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SPIRITUELE BESCHOUWINGEN COVID-19, DOOR JUDITH VON HALLE
(Enkele aanvullingen van Paul Wink cursief tussen haakjes). Voorjaar 2020 uitgebracht.
Op verzoek van vooral antroposofische vrienden heeft de geestelijk onderzoekster Judith von
Halle in maart/mei 2020 een boekje geschreven onder de titel “De coronaviruspandemie”.
Normaal staat iedere uitgever niet ongevraagd toe dat uit een boek geciteerd wordt, op
hooguit een paar kleine fragmenten na met goede referentie naar het boek.
Omdat het coronathema uiterst belangrijk is, en ik weet dat maar weinig mensen haar – naar
mijn mening – belangrijke boek(en) lezen, heb ik toch besloten om, zonder toestemming te
vragen aan de uitgever, vele pagina’s uit haar boek over te schrijven en in dit artikel weer te
geven. Sommige gedeelten zijn echter door mij samengevat en/of bij een ander thema
geplaatst. Dus deze bijdrage bevat niet alle (letterlijke) teksten uit het boekje!
In dit geval vind ik het belang van verspreiding van kennis over dit onderwerp belangrijker
dan eventuele publicatierechten. Uiteindelijk is ook de uitdrukking: ‘Kennis moet vrij zijn’.
Onderaan de visie van Judith von Halle heb ik nog een aantal eigen aanvullende artikelen en
eveneens gedeelten van andere onderzoekers vermeld. Uiteindelijk is het geheel veel tekst,
maar het belang om deze thematiek zo goed mogelijk te begrijpen is zeer groot!
Paul Wink, januari 2021.
Aanvulling oktober 2021. Judith von Halle heeft deel 2 geschreven, zie pagina 22.
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Judith von Halle
Gedeelten uit het voorwoord, 25 maart 2020.
Het ontwikkelen van vaardigheden voor bovenzinnelijk onderzoek vraagt een ontwikkeling
van het individuele Ik door de tijden heen. Voor het natuurwetenschappelijke werk is het
voldoende om binnen enkele jaren een bepaalde basiskennis op te doen en voor het overige
voort te bouwen op de prestaties van vorige generaties onderzoekers.
Volgens mij vormt dit feit een verdere, aanzienlijke factor van onzekerheid en desoriëntatie
in de huidige situatie van de coronapandemie. Want het streven om antwoorden te vinden
buiten de pure natuurwetenschap gaat vaak op een ongunstige manier gepaard met
onvolledige geesteswetenschappelijke expertise en stuit dan op de behoefte van veel onzeker
geworden zielen naar snelle antwoorden, duidelijke verklaringen en ook nog ‘goed nieuws’.
Het negeren en ontkennen van het ‘Boze’ (zoals het in het ‘Onze Vader’ wordt genoemd) dat
in de wereld zeker aanwezig en aan het werk is, is een soort onbewuste reflex van de ziel,
wanneer de geest die haar eigenlijk beheerst aanvankelijk alleen nog maar beschikt over
ontoereikende middelen om inzicht te krijgen in de samenhangen van hogere en lagere
morele krachten in het wereldgebeuren.
Diezelfde oorzaak ligt ten grondslag aan het ogenschijnlijke tegendeel, namelijk het
wegvluchten van de ziel in speculatieve verklaringsmogelijkheden, bijvoorbeelde vele
zogenaamde ‘complottheorieën’. Hier wordt (veelal) weinig rationeels en wat direct
bewijsbaar en gedegen overwogen is, vermengd met voorstellingen die uit de puur
persoonlijke zielenruimte voortkomen. Het zo geproduceerde draagt weinig tot niets bij aan
een objectief geestelijk inzicht in de probleemstelling. Voor het feit dat de menselijke
zielenruimte een uiterst beperkt instrumentarium op het terrein van geesteswetenschappelijk
gefundeerd onderzoek is – omdat hij de genoemde morele en met name amorele krachten in
het wereldgebeuren vanuit zichzelf niet kan herkennen en daarom de schepper is van
persoonlijke voorstellingen en overtuigingen die juist door die kracht gekleurd zijn –
daarvoor kan ieder mens die een beetje verstandig nadenkt, bewustzijn ontwikkelen.
Maar juist in een situatie als de huidige lijkt de bereidwilligheid voor dit nuchtere (of juist
ontnuchterende) inzicht slechts heel gering te zijn. Dit is voor steeds meer personen
aanleiding om hun medemenselijke omgeving ongevraagd te overladen met bijdragen en
verklaringen over de kwestie van het coronavirus. Vreemd genoeg zijn dit vaak mensen die
ook heftige kritiek hebben op de (overvloed aan) informatie via de gewone media, kennelijk
zonder te merken dat ze zichzelf ook van deze methode bedienen om de wereld te informeren
over ‘de waarheid’.
Onder de niet-natuurwetenschappelijke bijdragen over de pandemie zijn er ook minder
dubieuze, of zelfs heel constructieve en opmerkelijke betogen.
Maar ik zie er niet veel want – zoals gezegd – de hordes waar overheen gesprongen moet
worden om een serieus betoog over deze vraag te produceren, zijn heel hoog.
Door de overheid voorgeschreven preventieve maatregelen stellen het sociale leven zwaar op
de proef. Maar omdat juist het sociale leven en zijn verbindingen HET christelijke element
van de toekomst betekenen, is het duidelijk dat de pandemie juist hierop een aanval betekent.
We zijn ongetwijfeld nog ver verwijderd van een sociale structuur die Christus als leidraad
heeft. Maar wellicht kunnen de huidige beperkingen indirect tot het besef leiden dat we er ver
van verwijderd zijn en dat het sociale leven wellicht nog op heel andere pijlers gebouwd zou
moeten worden dan alleen op fysieke contacten. Zoals zo vaak bieden juist ongunstige
gebeurtenissen een bepaalde voedingsbodem voor een hogere ontwikkeling van de ziel.
Het ontdekken van de voordelen en ontwikkelingskansen in alle beproevingen die we
meemaken – op geestelijk, mentaal of fysiek gebied – is de taak van elk individu en van de
hele menselijke gemeenschap. En wanneer die taak wordt erkend en opgepakt, kunnen de
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zwaarste levensbeproevingen ons zelfs tot een snellere spirituele ontwikkeling brengen dan
het geval zou zijn zonder zware beproevingen. Zo gezien is de mens nooit helemaal
overgeleverd aan uiterlijke omstandigheden.
Beseft u echter wel dat mijn coronabetoog geen afgesloten wetenschappelijk betoog is, mede
omdat ik maar een beperkte tijd had om mij hierin geheel te verdiepen.
(Het is en blijft wonderlijk dat geen ene geesteswetenschapper deze pandemie voorzien had!)
Mijn overige boeken bestaan namelijk uit veel beter, ‘dieper gerijpte beschouwingen’.
Daarom wil ik ook heel terughoudend zijn met mijn persoonlijke mening.
Net als het ontwikkelen van een klassiek goed werkzaam vaccin dat niet in een paar dagen
kan worden gerealiseerd, is het onderzoek van de geestelijke werkelijkheid ten aanzien van
dit fenomeen een enorme uitdaging dat eveneens niet in een paar dagen volledig gerealiseerd
kan worden.
Noodzakelijk is een onbevangen observatie van het fenomeen, volgens Goethe, in plaats van
een overhaaste directe oordeelsvorming met een hieruit voortkomend overdreven activisme.
Het vermengen van het zuivere observatieproces met de persoonlijke mening, ook wanneer
deze berust op bepaalde ervaringsgegevens, vervalst de waarneming, die nu juist onvervalst
noodzakelijk is. We moeten ook beseffen dat alles wat in de loop van de tijd in de wereld
optreedt, een nieuw element heeft. Niets wordt namelijk exact herhaald.
Daarom is het even bedenkelijk en zelfs verwerpelijk dat paniekzaaiers en zwartkijkers hun
persoonlijke waarheidstheorieën verspreiden c.q. missioneren als heilpredikers e.a. Ook moet
het nieuwe nog niet voldoende fenomelologische geobserveerde en onderzochte niet direct in
acties omgezet worden. Dit is even bedenkelijk. Duidelijkheid in het wezen is nodig!
Aspecten en perspectieven van de coronapandemie.
Je kan een dispositie van de mens voor een ziekte zeker niet ontkennen. Maar je kan niet
zomaar zeggen dat het een ‘karmische schuldrekening’ is vanwege eigen gedrag (in dit leven
en/of in vorige incarnaties). Het kan zo zijn. Maar je mag hier niet zomaar van uitgaan.
Je kunt onderscheid maken tussen individueel karma, volkskarma en mensheidskarma.
In het huidige geval van Covid-19 komen alle drie de gebieden in aanmerking, zodat
individuele dispositie niet alleen de doorslag geeft voor een ziekte. Niet iedere mens
ontwikkelt ziekteverschijnselen na een ‘infectie met virussen’, en die wel ziek worden zijn dit
in verschillende mate. Duidelijk is dat hier zowel het volkskarma als het mensheidskarma een
belangrijke rol speelt.
Bij Covid-19 is er statistisch een duidelijk verhoogd risico voor een (zeer) ernstig verloop van
de ziekte voor ouderen en voor patiënten met onderliggende ziekten.
Het pandemische is duidelijk mensheidskarma (het heeft Watermanelementen zodat het ook
democratisch is) en daarom kan iedereen ziek worden en je individuele karma dwarsbomen!
Het is trouwens voor de Hiërarchieën erg moeilijk om de zo doorgesneden draad door het
mensheidskarma ooit weer te herstellen, aan elkaar te knopen in het individuele karma.
Dus je hoeft geen individuele karmische dispositie te hebben om door Covid-19 ernstig ziek
te worden of te overlijden! (Wel is het natuurlijk dat een ongezonde levensstijl dit bevordert).
Juist omdat de dispositie niet eenduidig geïndividualiseerd is, herken je het ‘handschrift’ van
de machten die hier aan het werk zijn. Het is namelijk een frontale aanval op het Ik van het
individu wanneer het karma gedwarsboomd wordt, letterlijk afgesneden wordt.
Tegen het Ik en de Ik-brenger Christus, treedt dat wezen op die om die reden ook wel
Antichrist wordt genoemd, ofwel Sorath (ook wel het Beest, met getalswaarde 666).
Tegen het astrale lichaam treedt Lucifer op (Oude Maan), tegen het etherische lichaam
Ahriman (Oude Zon), en tegen het fysieke lichaam de Asura’s (Oude Saturnus).
Ook al wordt Covid-19 niet de grootste en zwaarste pandemie, het verschilt er spiritueel mee
dat hier sprake is van een aanval van de krachtigste geestelijke tegenmacht waarmee de mens
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op zijn ontwikkelingsweg wordt geconfronteerd! (De mens zal echter in de nabije toekomst
dusdanige ziektes meemaken dat Sars-CoV-2-virus maar een relatief lichte golfrimpeling is).
Het is niet alleen de individuele mens die door zijn persoonlijke karmische biografie een
aanleg voor de ziekte van dit virus heeft ontwikkeld, maar de mensheid als zodanig – doordat
zij namelijk het materialisme in haar denken al sinds ongeveer 1879 koestert en bevordert.
(1879 krijgt Michael zijn aartsengelregeerperiode en werpt hij Ahriman op aarde die direct
in het menselijke denken ‘kruipt’ en dit corrumpeert hetgeen wij het roofkapitalisme noemen)
Je kunt zeggen dat het coronavirus bij de huidige mens hoort, hoewel het absoluut niet bij
hem zou moeten horen.
Juist deze merkbare toename van de overheersende invloed van dit algemeen aanwezige
mensheidskarma (in tegenstelling tot het individuele karma) is een gevolg van de werking
van de krachtigste tegenmacht en van die wezens uit de tegenwereld die hem dienen.
Het zal blijken in hoeverre de mensheid, ook spirituele mensen, tegen deze ontwikkeling is
opgewassen.
Ook terecht is, volgens Rudolf Steiner, dat de angst, bijvoorbeeld om ziek te worden, juist
een aanleg veroorzaakt om ziek te worden, zoals nu door Covid-19. Het toelaten van angst en
vrees voor bacillen doet tijdens de slaap de vatbaarheid hiervoor juist toenemen aldus Steiner.
Toch zijn veel mensen, vooral jongeren, niet echt angstig geweest tijdens hun skivakantie in
Oostenrijk (Ischgl) toen daar al het virus bekend was, en die nu aan de beademing liggen.
Hier lijkt het eerder een probleem te zijn geweest van consequente, overmatige zorgeloosheid
en onwetendheid betreffende geestelijke samenhangen en ook van de gevaren die door de
geestelijke tegenmachten werden aangewakkerd, dan dat het angst en vrees was.
Het zorgeloze en lichtzinnige, weinig met hogere zin vervuld genieten van materieel-zintuiglijke eigen behoefte van een zogeheten pretgezelschap op de pistes en bij de après-ski waren
blijkbaar sterker dan de angst om ziek te worden. En deze lichtzinnigheid zie je nu nog steeds
op vele plaatsen.
Veel mensen reageren met hun fysieke lichaam helemaal niet meer zo op de manier waarop
dat 20 jaar geleden zou zijn geweest. Òf ze reageren helemaal niet met een ontsteking òf ze
hebben een overreactie, dat wil zeggen dat de ontstekingsreactie zo heftig is dat het
levensbedreigend wordt. Juist een voortdurend hoge koorts die zeven dagen of meer aanhoudt
lijkt zich bij deze ziekte uit te kristalliseren als een indicator voor een ernstig of zelfs dodelijk
verloop. Vooral rond de tiende dag.
Dit is duidelijk een specifiek kenmerk van Covid-19, maar daar komt nog bij dat de mens
tegenwoordig in een degeneratieve ontwikkeling is geraakt omdat hij het spirituele leven niet
oppakt en met voldoende toewijding verzorgt. En deze degeneratieve ontwikkeling voltrekt
zich in een razend tempo!
Blijkbaar is een overmatige reactie van het immuunsysteem kenmerkend voor een ernstig
verloop in de latere fase. Bij een klassieke longontsteking die door bacteriën wordt veroorzaakt, ligt het heel anders. Het kan nu artsen ertoe leiden om jonge gezonde mensen middelen
te geven ter onderdrukking van de overreactie van het immuunsysteem door Covid-19.
Geestelijk gezien zou je dan kunnen zeggen dat dan het vuur met benzine geblust wordt.
Zowel een zwak immuunsysteem als een overreactie is geen teken van evenwicht in de
wezensdelenorganisatie. Wat wordt eigenlijk bedoeld met het begrip ‘immuunsysteem’?
Het is een bepaalde activiteit van het Ik in het bloed. Het gaat dus niet om een puur biochemisch systeem, losgekoppeld van de geest, maar om een heel complex spiritueel gebeuren dat
uitgaat van het hoogste wezensdeel van de mens. Maar de gelijkmatige activiteit van het Ik in
zijn fysieke drager, het bloed, met betrekking tot de ziekteverwekker die in het organisme
binnendringt, wordt al tientallen jaren ondermijnd – geestelijk, mentaal en door uiterlijk
fysieke maatregelen zoals een overdreven hygiëne en de buitensporige inzet van antibiotica,
zodat het Ik in het bloed – het immuunsysteem – zogezegd te weinig te doen heeft.
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Het Ik komt niet meer in de gelegenheid om zich bekend te maken met wat er aan goeds en
ook aan slechts in de wereld naar boven komt en daarop te reageren op een passende manier.
Zo komt het tegenwoordig vaker tot overreacties van het immuun-afweersysteem. Ook de
toename van de auto-immuunziekten hangt daarmee samen – wat volgens mijn geestelijke
waarneming ook niet uitsluitend een probleem is van individuele aanleg, maar waarvan de
oorzaak zeker ook ligt in het mensheidskarma.
Het argument van de angst schiet dus mogelijk tekort wanneer we kijken naar de uitbraak en
verspreiding van het coronavirus in zijn huidige eerste stadium. Maar het is volkomen terecht
op het vlak van de sociale en economische gevolgen die door de beperkingen van het
openbare leven ontstaan.
Hoewel het ook juist is dat de angst voor economische verliezen schadelijk werkt op de
gezondheid, zo heeft in ieder geval de angst voor economische of sociale schade door de
uitgevaardigde maatregelen om het virus in te dammen, niet geleid tot de aanvankelijk
voorziene epidemische verspreiding van het coronavirus. Dit was er tenslotte al voor de
sociale en economische gevolgen van de inperking van het openbare leven.
De angst en overvraging met de in het vooruitzicht gestelde scenario’s zoals het zogenoemde
worst-casescenario spelen zeker een grote rol voor de huidige en toekomstige mentaalfysieke gesteldheid van de mensen. Maar om de uiteenzetting met het coronavirus te
concentreren op angst, vrees en overbelasting lijkt mij niet voldoende.
Ook bestaat het gevaar dat de boodschap dat men niet bang moet zijn, tot een misleidende
opvatting kan leiden. De indruk zou kunnen ontstaan dat het virus ongevaarlijk is (wat het
echter niet is omdat, zoals gezegd, de mensheid als zodanig een dispositie heeft verworven
voor de ziekte). Bovendien kan door de weinig gefundeerde, namelijk esoterisch beschouwd
op een enkele zin van Rudolf Steiner gebaseerde uitspraak dat men niet bang hoeft te zijn, de
indruk ontstaan dat op de een of andere manier alles wel goed zal komen. Dit zou echter een
fatale vergissing zijn omdat niets goed vanzelf komt. De mens moet het namelijk zelf doen!
Anders zouden de mensheidskarmische vereffeningen of consequenties op een gegeven
moment zo ver gaan dat incarnaties nauwelijks meer mogelijk worden. Zo zou het gaan
wanneer men ervan uitgaat dat alles op de een of andere manier ooit weer goed zal komen.
Afgezien daarvan zou het dom zijn om niet voldoende bang te zijn voor de bedoelingen van
Sorath. Een gezonde dosis niet beklemmende vrees kan levensreddend zijn. En daarmee is
niet het fysieke, maar het geestelijke leven bedoeld.
Wanneer dus wordt gezegd dat de angst voor het coronavirus de aanleg voor de ziekte
vergroot, wat dus betekent dat het minder wordt als je niet bang bent, dan moet dat natuurlijk
betekenen dat de angst moet worden vervangen door een ontwikkeling van de ziel. Het leven
met de geestelijke werkelijkheid wordt dan zo essentieel dat men bij de gedachte aan ziekte
en dood niet tot in het merg wordt geschokt, maar de dood, door welke omstandigheid dan
ook, beschouwt als een proces dat maar weinig verschilt van het naar bed gaan ’s avonds.
(Door de innerlijke ontwikkeling van de ziel die tot geestelijke kennis leidt, worden door een
onmiddellijke deelname aan de waarheid in het heldere bewustzijnslicht de verschillen
duidelijk tussen slaap en dood.) Wanneer de onsterfelijkheid van zijn eigenlijke, namelijk
geestelijke wezen voor de mens zo vanzelfsprekend is dat de volgende woorden niet meer
gezegd hoeven te worden: ”Wie in Mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft” (Joh. 11:25)
dan kan de mens volledig vrede hebben met het feit dat hij ernstig ziek is, of zelfs lichamelijk
sterft, door welke gebeurtenis dan ook. Zo’n innerlijke ontwikkeling van de ziel kan op haar
beurt leiden tot fysieke stabiliteit, dus tot minder vatbaarheid voor ziekten.
Angst kan dus alleen op de juiste manier worden overwonnen (in de zin dat het ook een reële
immunologische werkzaamheid heeft), wanneer er iets voor in de plaats komt wat ook de
kracht heeft om zich te verweren tegen de aanvallen waaraan de mens van tegenwoordig is
blootgesteld. Als je jezelf wilt beschermen tegen soratische infiltratie, zul je veel onderzoek
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moeten doen om inzicht te krijgen. En bovendien is de basis voor een realistische inschatting
van waar we hier mee te maken hebben en wat er effectief tegen kan worden gedaan, een
zeker respect te hebben voor de wilsimpulsen van de geestelijke tegenmachten (dit zijn naast
Sorath eveneens Ahriman en Lucifer. Zie ook mijn artikelen op mijn site over deze machten).
We moeten dus eerst eens zogezegd alle reden hebben om geen angst nodig te hebben. De
mens moet het zich echt kunnen veroorloven om niet bang te zijn voor deze aanvallen.
Een autosuggestief gebed bidden of zich laten voorbidden, dat je niet bang hoeft te zijn, zal
ons niet over deze en vooral niet over de nog komende uitdagingen uit de genoemde
geestelijke regionen heenbrengen.
Ik zal niet de betreffende uitspraken van Rudolf Steiner over bacillen citeren (zie trouwens
geheel onderaan uitgeschreven). Over de blootstelling van de mens aan het zonlicht is nog te
weinig spiritueel onderzoek gedaan, maar dat er een gunstig verband is voelen veel mensen
aan. Echter als de mens ook niet de spirituele kant hiervan goed gaat begrijpen, en de blik
puur op het fysieke organisme gericht blijft, dan zal de invloed van het licht niet langer alleen
maar gunstig zijn. (Naar mijn mening is deze ontwikkeling al begonnen).
Zeker ook is gunstig een lage suikerconsumptie voor een betere weerstand, en natuurlijk een
goede gezonde voeding (het liefst vegetarisch, zie mijn artikel onderaan over dieren e.a.), en
voldoende beweging in de natuur (alsmede bestudering van geestelijke waarheden van o.a.
grootmeesters). Ook de antroposofische geneeswijzen kunnen een goede ondersteuning zijn.
Echter, vooral het inzicht in de geestelijke dimensie van dit fenomeen maakt voldoende
preventie en genezing mogelijk, want daarop berust het enige werkzame geneesmiddel, nu en
in de toekomst. Toch moet er nog veel baanbrekend onderzoek gedaan worden hierover.
Wanneer we ons nu willen inzetten voor een verdiepte beschouwing, dan duiken er veel
verschillende aspecten op die ik eerst graag als vragen wil formuleren:
Waardoor is het virus ontstaan? Waarom is de mens er vatbaar voor? En wie? Wat zijn de
karakteristieke fysiologische verschijnselen – pathogenetisch in het lichaam?
Met dergelijke vragen kan het onbevangen en innerlijk-bovenzinnelijke waarnemen van de
fenomenen beginnen. Pas dan, of anders gezegd daardoor, komen de morele vragen op.
Deze meer morele vragen omvatten het volgende:
Wat zijn de spirituele oorzaken voor het ontstaan van deze pandemie? Hoe blijf je mentaal
overeind in deze situatie? Welke crises en welke kansen kunnen uit deze situatie
voortvloeien? Wat zijn de taken nu en voor de toekomst? Kunnen er effectieve middelen
worden gevonden voor behandeling en preventie, die vanuit de geesteswetenschap aan het
licht worden gebracht?
Antwoorden op de morele vragen kunnen hoofdzakelijk voortkomen uit de bovenzinnelijke
observatie van het fenomeen. Voor de onbevooroordeelde waarneming van gebeurtenissen en
dingen is, zoals gezegd, een morele, beter gezegd een moralistisch oordelen belemmerend.
Het kan überhaupt niet gaan om een morele beoordeling vanuit het subjectief-persoonlijke.
De vragen moeten worden beantwoord vanuit het hogere morele leven van een geestelijk
bewustzijn. Want de hele problematiek in al haar facetten is vanzelfsprekend een door en
door moreel probleem in hogere zin.
Wat zich in onze aardse leefwereld manifesteerd als veel verschillende aspecten, hoort in de
geestelijke werkelijkheid bij elkaar, is het wezen een wezen. En zo wordt het ook beleefd
door de mensenziel wanneer zij na de dood of in meditatie, de geestelijke wereld in in het
geestelijk onderzoek tot haar leefwereld maakt. Niettemin moeten deze aspecten hier, in de
aardse leefwereld, eerst worden gezien als afzonderlijke fenomenen met hun eigen karakter
en van elkaar worden onderscheiden, dat wil zeggen erkend, voordat ze weer gezamenlijk
kunnen worden bekeken voor een geestelijke beoordeling. Maar je mag bij dit werk niet
vergeten dat ze nooit op zichzelf staan. Allereerst is een structurele scheiding noodzakelijk,
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omdat er anders iets kan gebeuren waarvoor je je in de ontmoeting met de geestelijke wereld
in de meditatie heel goed in acht moet nemen: anders zou alles door elkaar gemengd worden
in een onleesbare mix van onze eigen gemoedstoestand, onze voorstellingen, gevoelens en
intenties. Op die manier zou je geen goed beeld kunnen krijgen van wat je wilt onderzoeken.
De verschillende aspecten daarvan zijn namelijk in de geestelijke werkelijkheid heel goed
gestructureerd en zinvol samengevoegd.
Zoals gezegd heb ik te weinig tijd gehad voor een gedegen langdurig onderzoek waardoor
deze bijdrage nog niet goed alle aspecten kan bevatten. Wat ik wel weet vermeld ik hier.
Wat is de spirituele oorzaak van het Sars-CoV-2-virus?
Het grootste probleem van de mensheid is op dit moment dat zij het ‘Ware Ik’ niet wil
erkennen, dat wil zeggen de realiteit van haar eigen oorsprong en doel, de realiteit van haar
zelf als gemeenschap van wezens met een puur geestelijke aard, die op het huidige tijdstip tot
in materiële stoffelijkheid van verdichte omhullingen zijn gekomen. Alleen wanneer dit
inzicht er is, zal het leven (een bestaan dat je werkelijk leven kunt noemen) in de toekomst op
aarde voor de mensheid verder kunnen gaan. Want voor alles wat je wilt beginnen is er
inmiddels een helder bewustzijn nodig en begrip voor het feit dat de onzichtbare sfeer van
gedachten, gevoelens en van het willen, en de zichtbare sferen van de natuur (het minerale
rijk, het planten- en dierenrijk) in een even directe als onafscheidelijke samenhang staan.
Wanneer je deze sferen in je voorstelling van elkaar scheidt, dan ontstaat naar buiten toe het
huidige wetenschappelijke denken, dat als objectief en zakelijk, als integer en vrij van illusies
wordt gezien. Naar binnen toe ontstaan inkapsels van het geestelijke leven. Deze zijn
aanvankelijk ‘alleen maar’ zichtbaar en beleefbaar in de geestelijke sfeer. Maar wanneer ze
voorbij een bepaald punt worden gedreven, beginnen ze zich ook in de fysieke zintuigwereld
te manifesteren, onder andere als ziekteverwekkers en ziektehaarden, die binnen een
levensorganisme optreden en zich daarin parasitair vermeerderen.
Door deze parasitaire inkapsels ontstaat een andere wereld, die helemaal niet in het goedgoddelijke ontwikkelingsplan van de mensheid is opgenomen.
Wanneer de mens zijn Ik en de betekenis, de taak en de mogelijkheden daarvan erkent, dan
begint de morele individualisering, de zelf-gewilde rijping van schepsel tot nieuwe god.
Wanneer hij zijn Ik en de betekenis, de taak en de mogelijkheden daarvan niet erkent, dan
begint een amoreel afgezonderd bestaan, begint zijn degeneratie van een door God
geschapen wezen tot een nieuw, nooit eerder vertoond en ook niet in hogere zin voorzien
onderzintuiglijk schepsel; en daarvoor is hij zelf verantwoordelijk. Dan voltrekt de mens in
zichzelf de afsplitsing van het geheel en trekt alles uit de aan hem geschonken leefwereld met
zich mee wat hij voor zijn verdere degeneratie daaruit weg kan zuigen.
Objectiviteit in het onderzoek, in het denken is alleen dan gegeven wanneer men de hele
mentale binnenwereld van de mens niet scheidt van de fysiek-zintuiglijke verschijnselen
waarvan de mens omgeven en doordrongen is. (Daarvoor is uiteraard een goede scholing
nodig zoals er ook een goede scholing nodig is wanneer je een uiterlijk handwerk wilt
beheersen. Want het komt erop aan om de verschillende samenhangen van de veelheid aan
processen in de ziel en de zintuiglijke fenomenen op een goede manier een plek te geven en
niet met algemene begrippen te werken, zoals dat in esoterische kringen soms wel gebeurt).
Het samenspel van de werkelijkheid van ziel en geest met de fysieke wereld – je zou ook
kunnen zeggen de zintuiglijk-materiële manifestatie van zielsmatig-geestelijke wezens en hun
activiteiten – is zo complex, dat het voor een inzicht daarin nodig is om de daarbij passende
voorwaarden te verwerven. Maar dit is precies de opgave van het menselijke Ik sinds het
begin van het tijdperk van de bewustzijnsziel (dit loopt van 1413 tot 3573)!
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Bij het onderzoeken van complexe gebeurtenissen en bij het omgaan daarmee moet de mens
werkelijk niet alleen maar tot een beginnend vermoeden komen van het feit dat zijn eigen
innerlijk leven en het macrokosmische wereldleven in directe verbinding met elkaar staan.
Maar hij moet zich echt duidelijkheid verschaffen over de details door geestelijk de
samenhangen te onderzoeken tussen micro- en macrokosmos en tussen de (zintuiglijk)
zichtbare en zintuiglijk onzichtbare sferen. Met betrekking tot het fenomeen dat nu aan de
orde is, de coronaviruspandemie, moet men, voor zover men door antroposofie het
gereedschap kan oppakken, in ieder geval proberen om weg te blijven bij gemeenplaatsen en
tot een werkelijk geesteswetenschappelijke activiteit te komen.
De oorzaak van deze coronaviruspandemie, die voor mij duidelijk wordt bij mijn geestelijk
onderzoek van het probleem, lijkt in eerste instantie misschien een cliché, zo’n gemeenplaats.
Maar ik kan geen andere oorzaak vinden. Integendeel, er zijn op dit moment maar weinig
fenomenen op aarde waarvan de oorzaak zo eenduidig lijkt.
Ik ben tot het inzicht gekomen dat de oorzaak ligt in het (doorgeschoten) materialisme, dat
over de hele aarde verspreid is, en met name in de momenteel dominante materialistische
denkwijze van de mensheid.
In vergelijking met deze ogenschijnlijk eenvoudige vaststelling zijn de oorsprong, het verloop
en de effecten van het probleem des te complexer. En na deze simpel lijkende vaststelling en
toelichting is er nog veel onderzoek nodig om de wijdvertakte mechanismen van dit gebeuren
uit te werken. Dat blijkt alleen al uit het nagaan van de weg die het materialisme in de
mensheidsontwikkeling heeft genomen.
Want enerzijds is het materialisme waarvan hier sprake is niet plotseling op aarde gekomen,
maar er waren verschillende stappen nodig voor de uitbreiding ervan, die werden gezet door
verschillende volkeren op verschillende tijdstippen. Aan de andere kant is het materialisme
zelf (via deze volkeren, landen en tijden) veranderd totdat het geworden is tot de huidige
grotendeels globale wereldbeschouwing. Het gaat tegenwoordig om een theoretisch
materialisme naast het klassieke praktische materialisme.
In dat opzicht is het materialisme onlangs een punt gepasseerd dat een keerpunt is geworden
(Zie hierover ook mijn lezing op de site over 21-12-2012, en hieronder over het keerpunt 121-2020 Saturnus conjunct Pluto, en de unieke Koningsstand op 21-12-2020 Jupiter conjunct
Saturnus in Waterman).
De voorwaarde hiervoor (hoewel deze ontwikkeling anders had kunnen verlopen omdat de
mens een vrij wezen is, juist in het tijdperk van de ontwikkeling van de bewustzijnsziel) was
de gebeurtenis in het jaar 1879, die Rudolf Steiner ‘de val van de geesten van de duisternis’
op aarde heeft genoemd (Zie eerder hiervoor reeds genoemd. Zie ook mijn lezing over
Ahriman en Lucifer op de site voor meer toelichting, inclusief artikelen van Rudolf Steiner).
De confrontatie met de geesten van het materialisme is op dit punt onherroepelijk in de
individuele ziel gelegd. Dat betekent dat vanaf dit punt ieder mensen-Ik dat zich op aarde
incarneert, wordt geconfronteerd met de vraag: is er naast deze fysieke wereld ook een
scheppende geestelijke wereld waaruit mijn eigen wezen stamt, of niet? Deze vraag moet
ieder Ik in zichzelf beantwoorden. Echter dit gebeurt zo goed als niet, integendeel: veel
mensen-Ikken slapen blijkbaar tegenover deze vraag, in zoverre dat de beantwoording
hiervan wordt overgelaten aan een paar anderen, namelijk aan de bestrijders van de spirituele
wereldbeschouwing. Daar sluiten ze zich gedachteloos en willoos bij aan. En dat is het
eigenlijke keerpunt in de mensheidsontwikkeling waar we inmiddels doorheen zijn gegaan –
met ernstige gevolgen.
Het is dus het materialisme in de inhoudelijke opvattingen van de mens betreffende de wereld
en zijn eigen wezen, dat in een nieuwe vorm destructief wordt.
Het lijdt natuurlijk geen twijfel dat die ahrimanische inspiraties, die zich manifesteren in
digitale netwerken en in de globalisering van informatie, de verspreiding van het materialis8

tische denken op een pandemische manier mogelijk hebben gemaakt. Even globaal en
bliksemsnel, ongecontroleerd, breidt ook de materiële nakomeling van dit materialistische
denken zich uit: het coronavirus.
Het individuele Ik zou een concrete taak hebben gehad in de afgelopen 140 jaar om tot
inzicht te komen en de voorwaarden om deze taak te volbrengen waren hiervoor goed.
Maar in plaats daarvan heeft de individuele toewijding van het Ik dat is toegerust met alle
voorwaarden om tot geestelijk inzicht te komen in een groeps-, en mensheidsoverstijgende
ideologie, zich afgekeerd van de geestelijke werkelijkheid en de individuele spirituele
verantwoordelijkheid voor het geheel, waardoor een volledig nieuwe dimensie is ontstaan
met geestelijke en fysieke gevolgen.
In 1924 benoemde en karakteriseerde Rudolf Steiner duidelijk de ‘huidige vijanden van het
inzicht’ en hun effecten. Je moet je realiseren dat hetgeen vanuit geesteswetenschappelijk
onderzoek wordt gezegd niet zomaar een verhaal is, een abstracte mededeling waarover je
kunt filosoferen zonder echte betekenis voor je eigen leven, die je aan je eigen lichaam kunt
gaan bespeuren. De geesteswetenschap brengt inzichten aan het licht over de reële
levensvoorwaarden en verschijnselen die aan het eigen lichaam voelbaar zijn en die zich op
grond van geestelijke feiten op aarde voordoen. In een tijdperk waarin de mensheid bestaat
uit individuele mensen met een eigen verantwoordelijkheid, heeft de afwijzing van het
spirituele leven een veel ernstiger uitwerking dan ooit tevoren in de loop van de mensheidsontwikkeling. In plaats vanuit het Ik gevoerde, vrije en in sociaal opzicht verantwoordelijke
samenwerking van de individuele mensen is de Ik-activiteit niet tot volle werkzaamheid
gekomen. Daarom zijn er nu grote groepen mensen die – over het oorspronkelijke tijdperk,
dat daarvoor geëigend was, heen – het idee van de groepsziel in praktijk brengen. In dit
mentaal-pandemisch aaneensluiten van mensen komen eigen en groepsbehoeften via een
gecorrumpeerde activiteit van de niet door het Ik beheerste verstandsziel tot uiting.
Tot aan deze (tot dusver) niet opgepakte historische kans om in de individuele confrontatie
met de ahrimanische geesten tot een wakker geestbewustzijn en activiteit van de
bewustzijnsziel te komen, zijn, zoals gezegd, al veel stadia doorlopen. De mens heeft ze zelf
veroorzaakt en ze zijn aangewakkerd door die geesten die de spirituele ontwikkeling van de
mens willen verlammen.
Maar dit soort materialisme in de wereld van nu bestaat, is gebaseerd op een ontwikkelingsstap die op zichzelf niet destructief was. Dat is de bloeitijd van het intelligente denken van
het tijdperk van de verstandsziel in het antieke Griekenland. Wanneer men spreekt van een
bloeitijd, dan wil dat zeggen dat in de tijd die daarop volgt de betreffende bloei gaat
verwelken, gaat rotten.
Vanaf hier is het spoor te volgen, de tromfantelijke opmars van het materialisme door de
Europese landen, die verantwoordelijk is voor de huidige viruspandemie!
• Naast andere markante stappen op deze weg van het verwelken van de cultuur van de
verstandsziel die ooit goed was voor de mens, moeten de politieke en geestelijke
machtsovername en eeuwenlange hegemonie van Rome in de antieke wereld worden
genoemd; vervolgens de overname van dit principe door de vertegenwoordigers van
het christelijke geloof, de Roomse Kerk.
• De machtige spirituele aanslag op de hygiënische vorming van de cultuur van de
bewustzijnsziel nog vóór het aflopen van de cultuur van de verstandsziel door de
impulsen van de Academie van Gondishapur in het huidige Iran. (Een ahrimanische
impuls om de mensheid een paar moeilijke ervarings-zielenstappen over te laten slaan
waardoor de mens een enorm IQ zou krijgen doch afgeschroefd zou worden van de
noodzakelijke Ik-ontwikkeling, Zie meer hierover mijn lezing op de site over Islam).
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Het tweede crisispunt in de tijd van de vervolging van de Tempeliers door de Franse
koning Philips IV, waardoor het eigentijdse materialisme met betrekking tot de
mammon werd ingeluid.
Het derde crisispunt is de versterking van de Katholieke kerk in Spanje en de
territoriale aanspraken van Spanje op macht alsook de onvergelijkbare rooftochten in
de Nieuwe wereld; de (onbetwist noodzakelijke) impulsen van de reformatie die van
Duitsland en Zwitserland uitgingen, maar waarvan de consequentie een volledige ontspiritualisering van de christelijke religie betekende, die zich ook langzamerhand
verspreidde naar de Scandinavische landen. Dat betekende een voorbereiding op de
huidige natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing.
Ten vierde de (hieruit voortvloeiende) pervertering van het economische denken in
Engeland en de incorporatie van het kapitalisme in de Verenigde Staten van Amerika.
En ten vijfde een zich manifesterend materialisme in de vorm van het (ahrimanische)
communisme in het toenmalige Rusland en in de laatste tijd in andere formeel
communistische landen (en niet te vergeten de impact van het soratische Nazidom.)

Dit is slechts een fragmentarisch deel van de weg die tot het huidige materialisme leidde.
Daarbij heb ik niet eens de filosofisch-spirituele mijlpalen genoemd, maar alleen een
fragment van het geopolitieke spoor gevolgd. Ongetwijfeld speelt Europa daarbij een cruciale
rol totdat deze rol na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd overgenomen door de USA.
Wanneer we naar de actuele aanvallen op de bewustzijnszielenimpuls zoeken, dan hoeven we
niet ver te gaan. Het oorspronkelijk puur objectieve, natuurwetenschappelijke denken en de
door dit denken wijd verspreide materialistische basisvisie over het wezen van de wereld
drukt ook zijn stempel op ons dagelijks leven, wat al op school begint. Ze is ook niet gestopt
voor de deuren van de vrijescholen (op uitzonderingen na), maar binnen enkele jaren is de
vrijeschoolpedagogie in haar eigenlijke wezenskern bijna volledig verstikt. Dergelijke
ontwikkelingen voltrekken zich niet als bij toverslag buiten de mens om; ze worden door
mensen als wij verwerkelijkt. Dit kan echter alleen gebeuren omdat de individuele mens zich
niet bewust wordt van zijn mensheidstaak, die hem in de huidige incarnatie is toegewezen.
Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat oordelen en opvattingen gedachteloos worden
overgenomen en die als zich over het hele gebied zich uitstrekkende ‘ternds’ cyclisch en
steeds sneller door de mensheid heengolven.
In spirituele zin zijn dit oude, namelijk groepszielachtige stromingen, die niet ten onrechte
worden omschreven als ‘mainstream’. Want het is echt een brede stroom die alle mensen
meesleept die in hun Ik-bewustzijn óf diep slapen óf – wanneer ze denken dat ze wakker zijn
– toch op z’n minst dromen en daarom geen wil ontwikkelen om tegen de stroom in te
zwemmen.
Deze mainstream-opvatting van de wereld over óf een openlijk optredend materialisme óf een
materialisme dat vermomd is in een esoterisch getinte, dweperige oppervlakkigheid, grijpt
terug op het ogenschijnlijk objectieve natuurwetenschappelijke denken. Daarmee is deze
materialistische wereldbeschouwings-mainstream evenals zijn impulsgever het ogenschijnlijk
onbevooroordeelde natuurwetenschappelijke denken van tegenwoordig, een drager van de
(ahrimanische en eveneens ook soratische) impulsen van Gondishapur, die in feite in deze
samenhang weer op’leven’. Zij zijn de directe bestrijders van de impuls van de ontwikkeling
van de bewustzijnsziel, die het individuele Ik moet oppakken wanneer de mensheid ooit haar
aardse doel wil bereiken.
Wanneer je vanuit deze (heel fragmentarische geschetste) achtergrond kijkt naar het huidige
zogeheten coronavirus en de daardoor veroorzaakte pandemie, wanneer je de eigenlijke
oorzaak erkent in de materialistische manier van denken van de mens in het huidige tijdperk,
dat eigenlijk staat onder de impulsen van de ware (vanaf 1879) tijdgeest Michaël in het
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tijdperk van de bewustzijnsziel, dan kan je – vooral wanneer je de betreffende inzichten van
Rudolf Steiner daarover hebt opgenomen – zeker duidelijk worden welk geestelijk wezen de
huidige gebeurtenissen (en niet alleen die) aanwakkert.
Sinds het jaar 1998 bevinden we ons in de derde cyclus van de soratische impact op de
mensheidsontwikkeling. (De eerste vond plaats in de tijd rond 666 en vond zijn centrum in de
activiteiten van de Academie van Gondishapur; de tweede in de tijd rond 1332 toen hij zijn
uiterlijk teken vond in het optreden van de eerste mens die in zijn puur persoonlijke zijn
doordrongen was van materialisme en de aanstoot gaf tot uitroeiing van de Tempeliersorde).
De huidige derde impact, na 1998 (3x 666), van deze geestelijke tegenmacht heeft een andere
dimensie dan de beide voorgaande inslagen, omdat deze plaatsvindt in het tijdperk van de
bewustzijnsziel (1413-3573), dus in een tijd waarin de individuele mens potentieel de
krachten ter beschikking heeft om iets tegenover die macht te stellen, en wel zichzelf, zijn Ikbewustzijn.
Daarmee onderscheidt deze materiële (weliswaar slechts microscopisch kleine, tot
zintuiglijke onzichtbaarheid verdunde materie) infiltratie zich, spiritueel gezien, van andere
ziekteverwekkers die in vroegere tijden de mensheid hebben geteisterd. Ze heeft – allereerst
puur spiritueel beschouwd – een ander gewicht en een andere betekenis, ook wanneer de
bedreiging van het menselijk leven door virussen geen onbekende gebeurtenis is. Om deze
reden, door het passeren van het hiervoor genoemde punt in de tijd en door de derde golf van
de Sorath-impuls na 1998, onderscheidt het zich van de seizoensgebonden griepepidemieën.
In feite is het optreden van zogenoemde menspathogene virussen, dus virussen die voor de
mens gevaarlijk zijn, een vrij recent fenomeen in de mensheidsgeschiedenis. En hierop zou
je, bij de benadering van een geesteswetenschappelijke ordening van het huidige gebeuren,
zeker op zijn minst een korte blik moeten werpen.
In veel antroposofische beschouwingen die ik tot nu tot heb gezien, ligt de tendens om
bacteriën en virussen op één hoop te gooien omdat men zich daarbij beroept op
formuleringen van Rudolf Steiner. Omdat bacteriën en virussen beide – spiritueel gezien –
een onderzintuiglijke herkomst hebben, dus tot in het materiële verdichte impulsen zijn van
ahrimanisch getinte geesten, is dit ook juist en geoorloofd. Maar bij het dieper onderzoeken
van het huidige gebeuren is het raadzaam om ze toch te differentiëren.
De aard van bacteriën
Besmettelijke ziekteverwekkers, namelijk in de vorm van bacteriën (of bacillen) hadden in
vroegere tijden en ook nog niet zo lang geleden een andere werking op de mens (vooral in
geestelijk opzicht). Je zou zelfs kunnen zeggen – wanneer je het breed opvat – dat ze absoluut
een bepaald doel vervulden dat bevorderlijk was voor de mensheidsontwikkeling.
Op zijn minst konden ze, als uitvloeisel van tegenstrevende geesten, nog van nut zijn voor de
goede goddelijke geesten voor het bereiken van een bepaald punt van ontwikkeling, waartoe
de mensheid toen gebracht moest worden, namelijk tot aan het punt van het volledige aardse
zelfbewustzijn. De confrontatie met bacteriën/bacillen was een soort van (heel onaangenaam)
aanstoten tegen de zintuiglijk-materiële wereld, wat gebruikt kon worden voor de ontwikkeling van het zelfbewustzijn.
Maar in die tijden waarin dit proces actueel was, kon überhaupt nog geen sprake zijn van een
karma-begrip zoals de mens dat tegenwoordig ten aanzien van zichzelf en van de wereld
moet hebben. (In mijn boek uit de reeks Bijdragen tot inzicht in het Christusgebeuren, deel
IV, Over ziekten en genezingen, in het hoofdstuk over De ziekten van tegenwoordig – in
tegenstelling tot de ziekten op het keerpunt der tijden – het mysterie van Golgotha – staan
enkele aanduidingen daarover.)
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De pandemische infectieziekten uit vroegere tijden die door bacteriën ontstonden, zijn
karakteristiek voor het cultuurtijdperk van de gewaarwordingsziel (2907 BC tot 747BC) en
van het cultuurtijdperk van de verstands- of gemoedsziel (747 BC tot 1413AD). Steeds was
het waterelement de brug voor de verspreiding van deze ziekten, dat wil zeggen
druppelinfectie of directe opname van besmette vloeistoffen.

Hieronder vermeld een aantal grote bacteriële plagen uit voornoemde cultuurtijdperken, die we ook kunnen zien als ziekten van de mensheid in haar
ontwikkelingsfase van de mens als groepsziel:
LEPRA:
Relatief minder besmettelijk omdat er een nauw contact nodig is om het over te dragen, de
druppelinfectie. Deze bacteriën hebben al duizenden jaren een rol gespeeld als plaag voor de
mensheid en zijn in al die tijd nauwelijks veranderd. Ze werden voor de mens gevaarlijk in de
tijd toen het etherlichaam ongeveer samenviel met het fysieke lichaam en het Ik kon
binnentrekken. Rond het midden van de vijfde Atlantische periode ontstonden de omstandigheden dat deze bacteriën mensen konden schaden. De onder andere in de Bijbel vaak
genoemde melaatsheid was toen een gevolg van de eigen daden of van de daden van
verwanten. Het toonde zich voor het begrip van de betrokkene binnen hetzelfde leven als
karmisch zinnebeeld om de menselijke ziel voor te bereiden op inzicht in een hogere
moraliteit (Zoals het leren overstijgen van egoïsme naar mensendienst). De oorsprong van
lepra is een zoönose (een overspringen van de ziekteverwekker van dier op mens).
(Het is voor zover ik, Paul Wink, weet een van de ergste ziekten die er zijn, vergelijkbaar met
in de ongelukssfeer zware verbranding van het lichaam).
PEST:
Heel besmettelijk. Bij de longenpest is een heel kleine afstand tot de geïnfecteerde mens al
voldoende om aangestoken te worden. Wordt ook overgedragen via druppelinfectie.
In tegenstelling tot de griepvirussen sterven de pestbacteriën in de lucht snel af. De dood
treedt op als gevolg van bloedvergiftiging. De oorsprong van de pest zou in de dertiende
eeuw in Oost-Azië liggen. Een epidemische verspreiding vindt plaats qua tijd en als geestelijk
resultaat bij de tweede inslag van het Sorath-wezen, namelijk aan het eind van de vierde
cultuurperiode (Dit is de Grieks-Romeinse cultuurperiode die eindigt in 1413).
De oorsprong van de besmettelijkheid is ook een zoönose.
CHOLERA:
Infectie direct via water dat verontreinigd is met fecaliën, minder vaak via verontreinigde
voeding. Belangrijkste maatregel voor de behandeling is het in evenwicht brengen van het
vochtverlies dat ontstaat door braken en diarree, en het toedienen van suiker en zouten.
Onderzoekers hebben cholerabacteriën kunnen traceren tot in de zeste eeuw voor Christus,
maar de ziekte werd pas epidemisch gevaarlijk tegen het keerpunt der tijden (Zie ook weer:
Over ziekten en genezingen, over het nemen van een bad in de vijver van Siloah en de vijver
of bad van Bethesda, zonder gevolgen.)
TYFUS:
Een infectieziekte die het hele organisme aantast, veroorzaakt door een bacil, dat wil zeggen
een staafvormige bacterie. Het wordt fecaal-oraal overgedragen, bijvoorbeeld door verontreinigde voedingsmiddelen of vervuild water. Het is een intracellulaire ziekteverwekker, die
zich via de lymfe en de bloedsomloop verspreidt. De zogenaamde Attische plaag tijdens de
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Peloponnesische oorlog (over de spirituele achtergrond hiervan zijn aanduidingen gegeven in
mijn boek De zeven mysteriedrama’s van Rudolf Steiner) was duidelijk een tyfusepidemie.
De oorsprong van de infectie met deze salmonella-ziekteverwekker, beter gezegd de vereiste
voor een latere epidemie ontstond bij ‘t begin van de veeteelt. Ook tyfus werd pas een bedreiging voor de mens tegen het einde van het tijdperk van de gewaarwordingsziel (=747BC).
MILTVUUR:
De infectieziekte door antrax-bacillen komt in eerste instantie voor bij plantenetende dieren,
meestal eenhoevigen, maar kan ook worden overgedragen op de mens. Eigenlijk kunnen we
miltvuur uit onze beschouwing weglaten omdat hierbij geen sprake is van overdragen van
mens op mens, waarom er derhalve (langs natuurlijke weg) ook geen epidemische of zelfs
pandemische verspreiding is geweest. Een ziekte die al werd beschreven door antieke Griekse
en Romeinse dichters.
TUBERCULOSE:
Net als lepra ontstaan door mycobacteriën. Naast lepra misschien de oudste epidemisch
optredende infectieziekte. Meestal door druppelinfectie overgedragen. Ze krijgt in het
tijdperk van de bewustzijnsziel (1413-3573) echter een nieuwe betekenis, namelijk door het
eerste optreden van een mensheidskarmische reeks van paranoïde voorstellingen en is
sindsdien steeds aerogener geworden (dus verspreiding via de lucht).
Spiritueel gezien kan een zeker verband worden gelegd tussen de bacteriële tuberculose en de
virale Covid-19-ziekte. Je zou kunnen zeggen dat dit een soort polair verband is.
Afgezien van het feit dat bacteriën kunnen worden gezien als (primitieve) organismen die
beschikken over een celstructuur, een stofwisseling en de mogelijkheid tot vermeerderen door
celdeling (maar in het laatste, de vermenigvuldiging, werken niet de productieve scheppingskrachten die betrokken zijn bij de voortplanting van mens en dier!), die hen onderscheidt van
virussen in hun eigen leefomgeving, speelt het waterelement de doorslaggevende rol bij het
overbrengen van de ziekten die in de tijd voor en rond het keerpunt der tijden alsook tot aan
het begin van het tijdperk van de bewustzijnsziel (1413) hun oorsprong en ‘actuele’ betekenis
hebben, dus ook mensen troffen die nog niet in die mate als tegenwoordig de opdracht tot Ikactiviteit hadden gekregen. De daardoor veroorzaakte epidemieën betreffen – in het tijdperk
van de groepszielachtige verbanden – hoofdzakelijk het groeps- of volkskarma.
De aard van virussen
Virussen als veroorzakers van levensbedreigende ziekten bij de mens zijn een plaag die een
belangrijke rol speelt in de ontwikkelingsprocessen na het Christus-gebeuren, in het tijdperk
van de bewustzijnsziel (dit is vooral dus na 1413) – hoewel niet een erg constructieve rol.
Want tijdens de bacteriële infecties van de voorchristelijke tijd, en misschien ook nog tot aan
het begin van de bewustzijnszielentijd konden die infecties nog van nut zijn voor de mens in
die zin dat de mens in zijn wezen steeds aardser werd, maar er tegenwoordig niet meer mee
gediend is om nog verder/steeds aardser te worden. (Want hij moest zich eens helemaal
verbinden met het materiële aardebestaan om verrijkt te worden door geestelijke bewustzijnskracht en door het Ik-bewustzijn, zich daar weer van kunnen losmaken om op te stijgen naar
de goddelijke hoogten waaruit hij is gevallen.) (De heer J. van Rijckenborgh van het Lectorium Rosicrucianum noemde het aardser worden van de mens en het daarna weer onthechten
van het aardse, dat de mens nu moet zijn een mens in/op de aarde, maar niet van de aarde; is
dus uit waarheid met liefde werken met de aarde zonder hechting, ofwel vast willen houden).
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(Materialisme doet naar bezit en lust verlangen ofwel ‘hijgen’. De Covid-19 pandemie tast de
longen aan, maakt kortademig, zodat men anderszins moet hijgen. Kortademigheid is een
expressie van vrees om iets te verliezen. Zie verderop meer uitleg van Judith von Halle).
De mens moet nu juist steeds geestelijker worden (omdat hij inmiddels voldoende aards is).
De geesten van de onderzinnelijke wereld, die hem daarvan af willen brengen, grijpen samen
met de virussen rechtstreeks in op deze spirituele ontwikkelingsperiode doordat ze het tekortschieten van de individuele mens voor wat zijn geest beterft, te gelde maken door het vrijkomen van partikeltjes die van een aanzienlijk meer ‘verdunde’ aard zijn dan bacteriën.
Daarmee is niet alleen de fysieke grootte van de virussen bedoeld, die tot wel duizend keer
kleiner is, maar ook de geestelijke en fysieke opbouw. Omdat virussen niet uit cellen bestaan
en geen eigen stofwisseling hebben maar alleen een blauwdruk bevatten voor hun vermenigvuldiging, die ze enkel kunnen realiseren in de cel van een zogeheten gastheer, zijn ze, zoals
gezegd, geen levende wezens zoals de bacteriën, (waarbij overigens veel daarvan een
essentiële rol spelen bij de verteringsprocessen in de mens, wat niet geldt voor virussen).
Meer nog: virussen houden zich in stand door het principe van fouten die bij hun kopieerproces optreden en passen zich zo aan de daarvoor optimale situatie aan. Ze staan daarmee
lijnrecht tegenover het beginsel van de goddelijke ordening, namelijk de principes van het
ware, het schone en het goede, die ten grondslag liggen aan het werk van de productieve
scheppende krachten in de mens. Wat in het menselijk lichaam de celdood tot gevolg heeft, is
precies de optimalisatie van het virale bestaan. Dit alleen al richt de aandacht op de
geestelijke aard van een virus.
Het reproductievermogen van de menselijke cel – grondslag voor de werkzaamheid van
productieve scheppingskrachten in het fysieke lichaam – wordt nu door het virus misbruikt
voor het repliceren van zijn eigen programma, zijn eigen wezensaard. Daarbij kun je niet
spreken over iets wezenlijks op zich, maar alleen van een soort fysiek geworden drager van
onderwereld-impulsen, anti-geestelijke denk- en wilsimpulsen, die worden geïntroduceerd in
het binnenste lichaam van een levend organisme.
De basis voor het ontstaan van virussen was pas gegeven bij het aanbreken van de huidige, de
4e incarnatie van de aarde (de 1e heet Saturnusbol, de 2e Zonnebol, de 3e Maanbol), door het
binnengaan van de machtigste geesten van de onderwereld in de diepten van het occulte
aardelichaam, die een deel vormen van de zeven ontwikkelingsstappen van de aarde,
namelijk de Asura’s. Door hun ingreep in de aards wordende mens en wel in de grondslag
van zijn materiële lichaam (DNA of RNA), werd iets afgezonderd van het oorspronkelijke
goddelijk-geestelijke zijn dat ten grondslag ligt aan dit menselijke materiële lichaam, om later
met opzet teruggebracht te worden, namelijk in de vorm van het virale vermeerderingsbouwplan (geldt wellicht nog meer voor kanker?). Maar door de afzondering en het bezetten
hiervan door het geestelijke aspect dat de Asura’s erin hebben gebracht is wat voorheen van
de mens was losgetornd, niet langer menselijk.
Het is geen levend onderdeel meer van zijn fysieke organisme wanneer het daarmee weer in
contact wordt gebracht. Maar het heeft, doordat het genetische materiaal als het ware verwant
is aan dat van de mens, een enorm wilsachtige werking op het menselijke lichaam.
Iets wat in de huishouding van de natuur bijna onmogelijk is, is daardoor mogelijk geworden:
er zijn organische objecten die het plan in zich dragen voor hun eigen vermenigvuldiging
onafhankelijk van het eigenlijke, levende organisme waarvan ze zich hebben afgesplitst.
Maar om dit tot stand te brengen maken ze parasitair gebruik van het levende wezensorganisme en van de productieve scheppingskrachten, waarover de Asura’s zelf niet beschikken
omdat zij hun Ik-ontwikkeling in de tijd van de 1e Aardebol, de zogenaamde Oude Saturnus,
niet hebben voltooid. Dat is de reden dat ze de virussen geen vermenigvuldigingskrachten
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kunnen meegeven. De vermeerdering in de cellen van de gastheer is, spiritueel gezien, alleen
maar een voertuig om een geestelijke, maar dan een onder-geestelijke, een in hogere zin
amorele impuls in de mens over te brengen. De mens moet tijdens zijn incarnatie zijn
eigenlijke geestelijke wezen verbinden met het fysiek-materiële en hij vormt zich voorstellingen over dit fysiek-materiële.
Een infectie met het virus richt op zijn beurt de aandacht van de mens, bij wie het Ik slaapt,
weer op het puur materieel-fysieke gebeuren en bevestigt zijn reeds eerder gekozen
materialistische wereldbeschouwing.
Zo werkt een geestelijke (onderzintuiglijk-geestelijke) impuls via het fysieke op de
menselijke ziel in.
De betekenis voor de mens van het weer naar binnen smokkelen van de bestanddelen van de
fysieke lichamelijkheid en voortplantingsorganisatie, die oorspronkelijk uit het DNA van het
vroege mensenwezen zijn weggenomen, kan binnen dit kader niet verder worden uitgewerkt.
Maar er kan met betrekking tot het op gang gekomen proces misschien worden gedacht aan
een bloedtransfusie met het eigen bloed waarbij op later tijdstip het tevoren afgenomen eigen
bloed weer in het organisme wordt binnengebracht. Maar vanwege de geestelijke afzondering
van het bloed en de daardoor ontstane vernietiging van het geestelijke in het bloed (het bloed
is niet alleen materieel, maar ook geestelijk; zo bevat het onder andere zielenkwaliteiten) zal
het organisme het toegevoerde bloed voortaan als vijand beschouwen en bestrijden – wat het
immuunsysteem blijvend belast en verzwakt (het stoffelijke aspect van het afgenomen bloed
is buiten het lichaam onder speciale condities goed te houden, echter het geestelijke niet!)
Ook een virusinfectie heeft geen enkel fysiek nut voor de mens. Zelfs wanneer hij de ontstekingsreactie die volgt op de infectie te boven komt en hij formeel als immuun beschouwd kan
worden, laat een virusziekte altijd littekens achter in het etherlichaam en daarmee ook
beperkingen – tenzij de mens zover is gekomen door zijn bewustzijnszielen-activiteit dat hij
begint met de omvorming van zijn etherlichaam in levensgeest. (Zie voor de omvorming van
lagere lichamen in hogere lichamen het overzicht hierover in de lezing op mijn site: ‘Een
samenvatting over de dierenriem en de planeten enz.’; op pagina 5 dit overzicht).
Het spirituele kenmerk van virussen, als materieel tot een minimum gereduceerde geestdragers (beter gezegd ongeest-dragers), is het aanrichten van een maximale schade doordat ze
namelijk op het niveau van het devachan (de hogere astrale wereld van de engelen, ook wel
hemelwereld) – maar dan op het amorele spiegelniveau – in contact treden met de geest van
de mens; maar dan wel met de door hem niet gebruikte geest. Ze zijn daarmee een plaag van
het tijdperk van de bewustzijnsziel.
Virusepidemieën tasten het mensheidskarma aan, voor zover het individueel geestelijke in de
afzonderlijke mens niet door het individuele zelf tot gelding wordt gebracht en hij daardoor in
het tijdperk van zijn individueel geest-ontwaken een terugval maakt in het groepszielachtige
waaruit de fysieke werkzaamheid van de virussen ontstaat.
De Christus-conforme aaneensluiting van Ikken tot een gemeenschap in de zin van de sociale
driegeleding zou een resultaat zijn geweest van het succesvolle individuele geest-ontwaken.
(Zie eventueel mijn lezing hierover op mijn site ‘Basisinkomen, geïnspireerd door UranusWaterman’).
In plaats daarvan heeft de mensheid zich door het slapen van de afzonderlijke Ikken nog
verder overgeleverd aan de groepszielen-impuls. Ze heeft daardoor al een keer een
groepszielen-karma doorstaan, namelijk door de Spaanse griep, die zich tegen het einde van
het rampjaar 1917 begon te verspreiden (ook na een Saturnus-Pluto affliktie, net als begin
2020) en de grondsteen legde voor de huidige derde soratische inslag in de mensheidsgeschiedenis.
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Wat betreft de pokkenepidemieën alleen het volgende aspect, dat ook bij de bestrijding van
het coronavirus van belang is omdat dit aan de geschiedenis van de pokken kan worden
afgelezen: aan het eind van de 18e eeuw werd begonnen met inentingen tegen de verspreiding
van de pokken. Nadat de grote pokkenepidemieën, die tussen de 16e en de 18e eeuw de mensheid overspoelden, in Duitsland werden beëindigd door de invoering van de Rijksvaccinatiewet in 1874, had het pokkenvirus zich echter opgesplitst in twee stammen.
Dit zou tot nadenken moeten stemmen voor wat betreft de bescherming.
Dat een inenting geen blijvende bescherming kan bieden zie je aan de mutatie-impuls die
door de inentingen in het virus is ontstaan.
Spiritueel gezien kunnen door inentingscampagnes – hoe zegenrijk die ook mogen zijn –
niet de oorzaken worden opgeheven van een mensheidskarmische vereffening door een
virusepidemie.
In het beste geval komt het daardoor tot een uitstel van het mensheids-karmische
vereffeningsgebeuren.
Wanneer de spirituele oorzaken van de epidemie niet worden opgeheven (door inzicht en
nieuwe levenshouding), maar in plaats daarvan iedereen wordt ingeënt, dan moet men
rekening houden met een nog drastischer vervolg- of vereffeningsgebeuren.
Dit is geen principieel pleidooi tegen inentingen. Maar er moet alleen op worden gewezen dat
inentings-campagnes niet de enige oplossing kunnen zijn, maar hooguit een overbrugging.
Want zonder de aanpak van de geestelijke oorzaken van de betreffende infectieziektes zullen
ze vroeg of laat bijdragen aan het uitbreken van andere, mogelijk zelfs heftigere epidemieën!
De verspreiding van Sars-CoV-2
Een karakteristiek van het nieuwe coronavirus dat zich sinds de derde soratische inslag (dus
na 3x666 jaar = na 1998) voor het eerst doet gelden, is de uitbreiding van zijn verspreidingsmogelijkheid van de druppelinfectie naar de overdracht via de lucht. Het virus benut ook het
luchtelement als brug van mens tot mens. En daarmee is het in feite veel besmettelijker dan
tot nu toe (mei 2020) wordt aangenomen of officieel vermeld. Dat hangt samen met het
geestelijke probleem van de ontaarding van het denken van de mens in de zin van de
ahrimanisch gekleurde wereldbeschouwing (zie o.a. op mijn site de lezing over Ahriman).
De fysieke manifestatie van de algemene gedachtensfeer is het luchtelement.
De fysieke manifestatie van de algemene gewaarwordingssfeer is het waterelement.
De fysieke manifestatie van de algemene wilssfeer is het warmte-element.
Deze sferen moeten, te beginnen bij de gedachtensfeer, door de activiteit van de individuele
mensen door bewuste Ik-activiteit zo worden geïndividualiseerd dat ze een nieuwe constitutie
krijgen die klopt met de opstijgende tak van de parabool, die bij wijze van spreken niet meer
wegvoert van de alfa tot in de verdichting (verharding) van de schepping, maar leidt naar de
omega in de vergeestelijking.
Even reëel als we de niet-geïnfecteerde lucht nodig hebben om te leven, net zo direct reëel
hebben we de niet-geïnfecteerde gedachten nodig om te leven!
Nu beleven we de door ons als mensheidsorganisme zelf veroorzaakte aanval op het
luchtelement en op het orgaan dat daarmee fysiek verbonden is, de longen, door ons
gecorrumpeerde, niet tot leven gebracht denken.
(De longen horen vooral bij het ritmische gevoelsleven van het hart)
Maar wanneer de mensheid in het tijdperk van de bewustzijnsziel zichzelf zo ver zou ruïneren
dat zij in haar voelen net zo degenereert als in het denken, dan zal de aanval op het hart
volgen. Dan zal het gaan om het ontbreken van de kracht van het medegevoel, wat onder
andere samenhangt met het dierenleed.
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(vlees eten en/of dieren misbruiken is volgens mij ook een onderdeel van het materialisme dat
vooral na Christus in een ander licht komt te staan. Zie verderop het artikel over ‘Dieren en
vlees eten’).
Symptomen van de Covid-19-ziekte
Opvallend zijn grote, namelijk zich over het hele gebied uitstrekkende, melkachtig gekleurde
plekken in de longen. (Daarmee onderscheiden ze zich van klassieke longontstekingen).
De long wordt stijf (is niet meer elastisch). In de longblaasjes ontstaat een storing in de
overdracht van zuurstof naar de bloedbaan, wat bij Covid-19 een sclerotische eigenschap
heeft. Zo kan op een bepaald punt zelfs de hoogste zuurstoftoevoer niet meer helpen omdat
die helemaal niet meer tot in het bloed doordringt. Om die reden wordt op de intensive care
voor een deel ECMO-behandeling toegepast (extracorporale membraam-oxygenatie), waarbij
het bloed machinaal buiten het fysieke lichaam met zuurstof wordt verrijkt, respectievelijk de
verbruikte lucht wordt afgevoerd, omdat het eigen ademsysteem dit niet meer kan.
Wat is hier aan de hand?
Enerzijds zijn het de gefixeerde voorstellingen van het materialistisch gedachtegoed dat
uiteindelijk de longen in deze sclerotische toestand brengt. Want de huidige aard van het
materialisme leidt tot dwanggedachten, zij dwingen de mens gewoon om zich over te geven
aan de materialistische wereldbeschouwing. Het Ik wordt ondermijnd en wordt gedwongen
door de stijf geworden verstandsziel, die vanwege het materialisme door de hogere geest is
verlaten en angstig is geworden. Het vrije gedachteleven is niet meer mogelijk, zoals ook de
long, wanneer die stijf wordt en de zuurstof niet meer aan het bloed doorgeeft, niet langer
levendig, dynamisch kan uitwisselen, zich kan verhouden tot de buitenwereld.
De mens ademt eigenlijk zijn eigen gefixeerde voorstellingen in, waardoor zijn ademhalingsorgaan vastloopt. Wanneer de gedachten-ether niet meer doordrongen is van levende, door de
werkelijkheid gedragen gedachten, wordt de door ons ingeademde lucht tot een uitsluitend
materieel, puur chemisch gas (als een soort anti-yoga van de ademhaling).
In plaats van drager van bovenzinnelijke levenskrachten te zijn, wordt ze drager van onderzinnelijke impulsen in de vorm van schadelijke materiële deeltjes. De fysieke levensadem,
vroeger een borg van het menselijk leven op aarde, wordt op deze manier tot een bron van
potentiële levensbedreiging.
De veroorzaker is het Ik-bedwelmende denken, het tegendeel van wat er gebeurt wanneer de
mens het door Rudolf Steiner gekarakteriseerde onzelfzuchtige Ik-zintuig gebruikt.
Wanneer we inademen, nemen we op wat anderen uit zichzelf naar buiten brengen (is ook
energetische energie! Zie geheel onder ‘De besmettingsmythe’ voor meer uitleg hierover).
In het ademhalingsproces zijn we dus op een natuurlijke manier sociale wezens. Maar als
materialistische gedachten keer op keer worden gedacht, totdat ze een brede dominantie
hebben ontwikkeld ten opzichte van niet-materialistische gedachten, en een soort eigen
bestaan ontwikkelen, dan gaat dit proces nog een stap verder.
Wat betekent het dan dat de het Ik dwingende, geperverteerde verstandszielactiviteiten de
longfunctie inperken of blokkeren? Het betekent dat wat zich eerst heeft afgespeeld in het
astrale lichaam, beperkt bleef tot het astrale lichaam (in een vorige incarnatie), nu een niveau
dieper verschijnt, in een volgend dieper niveau naar ‘beneden’ is gedrukt.
De materialistische ideeën over de wereld en de mens, die in de 19e en 20e eeuw op een
fanatieke manier werden opgezogen, zijn nu al tot in het etherlichaam naar beneden gezakt.
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Daarbij komt het volgende fenomeen dat tot voor enkele tientallen jaren geleden nog niet in
de mensheidsontwikkeling is opgetreden: op grond van de ahrimanische versnelling van alle
aards-zintuiglijke processen – die met een machtige wilsimpuls het aards-zintuiglijke steeds
sterker en daardoor de wereldontwikkeling steeds sneller in de degeneratie, in een verstarring
drijft*, zijn de tijdsafstanden tussen de incarnaties dramatisch verkort.
(*Vergelijk dit als begripsvorming ook met het zogeheten bevriezen bij het syndroom van
Parkinson, wat uiteindelijk niets anders is dan een tremor die versneld is tot verstarring.
Een tremor is een ritmische, bevende, onwillekeurige beweging die ontstaat wanneer spieren
zich herhaaldelijk samentrekken en weer verslappen.)
De jongste generatie die nu opgroeit, maakt sinds het spirituele gebeuren van het jaar 1879
voor een deel al de derde incarnatie door!
Dit is bevorderd door de voortijdige beëindiging van miljoenen levens tijdens de beide
wereldoorlogen. Maar dat betekent dat de mensen die nu op aarde leven (alle generaties), het
gedachtematerialisme al in hun astrale lichamen hebben opgenomen in een vorige incarnatie
en nu weer ter wereld zijn gekomen met een beschadigd* wezensdelenorganisme*, waarin
zich het beeldend-voorstellingsmatige al manifesteert in het etherlichaam. Wat in een
vroegere incarnatie nog optrad als gedachte-ziekte, als gedachte-infectie, geeft in de huidige
incarnatie de voorwaarden voor de verwoestende werking van het virus.
(*Aan de andere kant is het zo dat uit een wond, hoe veroorzaakt ook, door bacteriën of door
virussen geïnfecteerd, nieuwe zintuigen kunnen/zullen ontstaan! Zoals onze ogen ook ooit
lang geleden door een wond in het hoofd ontstaan zijn, enz.)
Dat is de homunculus (is de benaming voor een lichaam zonder de ziel) die uit het zelf
bedreven gedachte-materialisme in de fysieke wereld is gezet en in het onderzintuiglijke is
geperverteerd. Het zijn eigenlijk dezelfde mensen, dezelfde vandaag geïncarneerde
individualiteiten, die op de genoemde manier groepskarmisch, mensheidskarmisch worden
geconfronteerd met hun eigen voorstellingsinhouden uit een vroeger leven. (Hier ligt ook het
verband tussen de bacteriële tuberculose en de virale Covid-19-ziekte).
Dat het voorstellingsmatige en beeldachtige in het etherlijf naar beneden lijkt te zijn gedrukt
– en wel op een pandemisch-uitgestrekte wijze – , laten de echografische beelden zien van de
longen van ernstig zieke mensen, zelfs die van mensen die geen ernstige beperkingen van hun
longfunctie opmerken: er verschijnen, zoals gezegd, in grote samenhangende gebieden die
zich over de hele long verdelen, melkachtige vertroebelingen van het weefsel, als een fibrose,
die voor de stijfheid, de sclerotische tendens van de longen verantwoordelijk lijken te zijn.
Het is een fenomenologisch waarheidsgetrouw beeld van het pandemisch zich over de wereld
uitbreidende gedachtematerialisme. Het tegenwoordige etherlichaam is door de ziekelijke
activiteit van het astrale lichaam in de vorige incarnatie beschadigd en is nu vatbaar voor wat
zich vandaag manifesteert als virus – dus voor datgene wat het eigen astrale lichaam van de
vorige incarnatie soms in de algemene gedachtesfeer heeft ingebracht.
Spirituele aspecten
Het verband tussen de macrokosmos en de microkosmos moeten we nu leren begrijpen –
waarbij hier om te beginnen met macrokosmos het aarde-organisme wordt bedoeld en met
microkosmos de mens. De geest-zielenmens, maar ook de fysieke mens, heeft een directe
relatie tot het occulte innerlijk van zijn planeet.
Wanneer het bewustzijn doordringt in de geheimen van de zesde occulte aardlaag, dan treedt
het binnen in het bereik van het aardegeheugen, dat primair betrekking heeft op het wereldtijdperk van de zogenaamde oude Zon (= de incarnatie van de Aarde na de Saturnus-bol).
Anders dan bij het bestaan op de Oude Saturnus verviel op de Oude Zon in zekere zin de
eenheid van het wezensgeheel – dat op de Oude Saturnus tot uiting kwam als puur geestelijk
zijn, als dat wat we nu op aarde als warmte-element waarnemen – in twee wezenssubstanties:
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in lucht en vuur. Vanuit aards standpunt, waar we de vier elementen als afzonderlijke
toestanden kennen, kunnen we – zoals Rudolf Steiner dat deed – deze wezenssubstanties van
de Oude Zon aangeven als waterlucht en vuuraarde, omdat toen in het luchtachtige het latere
waterachtige besloten was en in het vuurachtige het latere aards-vaste.
In de wezenssubstantie van de waterlucht, die met het verschijnen van de vierde aardeincarnatie, het huidige aardelichaam, nog een keer in een kortere herhaling als ruach
(betekent geest, ons woord rook als damp, als waterlucht) optrad, knoopte de mens die zich
geleidelijk tot aardewezen ontwikkelde, een verbinding aan. Zij werd als het ware vlees in
zijn reukzin, die zich pas ontwikkelde bij het verschijnen van de tegenwoordige aarde.
Wanneer in de zesde aardlaag, in de vuuraarde, wat in het huidige aardelichaam het
territorium is van de ahrimanische geesten, storingen ontstaan doordat mensen op aarde op
een materialistische wijze denken en willen, dan heeft dit niet alleen invloed op vulkanisme
en aardbevingsactiviteit, maar tevens ook een impact op de microkosmos van de wereld, op
de mens zelf.
Op de verstoorde vuuraarde in het macrokosmische aardelichaam reageert het microkosmische menselijke lichaam in dat bereik binnen hemzelf, dat hem verbindt met het waterlucht-wezen, namelijk met ruach. Deze verstoring van de vuuraarde resoneert in zijn reukzin.
Het resultaat is dat de twee delen van de erfenis van de Oude Zon, vuuraarde en waterlucht,
weer met elkaar in verband staan, maar nu op een destructieve manier.
Je kunt daarin eventueel een verwijzing zien naar de geestelijke oorzaken waarom bij veel
Covid-19 patiënten de reukzin tijdelijk uitvalt. Terwijl ruach (het nog niet door het menselijk
bewustzijn doordrongen waterlucht-wezen) de verstandsziel-activiteit in de menselijke ziel
binnenbrengt tijdens de aarde-incarnatie, is daarentegen de functionerende werkzaamheid
van de reukzin een activiteit van de bewustzijnsziel van de mens.
Wil de mens hier een genezingsproces op gang brengen, dan moet hij ernaar streven om het
zover te brengen in de scholing van ziel en geest dat hij de zevende aardlaag met zijn
bewustzijn bereikt. Want daar krijgt hij toegang tot de krachten van de Oude Saturnus waar
waterlucht en vuuraarde nog één waren in een alles omvattende zielsmatige warmtetoestand.
(Hier liggen mijns inziens ook aanzetten voor een antroposofisch onderzoek naar
geneesmiddelen).
Wanneer de mens zichzelf naar dit zielen-geestelijk niveau van het bewustzijn brengt, dan
verbindt hij zich met de Archai. Zij waren het die in de tijd van de Oude Saturnus bij het
mensenwezen de kiemen hebben ingeplant voor zijn toekomstige zintuigorganen.
(De Archai komen na, staan hoger dan de Aartsengelen die weer komen na de Engelen).
Maar het zijn ook de Archai die als het ware de beschermheren van de antroposofie zijn. Zij
zijn de beheerders van de kosmische intelligentie (evenals de hoogste aartsengel Michaël),
van de levende geestgedachten, waarbij de individuele mens tegenwoordig in zijn eigen
innerlijk aansluiting kan vinden. Daarom werden ze ook geesten van de persoonlijkheid
genoemd. De aansluiting bij de regerende Archai, die recht tegenover de impulsen van de
Asura’s staan, is een veilige preventie tegen virale infectieziekten.
Ook de smaakzin zal bij enkele patiënten tijdelijk minder zijn. Net als de reukzin is ook de
smaakzin een innerlijk-uiterlijk zintuig en berust dus op de uitwisseling tussen wat van de
buitenwereld als wilsmatige uitdrukking van wat geestelijk tot in de materie werkend
binnenkomt in de mens en de activiteit van het astrale lichaam die deze van buiten komende
impuls krijgt toegestuurd om het in zich op te nemen en informatie erover binnen te halen.
Als bijwerking van de Covid-19-ziekte is de verhouding tussen binnen- en buitenwereld
verstoord tot in de zintuigen waaraan zich eigenlijk het Ik-bewustzijn ontvlamt. In dit gebied
wordt de mens afgesloten van de buitenwereld.
De beperking van de reukzin en smaakzin door de ziekte verwijst ook naar de elementaire
overdrachtsmiddelen die door het virus worden benut voor de overdracht van mens op mens:
19

wat betreft de reukzin, die bij het inademen actief wordt, is dit het luchtelement. Bij de
smaakzin die zonder speekselvorming niet actief zou kunnen zijn, is dit het waterige element,
dat betekent de overdracht van het virus door de zogenaamde druppelinfectie.
Overigens lijkt het me niet uitgesloten dat de beperking van de smaak- en de reukzin ook nog
met een ander aspect te maken heeft, dat zeker kan samenhangen met wat er al is gezegd.
Volgens mij kan het ook tot dit fenomeen komen door een schade aan de koperspiegel in het
zenuw-zintuig-apparaat, in de hersenen. En niet alleen dit. Het is nog niet gezegd (d.d. mei
2020) of de ziekte van Covid-19 wel of niet kan leiden tot langdurige schade, niet alleen aan
de longen, maar ook aan de hersenen. Terugkomend op het koper:
Het was opmerkelijk dat in de geestelijke beschouwing bepaalde nuttige wezenlijke
werkingen duidelijk werden voor de constitutie van het huidige menselijke lichaam en voor
het aan Covid-19 lijdende organisme; wezenlijke werkingen zoals die uit het geestgebied van
de planetaire krachten van Venus stammen. Ik moest mij afvragen: waarom gaan er in een
bijzondere mate vanuit die kant (als het ware hulp biedende) werkingen uit in tijden van deze
virusepidemie?
Toen ik de wezenlijke werkingen die vooral op de huidige mens zijn gericht, verder naging,
kwam ik – de geestelijke werkingsketen zogezegd terugwaarts gaande tot de oorzakelijke
problemen, die blijkbaar door deze wezenlijke werking afgezwakt moeten worden – tot het
volgende: Wanneer de geestelijke werkingen uit het bereik van de geestwezens die met de
occulte Venus verbonden zijn, de aarde bereiken, dan verdichten ze zich – zoals alle astrale
werkingen – binnen de materiële kosmos tot bepaalde etherische processen, die op hun beurt
weer correleren met bepaalde fysiek-zintuiglijke, dus chemische substanties – zowel in de
minerale huishouding van de aarde alsook in het biochemische organisme van de mens.
De oorspronkelijk geheel geestelijke werkingen vinden hun zintuiglijke uitdrukking in deze
processen en de daarbij behorende stoffen. Hier valt de blik op het koper en de omvangrijke
rol die het in het menselijke organisme speelt.
Koper heeft een dominante rol in de lever, die voor de stofwisseling verantwoordelijk is.
Ademt de mens nu – zoals eerder aangeduid – in zekere zin zijn eigen materialistischegoïstische gedachten in, dan wordt de geestelijke ontplooiing van die krachten die in het
foetale stadium in de lever werken, verschoven naar de longen.
De foetus moet als het ware materialistisch-egoïstisch worden, omdat de mens in de foetale
fase op het punt staat om van een puur geestelijk wezen tot een aardemens te worden.
Hij moet zich dus eerst alles eigen maken, alle krachten en stoffen in zich opnemen en voor
zichzelf verwerken om een autonoom, in zichzelf afgesloten fysiek aardewezen te worden.
Dit proces komt visueel tot uiting in de relatief grote lever en in de hoge koperwaarden van
het opgroeiende kind. Wanneer de mens volwassen wordt, moet deze geestelijk-fysieke leverdominatie minder worden. De mens moet met zijn hogere wezensdelen, eerst met zijn astrale
lichaam, dan met zijn Ik, in verbinding treden met de buitenwereld en wel zo dat hij
geleidelijk aan weer – maar nu met een bewustzijn binnen het aardebestaan – een sociaal en
geestelijk wezen wordt. Hier komt zijn ademhaling aan de orde. De activiteit van de longen
komt quasi in de plaats van de leverdominantie.
Maar wanneer tegenwoordig – door de aangeduide problemen – zich in de mens datgene
voltrekt waarvan hij zich in zijn volwassen worden weer vrij moet maken, namelijk door de
ademhaling waarin hij zijn eigen wezen uitademt en het eigen wezen van zijn mensenbroeder
en van de wereld in zich opneemt, dan trekt hij zijn ademhaling naar beneden tot in het stofwisselingsgebied – exacter gezegd: stofwisselingsprocessen verplaatsen zich omhoog tot in
de longen.
Er treedt iets op waarvan je kunt zeggen: in de longen manifesteren zich processen die
voorbehouden moeten blijven aan de stofwisseling.
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De stofwisseling voltrekt zich in een bepaald milieu, waarvan de etherische uitdrukking de
verteringssappen zijn. Wat je nu in feite bij veel Covid-19-patiënten ziet zijn de genoemde
melkachtig-witte vlekkerige veranderingen van het longweefsel. Het is een weerspiegeling
van het melkachtig-witte chilus, van de verteringssappen. En dit roept het hoesten op en
ontstekingen. Ook de warmtehuishouding is verstoord.
Om deze reden lijkt mij dat er ook via de darmen – dus ‘terugwerkend’– therapeutisch
gewerkt kan worden bij een Covid-19-patiënt, zo mogelijk met een soort kopertherapie.
Want koper heeft de tendens om vanuit het zwavelachtige aan te sturen op de zuurstof, wat
gebruikt zou kunnen worden om de ademhalingsorganisatie te versterken. Maar hier komen
veel aspecten bij kijken die ik hier niet nader kan toelichten; bijvoorbeeld de vormen waarin
het koper zich binnen de minerale wereld ontwikkelt, namelijk tot de typische knolvormige
aaneenschakeling van malachiet. Maar deze vorm die zich van de buitenwereld afsluit, wordt
door de geestelijke Venuskrachten steeds weer overwonnen. Deze werkingen gaan steeds als
het ware stekel- of straalvormig in grote, lichtende levendigheid uit boven dit kogelachtige,
dopachtige. Volgens mij ligt hier een occulte samenhang ook met de proteïne-synthese in de
lever, alsook naar het schijnt met de stekelachtige glycoproteïnen op de buitenkant van de
Sars-CoV-2-virussen.
Ik ben geen arts en geen scheikundige. Daarom heb ik nauwelijks de mogelijkheid – ook al
vanwege het korte tijdsbestek – om hierover meer en gedetailleerder iets te zeggen. Maar
kundige wetenschappers die op dit gebied zijn opgeleid en openstaan voor dergelijke geesteswetenschappelijke beschouwingen, zouden op dit terrein wellicht iets concreets kunnen
uitwerken.
Naast andere dingen die in aanmerking komen, zou er eventueel een bepaalde kopertherapie
gevonden kunnen worden, die gebaseerd is op een homeopathische bereiding. Een continue
toevoeging van koperzout bij gezonde mensen veroorzaakt een overmatige, respectievelijk
ongecontroleerde activiteit van het astrale lichaam in de zenuw-zintuig-mens, waarin het Ik
niet kan ingrijpen. Dat uit zich onder andere in het onvermogen om zich te concentreren, de
eigen gedachten waar te nemen en zich gecontroleerd op hogere gezichtspunten te richten,
vergeetachtigheid en angsttoestanden. Als je je dit realiseert, dan kom je precies tot datgene
wat er in de huidige tijd is gebeurd als consequentie van het in meerdere incarnaties
beoefende materialistische denken. De huidige virale epidemie is volgens mij het resultaat
van een gedachten-probleem, uit het denken van de mensheid als geheel in een fase van de
mensheidsontwikkeling waarin dit soort denken er niet in deze hevigheid en verspreiding zou
moeten zijn. Daarom dus ook de verspreiding via het luchtelement.
De maatschappelijke en economische gevolgen van de huidige gebeurtenissen zijn voorzien
door de tegenmachten en in zoverre ook bedoeld. Wanneer de geestelijke werkelijkheid niet
wordt ontkend, kun je ook eenvoudig doorzien dat deze tegenmacht-geesten daardoor een
verdere versterking verwachten van het materialistische egoïsme in de mensheid. Zeker zijn
de maatschappelijke en economische gevolgen het tegenbeeld van een wijze van leven van de
mensheid onder de algemene voorwaarden van de sociale driegeleding (Zie bijvoorbeeld op
mijn site de lezing ‘Basisinkomen’). Het is karakteristiek voor de tegenwoordige gezindheid
en de oorzaak van de huidige misère het verregaand negeren van het geestesleven.
Laten we naar Christus kijken als angst ons in de greep heeft. Wat wil het zeggen dat Hij
‘als eerste’ uit de dood is opgestaan? Omdat wijzelf de tweede zijn die dit ten deel valt.
Wanneer we bij het Isenheimer altaar het Paasgebeuren aanschouwen, kan dat onze ziel
toeroepen: zie, mens, dat is jouw geschenk!
Laten we duidelijk zijn: uiteindelijk kan alleen doordat je jezelf aanpakt, dat je consequent de
gemakzucht en nalatigheid in jezelf ‘bestrijdt’ voor wat betreft de zielenoefeningen, alleen
daardoor zal in de toekomst de bron voor nieuwe epidemieën uitdrogen en zullen genezende
krachten in het eigen wezensdelen-, alsook in het mensheidsorganisme werkzaam worden.
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DE CORONAPANDEMIE DEEL 2, OKTOBER 2021, JUDITH VON HALLE
Samenstelling en aanvullingen in eigen woorden Paul Wink

Judith von Halle heeft (eind augustus) met dit boekje een vervolg geschreven op haar vorige
boekje (Deel 1) dat bijna geheel op mijn website te lezen staat bij ‘Corona, Covid-19’ enz.
Aangezien ik het nieuwe boekje alleen nog maar in het Duits gelezen heb, en het direct weer
aan de eigenaar heb teruggegeven, heb ik met het schrijven van deze zeer korte samenvatting
geen naslag op haar letterlijke teksten. Dus mijn samenvatting bestaat alleen maar uit wat ik
mij nog kan herinneren. Als binnenkort de Nederlandse vertaling te koop is, dan zal ik dezemijn samenvatting controleren en eventueel nog uitbreiden, en op mijn website zetten achter
het hiervoor genoemde artikel Corona, Covid-19 enz.
Mijn drive om het toch nu reeds kenbaar te maken komt voort uit de enorme urgentie van de
problematiek. Ik wil daarom niet wachten op de Nederlandse versie.
Judith von Halle beschrijft haar relaas puur vanuit haar helderziende waarnemingen! Dus
geen persoonlijk standpunt wordt ingenomen. Hooguit over hoe mensen zich gedragen.
Vanuit mijn eigen ervaringen, mijn waarheid, heb ik veel vertrouwen in haar helderziendheid.
Uitgaande dat u haar eerste boekje hierover, eventueel vanaf mijn site, gelezen heeft, kan u
zich wellicht nog herinneren dat alle, zeg maar, ‘tegenmachten’ zich met de mens bemoeien:
De sorathische machten met ons goddelijke IK,
De luciferische machten (gevallen Engelen op de Maanbol) met ons astraallichaam,
De ahrimanische machten (gevallen Aartsengelen op de Zonbol) met ons etherisch lichaam,
De asurische machten (gevallen Archai op de Saturnusbol) met ons stoflichaam.
De spirituele oorzaak van deze pandemie is het enorme materialisme, het ontkennen van de
geest, c.q. van Christus als de Zoon Gods die de mens met zijn kruisiging en opstanding de
mogelijkheid van ons goddelijke IK geschonken heeft. Door het mysterie van Golgotha bezit
de mens nu de mogelijkheid van een werkzaam IK om ooit tot volmaaktheid, medeschepper
naast God, te kunnen komen. Onze huidige tijd is daarom een kruis- keerpunt, een mijlpaal.
Maar, wordt de geest, de geestelijke wereld, systhematisch ontkend, en het doorgevoerde
sterke materialisme omarmd (o.a. door alleen als waarheid aan te nemen wat de zintuigen
ervaren), waarbij Ahriman het voortouw neemt, dan kan ons IK weinig uitrichten. Zij wordt
lieverlee versluierd en dreigt, zo zou je ongeveer kunnen zeggen, te verschrompelen.
Tevens, zo is mijn mening, verzuimt de mens op grote schaal de lusten des vlezes te
verzaken, zowel moreel als stoffelijk met vlees eten (zie op mijn site het artikel over dieren
en vlees eten). Vanaf Christus werd dit verzaken eveneens een opdracht voor de mensheid.
De implicaties hiervan zijn vooral dat de mensheid, inderdaad collectief - want het is nu
mensheidskarma geworden - vanuit het wereldkarma o.a. op zich af ziet komen allerlei
virussen c.q. ziektes die namelijk goed gedijen in de mens.
In principe zijn virussen, net als bacteriën, de opruimers van het zieke in de mens, en zijn dus
eigenlijk geen vijanden maar helpers. Ons IK heeft tot nu toe het genezingsproces goed
kunnen ondersteunen zodat de ziekte kon verdwijnen met weinig of geen nawerkingen.
Maar, vanwege de ontkenning van dit IK neemt de beschermende kracht hiervan nu af en
staat ons lichaam (dit is dus ook geldend voor de spirituele mens vanwege het wereldmensenkarma) steeds meer beschermloos open voor parasiterende krachten van tegenmachten.
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Het lichaam wordt vooral gecorrumpeerd door asurische machten (Archai, die hun IK niet
konden realiseren op de eerste incarnatie van de Aarde, ofwel Saturnus, en antigoden werden)
die nu dus meer ruimte krijgen omdat zij steeds minder door ons verzwakte IK bestreden
kunnen worden. Dus virussen ervaren steeds minder weerstand in het ziekmaken van de mens
(N.B. Ik heb het nu niet over hoe je ‘besmet’ kan worden, maar dat je reeds hiervan ziek
bent.) En Judith von Halle beschrijft dat de plagen nog veel extremer gaan worden in de
toekomst. De huidige pandemie is dus voornamelijk een spirituele pandemie die wel naar de
toekomst toe lieverlee meer en meer ook lichamelijk gaat worden. Werkelijk een plaag.
Omdat ook iedere tegenmacht een periode heeft van opbloei, als zijnde een golfbeweging,
heeft Ahriman dit momenteel zeer sterk, het is nu zijn tijd van openbaring. Maar ook Sorath,
de echte antichrist. Hij is het beest uit de Bijbel met getalswaarde 666 die vanaf 1998 (zijn
derde mogelijkheid (3 x 666), lieverlee sterker zijn zwarte macht over de mensen uitoefent.
Zo Ahriman nog een eigen agenda met de mensen heeft - god worden voor hen - en hierom
zijn reeds jarenlange voorbereidingen treft (zie eventueel mijn lezing over Ahriman op de
site), en ook zeker antichristelijke elementen in zich draagt, zo is Sorath de echte antichrist
die, in tegenstelling tot Christus die ons IK gerealiseerd heeft, juist uit is op dit goddelijke IK
om het te vernietigen! Sorath kan namelijk alleen maar vernietigen! (Zie eventueel op mijn
site bij Sorath hoe hij werkt, alsook in mijn artikel over Islam hoe Sorath via Lucifer werkt.)
Zo heeft Ahriman eeuwenlang de basis gelegd waarop Sorath via een langdurig verzwakt
afweersysteem in de mens (mede door asurische machten, zie voorgaand), via de, niet a
priori, slechte virussen het lichaam van de mens binnen kan komen, nu dus als Covid-19.
Het gaat ook om het begrip dat de mensheid sinds eeuwen de loper hiervoor heeft uitgelegd!
De virussen zijn dus in principe niet zo erg kwaad, het is vooral nu de macht van Sorath die,
vanwege zwakke afweer, hier overheen meekomt en direct het Ik in de mens gaat bestrijden!
Daarom is Covid-19 nu zo schadelijk!! Dit moet dik onderstreept worden!!

En omdat het mensheidskarma is zal Sorath iedere mens proberen te grijpen!
Ook dit moeten wij beseffen! Bijna niemand zal hieraan kunnen ontkomen!
Nu zijn deze machten superslim/sluw. Ahriman is namelijk ook de heer van de angst en van
de sluwheid. Zij zetten sterk alle soorten strijd aan waardoor de mens zijn moraliteit verliest
en geen tijd heeft voor spirituele christocentrische oefeningen. Sowieso zorgt Ahriman ervoor
dat we het altijd druk hebben en zo de christusimpuls verslapen (want hij kan ons niet van
Christus afhouden, maar de mens een zogenaamde betere, nuttigere tijdsbesteding aanpraten).

Hoe zetten zij nu in de wereld de strijd aan tussen de mensen?
De strijd wordt nu amper gestreden tussen het licht en het donker, tussen de witte en zwarte
machten, tussen Christus (die niet strijdt maar er altijd als Lichtkracht is) en de tegenmachten.
Nee, de strijd wordt gestreden tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden, tussen reguliere
wetenschappers en alternatieve wetenschappers. Tussen geloven. Ja, zelfs tussen iedereen
onderling! Dit nu is de slimheid van de tegenmachten! Zij verleggen het speelveld en
kunnen de mensheid zodoende altijd bij de staart pakken, hetzij linksom, hetzij rechtsom.
De mensen strijden dus de verkeerde strijd! Zij strijden tegen elkaar en denken wellicht
allemaal dat zij voor de goede zaak strijden, ofwel licht tegen duister. Helaas is dit niet zo!
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Zoals hiervoor werd gesteld zal Sorath iedere mens aan gaan grijpen op zijn goddelijk IK.
Het IK, de genade voor de mens waarvoor Christus zich aan het kruis opgeofferd heeft!
En Ahriman zorgt er nu voor dat, zeg maar, de tijd ‘ingekort’ wordt.

Wat kunnen we hier nu tegen doen?
Als je je laat vaccineren dan heeft inderdaad het virus, zolang het duurt, minder snel vat op de
sorathische inmenging. Maar, het loopt uiteindelijk alleen vertraging op waardoor je, zo kan
je zeggen, met vaccineren louter iets tijd koopt om in die tijd naar waarheid en geweten trouw
je zielenoefeningen te doen. Je hebt dus meer tijd om een spirituele wapenrusting te bouwen.
En als het dan zover is dan moet je maar hopen dat je wapenrusting sterk genoeg is.
Ook voor de gevaccineerde mens geldt dat als je je extra tijd niet goed, zie hiervoor, besteedt,
de sorathische aangrijping tot IK-vernietiging sowieso gewoon plaats gaat vinden.
De gevaccineerde mens loopt echter wel het risico op allerlei vaccincomplicaties. Judith von
Halle kon momenteel nog niet zo veel vaccinschade zien, maar zij geeft wel aan dat met het
vaccineren wel de loper uitgelegd wordt voor latere ‘slechtere’ vaccins. Want Sorath wil op
termijn het gehele DNA van de mens corrumperen opdat volgende incarnaties geen mogelijkheid meer zullen geven, vanwege o.a. lichamelijke veranderingen, de hogere ziel en de geest
te kunnen ervaren. Zie toch de enorme gevaren waarin de mensheid momenteel verkeert!
De niet gevaccineerde mens heeft weliswaar geen vaccinschade te verduren, maar heeft dus
helemaal geen extra tijd (hetgeen de vaccins dus wel enigszins bewerkstelligen).
Ook deze mens zal door Sorath aangegrepen worden waarbij het enige onbekende is wanneer.
Het bouwen van de spirituele wapenrusting (het schild van het geloof, de helm van de hoop,
het tweesnijdende zwaard van de liefde en de lans van de eenpuntige gerichtheid) met het
houden van krachtige zielenoefeningen is ook voor deze mens buitengewoon belangrijk.
Judith von Halle benadrukte nog eens dat het te weinig is er alleen maar kennis van te nemen,
al weet je er alles van! Dit geldt voor zowel esoterisch/spiritueel- als wetenschappelijk weten.
Feitelijk is kennis maar een basis. Het gaat nu vooral om zielenoefeningen! En of die nu,
door eigen (karmische) keuze, van Rudolf Steiner of van Jan van Rijckenborgh, of van een
andere bonafide grootmeester komen, is volgens mijn mening ongeveer wel gelijkwaardig.
De conclusie is dat we moeten stoppen met elkaar de maat te nemen. Geen onderlinge strijd
meer maar samenwerken. Gun ieder zijn vrijheid om zich wel of niet te laten vaccineren (al
moeten we niet verzaken de vaccins en haar werkingen te blijven onderzoeken vanwege de
loper die hiermee is uitgelegd om later, als de mens gewend is aan vaccineren, gevaarlijke
DNA mutatiemogelijkheden mee te vaccineren). Onderzoek ook gezamenlijk alle overige
ahrimanische en sorathische beïnvloeding op vele terreinen, want die machten wedden niet
op één paard. Verdraag en respecteer elkaar en richt de samenleving, de gezondheidszorg in
naar ieders keuze. Help elkaar met het gevolg van ieders keuze, ook al is het niet de jouwe.
Want weet goed wie de echte tegenstander is!
Laten we toch niet in de tegenmachtenfuik lopen om elkaar, mensen, als vijanden te zien.
Dit is dus geen hallelujaverhaal. Het is zeer ernstig momenteel! De mensheid staat werkelijk
op de keuzesplitsing tussen de bokken (Ahriman) en de schapen, het lam Gods, Christus.
De enige echte remedie is kennis des heils te verwerven, naar waarheid en geweten leven, en
vooral je zielenoefeningen te doen opdat niet alleen een eigen wapenrusting gemaakt wordt,
maar eveneens Lichtkrachten de atmo-sfeer (ademsfeer) instromen om het donkere te kunnen
‘wegbranden’, opdat je medemens zodoende geïnspireerd wordt om in waarheid na te volgen.
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Uitspraak Paulus (Ef. 6:11,12):
11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige
omleidingen des duivels.
12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis
dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
(Note Paul Wink: ‘zo in het klein zo in het groot, zo boven zo beneden’; waardoor de strijd
hetgeen Paulus beschrijft niet alleen tegen de geestkrachten in de lucht, de kosmos en
macrokosmos bedoeld worden, maar ook diezelfde geaardheden in onze eigen microkosmos,
onze aura!) (DUS NIET TEGEN MENSEN VECHTEN!)

VRAAG VAN EEN VRIEND, OKTOBER 2021:
Hallo Paul,
Het IK ontwaakt en groeit in de bewustzijnszielefase door de uiteenzetting met het fysieke
lichaam. Het ik is nog maar nauwelijks ontwikkeld - is nog in een aanvangsfase - het is het
wezensdeel waar de gehele schepping op gericht is om dit nieuwe aspect te laten ontstaan.
De verbinding met het lichaam, de wereld en de medemens is een noodzakelijke voorwaarde.
De vernietiging van het Ik vindt naar mijn inzichten plaats door het onmogelijk te maken dat
het tot ontwikkeling komt - door het lichaam ongeschikt te maken om het ik te dragen en tot
ontplooiing te laten komen.
Sluit dit aan bij jou visie?
Met groeten Jan

Hallo Jan,
Inderdaad, vernietiging van lichaamsaspecten ontstaat door inspuitingen, vaccinaties, maar
dit is nu nog niet direct de vernietiging van het IK!
Want vernietiging van het IK gebeurt pas als Sorath de mens ziek maakt met Covid 19, en
wat er nog voor ergers aan zit te komen. Hij misbruikt de route, de opening die corona biedt!
Dit is toch net even andere koek
Ik heb trouwens inmiddels al veel gelezen over de werkingen van de vaccins in ons lichaam.
Maar niemand schrijft over de fatale funeste vernietiging van ons goddelijke IK, alleen maar
over het lichaam, en soms ook aspecten van de ziel.
Sorath wil uiteindelijk iedere mens (het is nu wereldmensenkarma geworden) aanpakken op
zijn IK, of hij nu wel of niet gevaccineerd is! Dit maakt niet uit.
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De grootste misleiding is te denken dat je beschermd bent door vaccinatie, of
andersom, dat je juist veilig bent door niet vaccinatie!
Op dat paard wordt door tegenmachten gewed, of, zoals ik schreef, het speelveld wordt zeer
slim/sluw naar die twee terreinen verlegd. De mensen strijden onderling zich zowat kapot met
betrekking tot deze tegenstelling (je bent voor of tegen vaccinatie), maar dit is op de keper
beschouwd niet echt belangrijk. Dit is toch maar één kant van de medaille.
Het gaat echt om de strijd tussen goed en kwaad, tussen Christus en Sorath/Ahriman, en niet
tussen voor of tegen vaccinatie, of tussen wetenschap en alternatieve wetenschap, of tussen
geloven onderling.
Zie dit uiterst geraffineerd spel in en stop met louter vechten tegen mensen die voornoemde
tegenstellingen vertegenwoordigen. Dit leidt alleen maar af van de werkelijke strijdloze
strijd, de morele ongehechte strijd tegen het echte kwaad door het doen van zielenoefeningen!
Dit wil niet zeggen dat alles niet zeer goed bestudeerd moet worden om inzicht te krijgen in
de processen, en deze naar vermogen in de meest juiste banen te kunnen leiden.
Het is dus en/en, en niet of/of.
VERVOLGANTWOORD:
Op termijn probeert, zoals ik al eerder schreef, Sorath (en Ahriman spint hier ook garen bij)
met DNA veranderingsstoffen (o.a. in vele vaccins en met onze voeding, met gifstoffen,
straling, genmanipulatie enz.) het menselijk DNA zo te veranderen dat het lichaam in de
volgende incarnaties inderdaad ongeschikt is om ons IK tot ontwikkeling te kunnen
ondersteunen. (Nu valt het nog wel mee volgens J. von Halle; het begin is nog maar gemaakt.
Zij heeft nu nog niet veel schade helderziend gezien. Ook als je de aantallen vaccinaties afzet
tegenover de tot nu toe bekende vaccinschade, is het toch nog een zeer laag percentage. Ieder
medicijn/vaccin heeft nu eenmaal bijwerkingen, dus ook deze vaccins. Echter, de loper is
hiermee uitgelegd voor toekomstige zeer slechte vaccins!).
Daarom moeten deze technieken van de tegenmachten ook zeer goed bestudeerd worden
opdat dit DNAmuteren wel voldoende tegengegaan kan worden. Daarom schreef ik ook en/en
en niet of/of.
Want die tegenmachten sturen expres alleen aan op of/of, je bent voor of tegen vaccinatie.
Alsof dit dus DE strijd is! Zo lijkt het! Hierbij vergeet de mens helaas dat dit alleen maar de
afleidingsstrijd is, en niet de echte strijd (tussen licht en donker) waar het werkelijk om gaat!
Een zeer geraffineerd spel! En zo verslaapt en verdoet de mensheid zijn tijd en kan zo, door
gebrek aan Kennis, echt verliezen. (Steiner waarschuwt hiervoor!)
Zie nogmaals hierboven: Uitspraak Paulus Ef. 6:11 en 12.
Dit mag dus absoluut niet gebeuren. We moeten wakker zijn en vooral lichtkrachten
vrijmaken door je zielenoefeningen trouw te doen!!
Dit is werkelijk de voornaamste wapenrusting en heil: LICHT.
Met hartelijke groeten,
Paul
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EXTRA BIJDRAGE CORONAPROBLEMATIEK, PAUL WINK

Als aanvulling op de visie van Judith von Halle, zie hiervoor, wil ik graag
enkele astrologische aspecten vermelden en een aantal visies van anderen.
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! Tevens 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?
4G en 5G lijkt mij tevens een combinatie van Pluto met Uranus, zeg maar transformerende/
transmuterende (=Pluto) straling, met techniek (=Uranus, en is naast allerlei 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.
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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.
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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 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
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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 ruim 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-en-artikelen/Wat%20betekent%20Aquarius,%20Paul%20Wink.pdf
http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-enartikelen/Het%20verschil%20tussen%20Astronomie,%20Astrologie%20en%20Astrosofie.pdf
http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/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”:
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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)
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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 (tot zomer 2022). Hun afflikties, zo weet ik, 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 alleen 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
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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 en 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).
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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 respectievelijk 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 Sorath. 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 Sorath het goddelijke IK vernietigen. Ahriman is vaak de loopjongen c.q. uitvoerder van
Sorath 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 Sorath 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 Sorath.
Daarom werkt Sorath met een soort stralingsblauwdruk van een cel, ofwel een ‘virus’ (1000 x
kleiner dan een bacil, een cel) omdat hij geen eigen cel kan vormen vanwege zijn tekort in
Ik-ontwikkeling op de Saturnusaarde. Sorath’s straling dringt zich, via het noodzakelijke
ondersteunende transportmiddel lucht (zie verderop) in de aura van een mens, dan in het
etherlichaam, zodat het daarna vorm aan kan nemen in het fysieke lichaam (dit proces
noemen wij dus energetisch besmetten). Zijn ‘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 een zekere ‘aanleg’ heeft).
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Dus de ‘besmetting’ kan wel degelijk komen door resonantie van een door Sorath besmette
aura van een ander mens! Een fysieke blokkade, bijv. een goed isolatiepak, kan weliswaar
niet de aura beschermen, maar wel het fysieke lichaam tegen de indringing via de lucht. Deze
ziekte blijkt voor efficiëntie toch ook lucht nodig te hebben (ofwel een gasachtig element). In
de lucht zitten namelijk biljarden nanodeeltjes (of aerosolen) afkomstig van katalisatoren die
roetdeeltjes van verbrandingsmotoren (auto’s, schepen, maar ook van fabrieken) verkleinen
naar nano-formaat. Deze nanodeeltjes zijn super schadelijk en kunnen alleen met zeer dure
filters uit de lucht gehaald worden (De rijke mensen, instituten, die hiervan weten hebben die
filters!). Zij dringen dus met gemak onze longen binnen. Juist de combinatie van de slechte
straling van Sorath, die deze aerosolen/nanodeeltjes in een lage en schadelijke vibratie brengt
ofwel polariseert (materie is namelijk feitelijk gewoon trilling, en kan dus met een
trilling/frequentie iets verhoogd of verlaagd worden; zie bijv. de vele wetenschappelijke
proeven, o.a. met water), met tevens (vooral) het in lage slechte vibratie brengen van de aura
van een mens, geeft nu aan deze mens de gevoeligheid van ziek worden van Covid-19. Dus
als de aura op deze straling reageert richting etherlichaam, en daarom daarna het stoflichaam
(gedeeltelijk) aan wil passen op die lagere trilling, dan pas worden die aerosolen nanodeeltjes
in de longen geactiveerd in hun meegekregen ofwel latente verwoestende werking (= Sorath)
om o.a. de longen aan te tasten. En tegelijkertijd wordt de aanval door Sorath ingezet om het
goddelijke IK van de mens krachteloos te maken respectievelijk te vernietigen.
De spirituele echte oorzaak van ‘virus-uitbraken’ is onwetendheid en ontkenning van de
geest, het doorgeschoten materialisme. (en hierbij hoort volgens mij ook vlees eten c.q.
dieren mishandelen e.a.) die Sorath meer kans geeft, de ‘opening’ in de aura geeft, met zijn
‘slechte’ straling bij een mens binnen te dringen om een cel te muteren.
Covid 19 is dus ook/vooral een stralingsziekte. (Zie meer info onder dit artikel, en 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 (Watermanopdracht), en dit na de Saturnus-Pluto conjunctie begin 2020 in praktijk moet brengen, en het
denken, communiceren, correspondeert met de lucht, de longen, werkt Sorath’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 in de aura 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 naast Liefde tevens hoop, warmte, sociale structuur, empathie, en waarlijk innig
van mens naar mens zijn, broederschap. De antichrist Sorath, met zijn medesympathisant
Ahriman, is juist het tegenovergestelde*: angst, koude, isolatie, mondkapje waardoor wij
elkaar niet non-verbaal verstaan, anderhalve meter afstand waardoor er niet echt van mens tot
mens contact is (bijna bang zijn voor je medemens), geen warme/hart-empathie maar
egoïstische individualisatie, en als toppunt giftige vaccins en voeding opdringen waardoor
onze geestelijke vermogens verschrompelen, en wij lieverlee ont-Ikt raken.
[*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).
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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
moet 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 Sorath
als de mens hier angstig of andersom te luchtig onverschillig over doet! Besef dus van wie
het virus afkomstig is (onderschat Sorath niet!), en waarom het is, wat de opdrachten in onze
tijd zijn: zoals inzicht en zielenoefeningen e.a., alsmede een hoogstaande levenshouding.
Dit herstelt onze aura en wordt een wapenrusting! Doen we het niet dan wordt het veel erger!
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).
**Zoals in alle dingen die de mensen betreffen, mag met betrekking tot gezondheid en ziekte
de zaak niet zo opgevat worden, alsof ze zonder meer “straf” en “beloning” zouden zijn voor
wat de mens in een vroeger of wellicht zelfs in dit leven heeft begaan. Er kan bijvoorbeeld
een persoon door een ziekte getroffen worden, waarvoor geheel geen oorzaak aangewezen
kan worden, noch in het voorgaande, noch in het huidige leven. Dan treedt de ziekte in zekere
zin als eerste gebeurtenis in de mens zijn levensloop op, zij is zelf een eerste oorzaak. Zij zal
dan haar uitwerking op enigerlei wijze in het volgende leven met zich meebrengen. De wet
van karma werkt zeer zeker overal; men moet echter niet geloven dat men overal alleen
werkingen heeft, waarvan de oorzaken in het verleden liggen; men kan ook met oorzaken te
maken hebben, waarvan de gevolgen in de toekomst zullen liggen (zie ook op de site ‘karma’)
Rudolf Steiner – GA 34 – LUCIFER- GNOSIS 1903-1908 – GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE
ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE (bladzijde 404-405)
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. Geheel onderaan staat voornoemd artikel eveneens uitgeschreven.
PAUL WINK, vanaf juli 2020, mede met dank aan Judith von Halle en enkele vrienden.
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Osho, over angst en epidemieën
Veertig jaar geleden werd tijdens de aids-periode de volgende vraag gesteld:
“Hoe voorkom je/ik een pandemie?”
Osho antwoordde:
“Je stelt de verkeerde vraag! De juiste vraag zou moeten zijn:
Hoe de angst om te sterven als gevolg van de epidemie/pandemie te vermijden.
Het is namelijk heel gemakkelijk om het virus te vermijden, maar het is heel
moeilijk om de angst in jou en in de wereld te vermijden.
Mensen zullen meer aan deze angst overlijden dan aan de epidemie.
Er is GEEN virus in deze wereld dat gevaarlijker is dan ANGST.
Begrijp deze angst, anders word je een dood lichaam voordat je sterft.
Het heeft niets met het virus te maken.
De enige sfeer die je op deze momenten voelt is collectieve waanzin…..
Het is al duizend keer gebeurd en het zal blijven gebeuren.
En het zal doorgaan als je de psychologie van menigten en angst niet begrijpt.
Meestal houd je je angst op afstand, maar op het moment van collectieve
waanzin kan je bewustzijn volledig verloren gaan.
Je weet niet eens wanneer je de controle over je angst bent kwijtgeraakt.
Dan kan angst je alles laten doen.
In zo’n situatie kan je ook jezelf van het leven beroven of dat van anderen.
Er gaat zoveel gebeuren de komende tijd:
Veel mensen zullen zelfmoord plegen en veel mensen zullen nog meer doden.
Let op, wees alert.
Kijk geen nieuws of programma’s dat angst oproept.
Stop met praten over de epidemie, steeds hetzelfde herhalen is als zelfhypnose.
Angst is een soort zelfhypnose.
Dit idee zal chemische veranderingen in het lichaam veroorzaken.
Als je hetzelfde idee keer op keer herhaalt, wordt er een chemische verandering
geactiveerd die soms zo giftig kan zijn dat je er zelfs aan kunt overlijden*.
Tijdens een epidemie wordt energie over de hele wereld irrationeel.
Zo kun je op elk moment in een zwart gat vallen.
Meditatie wordt dan een beschermende aura waarin geen negatieve energie kan
doordringen.”
*Herhaling van licht schenkende tempeldiensten, meditaties, is de medaillekant
dat dus juist waarlijk leven brengen kan. (Aanvulling Paul Wink)
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DE BESMETTINGSMYTHE

Door Dr. Med. Thomas Cowan
Waarom virussen, ook het ‘coronavirus,’ geen ziekte veroorzaken.
Nederlandse samenvatting en [aanvullingen] Evert de Groot
Voorwoord van Sally Fallon Morell
Toen de Spaanse Griep in 1918 op verschillende plaatsen wereldwijd tegelijkertijd spontaan
uit leek te breken, zijn er door de US Public Health Service verschillende pogingen
ondernomen om de besmettelijkheid van deze griep te onderzoeken op honderd gezonde
vrijwilligers, door de overbrenging van afscheidingsproducten (slijm e.d.), bloedafnames van
zieken en injecties bij vrijwilligers, langdurig in het gezicht blazen en hoesten, allen
hardnekkig zonder besmettingsresultaat. Het idee dat ziektes worden overgedragen door
micro-organismen is afkomstig van Louis Pasteur. Tot op heden berust dit op een onbewezen
aanname. Er zijn nog meer van dergelijke aannames, zoals: verzadigde vetten zijn ongezond;
pasteurisatie van zuivel is nodig; vaccinaties zijn nodig.
Inleiding
Cowan heeft in zijn werk ‘Human Heart, Cosmic Heart’ het paradigma van Steiner dat het
hart geen pomp is, uitgewerkt. En tevens dat het onjuist is om verstopte aderen te zien als de
voornaamste oorzaak van hartaanvallen. In zijn werk ‘Vaccines, autoimmunity and the
Changing Nature of Childhood’ heeft Cowan beschreven hoezeer het menselijk wezen door
de vaccinatieprogramma’s meervoudig blijvend wordt beschadigd.
En in zijn werk ‘Cancer and the New biology of water’ heeft hij beschreven waarom de
huidige bestrijding van kanker volledig faalt.
Het wordt tijd dat de paradigma’s die aan de basis van de huidige virologie liggen eens
grondig worden getoetst en zo nodig herzien.
[Noot: dit gegeven is vooral nader uitgewerkt door Dr. Med. Claus Köhnlein en medisch
journalist Torsten Engelbrecht in hun lijvige en uitgebreid gedocumenteerde publicatie
‘Virus-Wahn’ (Engelse uitgave: Virus-Mania). Zij beschrijven hoezeer de microbiologie
financieel wordt gesponsord door de farmaceutische bedrijven die onderzoeksbureaus en
laboratoria betalen om virusjagers aan het te te zetten met als doel: het vinden van een nieuw
virus dat vervolgens abusievelijk als ernstig bedreigend wordt beschreven en een nieuw
vaccin zou moeten legitimeren. De wetenschappelijke protocollen die hierbij dienen te
worden gevolgd worden bij deze arbeid veelal aanwijsbaar dermate ernstig met voeten
getreden, op basis waarvan de schrijvers zich genoodzaakt zien tot de conclusie te komen dat
de huidige virologie één grote zwendel is, en dat van veel zogenaamde nieuwe bedreigende
virussen hun bestaan ronduit in het geheel niet kan worden aangetoond. Dat deze praktijk
doorgaat onder het mom van wetenschap is een groot schandaal met vele gevolgen.]
Cowan beschrijft dat, indien wij de werkelijke oorzaken van de zogenaamde coronapandemie niet begrijpen (doorzien) wij als mensheid een bittere weg inslaan, een weg die
geen retour toelaat. Dat een begrip van de ‘coronapandemie’ tot zeer controversiële
conclusies leidt, moge daarbij geen reden zijn om het zoeken naar de waarheid op te geven.
Hoofdstuk 1: Besmetting
Door de focus op het ontstaan van ziekte uitsluitend te leggen op micro-organismen is een
reductionistische tunnelvisie ontstaan die in alle nuchterheid kan worden vergeleken met de
visie dat een pingpongbal (het virus) een muur (ons immuunsysteem) kan omvergooien.
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[Noot: dit beeld loopt volmaakt in de pas met het officiële verslag van 9/11, waarbij een
vliegtuig in staat zou moeten zijn om een vliegtuigbestendig geconstrueerd gebouw netjes
rechtstandig in elkaar te laten zakken, een toedracht die veronderstelt dat alle natuurwetten
op 9/11 in NY eventjes niet hebben gewerkt].
Voor de definitie van het postulaat (een onbewezen stelling die niettemin wordt aangenomen
als voorlopige werkhypothese, omdat het niet aannemen lastig een gat doet vallen in het
verklaringsmodel, en waarbij de status van werkhypothese gaandeweg wordt vergeten en
later wordt verketterd) besmetting heeft Robert Koch (1843-1910) een aantal
wetenschappelijke regels opgesteld:
1. het verdachte micro-organisme moet in overvloed aanwezig zijn in alle weefsels van een
zieke en niet bij gezonde mensen,
2. het organisme moet kunnen worden geïsoleerd en in een reine kweekcultuur kunnen
worden ondergebracht,
3. het aldus gecultiveerde organisme dient ziekte te veroorzaken bij gezonde proefpersonen,
4. het organisme moet opnieuw worden geïsoleerd uit de aldus geïnfecteerde proefpersonen,
opnieuw onderzocht en geïdentificeerd als de identiek met het verdachte micro-organisme.
Robert Koch is er zelf nooit in geslaagd om het gebruikmaking van zijn eigen protocol
besmettelijkheid te bewijzen. Hij schrapte de eerste regel omdat hij ontdekte dat mensen
dragers kunnen zijn van cholera- en tyfusbacteriën en toch niet ziek zijn.
In 1937 zijn deze regels door Thomas Rivers als volgt aangepast:
1. het virus moet vanuit de gastheer in vitro kunnen worden geïsoleerd,
2. het virus moet in gastcellen, wederom in vitro, te worden gecultiveerd,
3. het virus moet wetenschappelijk aantoonbaar te worden gefilterd vanuit een substantie
waarin ook andere bacteriën (kunnen) voorkomen,
4. het aldus gefilterde virus dient vergelijkbare ziektesymptomen te veroorzaken bij
proefdieren,
5. het virus moet vanuit deze proefdieren opnieuw te worden genomen en geïsoleerd,
6. als gevolg van de inbreng van het virus moet een specifieke immuunrespons dienen te
worden aangetoond.
Ook Rivers heeft de eerste regel van Koch geschrapt, om dezelfde reden.
Tot op heden is er geen enkel micro-organisme gevonden dat al deze wetenschappelijke
criteria kan doorstaan, noch die van Koch, noch die van Rivers. Niet omdat deze regels in
wetenschappelijk opzicht niet juist zijn, maar eenvoudig omdat het antwoord op de vraag of
micro-organismen ziekte veroorzaken anders uitpakt dan wat op dat moment – tot op heden –
werd/wordt gedacht.
Het idee van besmettelijkheid is overigens al ouder, maar het huidige idee van
besmettelijkheid is zeer sterk gepromoot door Louis Pasteur, waarvan het algemeen bekend is
geworden dat zijn werkmethodes op dit gebied als fraude dienen te worden aangemerkt.
[Pasteur (1822-1895) was een tijdgenoot van Antoine Béchamp (1816-1908). Het is niet
overdreven te stellen dat het historische schisma dat tussen hun ideeën bestond een sleutelrol
speelt in de weg die de micro-biologie later zou inslaan.
Dit centrale en hoogst verstrekkende en belangrijke schisma verdient beslist een uitgebreide
beschrijving, waarvoor voorlopig verwezen moet worden naar andere bronnen:
1. Ethel D. Hume / Béchamp or Pasteur? A lost Chapter in the history of Biology
2. Dr. Nancy Appleton: The Curse of Louis Pasteur
3. Dr. William P Trebing / Good-Bye Germ Theory: ending a century of medical fraud
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4. Dawn Lester / What really makes you ill? Why everything you thought you know about
disease is wrong.
De gehele huidige microbiologie is grotendeels herleidbaar tot Pasteur. Hij had goede
connecties met invloedrijke industriëlen die van meet af aan brood zagen in zijn
ziektekiemen-theorie. De gehele vaccinatie-industrie is grotendeels op dit historische gegeven
terug te voeren].
De werkwijze die Pasteur volgde was niet enkel in wetenschappelijk opzicht hoogst arbitrair
maar ook zeer wreed en gespeend van iedere vorm van ethiek. [Zie het boek van Köhnlein].
Zo ontleende hij afscheidingsproducten van ziekte (pus) van zieke mensen, paste daarop een
hoogst arbitrair methode toe (toevoeging chemicaliën) die voor isolatie moest doorgaan, en
injecteerde daarvan verbazingwekkend grote hoeveelheden rechtstreeks in de hersenen (!)
van proefapen, die hier vervolgens ziek van werden/eraan overleden. Deze methode zou
moeten dienen als ‘bewijs’ voor besmettelijkheid. Het lijkt erop dat de onwetenschappelijkheid van deze methode zonneklaar is voor iedereen behalve voor microbiologen. (Deze
methode zou later door Landsteiner en Popper worden gebruikt om de besmettelijkheid van
polio te bewijzen.)
De werkwijze van Pasteur was in het geheel niet transparant en dus onwetenschappelijk; zijn
dagboeken en werkverslagen waren niet voor derden inzichtelijk. Na zijn dood zijn deze
dagboeken tegen zijn wil en per ongeluk in de openbaarheid gekomen en kwam de fraude aan
het licht. Pasteur was niet in staat om een wetenschappelijke methode te vinden om met een
reine bacteriekweek ziektes over te dragen. En aan het eind van zijn leven heeft Pasteur zijn
fouten toegegeven. Beroemd geworden is zijn uitspraak: “Le microbe c’est rien.
L’environment c’est tout.” Oftewel: niet het micro-organisme is doorslaggevend als
verklaringsmodel voor ziekte, maar het interne milieu van de desbetreffende persoon.
Deze uitspraak heeft de trein die door hem in gang is gezet echter niet kunnen stoppen.
Vanaf Pasteur is er geen enkel microbioloog geweest die op een experimentele wijze de overdrachtelijkheid van ziekte middels reine culturen heeft kunnen bewijzen. [Toch heeft het niet
kunnen voldoen aan de wetenschappelijke criteria van Koch en Rivers de micro-biologie tot
op heden niet kunnen dwingen om een andere koers te varen. Daarom is het volkomen op zijn
plaats te stellen dat de gehele micro-biologie op aannames berust en niet op wetenschap.]
Hoofdstuk 2 : Elektriciteit en ziekte
De relatie tussen nieuwe ontwikkelingen en ziekte is een volkomen desolaat onderzoekingsgebied, dat echter door de implementatie door 5G opnieuw in de belangstelling komt te staan.
De schrijver Arthur Firstenberg heeft middels zijn publicatie ‘The Invisible Rainbow’
beschreven dat er een duidelijke relatie bestaat tussen genoemde twee fenomenen.
In 1799 was er sprake van een griepgolf, die op verschillende plekken in de wereld dermate
plotseling en tegelijkertijd uitbrak, dat het idee van besmettelijkheid hierop niet van
toepassing kon zijn. Heinrich Schweich (‘Die Influenza’) bracht dit gegeven in 1836 in
verband met de elektrische veranderingen in de aardeatmosfeer. [Veranderingen die parallel
lopen met verschillende uitvindingen, zoals die van Alessandro Volta.] Zo is er ook een
relatie tussen de sterke zonneactiviteit en griepgolven tussen 1728 en 1738.
In 1875 werd het telegrafische netwerk wereldwijd geactiveerd. Het gevolg was een golf van
een nieuwe ziekte, toentertijd neurasthenie genaamd. Deze ziekte brak vooral uit langs
telegraaf-draadverbindingen (beschreven door Dr. George Miller Beard).
1889 is het jaartal dat de start van de moderne elektrische periode markeert. Van 1889 tot
1894 waren er verschillende echte griep-pandemieën.
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Tijdens WO I werd het radiografische verkeer sterk uitgebreid. De Spaanse griep eiste een tol
van tientallen miljoenen.
Tijdens deze grieppandemie werden proeven gedaan (Dr. Milton J. Rosenau) om de eventuele
besmettelijkheid te bewijzen, door proefpersonen bloot te stellen aan de afscheidingsproducten van zieken, hetzij via lijfelijk contact, hetzij via injecties met besmet bloed. Allen
hardnekkig zonder resultaat. Besmettingsproeven met proefdieren eveneens zonder resultaat.
De Spaanse griep beek niet besmettelijk.
In 1957 werd wereldwijd de radar geinstallerd. De Aziatische griep viel in 1957.
In 1967 werden 28 satellieten de Van Allen Gordels in geschoten. In 1968 brak de Hongkong
griep uit.
In 1996 waren er griepepidemieën, vooral in Amerika, door de implementatie van snel
internet en draadloos telefoonverkeer.
En tenslotte, in 2019 werden op een aantal plaatsen in de wereld (Wuhan, Milaan, steden in
VS) 5G geactiveerd. 5G heeft een frequentiebrandbreedte van 24-72 GHz en wordt officieel
niet-ioniserende straling genoemd. [Dit is helaas niet waar; zie bijvoorbeeld:
https://stralingsleed.nl/blog/zorgt-de-uitrol-van-5g-voor-een-pandemie/ ]
Van 5G straling wordt algemeen erkend dat deze stralingen invloed uitoefenen op de
natuurlijke elektrische lichaamshuishouding en ook thermische effecten (het gevoel van
tinteling en brand) veroorzaakt. Voorts tast 5G de permeabiliteit (selectieve doorlaatbaarheid)
van de celmembranen aan [precies wat ook het nieuwe Covid-19 vaccin beoogt]. Met de
implementatie van 5G worden wij massaal blootgesteld aan dezelfde golven die op vlieghavens worden toegepast om door kleding, leer, kunststof e.d. heen te kunnen kijken en
waarvan bekend is dat deze straling niet mag worden toegepast op kinderen en zwangeren.
Er is een zeer scherp statistisch verband tussen de locaties waar een duidelijke uitbraak is van
infecties die aan het coronavirus worden toegeschreven en de locaties waar 5G is geactiveerd.
En andersom, plaatsen zonder uitbraak en dito zonder 5G. Het genoemde verband is
inmiddels door meerdere wetenschappers aangetoond, maar dit komt niet in het nieuws.
Daarenboven kan 5G worden ingezet als een nieuwe technologie om grote mensenmassa’s te
beheersen en als wapen te worden ingezet, eenvoudig door een nog hogere frequentie toe te
passen cq. in te stellen.
In combinatie met vervuilde lucht veroorzaakt 5G longontstekingen en een vorm dyspnoea
(ademnood) die zeer veel weg heeft van hypobaropathie (hoogteziekte).
Hoofdstuk 3 : Pandemieën
Pandemieën kunnen een kosmische oorzaak hebben, zoals de komst van een komeet. Een
dergelijke relatie is 1500 voor Chr. al gelegd in het Chinese werk ‘Mawangdui Silk.’ In 536
verscheen een grote stofwolk in het mediterrane gebied en enige jaren later brak aldaar de
pest uit. De meest gangbare verklaring focust zich op microben: de theorie van ‘panspermie.’
Meer recent onderzoek richt zich op de zeer sterke elektrische activiteit en ladingen van
kometen en stofwolken, daarbij ioniserende straling afgevend. En ook de pandemie van de
pest in de 14e eeuw werd voorafgegaan door een komeet (‘Negra’). De theorie dat de pest
wordt overgebracht door rattenvlooien wordt gelogenstraft door:
1. De uitbraak van de zwarte dood op IJsland – waar tot de 19e eeuw geen ratten waren,
2. De vele doden in Noord Europa tijdens de winter.
Bij de uitbraken van ziekten als cholera worden verschillende toepassingen van schadelijke
chemische toxines (lood, kwik, arseen), de aanwezigheid van open riolen en de rol van mijten
en andere parasieten veelal over het hoofd gezien. Zo is het eveneens opvallend dat de
uitvinding van Dr. Campbell (een gifvrije oplossing van het muskietenprobleem) in de
vergetelheid is geraakt terwijl dr. Koch beroemd is geworden met zijn theorie over micro41

organismen. Onterecht, want zijn methode om de besmettelijkheid van tuberculose aan te
tonen is dermate arbitrair, dat in wetenschappelijk opzicht dit niet als bewijs kan gelden.
Ook is hij er niet in geslaagd om de bacterie te isoleren, evenmin als die van cholera.
In de microbiologie wordt de grote rol van andere ziekte veroorzakende factoren, zoals de
voeding, veelal geheel veronachtzaamd. Dr. Morton Biskind heeft het insecticide DDT, dat de
veilige opvolger van loodwaterstofarsenaat zou moeten zijn, als de belangrijkste oorzaak van
het ontstaan van polio aangewezen. Hij beschrijft hoezeer in de 50er jaren ook al het
probleem een rol speelde dat het aankaarten van de relatie tussen het gebruik van DDT en
polio door de politiek heftig werd tegengewerkt. Later is er een dermate significant statistisch
verband aangetoond tussen het gebruik van DDT en de uitbraak van polio, dat zelfs een
verstokte cynicus nier niet omheen kan. Vele gevallen van polio wereldwijd (India,
V.S.,Afrika) zijn veroorzaakt door het poliovaccin, om reden waarvan men de ziekte een
nieuwe naam heeft gegeven (AFP: acute flaccid paralysis).
De onderzoeker Raymond Obomsawin toonde aan dat de oorspronkelijke inwoners van
Amerika een voortreffelijke gezondheid hadden, totdat hun leven door de komst van de
blanken onder druk werd gezet en moderne voedingsgewoontes (geraffineerde voeding,
alcohol) hun intrede deden.
De Duitse bioloog Stefan Lanka bood een prijs aan van een ton voor iedereen die in staat zou
zijn om het mazelenvirus überhaupt aan te tonen. Alleen charlatans gingen erop in, maar hun
bewijs werd door de Federal Supreme Court afgewezen. Al met al ontlokte dit aan dit Hof de
uitspraak dat het mazelenvirus ronduit niet bestaat. [Zie voor het ontbreken van bewijs dat
vele door de media afgekondigde gevaarlijke virussen ronduit niet bestaan ook het genoemde
boek Virus-Wahn.]
Hoofdstuk 4: Van Aids tot Covid
In 1971 werd door president Nixon een nieuwe oorlog afgekondigd: de oorlog tegen kanker.
Het achterliggende idee was om de relatie tussen het ontstaan van kanker en een virus aan te
tonen. Honderden miljoenen onderzoeksgeld werden hieraan besteed – tevergeefs.
Het onderzoek van Aids was een vergelijkbaar fiasco en leverde feitelijk enkel zogenaamde
antivirale medicijnen op als AZT, die echter veelal dermate toxisch zijn, dat hun gebruik
problematisch is. De wetenschap is er nooit in geslaagd om de claim dat het HIV virus Aids
veroorzaakt hard te maken. Feitelijk is Aids in het geheel geen specifieke ziekte, maar
identiek aan een falen van het celgerelateerde werkzame aspect van het immuunsysteem,
hetgeen ook te zien is na het gebruik van bepaalde drugs en medicijnen. Nieuw is enkel het
frequent voorkomen van het sarcoom van Kaposi, dat echter volledig kan worden
toegeschreven aan het gebruik van ‘poppers’ – een immuunsuppresivum. En omdat ‘poppers’
(een anaalsphincter-relaxant) veel werden gebruikt door homo’s werd gedacht aan een SOA –
hetgeen nooit is aangetoond.
Veertig jaren intensief en geldverslindend onderzoek ten spijt is niemand er ooit in geslaagd
om het HIV virus van een aidslijder te isoleren. Er is geen enkel wetenschappelijk document
waarin wordt bewezen dat het HIV virus via seksueel contact overdraagbaar is.
Bij het onderzoek naar aids werd de PCR test gebruikt om een hogere concentratie van
ondefinieerbaar genenmateriaal te detecteren, teneinde daarmee aan te tonen dat de persoon
in kwestie lijdt aan een conditie gepaard gaande met genetische afbraak, veroorzaakt door
ondervoeding, druggebruik, stress, een ongezonde levensstijl, vergiftiging e.d. Deze test is
onbruikbaar voor diagnostische doeleinden op viraal gebied, eenvoudig omdat hiervoor de
stappen isolatie, reiniging en overdraagbaarheid dienen te worden ondernomen. De test is wel
bruikbaar om een toestand van intoxicatie als zodanig – inclusief stralingsvergiftiging (EMF)
– te detecteren, omdat bij een dergelijke conditie er altijd sprake is van afbraak van
genenmateriaal. Bij een verzwakte conditie is er eveneens altijd sprake van een verhoogde
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bloedspiegel van antilichamen. Maar de vaststelling van een verhoogde spiegel van genetisch
materiaal en van antilichamen zegt in het geheel niets over de aanwezigheid van en infectie.
Dat is ook de reden waarom de PCR test zo vaak een valse positieve uitslag oplevert.
[Of een sterk wisselende, zoals de beruchte tegenstrijdige uitslagen bij Elon Musk].
Voor diagnostische doeleinden is de PCR test volstrekt onbruikbaar.
Antivirale middelen zoals AZT (azidothymide) blijken vaak onbruikbaar omdat de toxiciteit
dermate hoog is dat het gebruik ervan de mortaliteit dramatisch blijkt te verhogen.
Bij de wijze waarop er in de wereld in omgesprongen met virussen (Polio, HIV, hepatitis,
BSE, SARS, ebola, zika, vogelgriep, varkensgriep, mazelen, Covid-19) blijken telkens
dezelfde handelwijzen te zijn gevolgd: een aansturen op een wereldwijde pandemie van uit de
media en de politiek, een ontbreken van de juiste wetenschappelijke onderbouwing, een totaal
voorbijgaan aan de werkelijke oorzaken van ziekte, een desinformatie op het gebied van
immuniteitsversterking, een gesjoemel met besmettingscijfers, een sterke propaganda van
paniek, angst en smetvrees, en de presentatie van een nieuw wereldwijd vaccin.
[De overeenkomst is dermate frappant dat alle zogenaamde pandemie veroorzakende virussen
voorafgaand aan Covid-19 een politieke vingeroefening lijken te zijn].
Het lijkt erop dat de wetenschappelijke noodzaak van detectie geformuleerd door Koch en
River in het vergeetboek is geraakt en dat de gehele – door de vaccins producerende industrie
betaalde – virologie voortbouwt op voorlopige aannames. In alle genoemde gevallen van
zogenaamde uitbraak ontbreken de wetenschappelijke bewijzen.
Ook is het Covid-19 virus nooit vanuit een coronapatient geïsoleerd. De afwezigheid van het
virus bij gezonde mensen is nooit aangetoond. De overdraagbaarheid van het virus is nooit
aangetoond. De ziekmakende werking van het virus is nooit aangetoond.
We hebben hier te maken met wetenschappelijke fraude van de eerste orde.
Wat is er dan wel gedaan? Men heeft respiratoire secreties van coronalijders gecentrifugeerd,
het vaste deel gescheiden van het vloeibare deel en deze scheiding vervolgen als ‘purificatie’
aangemerkt. Dit aldus niet gepurificeerde sediment – waarin dus van alles kan zitten – is
vervolgens in vitro geënt in kankercellen die groeien vanuit de nieren van apen. De exosomen
die door deze kankercellen werden afgegeven werden vervolgens als virus aangemerkt.
Een andere studie vermeldt de afname van nasale excretie van zieke mensen, op kweek gezet,
gecentrifugeerd en – zonder controlegroep – geïnjecteerd in twee apen. De ziektesymptomen
van deze apen zouden de besmettelijkheid van het coronavirus moeten bewijzen.
Hoofdstuk 5 – Testen
PCR betekent: polymerase chain reaction (ketting reactie). [Het is een testmethode die werkt
met amplificatie van het testmateriaal via de wiskundige reeks 2x. Dit komt neer op een
verduizendvoudiging per 10 amplificatiestappen. Met andere woorden: de instelling van het
aantal amplificaties is doorslaggevend voor het testresultaat, oftewel: door middel van de
gekozen instelling kan het testresultaat worden gemanipuleerd.]
Van officiële zijde wordt het volgende toegegeven: “er is geen enkele wijze waarop het RNA
materiaal dat wordt gebruikt bij de PCR testen kan worden teruggevonden bij een inspectie
onder een elektronenmicroscoop. Er is geen relatie tussen de test en de onderzochte deeltjes
en evenmin dat de onderzochte deeltjes viraal zijn.”
Voorts wordt beschreven dat indien proefpersonen meermaals worden getest de uitslagen zeer
tegenstrijdig zijn: zowel positief als negatief.
De viroloog Dr. Stefan Lanka heeft de invloed van gevonden en geïsoleerde deeltjes,
aangemerkt als virussen, onderzocht op de groei van zeealgen, met als resultaat dat
algen die waren ‘gecontamineerd’ met het virus uitstekend gedijen en algen die deze
‘contaminatieverschijnselen’ niet vertoonden nauwelijks overleven. Dit leidde bij hem tot
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de conclusie dat virussen geen ziekteverwekkers zijn, maar een integraal onderdeel van zijn
gastheer. Daarom vroeg hij zich bij uitbreiding af of het mogelijk zo is, dat, zoals Pasteur
indertijd abusievelijk dacht dat bacteriën enkel ziekteverwekkers zijn – een idee dat geheel is
achterhaald omdat in toenemende mate de enorme gezondheidswaarde van ons ‘microbioom’
(bacteriële darmflora) wordt ingezien – er naast dit microbioom er mogelijk ook sprake is van
een viroom, zonder welk gezondheid niet mogelijk is. Al met al is een herziening van het
fenomeen dat virus wordt genoemd een wetenschappelijke noodzaak: een nieuw medisch
paradigma.
Indien bij het initiële onderzoek naar Covid-19 slijmvliesafscheiding van zieke mensen in
Korea enkel wordt onderworpen aan een centrifugeproces en niet aan meer zorgvuldige
isolatie, en vervolgens wordt geclaimd dat er een genetische analyse heeft plaatsgevonden
duidend op het coronavirus, dat hebben we te maken met wetenschappelijke fraude. Want het
te onderzoeken materiaal bevat van alles.
Indien het coronavirus nog nooit in een geïsoleerde vorm is onderzocht en navenant nooit is
bewezen dat het überhaupt bestaat en de praktijk van testen a priori volledig onbetrouwbaar is
èn ook nog eens blijkt, dan hebben we goede reden om aan te nemen dat de officiële
dodencijfers van het coronavirus ronduit onjuist zijn.
In wetenschappelijk opzicht kan de PCR test niet als de onmisbare, noodzakelijke ‘gouden
standaard’ worden aangemerkt maar als een surrogaattest.
Bij het onderzoek naar de mogelijke besmetting met Covid-19 ontbreekt ten enen male de
gouden standaard en ontbreekt navenant de vergelijkende controlemogelijkheid, met als
gevolg dat de betrouwbaarheid van de surrogaattest er ronduit niet is. Zelfs pasgeboren
baby’s zijn positief getest met de PCR testmethode. In wetenschappelijk opzicht is slechts één
conclusie mogelijk: hier is sprake van propaganda, niet van zuivere wetenschapsbeoefening.
Dan hebben we ook nog de vreemde gewoonte om bij de afname van testmateriaal van de
patiënten om geheel achterin/bovenin de neusholte een lang staafje in te brengen - een
procedure die niet enkel pijnlijk en volstrekt overbodig is. [maar waarvan het vermoeden
bestaat dat bij deze methode niet enkel iets wordt weggehaald maar ook wordt ingebracht in
nanoformaat. Zie hiervoor: https://www.transitieweb.nl/un-agenda-2030/zijn-de-covid-pcrtests-een-heimelijke-manier-om-mensen-te-infecteren-of-iets-te-implanteren/ ].
Dan is er de kwestie van de amplificatie. Het te testen genetische materiaal wordt bij de PCR
test vermenigvuldigd. Daarbij heeft het gekozen aantal vermenigvuldigingen een
doorslaggevende invloed op de uitslag. Hoe groter het aantal vermenigvuldigingen des te
groter de kans op een positieve uitslag. Hier is dus een grote manipulatiemogelijkheid.
Zo heeft John Magufuli (president Tanzania) een aantal te testen monsters verstuurd naar de
WHO, waarbij hij er niet bij vertelde dat dit fake monsters waren, ontleend aan planten en
dieren. Ook zij testten positief!
Kary Mullis, de uitvinder van de PCR test heeft duidelijk verklaard dat deze test niet geschikt
is voor diagnostische doeleinden en geen enkele bewijskracht hebben. De verklaringen van
het CDC en de FDA (Amerikaanse gezondheidsinstituten) zijn gelijkluidend: “wanneer bij de
PCR test DNA materiaal wordt aangetroffen, is dit niet indicatief voor de aanwezigheid van
Covid-19. Ook kan bij deze test geen differentiaaldiagnose worden gemaakt tussen een
eventuele besmetting met Covid-19 dan wel andere virussen of zelfs bacteriën.”
Vergelijkbare betrouwbaarheidsproblemen treden op bij de inzet van de antilichamentest om
het Coronavirus te detecteren. De wetenschappelijke, theoretische onderbouwing van deze
methode ontbreekt, aldus het onderzoek van David Crowe. De aanwezigheid van
antilichamen kan bij deze methode worden vastgesteld zelfs voordat een latere optredende
infectie uitbreekt.
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Hoofdstuk 6 – Exosomen
Een dieptestudie naar de wetenschappelijke literatuur over micro-organismen lever geen
bewijs op voor de besmettingstheorie. Bovendien is het opvallend dat de besmettingstheorie
enkel voorkomt in de westerse geneeskunde, en geheel ontbreekt in de meer holistische
oosterse systemen zoals de Ayurveda, de traditionele Chinese geneeskunde.
Deze westerse geneeskunde is niet los te denken van Darwin’s evolutieleer, waaraan het
uitgangspunt van ‘the survival of the fittest’ ten grondslag ligt [– een uitgangspunt dat, omdat
het slechts ten dele opgaat zeer eenzijdig is en navenant een zeer eenzijdig beeld van de
evolutie oplevert]. En daarbij, het biologische uitgangspunt van het recht van de sterkste, ligt
weer ten grondslag aan het sociale darwinisme!
De mogelijkheid van onderzoek naar bacteriën is begonnen bij de uitvinding van de
microscoop.
[De microscoop laat zien wat het blote oog niet ziet en onthult daarmee een andere laag van
de werkelijkheid, die we zowel technisch, als voor het blote oog verborgen, dus occult kunnen
noemen. Deze laag van de werkelijkheid is niet de natuur maar datgene wat Steiner de
ondernatuur noemt – omdat deze laag enkel door middel van een technisch apparaat kan
worden ontsloten. Daarbij geldt, dat deze werkelijkheid niet enkel een Ahrimanische kleuring
is van de werkelijkheid, maar dat in deze werkelijkheid ook een Ahrimanisch element als
zodanig aanwezig is, een element dat zich manifesteert bij de interpretatie van wat men ziet –
vooral als het gaat om de eenzijdige focus op en geldigheidsverlaring van deze
werkelijkheidslaag met uitsluiting van datgene wat voor de gewone zintuigen en het gewone
gezonde verstand geldt! Het Ahrimanische element wat met deze onderzoeksmethode meelift
is de eenzijdige geldigheidsverklaring van de microscopische werkelijkheid.
We kunnen dit uitleggen aan de hand van een ander voorbeeld.
Volgens het Ptolemeïsch-astrologische en geocentrische wereldbeeld staat de Aarde in het
centrum van de kosmos en is de ruimtelijke planeetvolgorde: Aarde-Maan-Mercurius-VenusZon-Mars-Jupiter-Saturnus. Dit geocentrische wereldbeeld is gebaseerd op de biologische
zintuiglijke waarneming.
Het astronomische wereldbeeld is gebaseerd op de waarnemingen met de telescoop en levert
een andere ruimtelijke planeetordening op: Zon-Mercurius-Venus-Maan-Aarde-Mars-JupiterSaturnus. Deze volgorde geniet in wetenschappelijke kringen momenteel het alleenrecht.
Maar de volgorde van de 7 dagen in de week is noch op het eerste noch op het tweede beeld
van de kosmos gebaseerd.
Deze volgorde is: Zon-Maan-Mars-Mercurius-Jupiter-Venus-Saturnus.
Indien men nu uitgaat van het geocentrische wereldbeeld en de planeten in deze volgorde in
een cirkel plaatst, en vervolgens deze 7 planeten met elkaar verbindt middels een zevenster,
dan verkrijgt men door de spaken van de zevenster te volgen de volgorde:
Saturnus-Zon-Maan-Mars-Mercurius-Jupiter-Venus. Deze volgorde is die van de dagen in de
week. Zie ook de uitleg van Mikhaël Aïvanhov hierover op pagina 2 van:
http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Dierenriem%20en%20planeten.pdf
Maar deze volgorde is eveneens van toepassing op de 7 grote planetaire incarnaties van het
zonnestelsel: de 7 Manvantara’s, beginnend bij Saturnus. Waarbij het gelijk opvalt dat onder
invloed van de Christusimpuls de eerste (joodse) dag in de week is verschoven naar de
zondag. Tevens mag als bekend worden verondersteld dat de aardeontwikkeling kan worden
opgedeeld in een eerste involuerende Marsfase en een tweede evoluerende Mercuriusfase.
De Vulcanusfase valt hierbuiten. Daarom loopt deze volgorde in de pas met de occulte
wetenschap, waarin een wereldbeeld wordt gehanteerd waarin de twee andere wereldbeelden
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zijn opgenomen in plaats van opzijgezet. Bij het geocentrische zowel als het Copernicaansheliocentrische wereldbeeld is er sprake van een strikte scheiding tussen de onderzonnige en
de bovenzonnige planeten. Bij het occulte wereldbeeld is er sprake van een om en om
verdeling van de bovenzonnige en onderzonnige planeten. De kosmos is zowel helocentrisch,
geocentrisch als ‘occult.’
Een tweede voorbeeld. Is de wereld in het echt zoals onze menselijke zintuigen deze
waarnemen. Of is deze wereld zoals insecten met facetogen deze waarnemen, dus opgedeeld
in fragmenten als bouwstenen? Of is de wereld zoals vissen deze waarnemen, dus met een
geheel ander perspectief? Het antwoord is: de wereld is alle drie tegelijkertijd.
Nogmaals: met de toekenning van de macht van het virus, die enkel middels een
elektronenmicroscoop kan worden waargenomen, en aldus een onderzinnelijke werkelijkheid
betreft, in de zintuiglijke werkelijkheid, waarin dit virus niet kan worden waargenomen, met
uitsluiting van gewone op logica gebaseerde verstandelijke overwegingen die in de
zintuiglijke wereld kunnen worden overdacht, sluipt heimelijk een Ahrimanisch
machtselement de zintuiglijke wereld binnen, dat daar niet in thuis hoort, omdat de
hiërarchische bouw van de werkelijkheid: bovennatuur-natuur-ondernatuur hierbij wordt
doorbroken. De kosmos is zo gebouwd, dat een lagere wereld ondergeschikt is aan een
hogere wereld. Het christelijke principe waarbij het hogere het lager wil dienen gaat uit van
vrijwilligheid en niet van machtsuitoefening. Het toekennen van macht van het virus over de
mens is het principe dat ten grondslag ligt aan angst. Angst is het instrument waarmee
Ahriman werkt. Het Ahrimanische element blijkt des te meer uit de interpretatie van en de
bestrijding van micro-organismen: virussen als angstwekkende ziekteverwekkers waaraan –
symptomatisch – de oorlog verklaard moet worden in plaats van virussen als dragers van een
vitale functie voor alle leven en in het totale biologische evenwicht van de aarde. Aldus zijn
er op het gebied van de uitleg van het fenomeen virus drie lagen van de werkelijkheid:
1. Het virus is een ziekteverwekker en moet met straffe hand bestreden worden, omdat het
doormaken van de ziekte ongewenst is, of, omdat het virus levensbedreigend is.
Dit is de onderzinnelijke interpretatie uit de koker van Ahriman en een vertekening van de
werkelijkheid, leidend tot een reductionistisch wereldbeeld.
2. Wat als virus wordt aangemerkt is in werkelijkheid een exosoom, een boodschapper. De
bedreiging van de gezondheid moet niet worden gezocht in het virus maar in andere factoren,
zoals straling, toxines inclusief medische toxines, gebrek aan luchtkwaliteit, deficiënte
voeding, stress, enz. De therapie dient te worden gegrondvest op de opsporing van de
ziekmakende factoren en de versterking van het immuunsysteem.
Dit is de op logica en op een meer holistische visie gebaseerde visie die in de zintuiglijke
wereld kan worden ontwikkeld en spreekt de mens aan op zijn bewustzijn en persoonlijke
verantwoording voor ziekte en gezondheid zonder staatsbemoeienis.
3. Ziekte is een door de goden aan de mensheid verstrekte therapie bedoeld als vereffening
van dwaling, schuld dan wel nalatigheid. Omdat de mensheid een eenheid is kan het zo zijn
dat mensen ziek worden om een reden die niet in hun persoonlijke karma kan worden
teruggevonden. Het doorleven van de verhouding van de mens tot de fenomenen ziekte en
dood, vooral op het gebied van angst, is daarbij een scholingsweg geworden. Deze
verhouding dient de grenzen van de eigen persoonlijkheid te overstijgen. Hierbij verliest de
vraag of wij zelf ziek worden zijn betekenis voor ons en hebben wij de volledige volmacht om
met zieken om te gaan waaraan een hoge mate van besmettelijkheid wordt toegeschreven
vanuit genoemde laag 1. Dit is de werkelijkheidslaag vanuit de wereld van de geest. ]
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De microscoop is een uitvinding die het de mens mogelijk heeft gemaakt om een ‘wetenschappelijke’ kijk op de zaak te ontwikkeling. Maar deze specifieke kijk op de zaak is niet
enkel een winst. Het wetenschappelijke model is een vorm van reductionisme en daarmee is
de balans tussen winst en verlies doorgeslagen naar een verlies. Dit blijkt uit de eenzijdige
focus op de microbe ten koste van alle andere factoren waarvan de invloed op onze
gezondheid die van de microbe overstijgt: hygiëne, toxiciteit, levensomstandigheden, stress,
voeding….Ook in historisch opzicht is dit gebleken: Pasteur zag in de microbe enkel
ziekteverwekkers – een standpunt dat later onhoudbaar bleek, omdat bacteriën een vitale
functie vervullen: in de natuur, in de mens. [Men spreekt thans van het microbioom.]
Zodra het lichaam zich wil ontdoen van schadelijke invloeden of stoffen zet het microben aan
het werk. Dat is de reden waarom bij veel pogingen van het lichaam om zich van schadelijke
invloeden te ontdoen, hetgeen altijd met symptomen gepaard gaat, en vooral bij
ontstekingsprocessen, microben kunnen worden aangetroffen. Men kan dit vergelijken met
een brand, waarbij brandweerlieden kunnen worden aangetroffen. De veronderstelling dat
brandweerlieden het vuur hebben aangestoken is even dwaas als de veronderstelling dat
microben de mens ziek maken. Daar komt bij dat niet bij iedere ziekte microben kunnen
worden gevonden. Pasteur was er niet in geslaagd om microben aan te treffen bij rabiës en bij
polio, maar had het vermoeden dat de vermeende ziekteverwekkers erg klein waren. De
toewijzing van de ziekteverwekkende eigenschap aan virussen is op dit vermoeden
gebaseerd. Met de uitvinding van de elektronenmicroscoop werd aan de gevonden kleine
partikeltjes min of meer automatisch een ziekteverwekkende eigenschap toegeschreven. Tot
op heden is dit een aanname en geen bewijs. Niettemin heeft deze toedracht geleid tot de
huidige heersende tunnelvisie van vermijding en bestrijding van virussen.
Dit is geloof en geen wetenschap en de remedie van deze visie is de openheid van een nieuw
medisch paradigma: het exosoom in plaats van virus. Het wetenschappelijk onderzoek naar
de de visie dat virussen exosomen zijn is reeds begonnen, maar wordt zeker in deze tijd
geheel overschreeuwd door de gangbare visie. Exosomen worden door de cellen zelf
aangemaakt in het geval dat de cellen zich in de gevarenzone bevinden, teneinde een
reinigingsproces in te zetten. Al dan niet gepaard gaande met ziektesymptomen en extra
lichaamsuit- of afscheidingen en/of infecties, waarvan de onderdrukking het lichaam dwingt
om naar krassere maatregelen te grijpen, zoals huiduitslag, een ontsteking van een vitaal
orgaan, tumoren. Een exosoom is ook een boodschapper en kan een andere cel aanzetten tot
het initiëren van hetzelfde reinigingsproces. Aldus ‘besmetten’ de cellen elkaar. Maar wat als
besmetting wordt aangemerkt is in werkelijkheid een briljante samenwerking op basis van het
holistische uitgangspunt dat het organisme een éénheid is. In de natuur is er een harmonische
en symbiotische samenwerking van alle levende organismen, waartoe ook de virussen
behoren. [En bij uitbreiding kan dit uitgangspunt het vermeende fenomeen besmetting van
mens tot mens ook worden gezien als een vorm van constructieve communicatie. Stel: u geeft
als ‘dierenfluisteraar’ in een schuur met vele ten dode opgeschreven zieke dieren deze
doodzieke dieren de opdracht de schuur te verlaten. Omdat dit heel wat opschudding geeft is
er een arts die mijn boodschap smoort. Dit is wat er gebeurt bij virusbestrijding.
Daar komt nog eens bij dat virussen eenvoudig niet gedood of uitgeroeid kunnen worden. Het
zijn zelf geen levende organismen en muteren voortdurend. Ze zijn als het ware meer
geestelijk dan de overige micro-organismen, zoals ook de maretak slechts kan leven op een
gastheer. Zie je nu de maretak als een parasiet of als een levend organisme waaraan een aantal
bijzondere kwali-teiten kunnen worden toegeschreven, kwaliteiten die gewone levende
organismen ontberen?] Al met al dient de activiteit van het exosoom niet negatief te worden
beoordeeld. De bestrijding ervan is een aantasting van het op samenwerking gebaseerde
principe in de natuur.
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Hoofdstuk 7 – Resonantie
Geen enkele studie virale of bacteriële ziekte heeft ooit kunnen voldoen aan de in het eerste
hoofdstuk beschreven wetenschappelijke protocollen van Koch (en Rivers). Dat zou
wetenschappelijk bezien een goede reden moeten zijn om de interpretatie van de uitkomsten
van het onderzoek in overeenstemming te laten zijn met de werkelijkheid. Het bijstellen van
het protocol ter wille van de gewenste uitkomst is een onaanvaardbare wetenschappelijke
manipulatie, leidend tot een voorgeschreven werkelijkheid die de waarneembare
werkelijkheid superponeert. Het gehanteerde argument is dat de postulaten van Koch
gedateerd zijn. En dit is nu exact wat is gebeurd. Het is alsof men zou willen zeggen dat
Newtons formulering van de zwaartekracht gedateerd is en we vanaf heden veilig van hoge
gebouwen kunnen afspringen zonder dat onze voeten zich aan een steen stoten!
Een nog onbeantwoorde vraag is die van besmetting. Daartoe het volgende. Indien men van
en snaarinstrument één snaar in beroering brengt, zullen de andere snaren die er in
harmonische opzicht mee in verband staan, gaan meetrillen. Dit fenomeen heet resonantie.
[Het effect van resonantie is op een fraaie wijze onderzocht door de onderzoekster
LynneMcTaggart en wel door te onderzoeken in hoeverre planten en bacteriën met elkaar
communiceren bij bedreigende en ziekte veroorzakende externe prikkeling. Zo reageren
planten heftig op het doorspoelen van heet water door de gootsteen omdat daarbij vele
levende bacteriën omkomen, het geen door de planten als een genocide wordt ervaren…!
Waaruit blijkt hoe waardevol iedere levensvorm is! ]
Bij de studie van wat materie is stuiten wetenschappers op het fenomeen trilling of
frequentie. Het is wetenschappelijk te verantwoorden dat alle materie uit trilling bestaat.
Resonantie is een fenomeen dat plaats vindt tussen twee onderling communicerende
lichamen. Indien mensen elkaar ogenschijnlijk besmetten, is er sprake van een situatie waarin
de mensen aan dezelfde ziekmakende bron zijn blootgesteld [en een vergelijkbare
lichamelijke conditie = vatbaarheid vertonen].

Ziekte wordt niet van het ene levende organisme op en ander levend
organisme fysiek overgedragen maar a.h.w. ‘overgeseind.’
De wereldberoemde wetenschapper Luc Montagnier heeft de volgende de proef gedaan. In
een lab plaatste hij in één bekerglas een oplossing met daarin DNA of RNA. In een tweede
glas, een eindje verderop, plaatste hij een hoeveelheid losse nucleïnezuren, zonder onderling
verband. Daarna voegde hij energie toe aan het eerste glas met behulp van licht (ultraviolet of
infrarood). Vervolgens groepeerden de losse nucleïnezuren in glas 2 zich volgens het patroon
van het DNA of RNA materiaal in glas 1. De overdracht vindt hierbij dus plaats via inductie
of resonantie. Uiteraard lukt deze herhaalbare proef alleen indien de glazen water bevatten.
[Bij de overdracht van ziekte van het ene organisme naar het andere organisme is er sprake
van een bovenzinnelijke overdracht die door sensitieve personen helderziend kan worden
waargenomen. Maar het gebeurt enkel in twee gevallen. De eerste overdrachtssituatie vindt
plaats op de golven van angst. Angst is de magische besmettingsfactor.] De tweede reden dat
een ziekte kan worden doorgegeven is omdat er in het andere organisme een goede reden
bestaat om die lichaamsreactie of afweerreactie te geven, die zich uit in de vorm van
ziektesymptomen, zoals koorts, huiduitslag, infectie – een reactie in de zin van: mij wordt
door het ander organisme de suggestie gedaan om ook deze reinigende reactie in gang te
zetten en indien het nodig is zal het andere organisme dezelfde reactie geven als het eerste
organisme. (Ook vergelijkbaar is dit bekende feit dat geregeld samenkomende nonnen in een
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klooster op termijn allemaal tegelijk ongesteld zijn door hun energetische energieën). [Wel
beschouwd is datgene wat besmetting wordt genoemd dus geen aanval van het ene organisme
op het andere maar een vorm van delen, van samenwerking, van hulp. De gehele natuur is
gebaseerd op samenwerking en onderlinge communicatie en aldus staan wij voor de noodzaak om bij de beoordeling van datgene wat besmetting wordt genoemd een positief fenomeen
te zien, in de pas met geesteswetenschappelijke inzicht dat ziekte een doel en functie heeft. Of,
zoals in de natuurgeneeskunde wordt gezegd: ziekte is als een rood lampje dat gaat branden,.
Sla je het lampje stuk (symptoombestrijding), dan open je de kans op ergere schade].
Vooral bij kinderziektes is deze wijze van overdracht heel belangrijk, want kinderziektes
hebben een zeer belangrijke functie, waar het organisme gedurende het gehele leven profijt
van heeft. Ze beschermen het organisme tegen latere kankergroei. De vaccinatiepraktijk is
gebaseerd op de onwenselijkheid van de zo belangrijke kinderziektes en werken uitsluitend
verstorend. Vaccinaties zijn de belangrijkste oorzaak van iatrogene ziektes. Het leven in de
natuur is niet enkel gebaseerd op het Darwinistische principe van ‘the survival of the fittest.’
[Vele nieuwe observaties hebben getoond hoe bijvoorbeeld dieren zwakkere dieren kunnen
beschermen, zelfs indien het hun prooidieren zijn.]
In de biologie is de onderlinge samenwerking een veel meer biologerend verschijnsel.
Wanneer wij in virussen enkel een vijand willen zien, dan is oorlog het logische gevolg van
deze zienswijze. Deze oorlog is nu in volle gang. Maar een oorlog tegen virussen is een
oorlog tegen het leven en tegen de voortgang van het leven. Het idee dat virussen zouden
kunnen worden verslaan in in de grond verkeerd en ook volstrekt onmogelijk. Zelfs indien we
alle leven op aarde zouden vernietigen inclusief onszelf, dan nog zouden micro-organismen
virussen niet zijn uitgeroeid. Daarenboven, in de gehele historie van de virologie is men nog
nooit in staat geweest om te voldoen aan het basale criterium om een virus geheel te isoleren.
De enige oplossing is niet een vaccin, maar een nieuw medisch paradigma, waarin de functie
van virussen om het leven te bevorderen een plaats heeft gevonden.
Hoofdstuk 8 – Water
De substantie water heeft veel meer bijzondere eigenschappen dan hier kan worden
beschreven. Wij beperken ons hier tot het fenomeen dat water dermate sterk een
structuurkracht kan dragen dat er, naar het onderzoek van Dr. Gerald Pollack, kan worden
gesproken van een soort vierde aggregatietoestand van water in de vorm van gel, waarbij
water zichzelf, zonder steun van mineralen, kristallijn structureert tegen een hydrofiel
oppervlak. Deze gelatineuze vorm van water blijkt een buitengewoon grote rol te spelen in
het menselijk lichaam en wordt aangetast door straling en toxines. Schoon drinkwater kan
worden aangewezen als de basis voor onze gezondheid, nog meer dan voeding.
Hoofdstuk 9 – Voeding
De kwaliteit van onze voeding staat door de opkomst van de industriële voeding gigantisch
onder druk. Vooral de opkomst van GMO is een zeer kwalijke zaak in meer dan één opzicht,
vooral ook in politiek, juridisch en ecologisch opzicht. Daar komt nog eens bij dat vanuit de
mainstream geheel onjuiste opvattingen worden verspreid over hoe de voeding zou moeten
zijn. Vooral de gangbare opvatting van gezond en ongezonde vetten, het bekende cholesterolverhaal, ten gunste van de olie- en margarine producerende industrie is eenzijdig en daarom
misleidend. Het lichaam heeft nog het meest baat bij een aanbod van verschillende soorten
vetten, zowel de verzadigde als de onverzadigde. Maar onze lichaamscellen zijn omgeven
door een dubbele lipide laag voornamelijk bestaande uit verzadigde vetten, waarvan cholesterol de belangrijkste component is. En dat geldt ook voor de celorganellen, vooral de mitochondriën. Een tekort aan verzadigde vetten resulteert in een deficiënte celmembraanstruc49

tuur met als gevolg membraanlekkage. EMF (straling) tast de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van de celmembranen aan, veroorzaakt hyperpermeabiliteit en is kankerverwekkend.
Andere belangrijke componenten van verzadigde vetten zijn arachidonzuur, vitamines A, D
en K2. Wat in de landbouw veredeling van gewassen wordt genoemd, heeft in het geval van
tarwe geleid tot een plant die enkel voordelen oplevert voor de boer en de broodproducent,
maar niet voor de consument. Tarwe staat nu zo ongeveer bovenaan de lijst van allergene
voedingsmiddelen en is als basisvoeding voor de mens in toenemende mate ongeschikt.
Daar komt nog eens bij dat tarwe (samen met suiker en zout) in vrijwel alle industriële
voedingsmiddelen is vertegenwoordigd in zijn meest onvolwaardige en ‘lege’ vorm, nl. als
bloem. Op het gebied van macronutriënten levert de industriële voeding in toenemende mate
deficiëntie op. Opvallend is dat de symptomen van nutriële zinkdeficiëntie zeer veel
gelijkenis vertoont met de symptomen die aan het covid-19 virus worden toegeschreven.
De pasteurisatie van melk berooft deze van haar unieke gezondheidskwaliteit (zoals
glutathion) en is debet aan melkallergie. Ook is de moderne voeding arm aan een nutriënt
waarvan de gezondheidswaarde veelal in het gehele aan de aandacht ontsnapt: gelatine (zie
vorige hoofdstuk). Een ander groot gemis is het tekort aan gefermenteerde voedingsmiddelen,
die nodig zijn om ons microbioom op peil te houden.
Hoofdstuk 10 – Toxines
De moderne mens is heviger dan ooit blootgesteld aan een veelheid van de gezondheid
belastende invloeden. Er is sprake van – meest chemische – vervuiling op vrijwel alle
levensgebieden. Het is dermate omvangrijk dat slechts enkel items kunnen worden benoemd.
De gevaarlijke stoffen die door onze voorouders zijn gebruikt zijn o.a. lood, arsenicum en
kwikzilver. Toch bevindt de kwikverbinding thiomersal zich nog altijd in een aantal vaccins
zoals het griepvaccin, in een dosering waarvoor de vigerende maximale dosering blijkbaar
niet telt. Door de regelmaat van toediening hiervan valt de uiteindelijke belasting nog hoger
uit dan in de situatie waarin vroeger kwik zich nog in de kindervaccinaties bevond.
Een ander probleem is cyanide, dat eveneens symptomen veroorzaakt die opvallend veel
gelijkenis vertonen met de symptomen die aan het covid-19 virus zijn toegeschreven.
[Er is een sterk vermoeden dat bij de methode van fracking, toegepast bij de winning van
schaliegas, waterstofcyanide vrijkomt, waarbij de oorzaak van de zogenaamde coronapandemie aldus aan een geheel ander factor dient te worden toegeschreven – dit in een
mogelijk verband met overige luchtvervuiling en het aanzetten van 5G. Zie het uitgebreide
wetenschappelijke artikel: https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/08/13/covid-19veroorzaakt-door-waterstofcyanide-hcn/]
De lijst van vergiften die in alle takken van industrie worden toegepast is zorgwekkend lang.
En al helemaal indien ook de medicijnen van de farmaceutische industrie in deze lijst wordt
opgenomen. [Het lijkt er steeds meer op dat de chemie meer een vloek is dan een zegen voor
de mensheid. Niet zo verwonderlijk omdat de chemie een puur materialistische wetenschap is,
in tegenstelling tot de alchemie.]
Dan hebben we het probleem van de biobrandstof, omdat dit o.a. wordt gemaakt van
gewassen of gewasrestanten die gecultiveerd zijn met gebruik van roundup. oftewel het
uiterst schadelijke glyfosaat, zoals mais, soja, canola, hardhout. Blootstelling aan dit vergif
levert opnieuw symptomen op die gelijkenis vertonen met covid-19 symptomen. Cowan
beschrijft een aantoonbaar verband tussen de zogenaamde copvid-19 hotspots en de plaatsen
waar veel biodiesel wordt gebruikt. In Taiwan, met zijn enorme concentratie verkeersauto’s
zijn relatief weinig coronaslachtoffers en wordt geen biodiesel gebruikt.
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Een ander probleem vormen de statines, ingezet bij vermeende cholesterolproblemen. Het is
één van de medische schandalen van de farmaceutenreuzen. Het verhaal achter het
cholesterolprobleem is ondeugdelijk, want statines veroorzaken gezondheidsproblemen door
een te laag cholesterolgehalte. Zo ook de medicijnen als metformine en de ACE remmers,
ingezet bij hypertensie (hoge bloeddruk). Ook hierbij geldt opnieuw: deze bloeddrukverlagers
veroorzaken covid-19 achtige symptomen.
Een ander groot gevaar is aluminium. Het bevindt zich wereldwijd in ons drinkwater en is
grotendeels afkomstig uit de beruchte chemtrails, uitgestoten door vliegtuigen met als doel
geo-engenering. [Dit fenomeen kan worden beschouwd als een misdaad tegen de mensheid.
En dan hebben we het nog niet eens over de andere zich in deze chemtrails bevindende
vergiften, zoals de nanovezeldeeltjes die morgellons veroorzaken].
Aluminium zit in hoge concentraties in babyvoeding, in zeer vele huishoudelijke artikelen,
voedingsmiddelen, enz. Het menselijk lichaam is in staat om een zekere dosis aluminium te
verdragen zolang het op een natuurlijke wijze van buien komt: via de adem, de huid of de
voeding. Maar zodra het wordt geïnjecteerd (vaccins) wordt het toxisch. Het is dus zo dat ook
zonder virus er ruim voldoende redenen zijn te benoemen waaraan de ‘coronasymptomen’
kunnen worden toegeschreven. Voeg daar 5G en schaliegas nog bij, en je bent verzekerd van
een uitbraak van ziekten die je met een politiek doel op het virus kunt afschuiven.
Hoofdstuk 11 – Bewustzijn, lichaam en de rol van angst
Van psychische aandoeningen zoals angst, boosheid en leugenachtigheid kan worden
opgemerkt dat zij een hoge besmettingsgraad hebben. Boosheid van de ene persoon lokt
boosheid uit. De huidige pandemie kan een angstpandemie worden genoemd. Eigenlijk is het
volstrekt logisch dat angst functioneert als de uitnodigende toegangspoort voor ziekte.
Hoofdstuk 12 – Over het Covid-virus
Over de mate waarin het virus als een ernstige bedreiging wordt gezien is veel te doen.
De nuchtere cijfers echter laten duidelijk zien dat de aanduiding pandemie in het geheel niet
kan worden gerechtvaardigd. En een eventueel verband met 5G wordt hardnekkig verzwegen
of als complottheorie weggevaagd. Enkele nuchtere cijfers:
Per dag stierven wereldwijd (stand 9-3-2020) gemiddeld aan tuberculose 3014 mensen, aan
hepatitis 2430, aan pneumonie 2216, aan aids 2110, aan malaria 1644, aan het rotavirus 1233,
aan seizoensgriep 1027, ….. en aan het coronavirus 56 – dit, terwijl ook nog eens met het
aantel coronadoden flink is gesjoemeld. Doktoren meldden dat bij de schriftelijke rapportage
van de doodsoorzaak zijn moesten voldoen aan een voldoende aantal coronadoden.
Ziekenhuizen kregen een protocollair veel hogere vergoeding per patiënt indien het een
coronapatient betrof (13 mille) vergeleken met een gewone pneumonie (4,6 mille) en bij de
voorgeschreven beademing van de coronapatient, veelal leidend tot de dood, 39 mille.
Veel corona sterfgevallen hebben een iatrogene oorzaak, vooral de actieve beademing.
De protocollaire behandeling van coronapatienten was gedwongen isolatie – een vorm van
opsluiting – en ook sociale deprivatie.
Bij veel coronapatienten werden bloedverklonteringen geconstateerd, wat bij griep en bij
Sars-1 niet voorkomt. Voorts massieve trombose, longweefselafbraak en ernstige hypoxie.
Artsen meldden dat dergelijke symptomen nooit door een virus kunnen worden veroorzaakt,
maar aan EMF (straling) dienen te worden toegeschreven. Opvallend is ook de affectie van
beide longen, terwijl bij een infectie veelal één long is aangedaan.
De kinderen waarvan wordt gezegd dat deze gestorven waren aan covid-19 zijn in
werkelijkheid gestorven aan de ziekte van Kawasaki, die weer in verband kan worden
gebracht met de massieve kindervaccinaties. Covid-19 patiënten reageren soms goed op
dexamethason, een medicijn dat bij infecties een verergerende werking heeft hetgeen erop
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wijst dat covid-19 geen gewone infectie is. Bij de behandeling van coronapatienten zijn
alternatieve behandelingen volledig buiten beeld en wordt het inmiddels zeer succesvolle
beproefde medicijntrio hydroxychloriquine sulfaat, azitromycine en zinkorotraat
tegengewerkt met repressieve maatregelen. Ozontherapie is ook veelbelovend.
De PCR testen zijn in diagnostisch opzicht geheel waardeloos maar worden niettemin ingezet
om het aantal ‘besmettingen’ kunstmatig omhoog te drijven. De massale protesten die
plaatsvonden in verschillende steden, waarbij de beperkende regels in het geheel niet werden
gevolgd, hebben in het geheel niet geleid tot meer besmettingen. Studies naar het effect van
handen wassen hebben geen effectief resultaat opgeleverd. Op de verpakkingsdozen van
mondkapjes kan iedereen gewoon de disclaimer lezen dat de mondkapjes geen enkele
bescherming bieden tegen covid-19, hetgeen vanzelf ook geldt voor de eigen gemaakte
toegestane mondkapjes – dit terwijl het nu nog verboden is om een medisch werkzaam
mondkapje te dragen. Het dragen van mondkapjes kan echter wel leiden tot ernstige
gezondheidsproblemen. Studies naar de effecten van mondkapjes leveren geen positief
resultaat op. Hetzelfde geldt voor de social distancing. Reeds 13 studies naar het effect van
social distancing leveren de uitkomst op dat deze maatregel levensverkortend werkt [en tonen
daarmee indirect aan hoe zeer sociale contacten voor mensen van wezenlijk belang zijn].
Zodra 5G overal wordt uitgerold zullen het aantal mensen met gezondheidsproblemen die aan
het covid-19 virus worden toegeschreven enorm stijgen – een toedracht die zeker door de
overheden zal worden aangegrepen om toch vooral de ernst van het virus aan te dikken.
Hoofdstuk 13 – Een vaccin voor covid-19
Vanaf het prille begin in de geschiedenis van de ontwikkeling van vaccins is er sprake
geweest van een duidelijke neiging om zich als uitvinder een grote mate van roem te
verwerven door gebruik te maken van de goedgelovigheid van het publiek, geheel wars van
het resultaat. Zo was de eerste koepokvaccinatie, uitgevonden door Edward Jenner in 1796, in
het geheel geen succes. Deze treurige toedracht heeft zich tot op heden voortgezet. Het lijkt
er beslist op dat de overheden en de media weigeren om aandacht te schenken aan het
verborgen leed dat vaccinatieschade heet. Daarnaast geldt, dat de focus op vaccins in het
geheel voorbijgaat aan de oorzaken van epidemieën op het gebied van deficiënties op het
gebied van sanitaire hygiëne, rioleringssystemen, voeding, luchtkwaliteit e.d.
De vaccins die door Louis Pasteur werden ontwikkeld tegen cholera en antrax bleken
onwerkzaam. Het daarna ontwikkelde vaccin tegen rabiës bleek niet beter.
Het lijkt erop dat bepaalde medische dogma’s dermate sterk zijn dat ze niet door de
werkelijkheid gecorrigeerd kunnen worden.
Het idee dat bacteriële infecties, eenmaal doorgemaakt, levenslang bescherming bieden , is
niet juist. Ook is het bekend dat waterpokken later kunnen recidiveren in de vorm van
herpes/gordelroos. Een studie van Vogt wijst uit dat de kans op pokken bij mensen die
vroeger pokken doormaakten veel sterker is van de mensen die geen pokken hadden.
De mortaliteit van pokken bleek verreweg het sterkst bij mensen die gevaccineerd waren –
hetgeen de vermeende beschermingsgraad volledig naar het land der fabelen moet dirigeren.
En dat geldt voor alle vaccins.[Dit wordt keer op keer bevestigd in zeer vele
wetenschappelijke studies die veelal genegeerd worden].
Het is de hoogste tijd om kinderziekten zoals mazelen, de bof, kinkhoest en waterpokken te
leren begrijpen in hun belangrijke functie voor de ontwikkeling van het kind, als grote en
onvervangbare helpers op meerdere levensgebieden, zowel psychologisch als fysiologisch.
Kinderziekten zijn een win-win situatie. Door vaccinaties wordt kinderen niet enkel de
mogelijkheid ontnomen om het onvervangbare proces van kinderziekten door te maken, hun
52

gezondheid zoals het immuunsysteem wordt ook danig beschadigd. Daarenboven is het
concept dat de aanwezigheid van antilichamen volledig indicatief is als bescherming tegen de
desbetreffende ziekte niet conform de werkelijkheid. Vaccins bevatten vele zeer bedenkelijke
ingrediënten – ook in ethisch opzicht – die onbekend zijn voor het publiek.
Bij de productie van ‘levende’ vaccins wordt eerst een afscheidingsproduct van een zieke
patiënt genomen. Dit monster wordt veelal gecentrifugeerd en aangebracht op levende
kweekcellen, meestal apennieren of menselijk foetaal materiaal. Het gebruik van
kankercellen verkeert nog in een experimenteel stadium. Het virale materiaal als zodanig is
ontoereikend om een reactie uit te lokken op de kweekcellen, om reden waarvan deze
kweekcellen expres ziek worden gemaakt met diverse vergiften. Het uiteindelijke resultaat is
een mix van het oorspronkelijke afscheidingsproduct, de gebruikte toxines, het afval van de
verziekte kweekcellen, en de afscheidingsproducten van de kweek als zodanig. Een eventuele
opschoning van deze mix zal altijd ontoereikend zijn. Tenslotte worden hulpstoffen toegevoegd om het vaccin een reactie in het lichaam te doen uitlokken, zoals een kwikverbinding.
Maar ook andere hulpstoffen zijn nodig: een conserveringsmiddel, stabilisatoren, en een
emulgator om in het lichaam de bloedbarrière te laten doorbreken.
Er zijn ook ‘dode’ vaccins, die nog gesteriliseerd worden. Aan deze vaccins wordt veelal
aluminium toegevoegd.
Bij de vervaardiging van een vaccin moeten bepaalde medische protocollen worden
doorlopen, zoals dierproeven. Daarom duurt de aanmaak van een vaccin meerdere jaren.
Maar bij de aanmaak van het Covid-19 vaccin, dat onder tijdsdruk, ‘in haast’ is gemaakt,
wordt dit protocol met de hand gelicht. De fabrikanten hebben zich hierbij in juridisch
opzicht ingedekt en kunnen met geen mogelijkheid aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade of sterfgevallen. Zelfs in het theoretische geval dat het coronavirus
verantwoordelijk is voor de uitbraak van Covid-19, wordt geheel voorbijgegaan aan het alom
bekende gegeven, dat influenza-virussen voortdurend muteren en in zijn oorspronkelijke
vorm in het gehele geen rol meer speelt. Dan is er de kwestie van de meervoudige
nanotechnologie toegepast bij de aanmaak van de nieuwe generatie vaccins die de
mogelijkheid hebben om de puur menselijke natuur uit te schakelen, middels de manipulatie
van het menselijk genoom en de nanodeeltjes die, naar het model van het virus, in staat zijn
zichzelf te vermenigvuldigen. Het nieuwe vaccin zal ook een andere toedieningswijze hebben
en een mogelijkheid om veel dieper in de cellen door te dringen, tot en met in het menselijk
erfelijke materiaal. En de mogelijkheid om een lichtgevoelige tatoeage in te brengen die van
buitenaf uitgelezen kan worden. Door de nieuwe toegepaste technieken kan het vaccin
geclassificeerd worden tot de zogenaamde ‘subunit-vaccins,’ waarbij het hepatitis-b vaccin
het eerste was. Subunit-vaccins moeten worden gecombineerd met een toevoeging dat een
inflammatoire (ontstekingsachtige) respons kan uitlokken.
Met het vermogen om het menselijk genoom te manipuleren wordt het nieuwe vaccin een
messenger-RNA vaccin genoemd. Terwijl ‘gewone’ vaccins zijn gebaseerd op het antigeen
dat een reactie van het immuunsysteem uitlokt, is er bij deze nieuw techniek sprake van een
aan het lichaam doorgegeven instructie om het antigeen zelf te maken en aldus indirect een
immuunreactie uit te lokken. Het nieuw vaccin wil dus dat de cellen zelf het virus gaat
produceren. Het nieuwe vaccin wil doordringen tot en met in de celkern. Of de cel bestand is
tegen deze genetische aanval is nog een open vraag. Om deze reden wordt een aanvullende
techniek ingezet, genoemd elektroporatie in de vorm van een nieuwe techniek waarbij samen
met de toediening van het vaccin een elektrische impuls wordt afgegeven teneinde de
celmembraan de vereiste permeabiliteit af te dwingen. [Dit is op zichzelf al levensgevaarlijk].
Nog een problematisch aspect van het nieuwe vaccin is de mogelijkheid dat het menselijk
genoom zodanig reageert op de invasie dat daarbij geheel onverwacht nieuwe (onbedoelde)
DNA mutaties ontstaan en navenant nieuwe ziektes.
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De genetische modificatie van de mens is irreversibel(kan niet meer teniet worden gedaan).
Omdat het messenger-DNA vaccin het immuunsysteem aanhoudend triggert tot de productie
van antilichamen, kunnen chronische ontstekingen worden verwacht. De DNA-mutatie
veroorzaakt dat de drempel voor de aanmaak van kankercellen in het lichaam is verlaagd. De
m-RNA vaccins hebben een iets minder diep bereik en daarbij is de werking beperkt tot het
cellulaire cytoplasma. Een goed voorbeeld van het risico van de overhaaste aanmaak van
nieuw vaccins is het vaccin tegen knokkelkoorts, waarbij de praktijk uitwees dat het vaccin
enkel voor verergeringen zorgde en honderden doden in de Filipijnen veroorzaakte.
Tot op heden zijn proeven met het coronavaccin zorgwekkend met een onaanvaardbaar hoog
percentage ernstige bijwerkingen, maar dit wordt door de media verzwegen.
Ook de beschermingsgraad tegen infecties blijft steken op 50 %. Het is te verwachten dat de
voorgeschreven revaccinatie jaarlijks zal zijn.
Hoofdstuk 14 – 5G en de toekomst van de mensheid
De meest centrale vraag in de discussie omtrent de actuele wereldsituatie is deze: wie of wat
is de mens? Maar deze kernvraag wordt zelden gesteld.
In de wetenschap is men niet in staat om het menselijk bewustzijn te omschrijven of fysiek te
lokaliseren. In tegenstelling tot het dier, waarvan de vruchtbaarheid seizoensgebonden is, is
de mens op dit punt niet seizoensgebonden. In breder verband betekent dit, dat hij zich van de
kosmos heeft geëmancipeerd, en dat ieder mens uniek en onvervangbaar is.
De nieuwe 5G techniek is een techniek waarbij de gehele aarde wordt ingekapseld met
radiatie die ernstig bedreigend is voor alle leven op aarde, ook voor de ionosfeer, die de aarde
beschermt. De 5G technologie werkt met zeer korte golven die interfereren met de beschikbaarheid van zuurstof in de atmosfeer en met de werking van de cellulaire mitochondriën.
Ademnood is het belangrijkste kenmerk van de werking van 5G [èn van het coronavirus].
Indien men bedenkt wat de mogelijke invloed is van het 5G netwerk om de aarde heen en hoe
dit invloed heeft op de binnenkomst van kosmische straling zowel in hinderende zin van
goede straling alsook van de aantasting van de beschermende werking van de atmosfeer tegen
schadelijke kosmische straling, moet 5G als een volkomen dwaasheid worden bestempeld.
De goede straling is noodzakelijk voor alle leven op aarde . Datgene wat als Covid-19 wordt
bestempeld is feitelijk het eerste symptoom van de door nieuwe technologie veroorzaakte
problemen en wellicht nog enkel het topje van de ijsberg.
Aanvullende informatie:
1. Onthulling: “Wat Covid-19 wordt genoemd is geen virus, maar chromosoom 8, een
essentieel onderdeel van het menselijke DNA”
Zie: https://www.transitieweb.nl/corona/onthulling-wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geenvirus-maar-chromosoom-8-een-essentieel-onderdeel-van-het-menselijke-dna/
2. Worden mensen feitelijk besmet via de PCR test ? (intranasaal vaccin? )
Zie: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/worden-mensen-feitelijk-besmet-via-depcr-test-intranasaal-vaccin/ en https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/biontech-gaathier-voorspelde-crispr-online-lees-en-schrijf-vaccin-leveren-dat-uw-dna-kan-programmeren/

ZIE EVENTUEEL OOK: https://www.niburu.co/lezersbrieven/17580-het-gaat-je-nietlukken-om-iemand-anders-te-besmetten
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DIEREN EN VLEES ETEN Door Paul Wink
Tijdens onze menswording, in Lemurië en ook nog in Atlantis, is steeds meer 'dierlijks'
(dierlijke, ‘lagere’ elementen) van de mens afgescheiden zodat de mens steeds ‘menselijker’
werd richting hoe wij de mens nu kennen (anders kan de mens geen -ik- worden). Hierdoor
ontstonden dus allerlei afscheidingsvormen van de mens die wij dus nu dieren noemen.
De allerlaatste afscheiding is geweest tussen centaur en mens waardoor het paard ontstond
(en de mens deze belangrijke laatste afscheiding zich diep van binnen herinnert en het paard
zo hoog, zo edel acht; het enige dier dat nl. 'hoofd, voeten en benen' heeft). De dieren zijn dus
'geworden', op enkele na die 'geschapen' zijn (o.a. de bij). Zij bezitten een fysiek-, een etheren astraallichaam (op de vissen na), maar geen -ik-, maar een groepsziel. De dieren zijn een
'ledemaat' van een overkoepelende microkosmos van bijvoorbeeld de oerleeuw of oerschaapmicrokosmos enz. enz. Deze microkosmos ziet er dus niet uit als een leeuw of schaap, maar
dat 'onderdeel', dat fysieke dat wij zien, ziet er wel zo uit. Net als de mens een microkosmos
heeft, waarvan ons ik – de lagere bewoner ervan – er ook heel anders uitziet dan de oervorm.
Eigenlijk offeren alle levensvormen zich op voor de mens, waarbij de plant het als hoogste
voldoening ervaart dat zijn vruchten (door wie ook!) genuttigd worden. De dieren hebben een
astraallichaam, een gevoelslichaam, waardoor zij min of meer bewust zijn van hun, nog wel,
lagere gevoelens (en instincten). Als een mens een lelijke gedachte heeft (hetgeen de dieren
dus niet kunnen vanwege geen -ik- hebben) dat gaat deze gedachte, opgeladen met het
gevoel, de ether in en wordt in de 'spiegelsfeer' om de aarde heen, weer teruggekaatst naar de
aarde. Het is een soort wolk die voorbij drijft en opgepikt wordt door iemand die zich er
(wellicht latent) mee associeert. Zowel dus de 'goede' als 'slechte' gedachten. Een goede
gedachte kan zo bij een mens het zetje zijn om in zijn eigen wezen het eigen
goedheidspotentieel aan te spreken. Maar andersom ook. Je snapt wel dat als een slechte
gedachte en gevoel direct teruggekaatst zou worden, dit dan 1 op 1 voor die mens die zich
hiermee latent associeert, dezelfde harde uitwerking weer zou hebben in zijn gedrag. De
dieren nemen nu als een soort tussenstation deze negatieve elementen in zich op en geven dit
slechte dan weer in gematigde vorm aan de mensen terug. Bijvoorbeeld door een steek, een
trap of een beet enz. Zij lijden dus vrijwillig extra door de menselijke tekortkomingen
(hetgeen zij al deden bij hun ontstaan toen zij de lagere elementen van de mens afnamen
zodat de mens ‘echt’ mens kon worden!). In de dierenwereld is het gevecht van allen tegen
allen, het Armageddon, reeds al lang bezig; en is dus eigenlijk voortgekomen door de
mensen. Daarom hebben wij mensen een behoorlijk karma naar de dieren toe. En dan zeker
nog extra als wij ze dan nog opeten ook! Let wel, alleen als wij voldoende alternatief voedsel
hebben natuurlijk, want anders geldt als waarheid ook de opoffering van hun leven! De mens
heeft nu eenmaal voorrang op voedsel. Maar tijdens het Stier- en Ramtijdperk (van ongeveer
4000 v. Chr. tot net na Chr.) was vlees eten en offeren dus wel geoorloofd! (kan ik
toelichten). Nu leven wij in het einde van het Vissentijd-perk zodat vis eten nog wel kan
(vissen hebben geen astraallichaam). Maar bij voldoende alternatief kan je beter ook geen vis
eten. En vlees eten stimuleert vanwege zijn agressieve marskrachten ook meer onnodige
agressie bij de mens. De dieren zijn onze jongere broeders die op Jupiter (volgende incarnatie
van de Aarde) humanoïde worden. Je eet toch je jongere en opofferende broeders niet op?
Het gaat in de schepping om vrucht dragen. De vrucht van je arbeid, de vrucht van de boom,
dus ook de vrucht van het dier. Daarom ben ik vegetariër* en geen veganist omdat ik wel de
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vruchten van de dieren nuttig: kaas, boter, melk, honing, eieren enz. En ik draag zo min
mogelijk leer en veren. Schoenen en een riem is goed, maar beter niet meer (behalve als het
nodig is voor je werk e.a.). Zoek het goede compromis. En besef ook: “Het is niet zozeer wat
de mond ingaat dat verontreinigt, maar wat de mond uitgaat!”
*Uit: Nu.nl 25-8-2018: ‘Besparing door geen vlees te eten 460 kilo CO2 per jaar per persoon’
En eveneens: voor 1 kg vlees is gemiddeld 6 kg granen en 300 liter schoon water nodig.

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over
meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles
eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles
eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles
eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft
hem aanvaard. Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander
oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij
zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem
staande te houden. -- Romeinen 14:1-4 (Herziene Statenvertaling)

Paul Wink: Weer een lastig bijbelcitaat om verwarring te creëren. Mijn mening hierover:
In die tijd at men gewoonlijk nog vlees en ook offerde men nog regelmatig dieren.
Het Vissen-tijdperk moet dan nog aanvangen (333 AD), met onder andere de opdracht dat wij
de lusten des vlezes moeten verzaken.Dit is zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld! Alleen vis
eten is toegestaan, en logisch in het Vissentijdperk; in de vorige ‘vlees-tijdperken’ Ram en
Stier was vlees eten noodzakelijk! Dus voornoemd citaat slaat op de normale situatie toen,
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dat het normaal was om vlees te eten en dieren ritueel te offeren (hoe vreemd dit nu voor ons
ook moge zijn, toen was het zinvol). Dus alleen plantaardig eten was een teken van 'armoede',
o.a. geen geld hebben voor vlees. Deze metafoor is toen gebruikt om aan te geven dat
wanneer iemand spiritueel gezond, sterk in geloof en in good standing is (‘vlees eten’), hij
dus alles kan ‘eten’, ofwel alle aspecten van het leven, die rijpe ervaringen schenken, tot zich
kan nemen, en dan niet hierdoor zwakker wordt, maar juist sterker! En wie niet 'sterk' is,
wellicht dus zwak of labiel, kan dus niet anders, of wil alleen (goedkoop) plantaardig eten.
Deze mens moet zich matigen en beperken met 'inname' van ervaringen. Hij kan dit niet aan.
Maar hij moet er niet op veroordeeld worden dat hij een zwakkere broeder is die minder
lessen kan verdragen! Echter nu is het precies omgedraaid! De metafoor zou nu ook anders
luiden!

Zie de documentaire: Vlees en wat het met de planeet doet Bioloog Liz Bonnin
onderzoekt wat de groeiende honger naar vlees doet met onze planeet. IPPC en de Wereldvoedselorganisatie zeggen dat de kweek van dieren voor consumptie verantwoordelijk is voor
meer uitstoot dan al het transport over heel de wereld samen. Dat lucht, land en water worden
vervuild. Harde cijfers, maar hoe ziet dat er uit en vooral, wat kan eraan gedaan worden?

'Eet en drink niet voordat honger en dorst u dringen, en nuttig nooit
te veel spijs en drank', is een oude leer, die de wijzen door alle tijden
heen gepredikt hebben. 'De honger is de moeder der gezondheid, en
overzadiging daarentegen is de bron van velerlei stoornis'.
Hippocrates.
Dierenleed en bacillen
Rudolf Steiner, uit GA 143, voordracht in Stockholm op 17 april 1912 (blz. 139):
“Alles wat wij in de wereld meemaken als een voortdurend menselijk leed dat ons uit onze
omgeving toevalt als ziekte en dood, dat is er opdat wij mensen zo lang aan het aardebestaan
zouden geketend blijven tot wij gelegenheid hebben om te vereffenen, opdat wij leren ons
aan te passen aan onze organisatie. Wij lijden opdat wij uit dit leed leren om een vereffening
te vinden tussen ons Ik, dat van Lucifer doordrongen is, en het goddelijk deel in onze
organisatie. Ons lichamelijk organisme verliezen wij telkens weer tot wij ons in ons Ik
volledig hebben doordrongen van de wetten van de evolutie zoals de goddelijke machten dat
beschikt hebben. Iedere dood is daarmee een uitgangspunt voor iets anders. De mens kan niet
sterven zonder dat hij iets meeneemt dat hem de mogelijkheid geeft om ooit eens de dood te
overwinnen in de loop van zijn incarnaties. ( … ) Zo’n zaak kunnen we bijzonder goed
bestuderen als we de relatie tussen de mens en het rijk juist onder hem, dat van de dieren,
eens occult onderzoeken. We weten dat in de loop van zijn ontwikkeling de mens de dieren
altijd pijn heeft berokkend, dat hij dieren heeft gedood. Wie geleerd heeft wat karma in het
mensenleven betekent, vindt het vaak zeer onrechtvaardig dat het dier, dat toch niet kan
reïncarneren, pijn moet lijden en zelfs, als het om de hogere diersoorten gaat, min of meer
bewust de dood ingaat. En dat zou karmisch niet vereffend kunnen worden!? De mens beleeft
natuurlijk in zijn kamaloka de pijn die hij het dier heeft aangedaan, maar daarover ga ik nu
niet spreken, ik heb het over de vereffening voor de dieren. Als we de ontwikkeling van de
mens bekijken, dan zien we hoeveel pijn de mens in het dierenrijk heeft veroorzaakt en
hoeveel dieren hij heeft gedood. Wat betekenen deze pijngevoelens, dit sterven, in de loop
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van de evolutie ? Het occulte onderzoek leert ons dat iedere pijn die een pijngevoelig wezen
dat geen mens is, ondergaat, een kiem is voor de toekomst. Zoals de dieren gewild zijn door
de voortschrijdende goddelijke ontwikkeling, zijn zij niet bestemd om incarnaties te hebben
zoals de mens. Maar als in dit wijsheidsvolle wereldplan een verandering optreedt, als de
mens ingrijpt en de evolutie van de dieren niet laat zoals die zonder de mens zou zijn
verlopen, wat gebeurt er dan?
Welnu, het occulte onderzoek leert ons dat ieder pijngevoel, ieder sterven dat de mens de
dieren aandoet, dat dit toch allemaal terugkeert, wederopstaat, niet door reïncarnatie, maar
omdat de dieren pijn en leed ondergaan hebben. Deze pijn, dit leed roept de dieren terug in
het leven. Ze verschijnen weliswaar niet terug in dezelfde vorm, maar datgene in hen wat pijn
voelt, dat komt weer. Het komt weer op zodanige manier dat de pijngevoelens van de dieren
vereffend worden, zodat ieder pijngevoel de oorzaak van een tegengesteld gevoel wordt.
Deze pijngevoelens, dat lijden, die dood, het zijn kiemen die de mens gezaaid heeft; ze
komen zo weer dat ieder pijngevoel zijn tegendeel meekrijgt in de toekomst. Om een
concreet voorbeeld aan te halen: wanneer de aarde naar de Jupiter-toestand zal zijn
overgegaan, dan gaan de dieren weliswaar niet in hun huidige vorm verschijnen, maar hun
pijn en leed zullen de gewaarwordingskrachten van pijngevoelens opwekken. Ze zullen in de
mens leven en zich in de mens als parasietenwezens belichamen. De mens gaat daardoor
bepaalde gewaarwordingen en gevoelens ervaren en die zijn dan de vereffening voor het
vroeger aangedane leed. Dat is een occulte waarheid, die men objectief en ongeschminkt kan
uitspreken, ook al hoort de tegenwoordige mens het niet graag. De mens zal er ooit onder
lijden en het dier zal er een bepaalde aangename gewaarwording, een goed gevoel bij ervaren
en dat is dan de vereffening voor zijn vroeger leed. Dat gebeurt geleidelijk aan nu al, in de
loop van het huidig aardeleven, hoe merkwaardig het ook schijnt.
Waarom worden mensen geplaagd door wezens die eigenlijk noch dier noch plant zijn,
maar tussen de twee staan, door bacillen en dergelijke organismen, die een goed gevoel
ervaren als de mens lijdt? Dat hebben die mensen zichzelf aangedaan in vroegere
incarnaties doordat ze pijn en leed bij dieren hebben teweeggebracht.
Want het wezen, ook als het niet in dezelfde vorm verschijnt, dat neemt zijn gewaarwording
mee, over de tijd heen, en ervaart een vereffening voor zijn lijden in het lijden dat de mens
ondergaat. Zo is alles wat er aan leed en pijn bestaat, helemaal niet zonder gevolg. Het is een
kiem. Er kan geen leed, geen pijn, geen dood geschieden, zonder dat daarvoor iets
bewerkstelligd wordt dat later ontkiemt.”

Waarom lijden de mensen?
Omdat de geesten boven Pasen vieren. De mensen eten dieren en de dieren veranderen zich in
tyfusbacillen en eten menselijke lichamen, waarmee zij zich wreken. De dieren vragen zich
af: waarom lijden wij? Er wordt hen geantwoord: omdat de mensen op de aarde Pasen vieren,
nieuwjaar, verjaardag, Heilige Nikolaas enz. En wanneer zij feestvieren veroorzaken zij het
allergrootste lijden bij de dieren. En de hemel bestraft hen: de dieren eten mensen!
Peter Deunov, 29 december 1920, Ruse
Uit epidemieën van Rudolf Steiner, korte samenvatting en aanvullingen Paul Wink
Als Rudolf Steiner spreekt over bacteriën, dan bedoelt hij feitelijk ook virussen (hiernaar was
toen nog weinig onderzoek gedaan), want het gaat namelijk om alle zo klein mogelijke
ziektebrengers in zijn betoog. Ook Steiner verklaart dat als een mens niets anders beleeft dan
angst om ziek te worden, en hij met die gedachten gaat slapen, de angst dan allerlei nare
beelden in de ziel projecteert waardoor de mens zich alzo vatbaarder maakt voor besmetting
en ziekte. Daarentegen, als de mens opgaat in liefdevolle arbeid, bijvoorbeeld in verpleging
van zieken, mensendienst op niveau, dan vermindert men aanzienlijk het besmettingsgevaar.
58

Het is niet zo dat deze kleinste levensvormen (bacteriën en virussen dus) de ziekte sec
veroorzaken/bewerkstelligen, maar als er iets in ons 'ziek' is, juist dan voelen die kleinste
wezens zich hierbij aangenaam. De mens(heid) wordt vanwege een innerlijke oorzaak, en niet
vanwege een uiterlijke oorzaak, ziek (de ziekte, conform dit of dat virus dat hierdan bij past).
Een epidemie is dus geen toeval, maar een reactie op humanitaire en/of ecologische (wereld-)
verschuivingen. Een virus ontstaat uit de 'verkeerde' (levens)houding c.q. ontwikkeling van
de mensheid en wordt uitgedragen en daarna door het dierenrijk overgenomen (Note Paul: zie
hierboven), om aldus - als karma - weer naar de mens terug over te gaan om deze hiervan
bewust te maken. Het ‘menselijke instinct’ verbindt de mens door karma direct met het virus
dat hierdoor krachtig wordt. De parasiet neemt het nu over. De echte genezing bestaat uit een
innerlijke verandering, een bewuste nieuwe levenshouding, geïnspireerd door de zo hoogst
mogelijke waarheidsimpulsen. Hetgeen in onze tijd de Waterman/Christusimpuls is.
Rudolf Steiner, “Über Gesundheit und Krankheit –” (GA348), Heinz Grill, Paul Wink.
Aanvulling Paul Wink. Bacteriën en virussen horen sowieso bij de mensheid als ‘opruimers’
en schoonmakers van ons stelsel van onzuivere gedachten en gevoelens met dito handelingen.
Maar door ontkenning van de geestelijke wereld, alsook misbruik, roofbouw en vervuiling
van de aarde, alsmede een ongewenste doorgevoerde vleesconsumptie, worden deze bacteriën
en virussen nu overschaduwd, versterkt door demonen (zoals Ahriman, en nu met corona
vooral door Sorath) zodat hun genezende uitwerking tevens een schadelijk karakter krijgt.
De bacteriën en virussen maken nu niet alleen heilzaam het lichaam schoon, maar door die
demonische krachten hierin wordt nu eveneens de ziel van de mens (sterk) gecorrumpeerd!
Dat is wat er momenteel, vanaf 2020, met de coronaziekte gebeurt. De demonen misbruiken
de schoonmakers, hun gastheer om hun eigen agenda uit te rollen! Het is, zeg maar, een soort
mensenkarma nu dat iedereen dus aandoet omdat de tijd rijp is. (Zie Coronalezing op de site).
Zodra de mensheid dit inziet, wordt de rol, het belang van de schoonmakende en reinigende
bacteriën en virussen weer als een zegen beschouwd, en zal het de corrumperende krachten
daarom geen kans meer geven zich hierin te nestelen, te overschaduwen.

Een slechte gewoonte in een vorig leven is een oorzaak voor ziekte in het volgende leven,
een goede gewoonte is een oorzaak voor gezondheid. […] Men kan zien hoe de aanleg
van een mens voor infectieziekten op deze wijze verkregen wordt. We weten dat iemand
naar alle mensen en alle plaatsen kan gaan, waar epidemieën of besmettelijke ziekten
heersen, zonder dat hij gevaar loopt deze ziekten op te lopen. Een ander hoeft zogezegd
maar over straat te lopen en wordt meteen aangestoken. Het hangt van zijn dispositie af
of hij wordt besmet of niet. Nu weten de ingewijden zeer goed dat de aanleg, die naar
infectieziekten leidt, berust op een in het voorgaande leven grote egoïstische hebzucht,
die op zelfzuchtige wijze eraan denkt voor zichzelf rijkdommen te verzamelen.
Bron: Rudolf Steiner - GA 97 – Das christliche Mysterium – Stuttgart 14 maart 1906 (blz. 253)

Kamaloka (1)
De smart die ik ooit een ander wezen bereid heb, moet ik nu in de eigen ziel doormaken.
Bewust of onbewust, opzettelijk of onopzettelijk veroorzaakt de mens aan mensen en dieren
vreugde en verdriet, lust en pijn. Ook dat treft men weer bij het doorlopen van de kamalokatijd. Men komt terug bij de plaats, het gebied en het tijdstip waar men de andere wezens
smart bereidde. Toen deed men anderen de smart voelen, nu moet men dezelfde smart in de
eigen ziel lijden. (Note Paul Wink: Vandaar dat deze sfeer de spiegelsfeer of maansfeer
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wordt genoemd, het spiegelt je denken, voelen en handelen.) Al de pijnen die ik ooit een
ander wezen bereid heb, moet ik nu in de eigen ziel doormaken. Ik ben als het ware in de
andere mensen, in de dieren en leer kennen wat het andere wezen door mij geleden heeft, en
nu moet ik al deze kwellingen en smarten zelf lijden. Dat kan men niet ontlopen. Dit is echter
niet de werking van karma, maar alleen het loslaten van aardse dingen. (Note Paul: dit is de
beste manier om er achter te komen hoe je denken, voelen en handelen nu echt uitwerkte).
Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart 24-8-1906 (blz. 35)

Kamaloka (2-slot)
De pleger van vivisectie moet na de dood alle kwellingen doormaken, die hij de dieren
heeft aangedaan. Vooral vreselijk is daardoor het kamaloka van plegers van vivisectie.
De theosoof/antroposoof mag niet kritiek uitoefenen op wat de wereldverschijnselen bieden,
wel kan hij echter begrijpen hoe de moderne mens tot zulke dingen komen kon.
In de Middeleeuwen zou geen mens eraan gedacht hebben en in de oudheid zou iedere arts
het voor de grootste onzin hebben gehouden om het leven te vernietigen om het leven te leren
kennen. Want het is waar dat nog in de Middeleeuwen een groot deel der mensen helderziend
was en de artsen de mens doorzien konden en zagen, wat in hem beschadigd was en wat hem
mankeerde. Bijvoorbeeld Paracelsus; hij doorzag het fysieke lichaam. Maar de tijd van de
materiële cultuur moest komen, waar de helderziendheid verloren ging. Vooral bij de huidige
artsen en natuuronderzoekers zien we dit, en de vivisectie was een gevolg daarvan. Zo is het
te begrijpen, maar nooit te verontschuldigen of te rechtvaardigen. Onvermijdelijk treden de
gevolgen van een dergelijk lijden veroorzakend leven op: De pleger van vivisectie moet na de
dood alle kwellingen doormaken, die hij de dieren heeft aangedaan, zijn ziel is als het ware in
elke pijn die hij berokkend heeft. Zijn onopzettelijkheid, het vooruitbrengen van de wetenschap, “het goede doel”, zijn geen excuses. De wet van het geestelijk leven is onverbiddelijk.
(Note Paul Wink: “Het middel moet het doel heiligen”, zo is het, en niet: “Het doel heiligt de
middelen”. Dit (tweede) nu zo gebezigde gezegde heeft Ahriman opzettelijk gecorrumpeerd!)
Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart 24-8-1906 (blz. 35-36)
Na de pandemie van de Spaanse griep van 1918, werd Steiner gevraagd ‘Wat is de oorzaak?'
'Nou, virussen zijn gewoon excreties* van giftige cellen. Virussen zijn stukjes DNA of RNA
met een paar andere eiwitten die ze uit de cel hebben gehaald. Dit gebeurt wanneer de cel
wordt vergiftigd. Virussen zijn zelf nergens de oorzaak van. (* Excretie is het uit de cel of het
lichaam verwijderen van niet meer bruikbare of toxische afvalstoffen van het metabolisme)

Uitspraak van een Griekse ingewijde ‘meester’: “Zeg mij wat u eet, en ik zeg u
wie u bent”. En mooi in het Duits: "Der Mensch ist, was er isst".
"Op hetzelfde ogenblik dat de natuur ziektekiemen voortbrengt en in stand houdt, bezit zij
ook de middelen voor hun genezing.
Wanneer mensen echter een onverstandig leven leiden, laten zij toe dat schadelijke
ziektekiemen zich ontwikkelen en beperken zij de werkzaamheid van heilzame middelen.
Je zult zeggen: «De geneeskunde boekt tegenwoordig zoveel vooruitgang, zij moet toch
kunnen uitdokteren hoe ze ons kan genezen… »
Nee, de geneeskunde moet helemaal niets, want haar macht is beperkt. Wat ook de
vooruitgang is die zij heeft geboekt of nog zal boeken, zij blijft onmachtig tegenover de
onachtzaamheid en de onwil van degenen die de wetten van de natuur weigeren te erkennen
en zich eraan te houden. Let dus op, want hoe meer de wetenschap en de techniek
vooruitgaan, des te meer zullen mensen zich bewust, aandachtig en oplettend moeten tonen.
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Deze vooruitgang brengt veel voordelen mee, veel gemak, maar tegelijkertijd veel
verleidingen en verlokkingen, en zodoende veel gevaren.
Wil je in goede gezondheid verkeren? Vertrouw dan eerder op jezelf dan op de
geneeskunde. Probeer vooral te leven in omstandigheden en voorwaarden die de
verdedigingsmechanismen van je organisme versterken."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Vlees eten uit de lopende band vleesindustrie is eigenlijk angst eten!
Citaat grootmeester van het Lectorium Rosicrucianum J. van Rijckenborgh:
“Bewustzijnsstaat is levensstaat, levensstaat is bloedsstaat”.
Vanuit je innerlijk, je zielenbewustzijn, wordt je bloedsstaat c.q. je handelingsleven bepaald.
De mens is ‘verplicht‘ gezond (dit is heel, is heilig) te worden naar lichaam, ziel en geest.
Daarom is je levenshouding van cruciaal belang om dit proces te begeleiden. Streven naar
zuiverheid van denken, voelen en willen, zowel moreel als materieel, is dus uiterst belangrijk.
(Het gaat om het trachten te leven naar onze intenties. Karma werkt vooral uit over onze
intenties, wat wij oprecht geprobeerd hebben, en niet zozeer wat wij gerealiseerd hebben en
in onmacht niet konden realiseren. Dus leven als een Faust is in onze tijd de opdracht.)
Het ‘verzaken van de lusten des vleses‘ is dus zowel stoffelijk als moreel! En vanzelfsprekend
hoort hierbij het tot ons nemen van zuiver stoffelijk en spiritueel voedsel.
Paul Wink
Let op het tweevoudige proces: Geestelijke verbinding en vasten.
Er zijn eenvoudige maar natuurlijke manieren om te genezen. Wie deze methoden kent, kan
zelfs de meest verschrikkelijke ziekten genezen. Zo wordt de pest waar mensen bang voor
zijn behandeld met heet water (zie tevens artikel hieronder). De pestpatiënt moet worden
gescheiden van de gezonde mens en elk uur een glas heet water krijgen. Door water te
drinken, wordt het serum in het bloed, dat dient om de microben te voeden, verdund en
stoppen ze geleidelijk met vermenigvuldigen. Tijdens de ziekte mag niet worden gegeten.
De relatie van de mens met God vertegenwoordigt een sterke dynamische gedachte die
microben beïnvloedt zoals elektrische bliksem. Zo aangevallen van twee kanten, door
‘beschietingen’ en door verhongering, houden ze op zich voort te planten en sterven ze.
24 Uur van intense oorlog met de microben is genoeg om ze uit het lichaam te dwingen.
Ziekten zijn niets anders dan de oorlog van de mens met lagere wezens. Na een tijdje
vechten, verhardt een persoon geleidelijk en wordt hij gezonder. Ziekten dragen vooral veel
bij aan het vrouwelijke, zachte karakter.
Er is waargenomen dat ze na een tijdje ziek te zijn, mannelijker en brutaler van karakter
worden. Zachte mensen zijn vatbaarder voor ziekten dan mannelijke c.q. moedige mensen.
Nodig ze uit voor een bruiloft!
Peter Deunov - 9 maart 1930.
Als u ziek bent, zult u op zoek gaan naar een gezond persoon die met God leeft. Elke gezonde
persoon die leeft in overeenstemming met Gods wetten kan genezen. Hoeveel van de huidige
artsen kunnen hem genezen door alleen de hand van de patiënt vast te houden? Die genezer
die absoluut gezond is en verbonden met God, van wie een vitale, magnetische kracht stroomt
Als de patiënt door zo'n arts wordt behandeld, herstelt hij. Wat zien we vandaag? Zieke
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artsen behandelen de zieken; zieke religieuze mensen die hun eigen problemen niet hebben
opgelost, onderwijzen gezonde mensen. Dan vragen ze zich allebei af waarom ze niet
succesvol zijn. Het is onmogelijk voor een zieke om de zieken te genezen, noch voor de
onwetende om de onwetende te verlichten. Het is onmogelijk voor een persoon die de
belangrijke problemen in zijn leven niet heeft opgelost om anderen te verlichten."
Peter Deunov
Weet u hoe de Bulgaren zichzelf genazen? Toen de pest en cholera kwamen gingen de
Bulgaren naar de bossen, daar dronken zij warm water.
Nu in moderen uitleg. Als men gekookt, heet water drinkt, verdunnen/vervagen zij het serum
waaruit bacillen zich voeden, en als het verdunt, kunnen deze bacillen zich niet meer voeden,
zij stoppen zich te vermenigvuldigen.
De Bulgaar dronk water om het proces van de cholera te stoppen. En nu kan men deze
methode toepassen. Het hete/warme water, als het in het bloed komt, zal de voedselbron van
bacillen oplossen en de bacillen kunnen zich niet meer voeden. Bij ziekte, drink heet water.
Alle ziekten kan men helpen genezen met 10, 15, 20 of 40 dagen vasten.
Hoe kan je kanker helpen genezen? 40 dagen vasten; hoe lepra helpen te genezen, 40 dagen
vasten. Als je vast, denk niet na over de genezing want je zult kunnen genezen, waarom niet?
Peter Deunov

Hippocrates, de grondlegger van de westerse geneeskunde, sprak onder meer
de legendarische woorden: “Laat voedsel uw medicijn zijn”.

ZIE OOK: www.lichtplant.nl Thomas Dijkman

Wat wij nervositeit noemen, zal op zijn laatst binnen een halve eeuw ernstige
vormen aannemen. Zoals er eens pest en cholera en in de middeleeuwen lepra
geheerst hebben, zo zullen er epidemieën van het zieleleven zijn, ziekten van
het zenuwgestel in epidemische vorm. Dat zijn de werkelijke gevolgen van de
omstandigheid, dat het de mensen aan de geestelijke levenskern ontbreekt.
Als er een bewustzijn van deze levenskern als middelpunt aanwezig is, dan
wordt de mens gezond onder de invloed van een gezonde, een ware, wijze
wereldbeschouwing. Maar het materialisme ontkent de ziel, ontkent de geest,
holt de mensen uit, wijst hem op zijn buitenkant. Gezondheid is er enkel, als de
innerlijke wezenskern van de mensen geestelijk en waar is.
De echte ziekte, die op de uitholling van het innerlijk volgt, dat is de geestelijke
epidemie waarvoor we staan.
Rudolf Steiner – GA 264 – Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten
Abteilung der Esoterischen Schule 1904 - 1914 – Berlijn 29 januari 1906
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Jan van Rijckenborgh, uit:
Elementaire Wijsbegeerte van het Moderne Rozenkruis
Over persoonlijk besluit
De kristalliserende en degenererende voeding, die van zo ingrijpende betekenis
is voor ons gehele wezen, wordt ons niet afgenomen: wij dienen haar dus door
ons persoonlijk besluit af te zweren. Tot zulk een besluit moet men gerijpt zijn.
Over synthetische voeding
De synthetische stoffen in voedings- en geneesmiddelen veroorzaken een
ontmenselijking van het levenslichaam. Het levenslichaam verliest daardoor
zijn particuliere vibratie en gaat hoe langer hoe meer gelijkenis vertonen met de
planetaire ether. Zo wordt de mens mineraalachtig, hetgeen de ernstigste
toestand van kristallisatie en verstoffelijking is.
Over voeding in het algemeen
In het algemeen moet onze voeding worden samengesteld uit vruchten, groenten
en andere eetbare planten, sommige plantenkruiden, en uit voortbrengselen van
het levende dier, zoals zuivel; namelijk voortbrengselen van dieren, die van een
plantendiëet leven.
Over Individueel dieet
Het diëet behoort zeer individueel te worden samengesteld en regels moeten
niet dan met de grootste voorzichtigheid gegeven worden. Wij moeten elkander
hierin niets opdringen. Want de ene mens, heeft nu eenmaal meer eiwitten, of
suikers, of vetten, of minerale zouten nodig dan de andere.
Over voeding en leem
In het tegenwoordige dienen wij ons voedsel samen te stellen uit: vruchten,
groenten, plantaardige vetten, graanproducten en kruiden; melk en
zuivelproducten (met zo min mogelijk melk, kaas en natuurboter); zo nu en dan
een ei; water en leem. Leem is een schier onbekend voedsel, dat ongewoon
versterkend en genezend is. Deze directe voortbrengselen uit het mineralen-,
planten- en dierenrijk houden onze lichaamsgestalte in stand, op spankracht,
dynamisch en normaal.
Over vegetarisme
Als wij evenwel naar het ware geestelijke leven streven, dan is bloedzuiveringnaar de natuur - een allereerste noodzaak. Geestelijke bloedsreiniging en
natuurlijke bloedzuivering moeten samengaan. In alle godsdiensten heeft men
daarnaar gestreefd. Ter wille van de massa werden evenwel concessies gedaan,
zodat men zich ging beperken tot het voorschrijven van vastentijden en -dagen.
Ook in het christendom. Zo is in de hervormde kerk een zekere vastenpraktijk
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tot in het midden van de 18e eeuw behouden gebleven. Doch de insiders, de
ware godsdienstigen, d.w.z. zij, die het waarom der voedingsvoorschriften
doorschouwden, begrepen dat in deze dingen geen compromis mogelijk is.
Christus brak dan ook met de vastenpraktijken van zijn tijd. Hij was vegetariër.
VIRUS, januari 2022, PAUL WINK
Ik weet dat dokter Hamer en Stefan Lanka schrijven dat virussen niet bestaan.
Zelf heb ik hier het volgende beeld over.
Ik beschrijf een virus als een soort blauwdruk van verdichte ether, ofwel een
etherconcentratie, dat dus amper fysiek is (schijnt ongeveer 1000 keer kleiner te
zijn dan een bacil, en is daarom dus amper te filmen. Het is te weinig fysiek).
Een virus kan, zoals bekend is, zonder een gastcel niet leven.
Het kan dus zelfstandig niets en heeft ‘leven, voeding’ nodig van een gastcel
waar het dan zijn blauwdruk aan kan afgeven, ofwel die cel kan overhuiven om
de zaak over te nemen.
Dit proces gebeurt dan eerst in onze aura, ons astraallichaam, waar het (ook)
latent aanwezig is om door bepaalde, meestal zielenoorzaken c.q. karma
geactiveerd te worden tot overhuiving van een gastcel.
Vandaar dat ik ‘besmetten’ astrale uitwisseling noem omdat dan door resonantie
tussen twee mensenaura’s, vanuit de ziel de behoefte tot activatie van het latente
virus kan plaatsvinden (omdat de ziel ‘vindt’ dat het eigen stelsel ook gereinigd
moet worden), en vervolgens het etherlichaam en het stoflichaam dus tot die
reiniging, dit is feitelijk de ziekte, wordt aangezet.
En de celdelingsafvalproducten (zie foto onderaan) hiervan noemen dan de vele
virologen abusievelijk het virus. Celdelingsafval ontstaat altijd in het lichaam,
maar wanneer je ziek bent (disharmonie in de wezensdelen) dan kun je de cellen
niet goed opruimen en afbreken. Het zijn DNA restanten, brokstukken dat één
brokje had moeten worden. En hierop word je dan met een test ‘positief’ getest,
of je nu wel of niet gevaccineerd bent (aanvulling Jan van Gils).
Ik denk dat deze procedure ook zo ongeveer voor bacteriën werkt.

VERVOLG COVID-19
Het ‘normale of gewone’ coronavirus is inderdaad een soort griep. Maar Sorath
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 Sorath.
Daarom werkt Sorath met een soort stralingsblauwdruk van een cel, ofwel een
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‘virus’ (1000 x kleiner dan een bacil, een cel) omdat hij geen eigen cel kan
vormen vanwege zijn tekort in Ik-ontwikkeling op de Saturnusaarde.
Sorath’s straling dringt zich, via het noodzakelijke ondersteunende
transportmiddel lucht (zie ook verderop) in de aura van een mens, dan in het
etherlichaam, zodat het daarna vorm aan kan nemen in het fysieke lichaam
(dit proces noemen wij dus energetisch besmetten). Zijn ‘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 een
zekere ‘aanleg’ heeft).
Dus de ‘besmetting’ kan wel degelijk komen door resonantie van een door
Sorath besmette aura van een ander mens! Een fysieke blokkade, bijvoorbeeld
een goed isolatiepak, kan weliswaar niet de aura beschermen, maar wel het
fysieke lichaam tegen de indringing via de lucht. Deze ziekmaking blijkt voor
efficiëntie toch ook lucht nodig te hebben.
In de lucht zitten namelijk biljarden nanodeeltjes afkomstig van katalisatoren
die roetdeeltjes van verbrandingsmotoren (auto’s, schepen, maar ook van
fabrieken) verkleinen naar nano-formaat. Deze nanodeeltjes zijn super
schadelijk en kunnen alleen met zeer dure filters uit de lucht gehaald worden
(De rijke mensen, instituten, die hiervan weten hebben die filters!).
Zij dringen dus met gemak onze longen binnen. Juist de combinatie van de
slechte straling van Sorath, die deze aerosolen/nanodeeltjes in een lage en
schadelijke vibratie brengt ofwel polariseert (materie is namelijk feitelijk
gewoon trilling, en kan dus met een trilling/frequentie iets verhoogd of verlaagd
worden; zie bijvoorbeeld de vele wetenschappelijke proeven, o.a. met water),
met tevens (vooral) het in lage slechte vibratie brengen van de aura van een
mens, geeft nu aan deze mens de gevoeligheid van ziek worden van Covid-19.
Dus als de aura op deze straling reageert richting etherlichaam, en daarom
daarna het stoflichaam (gedeeltelijk) aan wil passen op die lagere trilling, dan
pas worden die aerosolen nanodeeltjes in de longen geactiveerd in hun
meegekregen ofwel latente verwoestende werking (= Sorath) om o.a. de longen
aan te tasten. En tegelijkertijd wordt de aanval door Sorath ingezet om het
goddelijke IK van de mens krachteloos te maken respectievelijk te vernietigen.

SARS-CoV-2-deeltjes onder elektronenmicroscoop NOS 26-1-2022 (= volgens
mij een 2D computeranimatie waar ook de kleuren ingetekend zijn)
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“CORONA-INJECTIES VANUIT SPIRITUEEL GEZICHTSPUNT”
De uitwerking ervan op lichaam en ziel en op het leven na de dood
Door Thomas Mayer (2021).
Hoe werken de ziekte Covid-19 en corona-injecties op de ziel, en op het leven
na de dood? Deze vragen worden onderzocht met de methodes van bovenzintuiglijk onderzoek. Het boek bevat ervaringsverslagen en bijdragen aan de
discussie van meer dan 50 auteurs. (Note Paul Wink: voornamelijk van
antroposofische en antroposofisch sympathiserende therapeuten).
De corona-injecties hebben een uitwerking tot over de dood heen. In plaats van
dat zij zich normaal verder ontwikkelen, kunnen zielen aardgebonden blijven en
diep lijden. De mens staat voor een kruispunt van wegen.
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INLEIDING, KORTE SAMENVATTING PAUL WINK
Hoewel er veel boeken over corona geschreven zijn, is dit boek uniek in zijn
soort omdat het vooral helderziende observaties beschrijft. En de conclusies zijn
tevens zonder vooroordeel, en met respect voor de keuze van iedere mens!
De intentie van de therapeuten is louter de zieke mens te ondersteunen in het
genezingsproces. En voor de overleden mens om dan de processen in de
geestelijke wereld te ondersteunen opdat de mens aldaar zijn natuurlijke opgang
kan hebben. Het werk bestaat dan onder andere uit het opheffen van blokkades
in de geestelijke voertuigen van de mens opdat zij optimaal functioneren.
De observaties hebben zowel betrekking op de niet zieke mens, de door Covid19 besmette mens, de niet zieke gevaccineerde mens, de door Covid-19 zieke
gevaccineerde mens, de niet gevaccineerde overleden mens door Covid-19,
de gevaccineerde overleden mens door Covid-19, en de door de vaccinatie
overleden mens.
Tevens wordt over al de voorgaande opgesomde thema’s, door helderziende
waarnemingen, aangegeven het eventuele verschil in reactie van de spirituele
mens, en de amper of niet spirituele mens.
Ook zijn vele vaccinaties en medicijnen afzonderlijk helderziend waargenomen
en naar hun ‘geestelijke inhoud’ beschreven.
Het is niet zo dat alle waarnemingen van alle helderzienden altijd precies
hetzelfde zijn. Wel zijn er buitengewoon veel overeenkomsten waardoor de
schrijver in zijn boek patronen van deze waarnemingen aangeeft. Echter ook de
soms ietwat afwijkende observatie van iemand wordt ook in het boek vermeld.
Wel wordt voorondersteld dat de lezer enigszins bekend is met de gehanteerde
begrippen en de esoterische inzichten van de antroposofie.
Echter voor de duidelijkheid heeft de schrijver een uiteenzetting gemaakt van de
geestelijke wezens die in onze aura c.q. microkosmos leven. Omdat hiernaar
constant gerefereerd wordt is het zinnig hiervan voldoende weet te hebben.
Zie onderaan dit artikel, onder de gescande voorbeelden, het bedoelde schema.
Omdat geregeld gesproken wordt over de tegenmacht Ahriman kan ik adviseren
hierover nogmaals de artikelen op mijn site te lezen over Lucifer en Ahriman.
En over de ‘allerslechtste’ tegenmacht Sorath verwijs ik naar de uitleg hierover
in het begin van dit corona-artikel van Judith von Halle (eventueel aanvullend
nog het artikel op mijn site over de Islam en over de demon Sorath m.b.t. Hitler)
Nogmaals, de doelstelling van dit boek is om onafhankelijk en zonder oordeel
voldoende inzichten in deze moeilijke materie te verkrijgen.
Laat dan uw zo zuiver mogelijke inzichten u leiden in al uw beslissingen.
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De belangrijkste conclusie is dat zowel Covid-19 als de, vooral door het westen
gebruikte vaccins een voor de helderzienden nieuw element, een nog niet eerder
waargenomen tegenmacht, bevatten, namelijk Sorath (= de ‘echte’ antichrist!).
Ook Judith von Halle beschrijft in haar coronaboek dat deze allerzwartste macht
probeert in de mens het Goddelijke IK aan te vallen en te vernietigen.
De meeste helderzienden nemen waar dat de spirituele mens die vooral geregeld
zijn zielenoefeningen praktiseert, minder bevattelijk is voor deze aanvallen.
Zo is veelal (vooral) het zielenbewustzijn van de mens een belangrijke factor.
Alsof deze mens een sterkere spirituele wapenrusting hierdoor gebouwd heeft.
Deze tegenmacht Sorath is zo krachtig dat de meeste helderzienden zich zelfs
constant met de aartsengel Michaël en met Christus moeten verbinden om
voldoende beschermd te zijn in de waarnemingen! Een nieuw fenomeen dus.
Ook nemen de meeste helderzienden waar dat Covid-19 niet natuurlijk is, en
daarom door de mens gemaakt is. Het ziekteverloop kan echt ernstig zijn.
Echter zij ervaren, net als bij de Covidziekte, dat ook de vaccins verwoestend
werkzaam kunnen zijn op vele geestelijke lichamen van de mens.
Zij vinden het onvoorstelbaar dat de ziekte Covid-19 niet met natuurlijke
middelen bestreden mag worden. Zij kennen namelijk diverse succesvolle
geneesmethoden die door de overheden ineens niet meer toegestaan zijn??
Alleen vaccineren mag!? (Note Paul: hieraan zie je al dat er iets niet pluis is!)
De therapeuten staan verbaasd over de ontregelende c.q. verwoestende Sorathwerkzaamheid, die zij in al hun jaren als therapeut niet zo hebben meegemaakt.
Zij hebben ontzettend meer heilswerk te verrichten om de geestelijke lichamen
weer enigszins in balans te brengen, zowel voor de levende als overleden mens!
Vele observaties en heilswerkzaamheden gaan over overledenen die vanwege de
voornoemde verwoestende werkzaamheid na hun overgang enorm gehandicapt
zijn. Vooral het ethervoertuig wordt kleiner en is verhard (ziet er zelfs zwart uit)
zodat het daarom alle overige voertuigen (vooral het astrale lichaam) vasthoudt.
Het ethervoertuig dient zich juist na de dood uit te dijen, te vergroten, zodat de
terugblik, het levenspanorama in ruim drie dagen voor de ziel zichtbaar wordt.
Deze mens ervaart veelal na de dood aan te komen in een, zeg maar grote koude
loods waar hij soms zelfs maanden in eenzaamheid door moet brengen!
De therapeuten proberen dan eerst het ethervoertuig soepeler en lichter te maken
om de terugblik weer enigszins (want het lukt niet altijd volkomen) mogelijk te
maken, en tevens dat de overige voertuigen ook verder kunnen.
Ook de de overige voertuigen zijn vaak enorm beschadigd, hetgeen voor de
therapeuten vaak maanden van therapie kost om dit voldoende te repareren.
Hierbij wil ik het laten om u uit te nodigen het boek zelf te gaan lezen!
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ZIE HIERONDER EEN AANTAL (GESCANDE) VOORBEELDEN UIT HET BOEK:
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Dit exploderen komt vooral voor bij sommige medicijnen, maar
in het bijzonder bij Cyaankali (dus ook Zyklon-B).
Zie voor meer informatie het boek.
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Wezensdelen van de mens en tegenstandersmachten, Th. Mayer
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