUS 2019/2020
De horoscoop van de Volksrepubliek China heb ik gebaseerd op de declaratie van Mao
Zedong op 1-10-1949 op het Tiananmenplein te Beijing omstreeks 15.00 uur.
Zomer 2015 beleefde China een grote beurskrach.
Tr. Saturnus stond in Huis 10 en bewerkstelligt dat maatschappelijke missers uit het verleden
afgerekend worden. Tr. Uranus stond in Huis 2, Het financiële Huis, en zorgt daar voor
plotselinge financiële neergang (maar soms ook voor plotselinge opgang). Tr. Jupiter stond
precies vierkant MC en ondersteunde de val. Tr. Pluto stond in Huis 12 (=lastig) en vierkant
Mercurius en Neptunus in Huis 8 (=ook financieel Huis, o.a. de banken), en vierkant Lilith in
Huis 2, waardoor het gehele financiële systeem onderuit ging! Karmisch heeft China sterke
economischfinanciële aspecten (zie hierover op de site de uitleg van de horoscoop van China)
in Huis 2 en Huis 8, waardoor nu plotseling het oude systeem ging wankelen. De grootmacht
werd even flink onderuit gehaald, mede door Pr.Pr. Ascendant vierkant Pluto (onmacht),
Pr.Pr. Maan oppositie Venus en net nog MC, alsmede Pr.Pr. Ascendant oppositie Venus.
Al deze aspecten wijzen op grote financiële problemen (door o.a. te luxe uitgaven),
teleurstellingen, publiekelijke schandalen, onmacht, doorgeprikte illusies en waan.
Om de ‘afrekening’ te boven te komen waren er ook mooie standen, zoals Pr. Maan in Huis 5
sextiel Pluto die op een nieuwe manier de onmacht te lijf kan gaan en kan hervormen, en
tevens ondersteund door Pr. Venus conjunct Ascendant, die helpt het leed te verzachten.

Sarsvirusuitbraak in China zomer 2002
Zoals hiervoor al gesteld is (zie uitleg pag. 13) viel mij op dat zowel het Sarsvirus als het
Coronavirus uitgebroken is tijdens een mondiale affliktie van Saturnus met Pluto.
Kijken we naar de horoscoop van China dan is er begin zomer een oppositie van Pr. Maan in
Huis 12 naar Uranus in Huis 6. Dus een plotselinge gebeurtenis uit het vage (aspect van Huis
12) naar het gezondheidshuis 6! Precies staat dan ook vol Pr. Maan vierkant Zon in Huis 8
waardoor de gezondheid, de vitaliteit enorm verminderd is en tot sterfgevallen leidt (Huis 8).
En dit alles dus bovenop de Tr. Saturnus oppositie Pluto mondiaal! (Zie dus pagina 13).
In de horoscoop van China loopt deze affliktie (tijdelijk) van Huis 5 naar Huis 11 (fragment
van Saturnus in Huis 5: u dient uzelf beter te leren kennen door zorgvuldig en gedisciplineerd
optreden. In dit geval betekent dat: vorm en gestalte geven door eigen krachtsinspanning.)
De gezondheidsproblemen worden extra versterkt door Pr. Pr. Zon vierkant Saturnus. Maar
dus ook door de Pr. Maan in Huis 12 (is een zware tijd, een ‘woestijntocht’, en bevordert
ziekenhuisopname). Deze Pr. Maan in 12 staat dan in de herfst van 2002 vierkant Neptunus
in Huis 8 en versterkt hierdoor het mysterieuze karakter van het virus, en geeft psychische
onevenwichtigheid, en brengt door zijn positie in Huis 8 sterfgevallen.
De Pr. Pr. MC vierkant Neptunus, de Tr. Neptunus (en Uranus) in Huis 1 (je Ascendant, en is
je lichaam), en de Pr.Pr. Maan vierkant Ascendant die dan vol staat, geven in deze setting
allerlei moeilijke en ondoorzichtige lichamelijke en maatschappelijke problemen.
Zoals in de astrologie gezegd wordt is één stand geen stand; door samenwerking machtig.
Werkelijk veel standen dienen/kunnen pas iets heftigs teweeg brengen. En dan natuurlijk
moet de geboortehoroscoop die levensproblematiek, die gebeurtenissen ook wel aangeven!
Coronavirusuitbraak in China eind 2019, begin 2020
Zie eerste 2 regels hiervoor geschreven over het Sarsvirus. En ook pagina 21 verderop.
De Pr. Pr. MC staat vol conjunct de Maan, die dus conjunct de Ascendant staat en de Heer is
van Huis 6, het gezondheidshuis. De conjunctie MC met Maan stimuleert bekendheid en de
verantwoordelijkheid; en vanwege de sterke posities met de gezondheid, het lichaam
(Ascendant en Huis 6), heeft die bekendheid en verantwoording dus hiermee te maken.
Weer is er een verbinding van de Pr. Maan (in Huis 7) met Neptunus in Huis 8 waardoor men
gevoelig is voor psychische indrukken en met het aspect van de dood (Huis 8). Tevens is er
op 12-1-2020 een grote transitaire conjunctie in Huis 12 (= ook psychisch ziekenhuis) van
Saturnus, Pluto, Zon en Mercurius op Jupiter (werkzaam ongeveer van december tot februari)
en laat o.a. wat diep verborgen is naar de oppervlakte komen, en maakt beroemd/berucht
(Zon-Jupiter). De opdracht van Saturnus in 12 is grote schoonmaak te houden. De conjunctie
met Jupiter zegt o.a.: u kunt een van de volgende zaken verwachten: verandering van baan of
adres; verandering in financiële status, meestal ten kwade; afzondering om een of ander werk
te doen; hang naar eenzaamheid; ijver en volharding. Ook Pluto in 12 betekent dat
verborgenheden naar boven gebracht moeten worden, en ballast opruimen. De conjunctie met
Jupiter geeft de kracht om met groot machtsvertoon problemen te lijf te gaan voor het heil
van iedereen (Jupiter), en tevens een grote kans om succes te oogsten. Dat doet ook de Zon!
Ook de Pr. Maan staat conjunct Pluto en Mars in Huis 7 en geeft ziekte (infectie) maar ook
kracht tot handelen, en Pluto’s kracht is dwangmatig, en stimuleert afbraak en opbouw, geeft
schokken en veranderingen. De Pr. Pr. Uranus staat nog 2 jaar conjunct Zon in Huis 8 en
geeft onverwachte en vreemde gebeurtenissen, impulsiviteit. Een slechte periode voor de
reputatie. Spanningen. En weer in relatie tot de dood (Huis 8). Tr. Uranus staat in Huis 3
vierkant Maan (die dus conjunct Ascendant staat en heer is van Huis 6, het gezondheidshuis).
Tr. Drakekop stond geheel 2019 in Huis 6 en heeft hoogstwaarschijnlijk een karmische
uitwerking gehad in de gezondheid (Huis 6). Vanwege de mondiale Saturnus conjunct Pluto
transit is de angst en paniek echt toegeslagen, niet alleen in China maar overal in de wereld!

WERELDOPDRACHTEN
Onze aarde staat nog bijna 400 jaar in het Vissen-tijdperk (zie meer in mijn artikel over het
verschil tussen astrologie en astrosofie) waardoor ook Neptunus, naast Jupiter, de heersende
planeet is. Neptunus is, op zijn slechtst: namaak en vergiftiging (door vooral de mentaliteit!)
en de daardoor voortvloeiende astrale en fysieke vergiftiging. Chemie hoort bij Neptunus en
is dus in het Vissentijdperk tot bloei gekomen. Uranus (Waterman) is reeds vanaf 1781 steeds
krachtiger geworden zodat vergif en techniek elkaar meer en meer gaan omstrengelen! Kijk
naar bestrijdingsmiddelen, vaccinaties, E-nummers e.a., radio en uitvloeiend naar nu 5G enz.
Wij zijn dus al 250 jaar bezig mens en aarde te vergiftigen met chemie en techniek! De
opdracht van Neptunus is: spirituele morele groei en een hoger altruïstisch bewustzijn.
De opdrachten van Waterman zijn een voortzetting, een verhoging, verdieping van de ‘liefde
op mensenmaatopdracht’ van Vissen, te weten inzicht verwerven in de bestemming van mens
en wereld en door dit inzicht te komen tot een nieuwe levenshouding.
Hierover is meer te lezen in mijn artikel: http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-enartikelen/Het%20verschil%20tussen%20Astronomie,%20Astrologie%20en%20Astrosofie.pdf

Alsmede: http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-enartikelen/Over%20(naasten)liefde%20-%20Paul%20Wink.pdf

Onderstaande 2 boeken vallen onder de catagorie exacte fantasie.
Deze fragmenten zijn (on)bedoelde voorspellingen die weliswaar niet 100% kloppen met de
realiteit van nu, maar te merkwaardig zijn om te negeren. Sowieso zijn de meeste
voorspellingen zelden 100% raak, maar frappant genoeg om te vermelden!
Uit: “End of Days uit 2008: Predictions and prophecies about the end of the world”:

EN ZIE HIERONDER UIT “THE EYES OF DARKNESS”

Als men slechts één kant van de dingen beschouwt, kan men nooit tot een werkelijk begrijpen
komen. Het moet duidelijk zijn, dat alles wat aan ons in een bepaalde toestand verschijnt, in
vroegere tijden heel anders was, en alleen als men het tegenwoordige en het verleden met
elkaar vergelijkt, komt men tot begrip. Zo ook als men alleen de materiële wereld beschouwt:
Nooit zal men begrijpen waarom er ziekte bestaat of wat de missie van het kwaad is, als men
zich tot de zintuigelijke beschouwing beperkt.
Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart 29-8-1906 (blz. 79)

HET CORONAVIRUS MET BETREKKING TOT DE WERELDECONOMIE EN DE VELE VOORSPELLINGEN

In de eerste week van maart 2020 is de (mondiale) beurs ongeveer net zo onderuit gegaan als
tijdens de crisis in 2008. Mede komt dit vanwege de verminderde vraag naar olie door de
economische problemen ontstaan door drastische maatregelen in verband met het coronavirus
waardoor, vanwege een ruzie van de olieproducenten, de olieprijs op 9 maart gekelderd is en
de beurskrach verder aangezet heeft. Zie eventueel op de site ‘diverse ondersteunende feiten’.
In mijn artikel op de site over ‘voorspellingen derde wereldoorlog’ verklaren de meeste
helderzienden dat omstreeks deze tijd alle economieën en de munten onderuit zullen gaan.
Zij geven als oorzaak burgerontevredenheid aan dat escaleert als onlusten en nog erger. Mij is
niet van de helderzienden bekend (op de twee boeken hierboven na die over ziekte spreken,
waarbij één dit voorziet in 2020), dat een ziekte, virus, hiervoor de 1e aanleiding zal zijn.
Meestal heeft men het over grote ongelijkheid in inkomen en rechtspositie hetgeen dan de
onlusten aanwakkerden. Zie bijvoorbeeld de gele hesjesprotesten en onlusten in Parijs.
In ieder geval is het momenteel, 9-3-2020, spannend hoe het coronavirus zich mondiaal
verder gaat ontwikkelen en hoe de economie erop gaat reageren. Het is niet te hopen dat de
economie in zal storten zoals de meeste voorspellers aangeven. Wel gaven de meesten aan
dat dit ineenstorten (met de onlusten) al plaats zou vinden in 2019. Is, vanwege het wellicht
‘hogere’ wereldbewustzijn, alles nu later, of is het hopelijk hierdoor in kracht verminderd?
Momenteel staat dus niet alleen Saturnus conjunct Pluto, maar tevens Saturnus vierkant
Uranus. Hun afflikties, zo heb ik al meer ervaren, geven veelal problemen op de beurs:
Oktober 1929: Saturnus vierkant Uranus: Beurskrach en de Grote Depressie t/m 1939.
Oktober 1987 en begin 1988: Saturnus conjunct Uranus: Beurskrach.
Oktober 2008: Saturnus oppositie Uranus: Beurskrach.
9 Maart 2020 Saturnus net vierkant Uranus (en Zon oppositie Maan, werkend alleen 9 maart)
Het is te hopen dat het coronavirus een tijdelijke dip veroorzaakt (zoals het eerste boek
hierboven beschrijft: dat het net zo snel zal oplossen als dat het kwam), dat de mensheid
voldoende inzicht en kracht kan opbrengen om haar problemen op een juiste manier op te
lossen, en niet in de valkuil van grof geweld zal stappen (=de nare kant van de Saturnus-Pluto
affliktie, en waarover de voorspellers spreken), maar deze krachtige standen gebruikt ten
positieve als transformerende kracht naar een nieuwe wereldorde (zie verder onder bij visie).
De sterk helderziende Christina von Dreien schrijft reeds op 14 jarige leeftijd (in 2015):
“Bovendien zijn de duistere machten van deze planeet slechts één druk op de knop
verwijderd van het gebruik van supervirussen en chemische en nucleaire wapens om hun
wereldheerschappij te behouden.” Ook zij geeft aan, net als ik trouwens, dat de mensheid tot
een andere waardebepaling moet komen, en dat daarvoor structuren veranderen moeten.
Algemeen staat een virus voor onderdrukking van emoties, een psychische vulkaan die
uitbarst. Tevens van een ‘onecht’ leven, wellicht door onmacht c.q. overmachten en angst.
Een virus ontlaadt zich, wil de gevoelens niet meer blokkeren, en ettert naar buiten. Vandaar
dat Pluto ‘hoort’ bij virussen. Pluto is ontploffing, geweld, van emoties en werktuigen; en is
macht en onmacht. Maar is ook de planeet van transformatie. Saturnus is naast de karmauitwerker de planeet van ziekte en angst. Maar ook van structuur en verantwoording nemen,
acceptatie van je lot. Vandaar mijn diagnose dat de wereld dient te veranderen in mentaliteit.
Een virus wil dat de mens laat zien wie hij werkelijk is. Net als de samenstand van deze twee
planeten. Dus de mensheid dient zich meer te richten op de ware opdracht van de mens! Dit is
de Watermanopdracht! Zie diverse artikelen op mijn site die hierover (soms zijdelings) gaan,
bijv.: Over (naasten)liefde; Goed doen, lijden, waarheid; Basisinkomen; Hart en Hoofd; e.a.
Paul Wink, 9 maart 2020. http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen.php

VOORTSCHRIJDENDE ONTWIKKELINGEN EN VISIE, PAUL WINK, 7-4-2020
De economie, ofwel geld, is eigenlijk niets anders dan gematerialiseerd ‘geestelijk kapitaal’.
Pluto beheerst (naast on/macht) ook schulden en belastingen, de financiële instellingen, zodat
de conjunctie met Saturnus (= structuren), nu een herstructurering van de economie ‘dwingt’!
De coronacrisis is een aanzet om in ieder geval tot een nieuwe economie te komen; alsmede
realisatie van de overige twee Watermanprincipes, te weten vrijheid van meningsuiting en
een gelijke rechtspositie voor iedereen (zoals te lezen valt in mijn artikel op de site over het
basisinkomen, 21-12-2012 en andere). De oorzaak van het virus is het te sterk materialistisch
denken (o.a. ontkenning van het geestelijke). Het virus is de aanzet, de noodzaak om tot een
nieuwe levenshouding te komen! Het virus zwengelt dit extra zwaar aan omdat de tijd rijp is
(opbouwend vanaf: 1781 = ontdekking van Uranus, eind 19e en de gehele 20e eeuw sterkere
maatschappelijke spirituele bewustwording, 11-9-2001, 21-12-2012, en nu 2020 realisatie!?).
De steeds krachtiger wordende geestelijke Uranus = Waterman = Christusstraling, dus vanaf
1781, reikt de mensheid de noodzaak tot vernieuwing aan over de drie Watermanprincipes.
De Franse revolutie was de eerste (karikaturale) reactie, en zal nu op een volwassen manier
gerealiseerd moeten worden. De economie wordt nu extreem geraakt door de coronacrisis.
Niet voor niets dus. Als het noodzakelijke veranderen namelijk niet vrijwillig gebeurt, dan
zorgt de geestelijke wereld wel voor een drukmiddel (waarbij helaas ook tegenmachten
proberen hun macht uit te breiden, met o.a. angst). Maar ook nu zal de herstructurering van
macht en geld naar ‘de broederschappelijke verdeling van de levensmiddelen’, conform
Waterman, vooral door de rijken en de huidige machthebbers, niet zomaar en zonder slag of
stoot gerealiseerd worden. Hiervoor is helaas meestal een ramp, een oorlog en/of een zware
crisis nodig. Misschien wellicht in onze tijd wel de totale ineenstorting van de munten c.q. de
wereldeconomie, zoals vele voorspellers ook gezegd hebben. Liever niet natuurlijk, liever
lossen we het zelf voldoende op, maar hier is toch veel kans op. Zie hieronder dat de aanloop
naar onlusten (en burgeropstand en erger) helaas nu goed mogelijk is, conform de vele
voorspellers (zie bijvoorbeeld op mijn site het artikel ‘voorspellingen derde wereldoorlog’).
UIT NOS 7-4-2020: “De coronacrisis leidt tot een medische noodtoestand in Italië, maar ook
andere problemen worden langzaam zichtbaar. Ondernemers vallen om, winkels moeten gesloten
blijven, mensen zijn door hun spaargeld heen en lijden honger. Vooral in het zuiden van Italië leidt dit
tot sociale onrust. Er worden supermarkten bestormd, in filmpjes roepen wanhopige burgers op tot
een revolutie en de geheime diensten houden rekening met opstanden, spontaan of georganiseerd.
Vele burgemeesters waarschuwen voor ‘een sociale bom die op het punt staat te ontploffen’. De angst
is dat de onrust mogelijk een nog een grotere dreiging voor het zuiden is dan het coronavirus zelf”.
EN: Ontwikkelingsorganisatie OxfamNovib zegt dat voor een half miljard mensen in de wereld
armoede dreigt als gevolg van de coronacrisis. Dit zou de wereldwijde strijd tegen armoede in één
klap met tien jaar terugwerpen, in sommige regio's zelfs met dertig jaar.

Op internet zie je gelukkig ook steeds meer filmpjes van bekendheden e.a. die o.a. mijn visie
over de economie grotendeels onderschrijven (bijvoorbeeld dit interessante filmpje van 16
min.: https://www.youtube.com/watch?v=BvLx17NNlu0, en dan vooral het tweede gedeelte).
Maar absoluut ook: https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/512551/Vpro_Tegenlicht.html.
Ook zij vinden dat de graaicultuur van het roofkapitalisme afgelopen moet zijn. Zie onder:
NOS 20-1-2020: Ruim 2.000 miljardairs zijn samen rijker dan 60% van de wereldbevolking –
dat zijn 4,6 miljard mensen. Het verschil tussen rijk en arm neemt wereldwijd toe, schrijft
Oxfam Novib in haar jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid in de wereld.
Onder Waterman past en kan dit niet meer! Nu moet en kan dit ook veranderd worden!
En ook niet vergeten dat Waterman tevens de opdracht geeft om als een goed huisvader onze
aarde te verzorgen, inclusief het overgaan op vegetarisch eten (zie artikel ‘Dieren’ op de site).

Hier een korte vertaling van de eerste momenten van een interview, met een
door velen aangemerkt als opvolger van M. Aïvanhov (en natuurlijk met de lijn
naar P. Deunov) te weten Eleazar Harash / Елеазар Хараш. Door Paul Kuenen.

EH: Ten eerste, het virus is de wegwijzer tot God, het andere belangrijke is dat
veel mensen over God zullen nadenken, maar niet het pad zullen gaan, mensen
kunnen moeilijk hun gewoontes veranderen. In het virus handelt een kwaad.
Gods boosheid is daarin werkzaam. Dit kwaad is bijna alomtegenwoordig. Dit
zal ik proberen uit te leggen. Nu werkt Gods boosheid. Het virus is secundair,
daaraan ondergeschikt, en respectevelijk zijn kracht. In de boosheid is
verborgen Gods Liefde.
EH: Alles in de wereld heeft zijn reden, in vorige incarnaties. De mensen die
overlijden aan het virus, hebben in het vorige bestaan God ontkend, degene die
herstellen hebben belofte gegeven om redelijker/wijzer te leven. En op dit
moment ontvangen zij krediet. Bij deze bij wie zich wonderen voordeden,
hebben een helige belofte gegeven hun leven te wijden aan God (dus niet alleen
een beetje te veranderen, maar rigoreus. P.K.)
Paul Wink, juli 2020: Graag wil ik hieronder aanvullen op het stukje hierboven van Paul K.
van de opvolger van Omraam Mikhaël Aïvanhov, te weten Eleazar Harash.
Eleazar Harash zegt naar mijn mening terecht dat deze viruspandemie het gevolg is van het
(massaal) ontkennen van de geestelijke wereld. Het kwaad dat er zich in heeft gemengd is
de werkelijke antichrist, te weten Sorat. Deze macht heeft ooit toen de aarde in zijn eerste
incarnatie was (Saturnus genoemd) zijn Ik-ontwikkeling niet kunnen volbrengen, en is een
antigod of tegenmacht geworden. DE macht die Christus niet wil laten slagen! Terwijl
Ahriman en Lucifer nog hun eigen agenda hebben (zelf god spelen) en de mens ‘verzoeken’,
wil Sorat het goddelijke IK vernietigen. Ahriman is vaak de loopjongen c.q. uitvoerder van
Sorat en heeft dan ook iets antichrist. (Lucifer doet dat ook, en dat noemen we terrorisme!
Zie hierover op mijn site het artikel: Ahriman, Christus, Lucifer, en het artikel over de Islam).
Harash zegt dat het kwaad verborgen liefde Gods is. Inderdaad bestaat in de macrokosmos
geen goed en kwaad, alleen op aarde (in de kosmos) ervaren we deze dualiteit .
Maar God laat de Machten op aarde min of meer vrij aan alle hiërarchieën. Zij hebben in de
kosmos hun taak om alle krachten aldaar te mobiliseren om het godsplan uit te voeren.
Gods boosheid bestaat niet echt. God is Liefde (weliswaar een tweesnijdend zwaard). Maar
Hij laat vanwege de Vrijheid, dit is Liefde, het proces zijn loop gaan tot aan zekere grenzen!
Het ‘normale of gewone’ coronavirus is inderdaad een soort griep. Maar Sorat heeft het
aangegrepen en verergerd, gemuteerd in Covid 19, een Ik-vernietigend ‘virus’. Alles in de
kosmos is straling, frequentie. Het bewustzijn van de mens bepaalt de aard. Bijvoorbeeld,
liefde ‘straalt’ een hoge frequentie, en angst en haat een lage. De frequentieuitersten zijn:
de hoogste straling van de Christuskracht, en de laagste straling die van de antichrist Sorat.
Daarom werkt Sorat met een soort stralingsblauwdruk van een cel, te weten een virus (1000 x
kleiner dan een bacil, cel) omdat hij geen eigen cel kan vormen vanwege zijn tekort in
ontwikkeling op de Saturnusaarde. Sorat’s straling dringt zich (via de lucht) in de aura van
een mens (dit noemen wij besmetten) en dringt dan in het astrale- en etherlichaam, zodat het
daarna vorm aan kan nemen in het fysieke lichaam. Deze ‘blauwdruk’ plaats hij, gezien zijn

aard, met geweld over de cel van een mens heen en herprogrammeert de cel om tot
vernietiging over te gaan (vooral bij een mens die aanleg heeft). Een fysieke blokkade, bijv.
een isolatiepak, kan weliswaar niet de aura beschermen, maar wel het fysieke lichaam tegen
de indringing via de lucht. De echte oorzaak is onwetendheid en ontkenning van de geest
(en hierbij hoort volgens mij ook vlees eten c.q. dieren mishandelen e.a.) die Sorat de
kans geeft, de ‘opening’ geeft, met zijn ‘slechte’ straling bij een mens binnen te dringen om
een cel te muteren. Covid 19 is eigenlijk een stralingsziekte dat men dan virus noemt. (Zie
ook: https://nulpuntenergie.net/blog/ziekmakende-werking-van-niet-natuurlijke-straling/ ).
Omdat de mens vooral vanaf 21-12-2012 tot een nieuw denken moet komen (Watermangedachte), en dit na de Saturnus-Pluto conjunctie begin dit jaar in praktijk moet brengen, en
het denken, communiceren, correspondeert met de lucht, de longen, werkt Sorat’s ‘virus’
voornamelijk uit op de longen. De longen verharden, gaan kapot en de mens -met aanlegsterft. Ook angst (waar tegenmachten juist graag mee werken) beneemt je de adem! Angst
werkt als een katalisator, en geeft een grotere ontvankelijkheid voor een virus (Dit juist in
tegenstelling tot Christus die Liefde is, de werkelijke levensadem: ontvankelijk voor ‘Het
Leven’). [In principe is iedere ziekte, ongeval geestelijk-psycho-somatisch, of dit nu komt
door ‘oud’ of ‘nieuw’ karma. De bedoeling is dat het ongemak ons zo beter de zielenlessen
kan tonen.] Christus is ook hoop, warmte, sociale structuur, empathie, en waarlijk innig van
mens naar mens zijn, broederschap. De antichrist Sorat, met medesympathisant Ahriman, is
juist het tegenovergestelde*: angst, koude, isolatie, mondkapje waardoor wij elkaar niet nonverbaal verstaan, anderhalve meter afstand waardoor er niet echt van mens tot mens contact is
(bijna bang zijn voor je medemens), geen warme empathie maar egoïstische individualisatie,
en als toppunt giftige vaccins opdringen waardoor onze geestelijke vermogens schrompelen.
[*En zij hebben dit in een paar maanden mondiaal weten te realiseren!! Geen regeringsleider of spiritueel leider krijgt zoiets wereldomspannends überhaupt voor elkaar!]
Zo sterk zijn deze machten! Onderschat ze dus niet! Zij hebben zowel baat bij angst als bij
laconieke onverschilligheid! (=de medaille met zijn twee kanten die dus even ‘slecht’ zijn).
Deze ‘pandemie’ is wereldkarma en democratisch (Waterman) en kan daarom iedereen
aandoen. Ook als dit niet in je persoonlijke karma staat! Het is zoals gesteld wereldkarma!
(Net zoals je kan sterven aan een aardbeving of een oorlog, dat ook niet in je eigen karma
staat, maar omdat je op die plek vanwege karma met mensen aldaar moet leven, en nu dus
gewoon meedoet met hun karma. Hetgeen later wel weer vereffend wordt door de lotsengel).
Daarom raad ik toch aan enige voorzichtigheid te betrachten. Het is juist een winst van Sorat
als de mens hier angstig of andersom te luchtig onverschillig over doet! Besef dus van wie
het virus afkomstig is (onderschat Sorat niet!), en waarom het is, wat de opdrachten in onze
tijd zijn: zoals inzicht en zielenoefeningen e.a., alsmede een hoogstaande levenshouding.
Dit is de strijdloze strijd en is naar mijn mening een zeer belangrijke, misschien wel de beste
genezende werkzaamheid. Het maakt ‘Licht’ vrij en doet het onlicht, het duister verdrijven!
Op pag. 4 van onderstaand artikel schrijft J. von Halle over het belang van zielenoefeningen:
http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-enartikelen/Bezinningsruimte,%20gebed%20en%20meditatie.pdf
Inderdaad ontvangt de mens veel krediet, zoals Harash stelt. Bijna al onze huidige
voorspoed is nog niet verdiend, ofwel is voorschot, genade uit de toekomst! (R. Steiner).
P.S. Lees eventueel nog wat Rudolf Steiner schrijft op pagina 2 en 3 uit:
http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Dieren,%20korte%20uitleg%20%20Paul%20Wink.pdf
PAUL WINK, juli 2020, mede met dank aan Judith von Halle en enkele vrienden

